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Útdráttur 

 

Markmið þessarar ritgerðar var að fá innsýn í starf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum, 

helstu verkefni sem þeir sinna og upplifun þeirra á samstarfi við stjórnendur og kennara. Þá 

var einnig markmið að fá fram viðhorf þeirra til heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana 

og þörfina á því að innleiða slíka áætlun á Íslandi. 

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og byggir á viðtölum við sjö 

náms- og starfsráðgjafa í mismunandi framhaldsskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að starf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum er margþætt og mestur tími fer í 

persónulega ráðgjöf hjá viðmælendunum. Auk þess sýndu niðurstöður fram á að allir 

viðmælendur telja samband sitt við skólastjórnendur og kennara vera gott að undanskildum 

einum. Jafnframt kom fram í niðurstöðum að viðmælendurnir voru jákvæðir fyrir því ef gefin 

yrði út heildræn áætlun fyrir náms- og starfsráðgjafa sem skapaði umgjörð um starfið, sem 

hver og einn gæti leitað í og mótað eftir sínu starfi. Þá voru viðmælendur sammála um að þörf 

væri á samræmdum áætlunum fyrir náms- og starfsráðgjafa á Íslandi.  

Vonast er til að niðurstöðurnar verði gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa, 

sérstaklega þá sem eru að koma nýir inn í framhaldsskólana. Þá ættu niðurstöðurnar einnig að 

geta nýst sem innlegg við gerð samræmdrar áætlunar fyrir náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum á Íslandi. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to gain insight into the work of school counselors in secondary 

schools, their work tasks and co-operation with school administrators, as well as to have their 

views on comprehensive guidance and counseling program and the need to implement such a 

program in Iceland. The study was performed with qualitative research, based on interviews 

with school counselors in seven different schools. The results show that the work of school 

counselors in secondary schools is very extensive and most of their working time is dedicated 

to personal counseling. All participants but one said that they had a good working relationship 

with school administrators. In addition, the results showed that the participants in the study 

were quite positive for developing a comprehensive guidance and counseling program, as a 

framework for their guidance and counseling work. It is the opinion of the participants of this 

study that there is a need for comprehensive school guidance programs in Iceland. 

 Hopefully the findings will be useful for school counselors, especially those who are 

starting work in secondary schools. Furthermore, the results could also be used as input for 

the preparation of comprehensive guidance and counseling program in secondary schools in 

Iceland. 
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Markmið þessarar ritgerðar var að fá innsýn í starf náms- og starfsráðgjafa 

í framhaldsskólum, helstu verkefni sem þeir sinna og upplifun þeirra á samstarfi við 

stjórnendur og kennara. Þá var einnig markmið að fá fram viðhorf þeirra til heildrænna náms- 

og starfsráðgjafaráætlana og þörfina á því að innleiða slíka áætlun á Íslandi. 

 Áhuga minn á viðfangsefninu má rekja til þess að þegar ég hóf störf sem náms- og 

starfsráðgjafi í framhaldsskóla einum var ég ein starfandi og ráðvillt. Ég tók við þeim málum 

sem komu inn á borð til mín og reyndi að sinna þeim vel ásamt því að vera með stutt 

námstækni námskeið. Á þessum tíma mundi ég eftir kynningu í náminu á heildrænni náms- 

og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson og skýrslu starfshóps um náms- og 

starfsráðgjöf á vegum Menntamálaráðuneytisins frá árinu 2007. Í skýrslunni var mælt með því 

að unnið sé eftir áætlunum í náms- og starfsráðgjöf og fékk ég þá hugmynd að lokaverkefninu 

mínu, að kynna mér betur hver afstaða náms- og starfsráðgjafa væri til þessa.   

 Ég var lánsöm að vera samhliða fyrstu mánuðunum í starfi í starfsþjálfun hjá 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti undir leiðsögn Ólafar Helgu Þór. Í starfsþjálfuninni lærði ég 

mikið og fékk góðan stuðning frá leiðbeinenda mínum. Að mínu mati er mikil þörf á að 

innleiða samræmdan ramma fyrir náms- og starfsráðgjafa ásamt heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun á Íslandi.       

 Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur prófessors í 

náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands ásamt Ólöfu Helgu Þór náms- og starfsráðgjafa. 

Færi ég þeim bestu þakkir fyrir leiðsögn, góðar og gagnlegar ábendingar. Þá fá viðmælendur 

mínir bestu þakkir fyrir fræðandi og gefandi viðtöl og er óhætt að segja að ég hafi lært mikið 

af þeim. Að síðustu vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir mikinn stuðning, hvatningu og 

yfirlestur. 
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1. Inngangur 

 

Skilgreining á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum er ekki alltaf 

augljós og hefur verið lögð áhersla á að auka þurfi skilvirkni í náms- og starfsráðgjöf með því 

að móta stefnu greinarinnar. Setja þarf upp gæðastaðla í störfum náms- og starfsráðgjafa 

ásamt því að þeir starfi eftir heildrænum áætlunum til að ná fræðslumarkmiðum um nám og 

störf (Þingskjal 353, 2008-2009). Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða skipulag starfa 

náms- og starfsráðgjafa og átta sig á því hvernig bæta megi umgjörð starfsins og skoða 

tillögur að því markmiði.  

Tillögur hafa verið lagðar fram, af starfshópum sem skipaðir voru af 

Menntamálaráðherra, um hvernig efla megi náms- og starfsráðgjöf (Menntamálaráðuneytið, 

1991; Menntamálaráðuneytið, 1998; Menntamálaráðuneytið, 2007; Þingskjal 353, 2008-

2009). Starfshópur kom fram með tillögu árið 1991 um hvernig skipta mætti hlutverki náms- 

og starfsráðgjafa í fjóra hluta, þeir áttu að vera fyrirbyggjandi, græðandi, fræðandi og 

þroskandi. Með þessari skiptingu var talið að hægt væri að ná betur utan um starf náms- og 

starfsráðgjafa. Þá var einnig lagt til að skipta verkefnum náms- og starfsráðgjafa upp í fjóra 

verkþætti en þeir voru: Náms- og starfsráðgjöf, persónuleg ráðgjöf, náms- og starfsfræðsla og 

ýmis konar kannanir og þróunarstarf. Þá var einnig lagt til að stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa ætti að vera eitt á hverja 300 nemendur í framhaldsskóla og eitt á hverja 500 

nemendur í grunn- og háskólum (Menntamálaráðuneytið, 1991). Enn í dag hafa samræmdar 

starfslýsingar og hlutverk náms- og starfsráðgjafa ekki verið nægilega skilgreint. Þrátt fyrir að 

nú sé það bundið í lög, en nýju grunn- og framhaldsskólalögin frá árinu 2008 marka tímamót 

þar sem kveðið er á um að nemendur eigi að njóta náms- og starfsráðgjafar af aðilum sem 

uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Árið 2009 voru svo sett lög um náms- og starfsráðgjafa en þau 

kveða á um lögverndum starfsheitisins, þagnarskyldu og skyldur náms- og starfsráðgjafa (Lög 

um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Nú þegar allir nemendur eiga rétt á náms- og 

starfsráðgjöf kallar það á mun betra skipulag en í því fyrirkomulagi sem verið hefur, að það 

séu þeir sem leiti eftir þjónustunni sem fái hana. Sem kallar á að starf náms- og starfsráðgjafa 

sé skilvirkara og að unnið sé eftir áætlunum. Til þess að það sé raunhæft að allir nemendur 

njóti náms- og starfsráðgjafar þarf að innleiða heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun (e. 
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comprehensive school guidance programs) sem byggði á því að eitt stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa væri að baki hverjum 300 nemendum. Auk þess sem heildræn áætlun væri 

mikilvægt skref og liður í því að skilgreina nánar hlutverk náms- og starfsráðgjafa í skólum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Gysbers og Henderson (2006) hafa bent á mikilvægi heildrænnar náms- og 

starfsráðgjafaráætlunar og sett fram líkan um hvernig megi byggja upp slíka áætlun, hvernig 

sé best að koma henni í framkvæmd og hámarka árangur hennar. Með heildrænni áætlun er 

lögð áhersla á að náms- og starfsráðgjafar vinni í teymi með starfsfólki skóla, 

skólastjórnendum, foreldrum og öðrum í samfélaginu við að bæta skólastarfið. Allir sem 

standa að nemandanum mæta þörfum hans og hjálpa honum að ná hámarksárangri með 

forvörnum, fræðslu og inngripum. Þá fá nemendur aukna hæfni í að takast á við framtíðina og 

foreldrum gefst tækifæri á að byggja upp framtíð barna sinna í samstarfi við skólann. Auk 

þess stuðlar heildræn áætlun að því að starf náms- og starfsráðgjafans verður markvissara, 

betur skilgreint og hægt að mæla árangur þess. 

Markmið þessarar ritgerðar var að fá innsýn í starf náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum, helstu verkefni sem þeir sinna og upplifun þeirra á samstarfi við 

stjórnendur og kennara. Þá var einnig markmið að fá fram viðhorf þeirra til heildrænna náms- 

og starfsráðgjafaráætlana og þörfina á því að innleiða slíka áætlun á Íslandi. Rannsóknin var 

unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og byggir á viðtölum við náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum. Þar sem fáar íslenskar rannsóknir eru til um starf náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum og engar um viðhorf þeirra til heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana er 

vonast til að niðurstöðurnar verði gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa, sérstaklega þá sem 

eru að koma nýir inn í framhaldsskólana. Þá ættu niðurstöðurnar einnig að geta nýst sem 

innlegg við gerð samræmdrar áætlunar fyrir náms- og starfsráðgjafa. 

 

1.1 Náms- og starfsráðgjöf 

Í þessum kafla verður stiklað á helstu atriðum í sögu og þróun náms- og starfsráðgjafar bæði 

erlendis og hér á landi. Þá verða skoðuð íslensk lög um náms- og starfsráðgjöf. Auk þess 

verður fjallað um hlutverk, starfslýsingu, siðareglur og fagmennsku náms- og starfsráðgjafa. 
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1.1.1 Saga og þróun 

Í einfaldara samfélagi hér áður fyrr voru örlög barna ráðin strax við fæðingu þar sem náms- 

og starfsval gekk í erfðir. Sem dæmi má nefna að bóndasonurinn varð bóndi og gat einungis 

dreymt um að ganga menntaveginn. Breyttir samfélagshættir hafa að mestu hrist upp í áður 

sjálfvirku náms- og starfsvali þó að það geti enn verið háð félagslegum áhrifsþáttum. 

Tæknibyltingar, þjóðflutningar, jafnt aðgengi að menntun, sérhæfing og fjölgun námsleiða 

hafa leitt til þess að þörf fyrir sérhæfða náms- og starfsráðgjöf hefur aukist. Í kjölfar þessara 

breytinga og löggjafar um almenna skólagöngu verður náms- og starfsráðgjöf til í skólum í 

upphafi síðustu aldar. Þessar gríðarlegu breytingar kölluðu á aukna þörf á ráðgjöf um 

viðfangsefni sem áður fyrr lá í augum uppi (Zytowski, 2001; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1990). 

Öll Norðurlöndin að Íslandi undanskildu höfðu í kringum 1960 sett lagaákvæði um 

náms- og starfsráðgjöf og starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum og hefur það þróast 

stöðugt í skólastarfi hjá þessum þjóðum síðan. Náms- og starfsfræðslu og náms- og 

starfsráðgjöf í Evrópu má rekja til aldamótanna 1900. Í kjölfar iðnbyltingar myndaðist þörf 

fyrir að einstaklingar þyrftu aðstoð við að leita sér að vinnu og finna sér starf við hæfi. 

Starfsráðgjöf var lögleidd í Englandi í tengslum við vinnumiðlun árið 1909. Þróunin í 

Bandaríkjunum og Kanada gerðist aftur á móti mun hraðar en í Evrópu, þar sem innflytjendur 

þörfnuðust ráðgjafar um nám og störf fyrir um hundrað árum. Árið 1958 voru sett lög um 

skólaráðgjöf og menntun námsráðgjafa og síðan þá hefur ráðgjöf á öllum skólastigum þróast 

stöðugt bæði í Bandaríkjunum og Kanada (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). 

Tækniþróun, hraðar framfarir og auknar kröfur um menntun, alþjóðlegt samstarf og 

samkeppni ýtti undir þörf fyrir skipulagða náms- og starfsráðgjöf á Íslandi (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999). Þróunin fór seinna af stað hér á landi heldur en í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Áður en lagaákvæði voru til um náms- og starfsráðgjöf var reynt frá árinu 

1951 að halda uppi starfsfræðslu í skólum víða um landið. Í námskrá sem 

Menntamálaráðuneytið gaf út árið 1960 var lögð áhersla á að starfsfræðsla og leiðbeiningar 

um stöðuval færi fram í öðrum bekk unglingastigs. Árið 1965 gaf Menntamálaráðuneytið út 

aðra námskrá sem kvað á um starfsfræðslu og leiðbeiningar um stöðuval í fyrsta og öðrum 

bekk gagnfræðastigs. Starfsfræðsla var kennd í mörgum skólum og hlaut sess sem námsgrein. 

En eftir lagasetningu 1974 um grunnskóla þar sem áform um skólaráðgjöf var afnumin varð 

lítið eftir af starfsfræðslunni annað en starfskynningar. Þróunin hér á landi gerðist hægt og 

ekki í samræmi við hin Norðurlöndin, þá sérstaklega í grunnskólunum (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 1994). Enn í dag virðist pottur víða brotinn hvað varðar kennslu í náms- og 

starfsfræðslu (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þróun náms- og starfsráðgjafar komst ekki 
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almennilega á skrið fyrr en með tilkomu áfanga- og fjölbrautaskóla árið 1975. Í þeim skólum 

var námsframboðið fjölbreyttara og kerfið flóknara heldur en í menntaskólum sem varð til 

þess að meiri þörf varð fyrir náms- og starfsráðgjöf í þeim skólum (Menntamálaráðuneytið, 

1991). 

Skýrslur á vegum Menntamálaráðuneytisins voru gefnar út í kjölfar nefndarhóps um 

náms- og starfsráðgjöf árið 1991, 1998, 2007 og 2008/2009. Þessar skýrslur hafa verið lýsandi 

fyrir bæði stefnu og þróun náms- og starfsráðgjafar í skólakerfinu ásamt því að hafa haft áhrif 

á lagasetningar (Menntamálaráðuneytið, 1991; Menntamálaráðuneytið, 1998; Menntamála-

ráðuneytið, 2007; Þingskjal 353, 2008-2009). Meginatriðum þessara skýrslna verður nú gerð 

nánari skil. 

Árið 1989 markaði þáttaskil í sögu stéttarinnar en þá efndi Menntamálaráðuneytið til 

átaks til að efla náms- og starfsráðgjöf á öllum skólastigum og í samvinnu við atvinnulífið. 

Megin markmiðið var að móta, auka og festa náms- og starfsráðgjöf í sessi næstu fimm árin. 

Skipuð var nefnd til að fjalla um málefnið og gera tillögur að starfssemi og gaf hún út skýrslu 

árið 1991 um markmið og leiðir í námsráðgjöf og starfsfræðslu. Þar kom meðal annars fram 

að stöðugildi náms- og starfsráðgjafa átti að vera eitt á hverja 300 nemendur í framhaldsskóla 

og eitt á hverja 500 nemendur í grunn- og háskólum. Stefnt var að því að ná þessum 

markmiðum á 10 til 15 árum. Erlendar rannsóknir frá þessum tíma sýndu að þegar náms- og 

starfsráðgjafi sinnti 200 til 300 nemendum þá gæti hann fyrst farið að ná utan um hlutverk sitt. 

Mesta þörfin á náms- og starfsráðgjöf var talin vera á unglingastigi í grunnskólum og á 

framhaldsskólastigi og því áttu stöðugildin að vera hæst þar (Menntamálaráðuneytið, 1991). 

Í skýrslunni var einnig lagt til að skipta hlutverki náms- og starfsráðgjafa í fjóra hluta, 

þeir áttu að vera: Fyrirbyggjandi, græðandi, fræðandi og þroskandi. Með þessari skiptingu var 

talið að hægt væri að ná betur utan um starf náms- og starfsráðgjafa. Þá var einnig hugmynd 

að skipta verkefnum náms- og starfsráðgjafa upp í fjóra verkþætti en þeir voru: Náms- og 

starfsráðgjöf, persónuleg ráðgjöf, náms- og starfsfræðsla og ýmis konar kannanir og 

þróunarstarf. Með þessu var kominn skýr rammi um það hvernig verkefni náms- og 

starfsráðgjafa í skólum ættu að vera. Starf náms- og starfsráðgjafa einkenndist einnig af 

samstarfi við stjórnendur, kennara, nemendur, foreldra og aðra utanaðkomandi aðila. Auk 

þess áttu náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum að fylgja nemendum eftir að loknum 

grunnskóla til 18 ára aldurs. Náms- og starfsráðgjafar áttu að leiðbeina kennurum svo kennslu 

í náms- og starfsvali væri komið inn í nám á öllum aldursstigum. Að lokum var lagt til að 

náms- og starfsráðgjafar á öllum skólastigum væru sérmenntaðir í námsráðgjöf til viðbótar við 

kennaranám eða annað sambærilegt nám (Menntamálaráðuneytið, 1991).  
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Menntamálaráðherra skipaði aftur í nefnd árið 1997 til að kanna stöðu náms- og 

starfsráðgjafar á grunn-, framhalds- og háskólastigi. Megin verkefni nefndarinnar fólst í því 

að semja yfirlit yfir stöðu náms- og starfsráðgjafar á þessum þremur skólastigum. Þá átti hún 

að koma með tillögur hvernig efla mætti þátt náms- og starfsráðgjafa í skólastarfi og fjalla um 

sérstök úrlausnarverkefni. Í skýrslunni var lagt til að útbúin yrði samræmd starfslýsing fyrir 

náms- og starfsráðgjafa sem þeir gætu farið eftir og aðlagað að sínu starfi. Í starfslýsingunni 

átti að koma fram helstu hlutverk náms- og starfsráðgjafa og skipting þeirra. Þá var einnig 

lögð áhersla á að auka samstarf á milli náms- og starfsráðgjafa ásamt því að miðstöð 

sérfræðiþjónustu væri komið á. Markmiðið með þeirri miðstöð var að þjónusta náms- og 

starfsráðgjafa um land allt, meðal annars að veita þeim handleiðslu og almennan stuðning 

ásamt því að halda utan um gögn og upplýsingar sem náms- og starfsráðgjafar gætu nýtt sér 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Á þessum tíma var enn unnið að því markmiði að stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í 

skólum væri eitt á hverja 300 nemendur og enn var langt í að því yrði náð. Nú var það 

markmið bæði í grunn- og framhaldsskólum. Fjallað var um að fækkun nemenda á hvern 

náms- og starfsráðgjafa væri forsenda þess að veita mætti faglega náms- og starfsráðgjöf. Þá 

var lögð áhersla á að styrkja náms- og starfsfræðslu sem kennslugrein í skólum, þá sérstaklega 

í efri bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla. Aukin náms- og starfsfræðsla átti að búa 

nemendur betur undir náms- og starfsval í framtíðinni. Brotthvarf úr skólum var einnig mikið 

áhyggjuefni á þessum árum og var lögð áhersla á að finna leiðir til að minnka það. Mælt var 

með að bjóða upp á fjölbreyttara námsframboð á unglingastigi og í framhaldsskólum, kenna 

markvisst námstækni og vinnubrögð, auka þjónustu við nemendur með sérþarfir, efla 

eftirfylgni við nemendur, auka umfjöllun um brotthvarf og endurskoða samstarf foreldra við 

framhaldsskólana (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Árið 2006 skipaði menntamálaráðherra enn á ný nefnd til að skoða stöðu náms- og 

starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum. Megin markmið nefndarinnar var að koma með 

tillögur um hvernig styrkja mætti náms- og starfsráðgjöf á þessum skólastigum með það að 

leiðarljósi að bæta námsárangur og líðan nemenda og draga þannig úr brotthvarfi. Í skýrslunni 

var lögð áhersla á að allir nemendur í grunn- og framhaldsskólum hefðu rétt á náms- og 

starfsráðgjöf hjá menntuðum náms- og starfsráðgjafa og hefðu kost á að leita til hans. Til þess 

að það væri möguleiki þyrfti að gera heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun sem byggði á 

því að eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa væri að baki hverjum 300 nemendum. Þá var 

einnig lögð áhersla á nauðsyn þess að lögvernda starfsheitið náms- og starfsráðgjafi svo hægt 

væri að tryggja aðgengi nemenda að faglegri þjónustu. Auk þess var lagt til að ráðinn yrði 
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verkefnisstjóri í Menntamálaráðuneytið sem myndi vinna að því að tillögur starfshóps yrðu að 

veruleika, ásamt því að vinna að samræmdri áætlun í náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Þá var sýnt fram á að niðurstöður nýlegra rannsókna, bæði innlendra og erlendra, þar 

sem fram kom að náms- og starfsráðgjöf gæti virkað vel sem forvörn gegn brotthvarfi. Þegar 

nemendur hafa aðgang að náms- og starfsráðgjafa er auðveldara fyrir þá að átta sig á því 

hvaða möguleika þeir hafa í áframhaldandi námi eða starfi. Þá getur náms- og starfsfræðsla 

fyrir nemendur í brotthvarfshættu aukið trú nemenda á eigin hæfni til að bera ábyrgð á 

starfsvali sínu (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Á grundvelli þingsályktunar frá 15. nóvember 2007 var skipaður nefndarhópur árið 

2008. Honum var meðal annars gert að kanna gildi þess að efla náms- og starfsráðgjöf í 

grunn- og framhaldsskólum sem úrræði gegn brotthvarfi nemenda í framhaldsskólum. Þá átti 

nefndin einnig að kanna ástæður þess að stór hluti nemenda velur bóknám að loknum 

grunnskóla og hverjir séu áhrifavaldarnir. Að lokum átti nefndin að gera samanburð á náms- 

og starfsráðgjöf í nágrannalöndunum. Nefndin lagði líkt og í skýrslunni frá 2007 áherslu á að 

til að auka skilvirkni í náms- og starfsráðgjöf væri mikilvægt að mótuð sé stefna í greininni. 

Fyrsta skrefið yrði að meta þá náms- og starfsráðgjöf sem veitt er í landinu. Einnig er lagt til 

að settir verði upp gæðastaðlar í störfum náms- og starfsráðgjafa og að þeir starfi eftir 

samræmdum áætlunum til að ná markmiðum um fræðslu um nám og störf. Auk þess var lagt 

til að reglugerð um störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum yrði samin (Þingskjal 353, 

2008-2009). 

Eins árs diplómanám í náms- og starfsráðgjöf var stofnsett við Háskóla Íslands árið 

1990 og árið 2004 var byrjað að bjóða upp á meistaranám. Árið 2010 var námið orðið að 

tveggja ára samfeldu meistaranámi ásamt því að nú er hægt er að sækja doktorsnám í faginu 

(Háskóli Íslands, e.d.). Vafalaust hafa skýrslur Menntamálaráðuneytisins og námið í náms- og 

starfsráðgjöf haft mikil áhrif á stöðu og þróun stéttarinnar. Mikil þróun hefur verið á náms- og 

starfsráðgjöf á þessu tímabili. Þó að baráttumálin hafi að einhverju leyti verið þau sömu allan 

tíman og munu væntanlega verða það áfram.  

 Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2008) lýsir stöðu náms- og starfsráðgjafar með orðinu 

vöxtur. Með því á hún við að það er vaxandi eftirspurn eftir náms- og starfsráðgjöfum á öllum 

skólastigum og sérstaklega á grunnskólastiginu. Það er vöxtur í náms- og starfsráðgjöf við 

fullorðna bæði á vinnumiðlunum, fræðslustofnunum og símenntunarstöðvum. Þá hefur 

ráðgjöfum á háskólastigi fjölgað með tilkomu fleiri háskóla í landinu. Þá er ljóst að einum 

stærsta áfanga í sögu náms- og starfsráðgjafar var náð árið 2009 með tilkomu lögverndunar á 
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starfsheiti náms- og starfsráðgjafa (nr.35/2009). Lögverndun á starfsheiti náms- og 

starfsráðgjafa mun efla enn frekar gæði og metnað í störfum þeirra, nemendum og öðrum 

skjólstæðingum til heilla (Ágústa E. Ingþórsdóttir, 2009). Í næsta kafla verður vikið að 

lagaramma náms- og starfsráðgjafar en hann er grunnforsenda þess sem starfið hvílir á.  

 

1.1.2 Lagalegur rammi  

Fyrsta lagaákvæði um námsráðgjöf var í lögum um menntaskóla nr. 12/1970, en þar var 

kveðið á um að námsráðunautur ætti að starfa við menntaskóla. Í reglugerð nr. 270/1974 segir 

að námsráðgjafi í fullu starfi eigi að sinna 750 nemendum (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). 

Þegar lög eru skoðuð um grunnskólann er að finna í frumvarpi til grunnskólalaga árið 

1970 að einn skólaráðgjafi eigi að vera í 7.- 9. bekk á hverja 500 nemendur, en það hefur ekki 

orðið að lögum. Í grunnskólalögum nr. 63/1974 er kveðið á um ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu 

en þar er ekki fjallað um námsráðgjafa. Þá átti að vera ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta í 

grunnskólum og var meðal annars markmiðið með henni að annast ráðgjöf um náms- og 

starfsval fyrir nemendur í efstu bekkjunum. Í lögum um grunnskóla nr. 35/1991 með áorðnum 

breytingum er í fyrsta skipti kveðið á um námsráðgjafa. Þar er sagt að í einstaka skólum eða 

fræðsluskrifstofum skuli námsráðgjafar starfa og annast náms- og starfsráðgjöf, persónulega 

ráðgjöf og náms- og starfsfræðslu í samvinnu við kennara. En í lögum um grunnskóla nr. 

66/1995 með áorðnum breytingum er námsráðgjöf einn þáttur í sérfræðiþjónustu grunnskóla 

vegna þess að þarna var verið að flytja verkefni grunnskólanna yfir til sveitarfélaga. 

Í lögum um framhaldsskóla 1988 og reglugerð 1990 er starf námsráðgjafans skilgreint. 

Í framhaldsskólalögum nr. 80/1996 með áorðnum breytingum er kveðið á um að nemendum 

skuli standa til boða ráðgjöf og leiðsögn um náms- og starfsval og persónuleg mál sem snerta 

nám þeirra og skólavist. Slíka þjónustu eiga námsráðgjafar, kennarar eða annað starfsfólk að 

veita. Í þessum lögum er mjög loðið hver eigi að veita ráðgjöfina. Í lögum um málefni fatlaða 

nr. 59/1992 er kveðið á um að fatlaðir eigi að hafa aðgang að starfsráðgjöf. Þá kemur fram í 

lögum um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 13/1997 að gert er ráð fyrir ráðgjöf og leiðsögn um nám 

og störf á svæðismiðlunum. Í lögum um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 með áorðnum 

breytingum er gert ráð fyrir ráðgjöf samhliða námskeiðsþátttöku og reynsluráðningu í þætti er 

varðar skipulögð vinnumarkaðsúrræði. 

 Grunn- og framhaldsskólalögin frá árinu 2008 marka tímamót þar sem kveðið er á um 

að nemendur eigi að njóta náms- og starfsráðgjafar af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um 

náms- og starfsráðgjafa. Í framhaldsskólum á að fjalla nánar um náms- og starfsráðgjafa í 
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skólanámskrá, þar skal markmiðum og stefnu skóla varðandi ráðgjöf lýst ásamt því hvernig 

skóli rækir skyldur sínar og hlutverk á þessu sviði (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Nánari umfjöllun um náms- og starfsráðgjöf í skólanámskrá er 

mikilvægt og getur ýtt undir þá stefnu að gerðar séu heildrænar náms- og 

starfráðgjafaráætlanir. Árið 2009 voru sett lög um náms- og starfsráðgjafa en þau kveða á um 

lögverndum starfsheitisins, þagnarskyldu og skyldur náms- og starfsráðgjafa. Í sjöttu grein er 

kveðið á um skyldur náms- og starfsráðgjafa en þeim ber að þekkja skyldur sínar samkvæmt 

lögum, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar er varða fagið. Ásamt því bera náms- 

og starfsráðgjafar ábyrgð á þeirri ráðgjöf sem þeir veita. Þessi lög marka tímamót í sögu 

stéttarinnar á Íslandi (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). 

Lagasetningar og reglugerðir sem hafa snúið að náms- og starfsráðgjöf voru frekar 

almennt orðaðar og ekki ítarlegar fram til 2008. Grunn- og framhaldsskóla lögin frá árinu 

2008 og lög um náms- og starfsráðgjafa árið 2009 marka tímamót og er nú mikilvægt að 

fylgja þeim eftir. Í næsta kafla verður fjallað um fagmennsku náms- og starfsráðgjafa. 

 

1.1.3 Fagmennska 

Áhersla á fagmennsku (e. professionalism) tryggir að hver einstaklingur sem fær leyfisbréf til 

starfa sé undirbúinn fyrir það að sinna starfi sínu af ábyrgð. Hann á ávallt að nota 

ábyrgðarfyllstu leiðina í starfi og hafa það í huga að hann þarf alltaf að hafa velferð 

skjólstæðinga í fyrirrúmi. Gæði fagstéttar felst í styrkleika fagmannanna og með því að efla 

þekkingu og færni þeirra má auka styrk stéttarinnar (Elliott, 1991). 

Fagmennska og færni fagstéttar byggir á sérhæfðri menntun hennar og er hún spunnin 

saman úr þremur megin þáttum. Í fyrsta lagi má nefna almennan fræðikjarna sem starfið 

grundvallast á. Í öðru lagi eru það viðfangsefni og greiningarferli sem sótt eru í hagnýt fræði. 

Í þriðja lagi eru það færni- og viðhorfsþættir er varða þjónustu fagmannsins við 

skjólstæðinginn þar sem hagnýtum fræðum er beitt (Schön, 1983). 

Þeir sem líta á sig sem fagmenn þurfa að vera trúverðugir, sinna starfi sínu vel, 

tilfinningalega hlutlausir, hafa færni og jafnvel allt að því hlífðarlausir. Með þessi viðmið að 

leiðarljósi er fagmaðurinn talinn hafa hæfni til að bregðast við flóknum aðstæðum. Þá er hann 

talinn hafa fræðilega þekkingu til að fylgja eftir þeim ákvörðunum sem teknar eru. Því 

menntunin veitir fagmanninum frelsi til að nota þekkingu sína og færni í þágu skjólstæðinga 

sinna. Með frelsi er átt við að fagmaðurinn hefur leyfi til að taka ákvarðanir á grundvelli 
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sérfræðiþekkingar sinnar og siðareglna án áhrifa frá skjólstæðingi, starfsstað eða 

utanaðkomandi aðilum (Schön, 1983). 

Fagmenn skuldbinda sig til að gera það sem er best fyrir skjólstæðinginn. Þeir eru 

einnig skuldbundnir til að taka ávallt grundvallaða ákvörðun. Með því er átt við vitneskju af 

eigin reynslu, fræðilegri og rannsóknarbundinni þekkingu. Þá er þess krafist að fagmenn taki 

tillit til sérstakra þarfa hvers skjólstæðings við ákvörðun um hvaða ráðgjöf eða meðferð er 

viðeigandi hverju sinni (Hammond, 1990). 

Lambie og Williamson (2004) leggja áherslu á að fagmennska náms- og starfsráðgjafa 

felist í því að vera virkir meðlimir í félagsskap náms- og starfsráðgjafa, fara á ráðstefnur og 

námskeið, lesa fræðin og vera í handleiðslu. Þá þurfa náms- og starfsráðgjafar að vera 

meðvitaðir um hlutverk sitt til þess að geta frætt aðra um hvað þeir gera og hvað ekki.  

Vaxandi þekking almennings og aukin krafa um aðgengi að upplýsingum hafa sett 

fagstéttir í nýja stöðu gagnvart skjólstæðingum sínum. Með þessu aukast þær kröfur að 

endurskoða starfsviðmið. Fræðimenn hafa nefnt þessa þróun fagstétta hina nýju fagmennsku 

(e. the new-professionalism). Sem felur í sér meiri samvinnu fagmanna við skjólstæðinga sína 

og samstarfaðila. Afleiðingin er sú að gerðar eru auknar kröfur um að fagmenn hina ýmsu 

stétta líti á tilveru skjólstæðings í heild og að tekin sé sameiginleg ákvörðun um hvernig 

þörfum þeirra sé best mætt. Með þessari nýju fagmennsku verða breytingar á félagslegum 

hefðum faglegra starfa þar sem fagmaðurinn lætur af yfirráðum sínum í samskiptum við 

skjólstæðing sinn. Þess í stað lætur hann óvissu sína í ljós og nálgast skjólstæðinginn á þann 

hátt að þeir eigi það sameiginlega markmið að leita lausna fyrir hann. Mikilvægt er að báðir 

aðilar hafi eitthvað til málanna að leggja í þeirri leit (Elliott, 1991). Næsti kafli fjallar um 

hlutverk náms- og starfsráðgjafa. 

 

1.1.4 Hlutverk 

Þar sem viðfangsefni ritgerðarinnar er að átta sig á hvernig bæta megi umgjörð náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum er nauðsynlegt að skoða hvernig hlutverk þeirra er hugsað. 

Náms- og starfsráðgjöf er fyrirbyggjandi starf sem felst í því að aðstoða einstaklinga við að 

finna áhuga sínum og hæfileikum farveg og leita lausna ef erfiðleikar koma upp í námi eða 

starfi (Menntamálaráðuneytið, 2007). Corey (2009) leggur áherslu á að hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa eigi fyrst og fremst að felast í náms- og starfsráðgjöf sem og náms- og 

starfsfræðslu. Jafnframt eiga náms- og starfsráðgjafar að veita einstaklingum persónulegan 

stuðning og vera greiningaraðili en ekki meðferðaraðili. Þar sem þeir eru í flestum tilvikum 
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ekki með menntun til að fást við alvarleg vandamál. Náms- og starfsráðgjafar eru 

tilvísunaraðilar og eiga að hjálpa skjólstæðingum sínum að leita sér viðeigandi hjálpar. 

Samkvæmt bandarísku námsráðgjafarsamtökunum (e. American School Counselor 

Association (ASCA)) eiga náms- og starfsráðgjafar að veita persónulega ráðgjöf, ráðgjöf í 

litlum hópum, sinna náms- og starfsfræðslu í stærri hópum, veita ráðgjöf og vera í samstarfi 

við skólastjórnendur, kennara, aðra fagaðila og foreldra (ASCA, 2003). 

Ráðgjafar sem starfa í skólum sinna ráðgjöf um nám og störf og persónulegri ráðgjöf. 

Starfið er umfangsmikið og getur verið vandasamt og er mikilvægt að ráðgjafar hafi 

fagmennskuna í fyrirrúmi. Náms- og starfsráðgjafi í skóla er bæði trúnaðar- og talsmaður 

nemenda þar sem hann stendur vörð um velferð nemenda á breiðum grundvelli. Þeir starfa í 

þágu nemenda og leita lausna í þeirra málum og passa upp á að nemendur séu ekki beittir 

misrétti innan skólans. Megin markmið með náms- og starfsráðgjöf er að efla vitund 

einstaklinga um viðhorf sín, áhuga, gildi og hæfileika svo að þeir geti notið sín sem best í 

námi og starfi (Menntamálaráðuneytið, 1998; Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Starfsvettvangur náms- og starfsráðgjafa er afar fjölbreyttur þar sem þeir starfa meðal 

annars í skólum, fyrirtækjum, fræðslumiðstöðvum, hverfismiðstöðvum og í atvinnumiðlunum. 

Starf þeirra getur verið breytilegt eftir því hvar þeir starfa en byggir þó á sameiginlegu 

markmiði sem er að stuðla að velferð einstaklinga með hagsmuni þeirra að leiðarljósi (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, 2003). 

Rannsóknir sýna fram á að einstaklingar sem fá náms- og starfsráðgjöf og náms- og 

starfsfræðslu frá byrjun skólagöngu bæta árangur sinn í skóla og eru færari í samskiptum og 

samvinnu. Þá eru þeir betur undirbúnir fyrir væntanleg störf og hafa meiri þekkingu á 

starfskönnun og ákvarðanatöku um störf (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í næsta kafla verður 

fjallað um starfslýsingu og siðareglur sem félag náms- og starfsráðgjafa hefur gefið út.  

 

1.1.5 Félag náms- og starfsráðgjafa: Starfslýsing og siðareglur 

Í þessum kafla verður skoðað hvernig félag náms- og starfsráðgjafa, sem er fagfélag náms- og 

starfsráðgjafa á Íslandi, hefur skilgreint starfið í starfslýsingu og þær siðareglur sem félagið 

hefur sett sér. Félag náms- og starfsráðgjafa gaf út starfslýsingu fyrir félagið fyrir 9 árum eða 

árið 2003. Markmið með starfslýsingunni var að auðvelda náms- og starfsráðgjöfum að skapa 

sér starfsramma og á hún að henta hvort sem þeir eru að vinna í skólasamfélaginu, 

fyrirtækjum eða á atvinnumiðlunum. Starfslýsingunni er skipt upp í þrjú svið: Fyrsta sviðið er 

ráðgjöf í námi og starfi sem leggur áherslu á ráðgjöf um vinnubrögð, persónulega ráðgjöf og 



 

19 

stuðning og að lokum ráðgjöf, hagsmunagæslu og upplýsingamiðlun vegna sérhæfðra 

réttindamála. Annað sviðið er ráðgjöf við náms- og starfsval þar sem er lögð áhersla á 

áhugagreiningu, mat og greiningu á náms- og starfsfærni og miðlun upplýsinga um möguleika 

og framboð á námi og störfum. Þriðja sviðið er þróunarverkefni þar undir er skýrslugerð, 

skráning, úrvinnsla gagna, mat og áætlunargerð. Þá er einnig lögð áhersla á að náms- og 

starfsráðgjafar viðhaldi fagþekkingu sinni, geri kannanir eða rannsóknir í starfi og hafi 

svigrúm til fræðslu og miðlun þekkingar sinnar svo sem með greinarskrifum eða fyrirlestrum. 

Enn fremur sinna náms- og starfsráðgjafar sem starfa í skólakerfinu jafnan móttöku nýnema, 

halda nýnemakynningar og sinna samstarfi á milli heimils og skóla. Að lokum aðstoða náms- 

og starfsráðgjafar sem starfa í atvinnumiðlunum skjólstæðinga sína við atvinnuleit (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, 2003). 

Félag náms- og starfsráðgjafa útbjó siðareglur fyrir félagið árið 2006 og er markmiðið 

með þeim að auka fagvitund náms- og starfsráðgjafa og stuðla að fagmennsku þeirra með hag 

ráðþega að fyrirrúmi. Þá eiga siðareglurnar að veita almenningi upplýsingar um hlutverk og 

faglegar skyldur náms- og starfsráðgjafa. Ásamt því að setja viðmið á vönduð vinnubrögð 

innan stéttarinnar og að vera siðferðileg viðmið fyrir náms- og starfsráðgjafa í starfi. 

Siðareglunum er skipt upp í þrjá kafla þar sem fyrsti kaflinn fjallar um ráðgjafasambandið, 

annar kaflinn um faglega ábyrgð og sá síðasti fjallar um siðanefnd og brot á siðareglum (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, 2006). 

Mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafar sinni starfi sínu af siðferðilegri ábyrgð og 

fagmennsku. Náms- og starfsráðgjafar eiga að styrkja og varðveita trúnaðarsamband sem ríkir 

á milli þeirra og ráðþega. Þá skulu náms- og starfsráðgjafar reyna eftir fremsta megni að 

komast hjá því að rýra það traust sem ríkja ber milli stéttarinnar og almennings. Þau 

siðferðisgildi sem eru siðareglum náms- og starfsráðgjafa til grundvallar eru í fyrsta lagi 

manngildi og virðing þar sem náms- og starfsráðgjafi þarf alltaf að bera fyllstu virðingu fyrir 

ráðþega. Í öðru lagi er það sjálfræði þar sem hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að efla hæfni 

ráðþega til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og bera ábyrgð á ákvörðunum sínum og þroska. Þá á 

náms- og starfsráðgjafi aldrei að ráðskast með ráðþega eða starfa í anda forræðishyggju. Í 

þriðja lagi er það heill og velferð þar sem náms- og starfsráðgjafi þarf alltaf að hafa velferð 

ráðþega að leiðarljósi. Þá ráðleggur hann eftir faglegri þekkingu og bestu vitund. Einnig skal 

hann koma í veg fyrir að valda ráðþega skaða eða óþarfa erfiðleikum. (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2006). 

Það er athyglisvert að starfslýsinguna er ekki lengur að finna á heimasíðu félags náms- 

og starfsráðgjafa og má því spyrja: Gildir starfslýsing frá árinu 2003 eða vantar starfslýsingu? 
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Óhætt er að segja að tími sé kominn á endurnýjun hennar og nauðsynlegt er að hafa hana 

skýrari og nákvæmari því margt hefur breyst til dæmis með tilkomu nýrra grunn- og 

framhaldsskólalaga. Siðareglurnar eru aftur á móti vel unnar og má finna þær inn á 

heimasíðunni og eru því augljóslega enn í gildi. 

 

Samantekt 

Þegar farið er yfir sögu og þróun náms- og starfsráðgjafar erlendis og á Íslandi má segja að 

mikil þróun hafi átt sér stað sérstaklega á síðastliðnum fjórum árum með nýjum grunn- og 

framhaldsskólalögum og með tilkomnu lögverndunar starfsheiti náms- og starfsráðgjafa. Þó er 

ljóst að Ísland er á eftir nágrannaþjóðum sínum þegar kemur að náms- og starfsfræðslu í 

skólum, upplýsingakerfi um nám og störf og heildrænum náms- og starfsráðgjafa áætlunum. 

Þrátt fyrir það er mikill vöxtur í stöðu náms- og starfsráðgjafans þar sem vaxandi eftirspurn er 

eftir náms- og starfsráðgjöfum á öllum skólastigum. Þá er einnig vöxtur í náms- og 

starfsráðgjöf við fullorðna bæði á vinnumiðlunum, fræðslustofnunum og 

símenntunarmiðstöðvum. 

Fagmennska og færni fagstétta byggir á sérhæfðri menntun þeirra. Fagmaður er talinn 

hafa fræðilega þekkingu til að fylgja eftir þeim ákvörðunum sem teknar eru. Því menntunin 

veitir fagmanninum frelsi til að nota þekkingu sína og færni í þágu skjólstæðinga sinna. 

Náms- og starfsráðgjöf er fyrst og fremst fyrirbyggjandi starf sem felst í því að hjálpa 

einstaklingum að finna áhuga sínum og hæfileikum farveg og leita lausna ef erfiðleikar koma 

upp á náms- og starfsferlinum. Starfslýsing náms- og starfsráðgjafa var gefin út árið 2003 af 

Félagi náms- og starfsráðgjafa og er því ljóst að kominn er tími á endurnýjun. Félag náms- og 

starfsráðgjafa gaf einnig út siðareglur árið 2006 og er markmið þeirra að auka fagvitund 

náms- og starfsráðgjafa og stuðla að fagmennsku með hag ráðþega í fyrirrúmi.  

Nú, þegar búið er að fara yfir þróun, stöðu og starf náms- og starfsráðgjafa verður í 

næsta kafla fjallað um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf þar sem löggjöfin frá árinu 2008 

og 2009 kallar á grundvallarbreytingu. Félag náms- og starfsráðgjafa verður að hafa forystu 

um stefnumótun líkt og bandarísku námsráðgjafarsamtökin gerðu þegar þau settu fram 

heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson. Sú áætlun varð til vegna 

grundvallar endurskipulagningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í Bandaríkjunum þar sem 

náms- og starfsráðgjafar starfa nú eftir heildrænum áætlunum og tilteknum markmiðum.  
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1.2 Stefnumótun 

Nauðsynlegt er að líta til þess hvernig stefna hefur verið mótuð um náms- og starfsráðgjöf í 

nágrannalöndum okkar. Því áhrif á löggjöf og umræðu hér á landi eru mikil, meðal annars 

með tilstilli þátttöku okkar í netverki European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) 

(Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf, e.d.). Í skýrslu OECD (2004), Career 

Guidance and Public Policy. Bridging the Gap, er lögð megin áhersla á fimm þætti þegar 

kemur að stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf. Í fyrstu kemur fram að stjórnvöld gegna 

mikilvægu hlutverki þegar stefnumótun og framkvæmd í náms- og starfsráðgjöf er annars 

vegar. Ráðgjöfin getur verið á margra höndum og því mikilvægt að stjórnvöld hafi yfirumsjón 

með því hvernig henni er háttað á mismunandi sviðum en samt sem áður í góðri samvinnu við 

þá hagsmunaaðila sem að greininni koma. Lögð er áhersla á að hagsmunaaðilar séu með í 

ráðum til að tryggja að öll vitneskjan sem þessi hópur býr yfir komist til skila svo að markmið 

og rammar stefnumótunar verði sem raunsæjust. Þá þurfa stjórnvöld að stuðla að góðri 

tengingu á milli skólastiga og milli skóla og atvinnulífs sökum þess að náms- og starfsráðgjöf 

styður við feril fólks í gegnum nám og störf (OECD, 2004). Þá er bent á í skýrslu ELGPN 

(2010), Lifelong Guidance Policies: Work in Progress, að oft er ekki verið að mæta þörfum 

tiltekinna hópa fyrir ráðgjöf auk þess sem allar leiðbeiningar og aðgangur að þessari þjónustu 

eru oft á tíðum af skornum skammti. Auk þess er lögð áhersla á að aðgangur að ráðgjöf hafi 

alltaf meira og meira vægi í ljósi þeirrar efnahagskreppu sem nú ríkir á alþjóðavísu og sífellt 

aukið atvinnuleysi.  

Náms- og starfsráðgjöf hefur staðið höllum fæti varðandi rannsóknir sem sýna fram á 

virkni hennar, þarfir einstakra hópa, kostnað við mismunandi ráðgjöf, gæði og gerð 

þjónustunnar og fleiri tengdra þátta. Rannsóknir í náms- og starfsráðgjöf hafa einblínt á 

kenningar og tækni náms- og starfsráðgjafa en áhrif þessara þátta á stefnumótun hafa notið 

minni skoðunar. Þörf er á meiri rannsóknum og er lögð áhersla á gæði gagna sem innihalda 

staðreyndir um náms- og starfsráðgjöf sem geta haft mikil áhrif á stefnumótun í faginu. Í 

stefnumótunar vinnu er nauðsynlegt að hafa upplýsingar um þarfir mismunandi hópa ráðþega, 

fjölda þeirra sem fá ráðgjöf og samsetningu hópsins. Þá þarf einnig að hafa upplýsingar um 

hvernig þjónustu mismunandi hópar fá, hversu ánægðir ráðþegar eru með ráðgjöfina, hver 

þjónustuþörfin er, kostnaður við þjónustuna og hvernig hann dreifist milli mismunandi aðila 

og þjónustu (ELGPN, 2010; OECD, 2004). 

Lagasetning er nauðsynlegt tæki til að stýra þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Hún 

hefur oftast verið notuð til að setja skyldur á veitendur þjónustunnar en hefur sjaldnar verið 

notuð til að skilgreina réttindi ráðþegans. Þar að auki er hún oft mjög almenns eðlis sem 
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verður til þess að gæði og eðli þjónustunnar getur verið mjög misjöfn. Lagasetning gæti 

hinsvegar verið leið til að skilgreina betur réttindi ráðþegans á náms- og starfsráðgjöf og 

hjálpað til við að tryggja meira samræmi í viðmiðum og gæðum ráðgjafarinnar (OECD, 

2004). Núverandi efnahagskreppa kallar á meiri þörf fyrir ný regluverk sem víkka heimildir til 

aðgangs að ráðgjöf, með sérstaka áherslu á tiltekna þjóðfélagshópa. Hér má sérstaklega nefna 

einstaklinga sem eru á tímamótum breytinga eins og námsmenn sem eru á leið út á 

vinnumarkað, atvinnulausa og aðra sem standa höllum fæti í atvinnulífinu. Mörg 

Evrópusambandsríki hafa sett ný lög er varða heimildir til aðgangs að þessari ráðgjöf með 

tilheyrandi þróun á kerfum og annarri tækni sem henni tengist. Sem dæmi má nefna reglur 

sem gera þessa þjónustu að lögbundnum hluta af atvinnumálum, gera þjónustuna að ævilangri 

þjónustu fyrir borgarana án þóknunar. Ásamt ýmsum hæfisreglum varðandi 

menntunarskilyrði starfsmanna sem veita ráðgjöfina (ELGPN, 2010). 

Gæðastaðlar eru mjög mikilvægir í ríkiskerfum hvort sem stofnanirnar eru miðstýrðar 

eða ekki og einnig þar sem stjórnvöld leita til einkageirans um þjónustu. Stjórnvöld geta reynt 

að tryggja gæði einkarekinnar þjónustu með því að tengja þau fjárhagsstuðningi. Dæmi um 

slíkt má finna í Bretlandi þar sem fjárhagsstuðningur ríkisins til starfsráðgjafar er háð því að 

þjónustan vinni undir gæðastöðlum ríkisins í náms- og starfsráðgjöf. Slíkir gæðastaðlar gætu 

líka hvatt einstaklinga og atvinnurekendur til að fjárfesta í starfsráðgjöf. Í miðstýrðum kerfum 

er ekki nóg að gæðastýra þjónustunni með umsjónarstjórnun eða með skilgreiningu á hæfni 

starfsfólks, því það virkar ekki á þeim stöðum þar sem hæfni starfsfólks er takmörkuð eða 

misjöfn. Aðrar og sterkari leiðir gætu verið markmiðssetning á frammistöðu, kerfisbundið 

eftirlit og endurgjöf og staðlar til að tryggja óhlutdrægni. Þetta mun ekki aðeins auka 

viðurkenningu á gæðum heldur verður einnig hægt að nota það til að efla gæðin (OECD, 

2004).  

 Gæðaviðmið hafa verið sett í ýmsum löndum af ýmsum stofnunum tengdum náms– og 

starfsráðgjöf til að nota sem staðla í þjónustu skóla en þar sem þau eru ekki lögsett eru áhrif 

þess ekki nægilega almenn í skólakerfinu. Ferlið sem notað er til að þróa staðlana er 

mikilvægt og meiri líkur eru á því að gæðaviðmiðin verði traustvekjandi og áhrifarík ef 

forsvarsmenn þjónustunnar þróa staðlana sjálfir og ef að þróunarferlið sé unnið í nánu 

samstarfi við samtök náms- og starfsráðgjafa. Gæðastaðlar geta einnig lagt áherslu á útkomu 

svo sem með því að skilgreina hvaða færni náms- og starfsráðgjöf á að stefna að. Slík áhersla 

þar sem innifalin eru sjónarhorn þróunar, er sérlega áhugaverð þegar hugsað er um nám sem 

ævilangt verkefni (e. life long learning). Þetta gæti nýst sem rammi til að móta áætlun og 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Þannig gætu stefnumótandi aðilar nýtt sér þetta til að breyta 



 

23 

áherslunni frá skammtíma og tímabundnum ákvörðunum til langtíma áætlana (OECD, 2004). 

Í skýrslu ELGPN (2010) er lögð áhersla á að koma á skilgreiningum og sameiginlegri 

hugtakanotkun, vanda valið þegar kemur að því að velja þátttakendur, hafa markmiðin skýr og 

öll hlutverk og verkefni aðgreind ásamt því að skilgreina með nákvæmum hætti tengsl við 

stjórnvöld sem að vinnunni koma.  

Stefnumótandi aðilar sem vilja aðlaga ráðgjöfina sem best að þörfum skjólstæðingsins 

geta notað ýmsar leiðir til þess að styrkja raddir ráðþega í ákvörðun á þjónustu. Hægt er að fá 

það fram í könnunum á meðal nemenda til að athuga hvort ráðþegi hafi verið ánægður með 

þjónustuna sem og hvaða þörf er til staðar. Slík könnun getur einnig aðstoðað við 

skipulagningu þjónustunnar eins og til dæmis við að ákveða staðsetningu og tíma ráðgjafar og 

líka til að meta jafnvægið milli verkþátta innan þjónustunnar (OECD, 2004).  

Í framhaldi af stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf verður fjallað um heildrænar 

náms– og starfsráðgjafaráætlanir. Þar sem náms- og starfsráðgjöf er orðin markmiðsbundin og 

styður við náms- og starfsferil allt frá ungum aldri til fullorðinsára. Grundvallarbreyting hefur 

átt sér stað frá því sem var þegar náms- og starfsráðgjafinn átti að vera til staðar í hvert skipti 

þegar eitthvað bjátaði á. Með þessum breyttu viðmiðum (e. paradigm) er í raun verið að auka 

fræðsluhlutverk og ráðgjöf vegna starfsferils á kostnað persónulegrar ráðgjafar. Aðra hugsun 

þarf til svo að möguleiki sé á að hrinda þessu í framkvæmd. Bandarísku 

námsráðgjafarsamtökin brugðust við svipaðri stöðu sem var uppi í Bandaríkjunum fyrir um 

það bil 15 árum með því að leggja til að unnið væri að markmiðum náms- og starfsráðgjafar 

eftir heildrænum áætlunum. 

 

1.3 Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Í byrjun tuttugustu aldarinnar var starf námsráðgjafans ólíkt því sem lagt er upp með í dag hjá 

bandarísku námsráðgjafarsamtökunum, en þá var megin áhersla á starfsráðgjöf og 

einstaklingsmat (e. assessment). Þá var ekki óalgengt að kennarar héldu utan um náms- og 

starfsráðgjöf. Samsetning ráðgjafarinnar var mjög óljós og kennarar fengu aðeins lista af 

verkefnum sem þeir áttu að sinna. Auk ráðgjafavinnunnar sinntu þeir hefðbundinni kennslu. 

Var því um auka álag að ræða sem oft á tíðum var ekki talið til tekna. Á árunum 1950 - 1960 

var farið að leggja áherslu á að veita nemendum persónulega og félagslega ráðgjöf. Þá var 

einnig farið að leysa kennara frá ráðgjöfinni og hún færðist yfir á starfsmenn sem sinntu henni 

eingöngu. Í kringum 1970 var farið að líta á þjónustuna sem starfsemi og undir lok tuttugustu 
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aldarinnar færðist áherslan úr því að veita ráðþega úrlausn sinna mála í það að auka hæfni 

hans í að hjálpa sér sjálfur (Gysbers og Lapan, 2001; Lambie og Williamson, 2004).  

Lambie og Williamson (2004) benda á að hlutverk náms- og starfsráðgjafa varð alltaf 

viðameira með hverjum áratuginum og ekkert var skorið af hlutverki þeirra. Þeir telja því 

skiljanlegt að margir ráðgjafar séu útkeyrðir og berjist við að halda utan um starfið. Rannsókn 

Burnham og Jackson (2000) sýndi fram á að náms- og starfsráðgjafar eru oft að sinna 

ýmiskonar verkefnum sem á ekki að vera undir þeirra verksviði og tekur mikinn tíma frá 

ráðgjöfinni. Þá fundu Hutchinson, Barrick og Crove (1986) einnig út að náms- og 

starfsráðgjafar væru að sinna ýmsum ófaglegum verkefnum eins og að skrá mætingu, halda 

utan um próf og einkunnir. Ásamt því að vera með umsjón í kennslustofum, matsal, í 

skólarútu og á salerni sem dæmi. Borders og Drury (1992) lögðu áherslu á að náms- og 

starfsráðgjöf væri sjálfstæð námsáætlun, einn þáttur heildar námskrár en ekki utanáliggjandi 

stoðkerfi, námsráðgjöf ætti að fylgja þroska nemenda og þjóna öllum nemendum. Schwallie-

Giddis o.fl (2003) spyrja: Hvað gera náms- og starfsráðgjafar? Hvernig vitum við að það sem 

náms- og starfsráðgjafar eru að gera skili sér í náms- og starfslegum árangri hjá nemendum? 

Þessar spurningar hafa verið spurðar endalaust oft af foreldrum, kennurum, skólastjórnendum 

og yfirvöldum. En þeim hefur sjaldan verið svarað á sannfærandi hátt þangað til núna með 

tilkomnu heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana. 

Fræðimennirnir Norman C. Gysbers og Patricia Henderson (2006) hafa sett fram líkan 

að heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun (e. comprehensive guidance and counseling 

program) í samstarfi við bandarísku námsráðgjafarsamtökin. Hugmyndir þeirra ganga út á 

teymisvinnu náms- og starfsráðgjafa með skólastjórnendum, starfsfólki skóla, foreldrum og 

öðrum aðilum í samfélaginu með það að markmiði að bæta skólastarfið. Allir sem standa að 

nemandanum mæta þörfum hans og hjálpa honum að ná hámarksárangri. Þá fá nemendur 

aukna hæfni í að takast á við framtíðina og foreldrum gefst tækifæri á að byggja upp framtíð 

barna sinna í samstarfi við skólann. Auk þess stuðlar alhliða áætlun að því að starf náms- og 

starfsráðgjafans verður markvissara, betur skilgreint og hægt að mæla af því árangur. Á tíunda 

áratugnum fóru heilstæðar náms- og starfsráðgjafaráætlanir að ryðja sér til rúms (Gysbers og 

Lapan, 2001; Lambie og Williamson, 2004). Samkvæmt Schwallie-Giddis (2003) snýst 

heildræn náms- og starfráðgjafaráætlun um forystu (e. leadership), hún er ætluð fyrir náms- og 

starfsráðgjafa á öllum skólastigum. Áætlunin er sveigjanleg og aðlagar sig að þörfum skólans 

og nemendahópsins. Heildræn áætlun er bæði fyrir nýja og þaulreynda náms- og 

starfsráðgjafa sem geta annað hvort stuðst við hluta af áætlunni eða innleitt hana alveg inn í 

skólann. Bandarísku ráðgjafasamtökin mæla með að náms- og starfsráðgjafar fái kennslu og 
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ráðgjöf af vel þjálfuðum sérfræðingi áður en þeir innleiða heildræna áætlun inn í skólana. Þá 

leggja þeir einnig áherslu á eftirlit og handleiðsla fyrir náms- og starfsráðgjafa sé mikilvægur 

þáttur í þróuninni til að áætlunin verði sem skilvirkust í skólanum (Lambie og Williamson, 

2004). 

Rannsókn Rowley o.fl. (2004) á náms- og starfsráðgjöfum í Bandaríkjunum sýndi 

meðal annars fram á að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson var 

mest notaða áætlunin. Þá kom jafnframt fram að náms- og starfsráðgjafarnir eru að fara eftir 

ráðleggingum bandarísku námsráðgjafarsamtakanna þegar þeir eru að þróa og innleiða 

heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun inn í skólana.  

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun samanstendur af fjórum þáttum: Innihald, 

skipulag, úrræði og þróun, rekstur og ábyrgð áætlunar (sjá mynd 1) (American School 

Counselor, 2003; Camizzi o.fl, 2009; Gysbers og Hendersson, 2006). Hér á eftir verður fjallað 

nánar um hvern þátt fyrir sig. 

 

 

Mynd 1. Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 
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1.3.1 Innihald 

Í innihaldi áætlunar (e. program content) eru fræðsluyfirvöld á viðkomandi stað áhrifavaldar 

á því hvernig meginmarkmið áætlunarinnar eru skilgreind. Markmiðin segja til um hvaða 

hæfni er talin mikilvæg að nemendur á hverju aldursstigi öðlist og hvernig áhrif námið hefur á 

viðhorf þeirra. Alhliða þroski er í brennidepli en aðalmarkmið heildrænna áætlana eru að 

kenna nemendum að setja sér markmið og öðlast færni í ákvarðanatöku og að auka 

sjálfsskilning og samskiptahæfni nemenda. Námskrá, þarfagreiningar og fræðakenningar eru 

hafðar til hliðsjónar þegar markmið eru ákveðin og oft er þeim skipt upp eftir bekkjum, 

skólastigum eða öðrum þáttum (Gyspers og Lapan, 2001; Gysbers og Henderson, 2006). 

Nauðsynlegt er að setja markmið fyrir nemendur (e. student standards) sem náms- og 

starfsráðgjafi getur stuðst við í kennslu í náms- og starfsfræðslu. Markmiðin eru oft víðtæk og 

fara inn á mörg svið daglegs lífs. Miklu skiptir að markmiðin séu raunsæ og að allir nemendur 

hafi tækifæri til að ná þeim. Þá er einnig mikilvægt að markmiðin falli að þeim kröfum sem 

gerðar eru af skólayfirvöldum (Gysbers og Henderson, 2006). 

 

1.3.2 Skipulag 

Nauðsynlegt er að hafa skipulagsramma eða framkvæmdaáætlun (e. organizational 

framework) í öllum áætlunum. Skipulagsramminn er nokkurs konar verkáætlun í náms- og 

starfsráðgjöf, hann skilgreinir áætlunina, skýrir frá rökstuðningi hennar og fjallar um þær 

forsendur sem hún er byggð á. Skipulagshlutinn skiptist í viðmið og áætlun.  

 

1.3.2.1 Viðmið 

Viðmið (e. structural components) skilgreinir hugmyndafræðina, rökstuðning og forsendur 

fyrir mikilvægi heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana (Gysbers og Henderson, 2006). 

Hugmyndafræðin (e. definition) á bak við áætlunina gengur út á teymisvinnu sem náms- og 

starfsráðgjafar vinna með starfsfólki skóla, foreldrum og öðrum aðilum í samfélaginu með 

það að markmiði að bæta skólastarfið. Til að nemendur geti náð hámarksárangri er áhersla 

lögð á fræðslu og forvarnarstarf frekar en meðferðarúrræði, því með forvörnum, fræðslu og 

inngripum nógu snemma eru meiri líkur á því að allir nemendur nái hámarksárangri. 

Markmiðið með heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er að skólinn stuðli að aukinni 

þekkingu og færni nemenda. Lögð er áhersla á aðstoða nemendur við að átta sig á því hvað 

hefur áhrif á eigið líf ásamt því að þeir fái þjálfun og aðstoð við að sjá fyrir og skipuleggja 

lífsferil sinn. Höfundar telja að með heildrænni áætlun opnast fleiri leiðir fyrir nemendur inn í 
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framtíðina. Nemendum er hjálpað að tengja sjálfsþekkingu við framtíðarmarkmið sín, 

skilgreina sjálfan sig og átta sig á að þeir séu hluti af heild og beri ábyrgð á eigin vali 

(Gyspers og Lapan, 2001).  

Rökstuðningur (e. rationale) fyrir mikilvægi heildrænnar náms- og 

starfsráðgjafaráætlunar byggir á þarfagreiningu og fræðikenningum þar sem fræðsla og 

ráðgjöf eru álitin jafn mikilvægir þættir til eflingar á færni nemenda. Í því sambandi er tekið 

tillit til lagalegra stoða svo sem grunn- og framhaldsskólalaga, jafnréttislaga, Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og lífsleikninámskrá. Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun er 

mikilvæg fyrir skólastarfið og getur skilað góðum árangri fyrir samfélagið. Með því að 

styðjast við heildræna áætlun er líklegra að engin verkefni sem falla undir náms- og 

starfsráðgjöf verði útundan. Mikilvægt er að huga að lagalegum ramma þegar áætlun er 

skipulögð (Gyspers og Lapan, 2001). Hér að neðan verður farið í almennan og fræðilegan 

rökstuðning fyrir heildrænum náms- og starfsráðgjafaráætlunum, en nú þegar liggur fyrir ný 

lagasetning sem markar stefnuna. 

Kveðið er á um í nýju grunn- og framhaldsskólalögunum að allir nemendur eigi rétt á 

að fá ráðgjöf frá náms- og starfsráðgjöfum sem falla undir skilyrði laga um náms- og 

starfsráðgjafa (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Mikilvægt er að leggja áherslu á og sinna þessari þjónustu í skólum landsins. Í 24. grein 

grunnskólalaganna, kemur einnig fram að í aðalnámskrá skuli leggja áherslu á náms- og 

starfsfræðslu nemenda og að hún standi þeim til boða, að nemendur fái tækifæri til að kynnast 

atvinnulífinu og að þeir hljóti þekkingu um námsleiðir sem undirbúa þá fyrir náms- og 

starfsval. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur jafnframt fram að náms- og starfsráðgjöf sé 

lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla. Náms- og starfsráðgjöf í grunnskóla felst í því að 

vinna að ýmis konar velferðarstarfi sem kemur að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. 

Náms- og starfsráðgjafinn vinnur náið með nemendum, kennurum, skólastjórnendum, 

foreldrum og öðrum starfsmönnum skólans. Í náms- og starfsráðgjöf fá nemendur aðstoð við 

að nýta hæfileika sína, áhuga og krafta á uppbyggilegan hátt. Nemendur geta leitað til náms- 

og starfsráðgjafa til að leita lausna á vanda í námi og starfi í skólanum sem og fengið aðstoð 

við að vinna úr upplýsingum um námið. Þá geta nemendur fengið leiðbeiningar við 

áframhaldandi nám og störf hjá náms- og starfsráðgjafa. Jafnrétti er haft að leiðarljósi í náms- 

og starfsfræðslu með því að kynna námsframboð að loknum grunnskóla og störf af ýmsu tagi 

fyrir báðum kynjum. Mikilvægt er að kynna störf sem hafa verið talin hefðbundin karla eða 

kvennastörf fyrir stúlkum og drengjum sem og að kynna ný störf og þróun starfa með tilliti til 

breytinga í nútímasamfélagi (Menntamálaráðuneytið, 2011).  
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Í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 er komið inn 

á hvaða hlutverki menntun og skólastarf hefur meðal annars að gegna. Kveðið er á um að 

nemendur á öllum stigum fái fræðslu um jafnréttismál og að þátttaka kynjanna í samfélaginu 

sé jöfn í atvinnulífi og fjölskyldulífi svo dæmi séu tekin. Þá er einnig komið inn á náms- og 

starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf þar sem fram kemur að nemendur, óháð kyni, eigi að 

bjóðast fræðsla og ráðgjöf í tengslum við sömu störf. 

Náms- og starfsfræðsla er kennslugrein sem á að stuðla að undirbúningi nemenda fyrir 

náms- og starfsval. Í náms- og starfsfræðslu á að leggja áherslu á sjálfskönnun, svo sem 

könnun á gildismati og áhuga, könnun á skólakerfinu og störfum í atvinnulífinu og þjálfun í 

að taka ákvarðanir á ígrundaðan og rökstuddan hátt (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna leggur jafnframt áherslu á að börn njóti sömu 

mannréttinda og fullorðnir. Í 28. grein sáttmálans segir að börn eigi að njóta sömu tækifæra, 

og að aðildarríki verði að fylgja því eftir, að til séu upplýsingar og ráðgjöf um náms- og 

starfsval sem öll börn hafa tækifæri til að nálgast. Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

gæti aukið aðgengi allra nemenda að náms- og starfsfræðslu (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 18/1992)  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að náms- og starfsráðgjöf hér á landi er ekki alltaf eins og 

best verður á kosið. Rannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) leiddi í ljós náms- og 

starfsfræðsla er aðeins kennd í fjórðungi grunn- og framhaldsskóla hér á landi. Skýringar á því 

geta verið af ýmsum toga, svo sem skortur á námsefni, álitið að þetta sé verkefni foreldra og 

ábyrgðinni skellt á nemandann sjálfan og hans nánustu í stað þess að skólinn taki ábyrgðina. 

Þar sem nemendur fá viðeigandi náms- og starfsfræðslu fá þeir stuðning við þætti sem skipta 

máli í undirbúning fyrir framtíðar náms- og starfsvettvang. Nemendur eru þá tilbúnari að bera 

sig að náms- og starfsvali á rökstuddan og upplýstan hátt og styður það því mikilvægi 

heildrænnar áætlunar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á hátt 

brotthvarfshlutfall nemenda í framhaldsskólum á Íslandi. Um 40% nemenda hafa ekki lokið 

prófi í framhaldsskóla fyrir 24 ára aldur. Þetta háa hlutfall gefur til kynna að mikil þörf sé á 

markvissri náms- og starfsfræðslu barna og unglinga svo að þau séu betur í stakk búin til að 

taka sjálfstæðar og raunhæfar ákvarðanir á náms- og starfsferli sínum (Kristjana Stella 

Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003).  

Fræðin á bak við náms- og starfsráðgjöf er uppfull af upplýsingum og umræðum um 

heildrænar og þroskamiðaðar áætlanir (Foster o.fl., 2005; Gysbers og Henderson, 2006; 

Gysbers og Lapan, 2001; Galassi o.fl., 2008; Pérusse ofl., 2003; Poynto o.fl., 2008; 

Schwallie-Giddis o.fl., 2003; Walsh o.fl., 2007) og jákvæð áhrif af heildrænum náms- og 
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starfsráðgjafaráætlunum fer vaxandi. Gysbers og Henderson (2006) telja að með heildrænni 

náms- og starfsráðgjafaráætlun er öllum nemendum tryggð betur náms- og starfsráðgjöf í 

skólum sem styður lagalegan rétt nemenda til náms- og starfsráðgjafar. Þá eru auknar líkur á 

að ráðgjöfin verði til forvarnar fyrir alla nemendur, en hlutfall meðferðarúrræða eins og 

persónulegrar ráðgjafar yrði minni. Með heildrænni áætlun yrði einnig auðveldara fyrir náms- 

og starfsráðgjafa að forgangsraða verkefnum sem myndi eflaust gera starfið enn áhrifaríkara. 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að náms- og starfsráðgjafar leggja hart að sér í starfi og 

þeir vilja alltaf gera betur. En það hefur sýnt sig að þeir sinna mestmegnis þeim málum sem 

koma inn á borð til þeirra frekar en að vinna eftir áætlun eða fyrirfram greindum markmiðum 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  

Margar rannsóknir hafa lagt áherslu á náms- og starfsráðgjafa sem styðjast við 

heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir og má þar nefna rannsókn Lapan, Gysbers og Sun 

(1997) sem skoðuðu framhaldsskólanemendur sem tóku fullan þátt í framkvæmd heildrænna 

áætlana. Rannsóknin leiddi í ljós að nemendurnir höfðu meðal annars jákvæðari viðhorf til 

skólans. Foster ofl. (2005) spurði náms- og starfsráðgjafa um þátttöku þeirra í námskeiðum 

sem snérust um fræðin, starfsferilinn, persónu- og félagslega þróun nemenda og hve oft þeir 

fóru á slík námskeið. Komist var að þeirri niðurstöðu að náms- og starfsráðgjafar væru að fara 

á námskeið sem endurspeglaði grundvallarþætti heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar.  

Rayle og Adams (2007) gerðu rannsókn til að skoða stöðu náms- og starfsráðgjafa í 

Bandaríkjunum út frá daglegum verkefnum og alhliða náms- og starfsráðgjafaráætlunum. 

Rannsóknin sýndi fram á að talsverður munur var á daglegum störfum náms- og 

starfsráðgjafa, sem fylgja náms- og starfsráðgjafaráætlunum, eftir skólastigum. Í 

grunnskólanum fór mestur tími í ráðgjöf og skipulag með foreldrum, kennslu í tímum, 

samstarf við kennara, áætlanagerð og endurmat í tengslum við náms- og 

starfsráðgjafaráætlunina. Þá sinntu þeir einnig störfum sem flokkast ekki undir ráðgjöf svo 

sem að skrá forföll og sinna gæslu í skólarútu og í matsal. Náms- og starfsráðgjafar í 

gagnfræðiskólum eyddu mestum tíma í einstaklingsráðgjöf með nemendum, ráðgjöf og 

skipulag með kennurum, hóparáðgjöf, samstarf við kennara, skólastjórnendur, hverfisþjónustu 

og foreldra. Í framhaldsskólum vörðu náms- og starfsráðgjafar mestum tíma í kennslu í náms- 

og starfsfræðslu, umsjón með öðrum náms- og starfsráðgjöfum, starfsþjálfun námsráðgjafa og 

í ráðgjöf og skipulagningu. Minni tími fór í einstaklingsráðgjöf fyrir nemendur, kennara og 

foreldra. 

Í rannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) kom í ljós að meira en helmingur eða 

58% vinnutíma náms- og starfsráðgjafa fer í persónu- og félagslega ráðgjöf í bæði grunn– og 
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framhaldsskólunum og er það á kostnað hópráðgjafar, náms- og starfsfræðslu og ráðgjafar um 

nám og störf, áætlanagerðar og þróunarstarfs. Samkvæmt erlendum rannsóknum skilar 

einstaklingsráðgjöf mestum árangri en skilvirkasta leiðin er markviss náms- og starfsfræðsla í 

hóp, þar sem hún nær til margra á skömmum tíma. Æskilegast er að einstaklings- og 

hópráðgjöf sé blandað saman á sem skipulegastan hátt (Whiston og Oliver, 2005; Whiston 

o.fl. 2003). Í rannsókn Ingu Jónu Þórsdóttur (2007) voru stjórnendur grunnskóla og náms- og 

starfsráðgjafar sem hjá þeim starfa nokkuð sammála um verkefnin sem unnin eru og 

mikilvægi ólíkra starfsþátta ráðgjafans. 

Í rannsókn Scarborough og Culbreth (2008) var hins vegar að finna ósamræmi í því 

hvernig náms- og starfsráðgjafar eyddu í raun tíma sínum miðað við það hvernig þeir hefðu 

viljað eyða honum. Hið sama er hægt að segja um ráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Í rannsókn Scarborough og Culbreth gætti munar á 

milli náms- og starfsráðgjafa út frá skólastigum og starfsreynslu. Náms- og starfsráðgjafar í 

framhaldsskólum voru minnst líklegir til að vinna á þann hátt sem þeir hefðu kosið, á meðan 

náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum voru líklegri til að leysa tilheyrandi verkefni á þann 

hátt sem þeir vildu. Sambærilegar niðurstöður var að finna hjá náms- og starfsráðgjöfum sem 

lýstu yfir mikilli ánægju yfir því að sinna vinnu sinni í réttu samræmi við þá menntun og 

starfsþjálfun sem þeir hefðu hlotið. Öfugt var svo farið með þá sem ekki höfðu fengið að 

sinna verkefnum í samræmi við viðeigandi menntun og starfsþjálfun (Baggerly og Osborn, 

2006). 

Í rannsókn sem gerð var af Poynton o.fl. (2008) var lögð megin áhersla á að komast að 

raun um það hvernig heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir hefðu áhrif á þeirra daglegu 

vinnu. Þá var það gert að athugunarefni, hvernig þeir hefðu aðgang að útkomu í kjölfar 

inngripa og áhrif og gildi þeirra fyrir nemendur og fjölskyldur. Það var álit margra 

þátttakendanna í rannsókninni að útkoma þeirrar vinnu hefði ekki verið metin. Þrátt fyrir að 

fræðiskrif leggi áherslu á þær jákvæðu útkomur sem fengust með heildrænum náms- og 

starfsráðgjafaráætlunum er minni vitneskju að finna varðandi það í hversu miklu mæli hún 

hefur verið innleidd. En í rannsókn Oberman og Studer (2008) kom fram að 51% þeirra náms- 

og starfsráðgjafa sem tóku þátt höfðu ekki innleitt heildrænar áætlanir í skólana sem þeir unnu 

í, 26% þátttakenda unnu eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun og 23% voru að 

innleiða slíka áætlun. Þessi nýlega könnun var gerð í því skyni að víkka út niðurstöðurnar 

með því að rannsaka hindranir og aukna aðstoð sem hefur áhrif á innleiðingu heildrænna 

náms- og starfsráðgjafaráætlana. 
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Við gerð heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana er gengið út frá þremur megin 

forsendum (e. assumtions) til að tryggja að áætlunin virki sem skyldi. Fyrsta forsendan er sú 

að náms- og starfsráðgjafaráætlun er framkvæmdaáætlun sem þarf að innihalda 

hæfnimarkmið fyrir alla nemendur skólans. Áætlun um hvernig á að hjálpa nemendum að ná 

settum markmiðum, hverjir koma að verkefninu, hvaða stoðefni á að nota og hvernig á að 

meta árangur. Önnur forsendan er sú að áætlunin er heildræn og þroskamiðuð. Þar sem hún er 

veitt á skipulagðan, reglubundin og kerfisbundin hátt með það að leiðarljósi að hjálpa öllum 

nemendum að ná settum markmiðum. Áætlunin felur meðal annars í sér mat á ráðgjöf, 

upplýsingaþjónustu, tilvísanir og eftirfylgd. Síðasta forsendan er sú að áætlunin byggir á 

teymisvinnu þar sem allir starfsmenn skólans þurfa að koma að áætluninni ásamt foreldrum 

og fræðsluyfirvöldum. Náms- og starfsráðgjafi hefur aftur á móti yfirumsjón með 

skipulagningu og framkvæmd áætlunarinnar (Gysbers og Henderson, 2006). 

 

1.3.2.2 Áætlun 

Áætlunarhlutinn skiptist í fræðsluáætlun, einstaklingsáætlun, persónulega ráðgjöf og 

samráðsáætlun. Fræðsluáætlun (e. guidance curriculum) er ætluð öllum nemendum og 

inniheldur þær leiðir sem á að fara til að ná fram þeim hæfnimarkmiðum sem búið er að setja 

fram. Það er til dæmis gert með starfskynningum, skólakynningum, fræðslu inn í bekkjum og 

fyrir kennara og stuðningi við kennslu í náms- og starfsfræðslu af hálfu náms- og 

starfsráðgjafa (Gyspers og Henderson, 2006).  

Þó að allir þættir heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlana séu mikilvægir þá felur ef 

til vill fræðsluáætlunin í sér mestu nýsköpunina. Hún hjálpar til við að umbreyta og þróa 

náms- og starfsráðgjöf úr því að vera eingöngu til í framkvæmd yfir í það að vera fræðandi 

áætlun, sem innleiðir heildrænu áætlunina inn í menntunarstefnu skólans (ASCA, 2003; 

Borders og Drury, 1992; Gysbers og Henderson,, 2001). Þá leggja ýmsir fræðimenn áherslu á 

að fræðsluáætlun verði að innihalda viðeigandi kennsluumhverfi, upplýsandi fyrirlestra í 

kennslustofum og leiðbeiningar. Rannsóknir hafa sýnt að starfsemi tengd fræðsluáætlunum 

hefur jákvæð áhrif á þróun náms hjá nemendum (ASCA, 2003; Gysbers og Henderson, 2001; 

Lapan, Gysbers og Sun, 1997). Mikilvægi þess að innleiða fræðsluáætlun hefur verið áréttað 

af mörgum náms- og starfsráðgjöfum. Að auki er litið svo á að efnistök, inngrip og 

hæfnimarkmið séu mikilvægur hluti fræðsluáætlunar (ASCA, 2003; Borders og Drury, 1992; 

Gysbers og Henderson, 2001; Sink og MacDonald, 1998). Þá sýndi rannsókn Rowley o.fl. 

(2004) fram á að náms- og starfsráðgjafar geta nýtt fræðsluáætlun til að vinna að markmiðum 
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í menntun innan skólans ásamt því að hún aðstoðar nemendur til að átta sig á markmiðum 

sínum í námi.  

Einstaklingsáætlun (e. individual planning) stuðlar að sjálfsskoðun einstaklingsins 

með því að styðja hann í því að ná fram því besta sem í honum býr. Nemandinn lærir að 

þekkja sín eigin markmið, gildi, hæfileika, færni og áhugamál til að þroskast í námi og starfi. 

Leitast er við að aðstoða nemendur við að þróa, greina, meta og koma í framkvæmd náms-, 

starfs- og persónulegum markmiðum sínum í nánu samstarfi við foreldra (Gyspers og Lapan, 

2001). Þessa hugmyndafræði má rekja til Frank Parsons sem lagði ríka áherslu á þennan þátt í 

ráðgjöf. Eftir því sem samfélög þróast og verða flóknari er þessi stuðningur við nemendur 

talinn einn sá mikilvægasti. Til þess að hægt sé að aðstoða nemendur við að ná fram því besta 

í sjálfum sér er hægt að notast við ýmis konar mat til dæmis sálfræðileg próf, leiðsögn út frá 

mati, fylgjast með stöðu hans og fylgja einstaklingnum eftir og vinna náið með foreldrum 

(Gyspers og Henderson, 2006). 

Persónuleg ráðgjöf (e. responsive services) miðar að því að aðstoða einstaklinga að 

takast á við félagsleg og persónuleg vandamál sem koma í veg fyrir að þeir nái að þroskast í 

námi, starfi og félagslega. Þessi málefni geta verið af ýmsum toga svo sem námserfiðleikar, 

erfiðleikar tengdir náms- eða starfsvali, áfengis- eða vímuefnamisnotkun og margt fleira. 

Þessi stuðningur fer meðal annars fram með persónulegri ráðgjöf, með því að vísa á aðra 

sérfræðinga og veita ráðgjöf til foreldra, kennara eða annarra tengdra aðila. Talið er að gott 

samstarf við foreldra sé mjög stór þáttur í því að ná góðum árangri á persónu- og félagslegum 

vandamálum nemenda. Einnig þarf að liggja fyrir í áætluninni hvaða ráðgjafartækni og 

aðferðir skuli nota til að bregðast við persónulegum málefnum og þörfum nemenda (Gyspers 

og Henderson 2006).  

Samráðsáætlun (e. system support) er stuðningskerfi sem styður við skipulagsramma 

áætlunar en án hennar myndu hinir þrír þættirnir ekki virka. Samráðsáætlun felur í sér 

stjórnunarþætti sem auka árangur, gæði og virkni áætlunar. Dæmi um stuðningsþætti væri: 

Rannsóknir, fagleg þróun, samband við opinbera aðila, upplýsingar til starfsfólks, nefndir, 

fagráð, samábyrgð skólastarfsins, stjórnun og framkvæmd skólastarfsins (Gyspers og 

Henderson, 2006). 

 

1.3.2.3 Tímaskipulag 

Við undirbúning heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlunar er mikilvægt að hafa ákveðinn 

tímaramma (e. time allocations) til viðmiðunar, til að tryggja að nemendur á öllum 
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skólastigum fái þá aðstoð sem þeir þurfa, en einnig til að verkþátta skipting í starfi náms- og 

starfsráðgjafa sé eins og best verður á kosið. Í töflu 1 hér að neðan er stuðst við hugmyndir 

Gysbers og Henderson (2006) um tímaskiptingu eftir skólastigum. 

 

Tímaskipulag 
Yngsta stig 

5 - 11 ára 

Miðstig 

12 – 14 ára 

Framhaldsskóli 

15 – 17 ára 

Fræðsluáætlun 35-45% 25-35% 15-25% 

Einstaklingsáætlun 5-10% 15-25% 25-35% 

Persónuleg ráðgjöf 30-40% 30-40% 25-35% 

Samráðsáætlun 10-15% 10-15% 10-15% 

Tafla 1. Tímaskipulag 

 

Til að hægt sé að hafa heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun í skóla er grundvallaratriði að 

skilningur sé innan skólans á mikilvægi náms- og starfsráðgjafar. Það á ekki að vera sjálfgefið 

að náms- og starfsráðgjafi bæti á sig verkefnum, svo sem forfallakennslu eða taka að sér 

verkefni sem falla undir sálfræði- eða læknisþjónustu. Bandarísku ráðgjafasamtökin leggja til 

að nemendafjöldi sé ekki meiri en 400 nemendur að baki hverju stöðugildi til að náms- og 

starfsráðgjöfin nái til allra nemenda. Hafi náms- og starfsráðgjafi skýran tíma- og verkáætlun, 

þá er ólíklegra að hann þurfi að taka að sér verkefni utan síns starfssviðs (Gysbers og 

Henderson, 2006).  

Rannsókn Rowley o.fl. (2004) á náms- og starfsráðgjöfum í Bandaríkjunum sem 

styðjast við heildrænar náms- og starfsráðgjafaáætlanir sýndi meðal annars fram á að náms- 

og starfsráðgjafar í grunnskólum eyddu meiri tíma í að vinna við fræðsluáætlun en minni í 

tíma einstaklingsáætlun á meðan tímaskipulagið helst hjá mið- og framhaldsskólastiginu. 

 

1.3.3 Úrræði 

Mikilvægt er að hafa fullnægjandi úrræði (e. program resources) til að framkvæma heildræna 

náms- og starfsráðgjafaráætlun en úrræðisþátturinn skiptist niður í mannauð, fjármagn og 

stjórnvöld. Með mannauði (e. personnel resources) er átt við það að allir starfsmenn skólans 

koma að gerð áætlunarinnar og hafa ákveðið hlutverk. Mannauður getur einnig verið hluti af 

þeim einstaklingum sem tilheyra nærumhverfi skólans svo sem foreldrar og fræðsluyfirvöld. 

Starfshópar þjóna þeim tilgangi að deila niður þeirri vinnu sem þarf til að framkvæma 

breytingar. Mismunandi er hverjir veljast saman í hópana en einn hópurinn ætti aðeins að vera 
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skipaður náms- og starfsráðgjöfum. Einnig verður að vera einn stjórnandi, náms- og 

starfsráðgjafi, sem leiðir áfram starfshópana í átt að breytingum. Það getur oft verið krefjandi 

verkefni því ásamt hefðbundnum skyldum innan skólans ber hann ábyrgð á framkvæmd 

áætlunarinnar. Þarna skal því velja sterkan og jákvæðan einstakling sem er tilbúin að 

skuldbinda sig þessari áætlun. Fjármagn og stuðningur stjórnvalda (e. financial resources) er 

fosenda þess að áætlunin gangi upp og hægt sé að hrinda henni í framkvæmd, hér má nefna 

efni, tæki, aðstöðu og útbúnað. Að lokum er krafist pólitískra úrræða (e. political resources) 

en þar er átt við stefnu stjórnvalda og viðkomandi sveitarfélags, landslög og reglugerðir um 

skóla, aðalnámskrá sem og skólanámskrá, siðareglur og starfslýsing. Til að búa til 

árangursríka áætlun er stuðningur stjórnvalda mikils metinn (Gysbers og Henderson, 2006).  

 

1.3.4 Þróun, rekstur og ábyrgð 

Til þess að koma heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun í framkvæmd og notkun þarf fyrst 

að fara í gegnum fimm breytingarstig. Fyrst þarf að skipuleggja (e. plan) áætlunina og hanna 

(e. design), þegar áætlunin er tilbúin til notkunar þarf að koma henni í framkvæmd og innleiða 

(e. implement) hana í skólastarfið. Þá er mikilvægt að meta (e. evaluate) árangur og þannig 

má sjá hvað hægt er að gera betur og endurbæta (e. enhance) áætlunina. Undir þetta ferli falla 

ýmis stjórnunarstörf sem nauðsynleg eru til þess að ferlið gangi vel fyrir sig, verði áhrifamikið 

og árangursríkt (Gysbers og Henderson, 2006). 

Samkvæmt Gysbers og Henderson (2006) tekur um fimm ár að koma heildrænni 

áætlun í fulla framkvæmd. Á fyrsta og öðru ári er verkefnið skipulagt, fyrst þarf að rökstyðja 

breytingu, huga að fræðilegum bakgrunni og því líkani sem á að fylgja eftir. Þá þarf að 

skipuleggja hvernig á að koma áætluninni á, hverju á að breyta, byggja upp traust hjá 

samstarfsaðilum og mynda teymi til að vinna að breytingunni. Það er mikilvægt að finna 

samstarfsaðila því að náms- og starfsráðgjafi getur ekki komið svona áætlun í framkvæmd 

einn og sér. Auk þess er nauðsynlegt að meta núverandi náms- og starfsráðgjöf, úrræði og 

upplýsingar til nemenda. Á öðru ári gera Gysbers og Henderson ráð fyrir að áætlunin sé 

hönnuð og aðlöguð að stefnu skólans, þá þarf að skilgreina megin markmið, huga að 

löggjöfinni og námskrám. Breytingarnar ættu að hefjast á þriðja og fjórða ári og innleiðing á 

náms- og starfsráðgjafaráætluninni. Ásamt því að huga að úrræðunum (mannauðs, 

fjárhagslegu og pólitísku) og einblína á sérverkefni. Á fjórða og fimmta ári, auk áranna þar á 

eftir er mikilvægt að halda áfram að stjórna verkefninu, meta árangur þess og endurbæta. 
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1.3.4.1 Mat á heildrænum náms- og starfsráðgjafaráætlunum 

Kröfur eru gerðar um það hjá þeim sem koma að stefnumótun að vita hverju náms- og 

starfsráðgjöf skilar í menntunar-, félags- og efnahagslegu samhengi. Þess vegna hefur verið 

lögð meiri áhersla á rannsóknir og mat (e. evaluating) sem sýna fram á gildi náms- og 

starfsráðgjafar (OECD, 2004). Ljóst er að nemendur verða fyrir jákvæðum áhrifum á 

námsframvindu vegna starfa náms- og starfsráðgjafa. Þrátt fyrir það virðist það ekki vera ljóst 

og oft er rætt um að starf hans sé ekki nægilega sýnilegt. Því er nauðsynlegt að eiga 

möguleika á því að meta starf náms- og starfsráðgjafa. Hingað til hefur mat á störfum hans 

aðallega snúist um þann fjölda nemenda sem námsráðgjafinn hittir, hversu mörgum hópum 

hann sinnir, hvað hann hefur oft farið inn í bekk og annað af því tagi. Mælingar þessar eru 

ekki fullnægjandi og nauðsynlegt þykir að finna leiðir til að meta heildrænar náms- og 

starfsráðgjafaráætlanir og sýna þannig fram á hvernig starf náms- og starfsráðgjafans hefur 

jákvæðar afleiðingar á árangur nemenda í skólum (Dahir og Stone, 2003). Möguleg matstæki 

eru sjálfsmat, mat skólastjórnenda, mat ráðþega og mat á árangri markmiða (Gysbers og 

Henderson, 2006).  

Mat er einn af lykilþáttum til að koma heildrænni áætlun í fulla framkvæmd, með mati 

er hægt að fá upplýsingar um hvort áætlunin sé raunhæf, hvernig hún virkar í framkvæmd og 

hvort að hún skili árangri. Mikilvægt er að sýna fram á árangur til þess að efla traust og 

upplýsingaflæði til skólastjórnenda og samstarfsaðila, til þess að tryggja fjármagn inn í 

verkefnið og stöður. Gæði áætlunarinnar byggist á mati, því þá er hægt að sjá hvaða aðferðir 

skila árangri hverju sinni. Þess vegna er mikilvægt að endurskoða áætlunina reglulega með 

tilliti til þarfa nemenda og bæta þá þætti áætlunarinnar sem sjá má að skila ekki tilsettum 

árangri (Gysbers og Henderson, 2006).  

Gysbers og Henderson (2006) leggja áherslu á að meta áætlunina á þrjá vegu, (a) 

leggja mat á frammistöðu náms- og starfsráðgjafans, (b) meta áætlunina sjálfa og (c) leggja 

mat á árangur og áhrif áætlunarinnar á nemendur, skóla og samfélagið í heild. Í fyrsta lagi er 

það mat á náms- og starfsráðgjafa, sem stjórnar áætluninni, en tilgangurinn með því er að 

auka árangur og áhrif áætlunarinnar fyrir nemendur. Mat á starfi náms- og starfsráðgjafans er 

nauðsynlegur liður í upplýsingaflæði til samstarfsaðila og skólastjórnenda, því mikilvægt er 

að upplýsingar um gæði og áhrif áætlunarinnar séu byggðar á gögnum. Þá er mælst til þess að 

starf náms- og starfsráðgjafa sé metið árlega, þannig getur ráðgjafinn stuðlað að eigin 

fagþróun og skilgreint starf sitt nánar. (Gysbers og Henderson, 2006).  

Í örðu lagi er það mat á heildrænni áætlun en í því felst mat á framsetningu og 

framkvæmd áætlunarinnar. Metið er hvort hún sé faglega unnin, standist kröfur úr 
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skólastefnu, lögum og aðalnámsskrá ásamt því að metið er hvort að settum markmiðum hafi 

verið náð. Til eru verkfæri sem hafa verið þróuð til þess að auðvelda mat á áætlunum, dæmi 

um slík viðmiðunarverkfæri er matstæki ASCA, Missouri School Improvement Guidance 

Program Standards og Standards for a Guidance Program Audit. Matstækin byggja á 

viðmiðunarlistum sem auðvelda yfirsýn yfir hvern þátt áætlunar og gefa til kynna mikilvægi 

fjölþætts mats (Gysbers og Henderson, 2006).  

Þriðja matsviðmiðið leggur áherslu á að lagt sé mat á árangur og áhrif náms- og 

starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu á nemendur, skólann og samfélagið í heild. Ýmsar 

aðferðir eru mögulegar til þess að leggja mat á áhrif og árangur nemenda, þar má nefna 

spurningalista til nemenda þar sem þeir eru látnir leggja mat á árangur og áhrif náms- og 

starfsráðgjafar. Þá mætti framkvæma margskonar samanburðar- og fyrir- og eftir- rannsóknir, 

skoða gögn og meta til dæmis námsárangur og brotthvarf (Gysbers og Henderson, 2006). 

Vert er að hafa í huga að meta þarf áætlunina reglulega í ferlinu með því má 

endurbæta áætlunina og aðlaga hana að skólasamfélaginu og þörfum hverju sinni. Með 

reglulegu mati má stuðla að betri og áhrifaríkari náms- og starfsráðgjafaráætlun og auðveldara 

er að sýna fram á mikilvægi áætlunarinnar með því að leggja fram gögn sem sýna árangur 

(Gysbers og Henderson, 2006). 

Dahir og Stone (2003) telja að það sé mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar safni 

kerfisbundið gögnum og greini þau til að skilja hvaða áhrif starf þeirra hefur á nemendur. 

Ásamt því að skoða og halda utan um hvernig heildræn áætlun skólans styður við árangur 

nemenda. Með því að safna og greina gögn geta náms- og starfsráðgjafar gefið nokkuð góða 

mynd af því hvaða þörfum nemenda er brýnast að sinna og skoðað leiðir til að ná enn betri 

árangri. Þá leggja þau áherslu á að þegar náms- og starfsráðgjafar vinna að úrbótum innan 

skólans er tilgangur þeirra að auka tækifæri nemenda til menntunar eða starfa með því að: 

Auka væntingar nemenda til náms, aðstoða nemendur við að auka aðlögunarhæfni sína í námi 

og starfi og gera náms- og starfsráðgjöf aðgengilegri. Nauðsynlegt er að náms- og 

starfsráðgjafinn, skólastjórinn og aðrir starfsmenn taki sameiginlega ábyrgð og vinni saman 

að því að koma á kerfisbundnum breytingum sem stuðla að góðum námsárangri allra nemenda 

í skólanum. Slíkar úrbætur eru mælanlegar, það sést í tölum sem sýna fram á að fleiri 

nemendur útskrifast betur undirbúnir fyrir frekara nám. Þá eru nemendur með öflugri 

starfsvitund og þeir eru betur í stakk búnir til að velja úr möguleikum sem tengjast námi og 

starfi. 

Carol Dahir þróaði matskerfi fyrir náms- og starfsráðgjafa sem heitir „MEASURE“ 

sem er skammstöfun á heiti þeirra þátta sem matið felst í. Hverjum þætti verður lýst hér í 
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stuttu máli: M (mission) stendur fyrir markmið eða framtíðarsýn skólans, en náms- og 

starfsráðgjafaráætlunin þarf að vera tengd stefnu skólans. E (elements) stendur fyrir 

undirstöðuatriði þar sem skoðað er hvaða þætti áætlunin á að hafa áhrif á og hvert við viljum 

stefna? A (analyze) stendur fyrir greiningu. Þar sem áætlunin er greind og metið hvað hún 

hefur í för með sér. Við greiningu eru lykilspurningarnar: Hvað sýna gögnin? Hvað viltu sjá 

eftir ár? Hvernig viltu flokka gögnin? Með greiningu er hægt er að setja upplýsingarnar fram á 

þann hátt að betra er að sjá hvar nemendur standa. SU (stakeholders-unite) stendur fyrir teymi 

en þar er sett fram framkvæmdaáætlun allra sem koma að málinu, svo sem náms- og 

starfsráðgjafi, skólastjórnendur, kennarar, nemendur og foreldrar. R (results, reanalyze, reflect 

og revise) stendur fyrir endurmat, endurspeglun og endurskoðun. Þá er árangurinn skoðaður í 

ljósi þess sem sett var með í upphafi og spurt: Hvað skilaði árangri? Hvað þarf að 

endurskoða? E (educate) stendur fyrir fræðslu, það er að miðla frá árangri áætlunar (Dahir og 

Stone, 2004).  

 

Samantekt 

Með heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun eru náms- og starfsráðgjafar að vinna með 

áætlun sem hefur vísun í stefnu skólans og gerir þeim kleift að taka þátt í stefnumótunarvinnu. 

Helstu kostir heildrænna áætlana er að hún bætir og styrkir þá þjónustu sem náms- og 

starfsráðgjafar veita nemendum. Allir sem að koma að nemandanum vinna að sama 

markmiðinu sem er að mæta þörfum hans og hjálpa honum að ná hámarksárangi. Markmiðið 

er að allir nemendur hafi sama aðgengið að upplýsingum og fái sambærilegan undirbúning 

undir starfsferilinn. Nemendur fá meiri hæfni í því að takast á við framtíðina og foreldrar fá 

tækifæri til að taka þátt í að byggja upp framtíð barna sinna í góðu samstarfi við skólann. Þá 

aðstoðar áætlunin kennara við að leiðbeina nemendum varðandi nám og persónuleg málefni 

(Gysbers og Henderson, 2006; Gysbers og Lapan, 2001).  

Áætlunin stuðlar að því að starfið og verkefni náms- og starfsráðgjafans eru betur 

skilgreind. Ráðgjafinn lendir síður í því að þurfa að taka að sér önnur verkefni sem eru ekki á 

hans ábyrgð. Gysbers og Henderson tala um að hlutverkatogstreita minnki hjá ráðgjöfum sem 

vinna samkvæmt heildrænum áætlunum. Þeir verða síður fyrir vonbrigðum og sinna starfi 

sínu betur. Það sem einnig er jákvætt við heildræna áætlun er að náms- og starfsráðgjafinn 

vinnur ekki einn síns liðs að eigin markmiðum. Hann er að vinna samkvæmt stefnu skólans í 

teymisvinnu með starfsfólki, foreldrum og fræðsluyfirvöldum til að bæta skólastarfið. 

Nemendur, foreldrar, náms- og starfsráðgjafar, starfsmenn skólans og samfélagið í heild eiga 
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öll að geta notið góðs af heildrænum náms- og starfsráðgjafaráætlunum. Þegar náms- og 

starfsráðgjafar vinna eftir heildrænni áætlun verður starfið þeirra sýnilegra og markvissara. 

Mikilvægt er að meta starf náms- og starfsráðgjafa eins og önnur störf til að sýna fram á að 

það skili árangri. Matið er bæði fyrir náms- og starfsráðgjafann sjálfan og skólastarfið í heild 

sinni, það fer fram reglulega og er því í stöðugri þróun (Gysbers og Henderson, 2006). 

 Helsta gagnrýni á heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir hefur beinst að því 

hvernig taka eigi á fjölmenningu og hvort að það sé tekið nægilega mikið tillit til 

þroskakenninga. Gagnrýninni hefur einnig verið beint að hvort eðlilegt jafnvægi sé á milli 

forvarnarstarfs og áfallahjálpar og hvort skólinn eigi að vera meðferðarstofnun. Þá hefur 

skortur á raunvísindalegum rannsóknum á gagnsemi alhliða áætlana sett hömlur á tilraunir 

náms- og starfsráðgjafa til þess að hrinda af stað breytingum (Gyspers og Lapan, 2001). 

Nú þegar fjallað hefur verið um náms- og starfsráðgjöf, stefnumótun og heildrænar 

náms- og starfsráðgjafaráætlanir er komið að því að greina frá rannsóknarspurningum 

verkefnisins. Þær beinast að því að skoða mat fagmanna á því hvort náms- og starfsráðgjöf á 

Íslandi standi á þeim tímamótum að skoða þurfi alvarlega aðferðafræði heildrænna náms- og 

starfsráðgjafaráætlana við skipulagningu starfsins. 

 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Hvað felst í starfi náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum og hver eru viðhorf þeirra til 

heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana? Fáar íslenskar rannsóknir eru til um starf náms- 

og starfsráðgjafa í framhaldsskólum og engar um viðhorf þeirra til heildrænna náms- og 

starfsráðgjafaráætlana. Erlendar heimildir (Gysbers og Henderson, 2006; Dahir og Stone, 

2003; Gyspers og Lapan, 2001) ásamt skýrslu Menntamálaráðuneytisins (2007) leggja áherslu 

á að allir nemendur í grunn- og framhaldsskólum eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf hjá 

menntuðum náms- og starfsráðgjafa og eiga að hafa kost á að leita til hans. Til þess að gera 

það mögulegt þarf að innleiða heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun sem byggði á því að 

eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa væri að baki hverjum 300 nemendum. Markmið 

þessarar rannsóknar er að fá innsýn í starf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum. Ásamt 

því að fá fram viðhorf þeirra til heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana og þörfina á því 

að innleiða slíka áætlun á Íslandi. Þær rannsóknarspurningar sem leitast var eftir að fá svör 

við voru eftirfarandi: 

 Hvað felst í starfi náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum? 
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 Hvernig upplifa náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum skilning og samstarf við 

stjórnendur og starfsfólks skólans á starfi þeirra? 

 Hvaða viðhorf hafa náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum til heildrænna náms- 

og starfsráðgjafaráætlana? 

 Hver er þörfin fyrir samræmdum náms- og starfsráðgjafaráætlunum á meðal náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum? 
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2. Aðferð 

 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknar þar sem greint verður frá 

rannsóknaraðferðum, markmiðum rannsóknar og undirbúningi. Því næst verður sagt frá 

þátttakendum, gagnaöflun, skráningu og úrvinnslu gagna. Að lokum verða megin þættir 

kaflans dregnir saman í samantekt.  

 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods) en þær nýtast vel til þess að öðlast skilning á aðstæðum, viðhorfi og reynslu þeirra 

einstaklinga sem rannsóknin beinist að. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á 

heimspekilegum grunni fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) og markar hún því skilning á 

þessari aðferðafræði (Taylor og Bogdan, 1998). Megin markmið fyrirbærafræðilegra 

rannsókna er ekki að skýra veruleikann út frá ákveðnum kenningum, heldur er lögð áhersla á 

að öðlast djúpstæðan skilning á tilteknu fyrirbæri eða viðfangsefni út frá upplifun ákveðins 

hóps af því. Áhersla er lögð á lífsreynslu viðmælenda og að afla þekkingar á því hvaða 

merkingu og skilning þeir leggja í líf sitt og athafnir (Creswell, 2007; Kvale og Brinkman, 

2009).  

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum fær rannsakandi svör eða vísbendingar um 

rannsóknarefnið, hann skoðar hlutina í eðlilegu umhverfi og fær dýpri skilning á efninu. Þá 

leggja eigindlegar rannsóknaraðferðir áherslu á að lýsa veruleika annarra eins og þeir upplifa 

hann en ekki leggja mat á hann. Áhersla er lögð á réttmæti fremur en áreiðanleika, einnig er 

lögð áhersla á samræmi milli rannsóknargagna og þess sem viðmælendur sögðu og gerðu. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru túlkandi og byggja á kenningum um að veruleikinn sé 

félagslega skapaður. Þær byggja á lýsandi rannsóknargögnum eins og vettvangsnótum og 

afrituðum viðtölum.  

Kostir eigindlegra rannsóknaraðferða eru að við fáum skilning úr þeim en ekki bara 

tölur. Þá fær rödd minnihlutahópa að heyrast, þær er nytsamlegar og nýjar hugmyndir geta 

komið upp. Gallinn er hins vegar að þær eru tímafrekar, dýrar, mikið álag á rannsakendur, 
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erfitt er að rannsaka stóra hópa og niðurstöður hafa ekki alhæfingargildi (Taylor og Bogdan, 

1998).  

 Tvær megin leiðir við gagnasöfnum í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru viðtöl og 

þátttökuathugun. Til þess að fá sem besta innsýn í starf náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum og viðhorf þeirra til starfsins var stuðst við opin hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl (e. open semi-standardized interviews). Þegar um opin hálfstöðluð viðtöl er 

að ræða er umræðuefni viðtalsins afmarkað en innihald samtalsins engu að síður opið. 

Markmið með hálfstöðluðum viðtölum er að nálgast efnið opið og viðmælandinn getur sagt 

frá upplifun sinni, reynslu og viðhorfum á sínum eigin forsendum. Viðtölin eru undirbúin með 

svokölluðum viðtalsramma sem inniheldur lista yfir það efni sem rannsakandinn vill reyna að 

fara yfir í viðtalinu. Mikilvægt er að hlusta vel á viðmælendur og spyrja nánar út í það sem 

fram kemur til að dýpka skilninginn en fara jafnframt ekki mikið út fyrir efni viðtalsrammans. 

Jafnframt þarf rannsakandi að geta lesið í hegðun og túlkun viðmælandans og vera 

meðvitaður um þau áhrif sem hann sjálfur gæti haft á viðmælendur og rannsóknina sjálfa 

(Esterberg, 2002, Kvale og Brinkmann, 2009). 

 

2.2 Undirbúningur 

Undirbúningsvinna við rannsóknina hófst sumarið 2009 en frá þeim tíma hefur 

rannsóknarefnið breyst að einhverju leyti. Endanleg ákvörðun um MA verkefnið var tekin í 

byrjun desember 2011. Undurbúningur fólst meðal annars í því að gerð var rannsóknaráætlun 

og fengið samþykki fyrir rannsókninni og viðfangsefni hennar hjá leiðbeinenda. Jafnframt var 

send tilkynning til Persónuverndar vegna vinnslu persónuupplýsinga við gerð 

rannsóknarinnar. Að lokum var gerður viðtalsrammi og eyðublað um upplýst samþykki fyrir 

þátttakendur í rannsókninni.  

 

2.3 Þátttakendur 

Þátttakendurnir voru valdir með markvissu úrtaki sem byggir á því að búið er að setja 

markmið um val á þátttakendum. Í markvissu úrtaki eru þátttakendur valdir með hliðsjón af 

rannsóknarspurningum og þegar bakgrunnur viðmælenda er kunnur (Esterberg, 2002). Þau 

skilyrði sem sett voru fyrir þátttöku í rannsókninni voru að viðmælendurnir séu menntaðir 

náms- og starfsráðgjafar, þeir starfi í framhaldsskóla og hafi einhverja starfsreynslu á þeim 

vettvangi.  
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Til að gæta fyllsta trúnaðar og koma í veg fyrir að upplýsingar megi rekja til 

ákveðinna persóna hefur nöfnum viðmælenda og kennileitum verið breytt og notast verður við 

gervinöfn. Aldursbil verður ekki gefið upp með gervinöfnum, þar sem slíkt yrði til þess að 

margir viðmælendur yrðu auðþekkjanlegir. Viðmælendurnir voru á aldursbilinu 35 ára til 65 

ára. Rannsóknin byggir á opnum hálfstöðluðum viðtölum við sjö náms- og starfsráðgjafa sem 

starfa í sjö mismunandi framhaldsskólum. Minnsti starfsaldur viðmælenda sem náms- og 

starfsráðgjafi er um 7 ár en elsti starfsaldurinn er um 14 ár. Þátttakendur í rannsókninni eru:  

 Berglind Böðvarsdóttir starfar í framhaldsskóla en hefur einnig starfað í grunnskóla og 

hefur hún um 14 ára starfsreynslu sem náms- og starfsráðgjafi. 

 Elín Ómarsdóttir hefur alltaf starfað í framhaldsskóla og hefur yfir 14 ára starfsreynslu 

að baki.  

 Hrafnhildur Ólafsdóttir og hefur starfað áður í grunnskóla en starfar nú í 

framhaldsskóla og hefur samtals 13 ára stafsreynslu sem náms- og starfsráðgjafi. 

 Jóna Guðrún Jónsdóttir hefur starfað sem náms- og starfsráðgjafi í framhaldsskóla og 

hefur um 11 ára starfsreynslu að baki.  

 Sara Sigurðardóttir hefur aðallega starfað í grunnskóla en starfar nú í framhaldsskóla 

og hefur 12 ára starfsreynslu sem náms- og starfsráðgjafi.  

 Sigríður Bóasdóttir hefur starfað í tveimur framhaldsskólum sem náms- og 

starfsráðgjafi og hefur um 12 ára starfsreynslu.  

 Unnur Edda Sveinsdóttir starfar í framhaldsskóla og hefur hún um 7 ára starfsreynslu 

sem náms- og starfsráðgjafi. 

 

Viðmælendurnir eru allir að undanskildum einum með samstarfsfélaga. Fjórir viðmælendur 

eru í fullu starfi en þrír í hlutastarfi, frá 50% upp í 75%, sem náms- og starfsráðgjafar. Líklegt 

má telja að þátttakendur í þessari rannsókn séu nokkuð dæmigerðir fyrir náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum á Íslandi.  

 

2.4 Siðferðileg álitamál  

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn helsta rannsóknartækið og er mikilvægt að hann 

leggi áherslu á að skilja viðmælandann út frá viðhorfum hans og reynslu en ekki út frá 

hugmyndum sínum sem rannsakanda. Því er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um 

eigin hugmyndir og reynslu á viðfangsefni rannsóknarinnar (Creswell, 2007; Taylor og 

Bogdan, 1998). Þar sem ég hef nokkra reynslu af starfi náms- og starfsráðgjafa í 
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framhaldsskóla er mikilvægt að ég sé meðvituð um viðhorf mín og reynslu og að greina og 

túlka það sem fram kemur í gögnunum án þess að lita það með mínum eigin hugmyndum.  

 Þá er mikilvægt að gæta fyllsta trúnaðar og viðhalda trausti milli rannsakanda og 

þátttakenda. Einnig þarf að tryggja að rannsóknin hafi ekki neikvæð áhrif á orðspor, velferð 

og starf þátttakenda. Viðmælendum er gert ljóst að þeir geta hætt þátttöku á hvaða stigi sem er 

í rannsókninni (Kvale og Brinkman, 2009). Allir viðmælendur skrifuðu undir upplýst 

samþykki þar sem ofangreind atriði voru tilgreind.  

Í þremur viðtölum af sjö þá hitti ég samstarfsaðila viðmælanda áður en viðtalið hófst, 

mér fannst það óþægileg staða í ljósi nafnleyndar og trúnaðar við viðmælenda. Ég gat ekki 

vitað hvort að viðmælandi minn væri búinn að segja samstarfsaðilum sínum frá þátttöku sinni 

í rannsókninni eða ekki og átti því oft í vandræðum með að skýra tilgang minn vegna fundar 

við viðmælenda. Þá finnst mér ekki við hæfi að lýsa viðmælendunum náið þar sem auðvelt er 

að rekja persónulýsingar til þátttakenda í vegna fárra mögulegra þátttakenda í rannsókninni.  

 

2.5 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram með opnum hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum að meðaltali 45 

mínútna löngum. Stysta viðtalið var 30 mínútur og lengsta var rúmlega 60 mínútur. Viðtölin 

fóru öll fram á skrifstofum viðmælenda. Stuðst var við sama viðtalsrammann í öllum 

viðtölunum, en vert er að taka fram að hann þróaðist og breyttist með hverju viðtali. Í upphafi 

viðtals var ítrekað við viðmælendur trúnaður og að þeim væri tryggð nafnleynd. Jafnframt 

voru viðmælendur beðnir um að skrifa undir eyðublað um upplýst samþykki og þeim gert 

ljóst um möguleika þeirra á að hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er.  

 

2.6 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og síðan afrituð orðrétt. Að viðtali loknu var 

skráður aðdragandi viðtals og hugleiðingar bæði fyrir og eftir viðtalið. Afritun hófst að jafnaði 

daginn eftir viðtalið. Rannsóknargögnin voru samtals 253 blaðsíður.  

 Við gagnagreiningu var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory). 

Til þess að auka skilning og innsæi á viðhorfum og reynslu viðmælenda voru viðtölin 

marglesin yfir á meðan greining og úrvinnsla stóð yfir. Nálgun grundaðrar kenningar felur í 

sér skipulögð vinnubrögð við greiningu gagna þar sem greining fer fram strax í upphafi 

gagnaöflunar, samhliða og að henni lokinni. Eitt af einkennum grundaðrar kenningar, sem var 
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notast við gagnaöflunina, er að rannsakandi hefur tök á að þróa og bæta við viðtalsrammann 

samhliða gagnaöflun og greiningu ganga. Greiningin felur í sér tvö þrep þar sem í fyrsta lagi 

er stuðst við opna kóðun (e. initial coding) en þá eru gögnin lesin ítarlega línu fyrir línu og 

markvist er leitað að hugtökum og þemum. Í öðru lagi er markviss kóðun (e. focused coding) 

en þar eru gögnin lesin út frá einu þema í einu og leitað að atriðum sem tengjast viðkomandi 

þema og þar með fundin meginþemu og undirþemu. Eftir afritun hvers viðtals frumgreindi ég 

gögnin með opinni kóðun og beitti sífelldum samanburði (e. constant comparative method) 

áður en ég aflaði frekari gagna. Með skipulögðum aðferðum grundaðrar kenningar leitaðist ég 

við safna gögnum sem gáfu víðtæka mynd af viðfangsefninu. Að lokum leiddi gagnaöflun og 

greining gagna til þess að þemu og hugtök fóru að myndast upp úr gögnunum (Charmaz, 

2006). 

 

Samantekt 

Í kaflanum var farið í gegnum framkvæmd rannsóknarinnar, greint frá eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og færð rök fyrir notkun þeirra í þessari rannsókn. Þá var farið yfir 

undirbúning rannsóknarinnar, þátttakendur kynntir og siðferðileg álitamál. Að lokum var 

greint frá gagnaöflun, skráningu og úrvinnslu gagna. Niðurstöðukaflinn sem hér fer á eftir 

byggir á greiningu rannsóknargagnanna.  
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3. Niðurstöður 

 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum gagnaöflunar og þær studdar með 

tilvitnunum í gögnin. Við greiningu gagna komu fram tvö megin þemu og er niðurstöðunum 

skipt í tvo hluta sem hvor spannar eitt þema. Fyrsti hlutinn greinir frá starfi náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum og síðari hlutinn fjallar um heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun. Vert er að geta þess að allir viðmælendurnir eru kvenkyns og verður 

skrifað um þær í kvenkyni, þrátt fyrir að það sé ekki málfræðilega rétt. 

 

3.1 Starf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum 

Við greiningu gagna með hliðsjón af starfi náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum kom 

fram að starfið er viðamikið og var því skipt upp í níu undirþemu: Persónuleg ráðgjöf, 

sérþarfir og greiningar, náms- og starfsfræðsla, hópráðgjöf, kynningar, samstarf og skilningur, 

tímaskortur, fagmennska og annað. 

 

3.1.1 Persónuleg ráðgjöf 

Viðmælendur mínir voru allar sammála því að mikilvægast væri að sinna því sem nemandinn 

hefur fyrst og fremst þörf fyrir, gæta hagsmuna hans og tala máli hans. Þær voru einnig 

samróma um að mikill tími færi í að fylgjast með námsgengi nemenda. Sem felst aðallega í 

því að spyrja nemendur hvernig gengur í tilteknum fögum, hvort þeir skili verkefnum, mæti í 

próf og þess háttar. Ef nemandi þarfnast ráðgjafar hjálpa þær nemandanum að finna lausn með 

því að koma með tillögur að úrbótum í samráði við nemandann. Ráðgjöf um náms- og 

starfsval er einnig stór partur af persónulegri ráðgjöf hjá þeim öllum. Hrafnhildur leggur 

mikla áherslu á að ýta á nemendur til að byrja að hugsa um náms- og starfsferilinn og 

atvinnulífið:  

 

… að ýta á að þau fari að hugsa í þessa átt þannig að 

maður þarf stundum að láta þau gera það, ekki bíða 
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endilega eftir því að þau komi og spyrji því þá gerist það 

kannski ekki fyrr en síðustu önninni. 

 

Það er oft tilfellið að þeir komi til hennar á útskriftarönninni en hún vill fá þá til að hugsa um 

þetta fyrr og vill aðstoða þau við móta framtíðarsýn sína. Ýmis persónuleg mál nemenda og 

andleg veikindi er einnig stór þáttur í persónulegri ráðgjöf, þá eru þær til staðar fyrir 

nemendur til að hlusta á þá og hjálpa þeim að koma með lausnir. Oft þarf að vísa nemendum 

til annarra sérfræðinga þar sem þeir geta unnið úr vandamálum sínum eða fengið frekari 

lausnir: 

 

En við svona segjum stundum að sérfræðingarnir sem 

vinna mest með okkur eru náttúrulega kennararnir, því 

flest erum við auðvitað að leysa í húsinu. En þegar kemur 

eitthvað upp sem að heyrir ekki undir okkur eða er of 

flókið fyrir okkur þá vísum við áfram. 

 

Elínu finnst mikilvægt að líta fyrst og fremst á nemandann sem námsmann og aðstoða þá við 

að haldast í skólanum þegar erfiðleikar steðja að en ekki vera að forvitnast að óþörfu um 

vandamál nemenda:  

 

Við viljum fá að vita af því t.d. þegar nemendur fara í 

áfengismeðferð og taka á móti honum þegar hann kemur 

til baka, ekki til að spyrja hann hvað var gert í meðferðinni 

heldur hvernig námsstaða hans er, þarf kannski að fækka 

einingum eða hvernig á að höndla þetta. 

 

3.1.2 Sérþarfir og greiningar 

Viðmælendurnir sjá allar um að halda utan um sérþarfir og greiningar nemenda. Nemendur 

sem eru með greiningar eða einhverjar sérþarfir hafa kost á því að sækja um lengri próftíma. 

Þeir hafa einnig möguleika á því að leysa próf á tölvu, taka munnleg próf í staðinn fyrir 

skrifleg eða fá það lesið upp. Þá hafa þeir kost á því að sækja um ýmis önnur úrræði í prófum 

sem dæmi að fá prófin á lituðu blaði eða með stærra letri. Þeir geta sótt um að fá að taka 

prófið í fámennri stofu og í einhverjum tilvikum fá nemendur að vera alveg einir í stofu. Þá er 
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töluverður fjöldi að glíma við andleg veikindi og kvíða sem getur haft mikil áhrif á námsgengi 

þeirra. Þrír viðmælendur af sjö eru með sérkennara í skólanum sér til aðstoðar við að halda 

utan um sérþarfir nemenda. Það eru því fjórir skólar af sjö sem eru ekki með sérkennara og 

eru Berglind og Elín samróma um að það væri vænlegur kostur að fá sérkennara í skólann til 

að halda utan um sérþarfir og greiningar nemenda og kennslulega þáttinn sem því tengist. 

 

3.1.3 Náms- og starfsfræðsla 

Viðmælendurnir voru allar sammála því að náms- og starfsfræðsla ætti að vera inni í kjarna 

námsbrauta og kennd alla skólagönguna. Sigríður leggur áherslu á að náms- og starfsráðgjafar 

þurfi að koma út úr náminu með þekkingu og sjálfstraust til að geta komið náms- og 

starfsfræðslunni inn í skólanna: 

 

Það sem að hefur náttúrulega staðið náms- og starfsráðgjöf 

fyrir þrifum er að þetta hefur ekki verið eyrnamerkt eða 

bundið inn í námsskrá þannig að þetta hefur verið svolítið 

undir hælinn lagt hvernig náms- og starfsfræðslan hérna 

hefur verið lögð inn þá sérstaklega í grunnskólunum.  

 

Hrafnhildur talaði um að náms- og starfsfræðsla þyrfti að vera skylda í framhaldsskólum, ein 

eining í einu í byrjun náms, um miðbikið og svo við útskrift. Þá væri einnig mikilvægt að 

námsefnið væri samkeyrt í öllum skólum svo að nemendur færu ekki á mis við námsefnið 

þegar þeir væru að flytjast á milli skóla.  

Það var mismunandi hversu vel viðmælendunum gekk að koma náms- og starfsfræðslu 

á framfæri í sínum skóla. Fimm viðmælendur af sjö voru með enga fast mótaða náms- og 

starfsfræðslu í boði í sínum skólum meira svona stutt námskeið sem voru jafnan illa sótt af 

nemendum. Þá hafa þær allar verið með námskeið fyrir nemendur með sérþarfir og hefur það 

reynst betur en stuttu námskeiðin. Tveir viðmælendur af þessum fimm voru búnar að reyna að 

koma náms- og starfsfræðslu inn í val en áttu í erfiðleikum með það vegna skilningsleysis frá 

stjórnendum að halda úti slíkum áfanga. Ein þeirra var að vísu komin með áfanga inn í val en 

þá var nemendunum ekkert beint inn í áfangann svo þátttakan var mjög lítil. Þær voru báðar 

sammála því að halda áfram að koma náms- og starfsfræðslu á framfæri og voru sannfærðar 

um að gefast ekki upp.  



 

48 

Jóna Guðrún og Sigríður halda úti náms- og starfsfræðslu í sínum skólum sem 

nemendurnir fá einingar fyrir. Hugmyndafræðin á bak við áfangann hjá Jónu Guðrúnu er að: 

 

Nemendur fara inn á við og gera allskonar verkefni við að 

auka sjálfsskilning, átta sig betur á áhugasviðum sínum, 

gildum, starfsgildum og styrkleikum. Súmera upp 

reynsluna sem þau hafa og hins vegar að kynna sér það 

sem er í boði. 

 

Almenn ánægja hefur verið með áfangann á meðal nemenda sem hefur gefið henni hvatningu 

til að þróa hann áfram. Viðmælendurnir voru sammála um að nemendur þurfi að fá einingar 

fyrir náms- og starfsfræðsluna til að vekja áhuga þeirra á henni. Tími nemenda er dýrmætur 

rétt eins og annarra og því erfitt að ætlast til að þeir mæti í eitthvað sem þeir telji sig ekkert fá 

fyrir. 

Hrafnhildur talar um að í samfélaginu sé ýtt undir að fresta ákvörðun um náms- og 

starfsferilinn. Hún telur að það þurfi að byrja mun fyrr að kynna störf fyrir nemendum. 

Hrafnhildur vill meina að í mörgum öðrum löndum sé það eðlilegt að kynna atvinnulífið og að 

einstaklingar séu fyrr farin að móta náms- og starfsferilinn. Sigríður er sammála Hrafnhildi og 

finnst að það þurfi að byrja að kenna náms- og starfsfræðslu í leikskóla: 

 

Ég hef gengið svo langt að mér finnst eðlilegt að þetta 

byrji strax í leikskóla og að þar séu náms- og 

starfsráðgjafar sérfræðingar. Ekki starfandi innan hvers 

leikskóla heldur að þeir væru sérfræði aðilar sem að kæmu 

með ráðgjöf inn á leikskólann, til dæmis hvernig væri 

hægt að flétta þetta inn í starfið þar, svona vitund um 

sjálfan sig og störf í framtíðinni og þá þetta 

jafnréttissjónarmið um leið. 

 

3.1.4 Hópráðgjöf 

Viðmælendurnir voru sammála því að persónuleg ráðgjöf væri stærsti þátturinn í starfi þeirra 

og vildu þær allar leggja meiri áherslu á hópráðgjöf, öðruvísi næðu þær ekki til allra nemenda.  
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Námsráðgjöfin er þjónusta við alla nemendur, við 

náttúrulega teljum að allir nemendur græði á því að nýta 

þessa þjónustu þá skýtur það skökku við að hópráðgjöfin 

standi á hakinu. 

 

Þessi orð Jónu Guðrúnar varpa ljósi á hvað það er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar nái 

að beina sjónum einblína að hópráðgjöf eins og persónulega ráðgjöf í starfi til að ná til allra 

nemenda. Berglind leggur áherslu á að í byrjun hvers skólaárs skipuleggi hún og festir niður 

tíma fyrir hópráðgjöf þar sem hún hefur meðal annars boðið upp á ráðgjöf fyrir nemendur sem 

þjást af prófkvíða og nemendur sem eru með lesblindu. Að hennar mati er hópráðgjöfin 

mikilvæg því þar skapast oft góðar umræður, nemendurnir gefa hver öðrum góð ráð og styðja 

hvor annan í gegnum námið. Hrafnhildur reynir alltaf að halda úti einum hópi á önn sem er í 

brotthvarfshættu, stundum bara hálfa önnina. Hún býður þá nemendum sem hafa komið til 

hennar í persónulega ráðgjöf og eiga í erfiðleikum að koma í hópráðgjöf einu sinni í viku part 

af önninni. Þar tekur hún fyrir eitthvað ákveðið efni í hverjum tíma og nemendur setja sér 

markmið fyrir vikuna. Nemendur hafa jafnan verið ánægðir með hópráðgjöfina og sagt að 

þetta hafi orðið til þess að þeir hafi klárað önnina.  

Allir viðmælendurnir höfðu verið með hóp fyrir nemendur sem þjáðst af prófkvíða. 

Hjá einum viðmælanda var forsenda þess að fá lengri próftíma fyrir þá sem voru með 

prófkvíða að mæta á prófkvíðanámskeið. Nemendur eiga svo að vinna áfram með tæknina 

sem þeir læra á prófkvíðanámskeiðinu þannig að þeir eiga í raun „að losa sig úr sérstofunni og 

mörgum bara tekst það alveg ágætlega“ segir Jóna Guðrún. 

 Sigríður hefur verið mjög mikið með hópráðgjöf á síðustu árum en þar má nefna hóp 

fyrir nemendur með lesblindu:  

 

Ég hef verið mjög mikið með hópráðgjöf en ég er að draga 

úr henni og semsagt þessari formlegu hópráðgjöf því núna 

er ég bara búin að setja þetta efni sem ég hef verið að 

vinna með inn í áfanga. Og það geri ég fyrst og fremst til 

þess að hérna að þetta verði þægilegra fyrir nemendur og 

það er auðvitað miklu ákjósanlegra að þetta sé inní þeirra 

stundaskrá og þau fái einingar fyrir. Það er líka miklu 

auðveldara að halda utan um þetta og þetta náttúrulega 

segir sér sjálft að þetta gefur þeim miklu meira. 
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3.1.5 Kynningar 

Viðmælendurnir sáu allar um að halda utan um kynningar af ýmsu tagi. Árlega sjá þær um að 

kynna skólanna fyrir nemendum í 10. bekk grunnskóla að mis miklu marki að vísu. Jónu 

Guðrúnu fannst þessi kynning ekki endilega eiga að vera hluti af starfi náms- og 

starfsráðgjafa. Að hennar mati eiga stjórnendur og kennslustjórar að sjá um að kynna skólann. 

Allir viðmælendurnir kynntu sig og starfsemi náms- og starfsráðgjafa á nýnema fundum og 

foreldra fundum. Þá sjá þær um að taka á móti ýmsum kynningaraðilum sem tengjast náms- 

og starfsfræðslu í skólunum. Fjórir viðmælendur af sjö nefndu það sérstaklega að þær þyrftu 

að vera duglegar að minna á sig í skólanum bæði fyrir nemendum og samstarfsfólki. 

Hrafnhildur var með ýmsar hugmyndir um hvernig væri best að gera það: 

 

Í rauninni að benda á hvað starfið felur í sér, koma með 

ábendingar eða benda á hvað við höfum verið að bjóða 

upp á í hádegisfyrirlestrunum og það væri hægt að gera 

meira með útskriftarnemum og það mætti byrja á því fyrr 

ekki bara á síðustu önninni. 

 

3.1.6 Samstarf og skilningur 

Samkvæmt viðmælendunum virðist náms- og starfsráðgjafa starfið byggjast töluvert á 

samstarfi við aðra. Allir viðmælendurnir funda reglulega með stjórnendum og eru þær í 

mestum samskiptum við aðstoðarskólameistara og áfangastjóra varðandi hin ýmsu málefni. 

Viðmælendurnir vilja allar, að undanskilinni einni, meina að samband sitt við stjórnendur sé 

gott og þeir beri traust til þeirra líkt og Jóna Guðrún orðar það svo skemmtilega:  

 

Mér finnst það yfirleitt bara verið sko borið mjög mikið 

traust til mín. Mér finnst það, ég upplifi það þannig. Mér 

finnst stjórnendur, stjórnendur náttúrulega bara segja það, 

skólameistarinn hefur oft og mörgu sinnum og segir það 

bara reglulega hvað hann meti störf mín mikið. Og hvað 

það sé og hvað ég sé frábær starfsmaður [hlær ]. 

 

Þá eru þær einnig allar í góðu sambandi við kennara og finnst það vera mjög mikilvægt. Jóna 

Guðrún lýsir hér samskiptum sínum við kennara: 
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… kennarar bera traust til mín og ég marka það á því hvað 

þeir leita mikið til mín. Ef þeir hefðu ekki trú á því að ég 

gæti hjálpað, þá væru þeir væntanlega ekkert að leita til 

mín. 

 

Hún er meðal annars að aðstoða kennara vegna námsvanda nemenda og hjálpa þeim með 

ýmsa skipulagningu og umsjón með nemendahópnum. Þá er hún einnig að aðstoða þá vegna 

samskipta við einstaka nemendur, hópa og ef upp koma einhver agavandamál. Elín fer með 

sama mál og Jóna Guðrún og bætir við: 

 

Ef að einhver kennari á í einhverjum erfiðleikum með 

nemanda þá eiga fleiri í erfiðleikum með hann líka. Þá 

förum við í að kynna okkur stöðu nemandans hjá 

kennurunum bara almennt séð, og svo kannski funda með 

krökkunum og kannski líka foreldum ef þau eru ung eða 

vilja það og svona reyna að finna einhverjar lausnir, það er 

alveg svolítið um það. 

 

Hrafnhildur var hins vegar ein um það að finnast samskipti við stjórnendur og samstarfsfólk 

vera allt of mikil einstefnu samskipti þar sem hún væri að gefa eða leita eftir upplýsingum og 

of lítið væri leitað til hennar. Hún talaði sérstaklega um að þeir kennarar sem sjá um 

sérdeildirnar leituðu lítið til hennar með sinn nemendahóp. Þeir vilja sjá um sína nemendur 

sjálfir, eins og þeir geri sér ekki grein fyrir gildi samvinnunnar. Ein tilgáta hennar var sú að 

kennarar þessara deilda væru af gamla skólanum og því vanir að sjá um sinn hóp sjálfir og 

treystu jafnvel ekki öðrum fyrir nemendunum. Hrafnhildur vonaðist til að með endurnýjun á 

kennarahópnum kæmu yngri kennarar inn sem áttuðu sig á kostum samvinnunnar. 

Berglind kom inn á góðan punkt þar sem hún bendir á að kynna mætti hlutverk náms- 

og starfsráðgjafa fyrir kennaranemum strax í námi þeirra. Hún hefur upplifað það að sumir 

kennaranemar eða nýir kennarar viti varla fyrir hvað þær standa: 

 

Af því að við verðum kannski einn af stærstu 

samstarfsaðilum þeirra innan skólans. Það er allt í lagi líka 

að leita sér leiðsagnar … náms- og starfsráðgjafar eru 
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sérfræðingar í því sem að þeir eru að gera varðandi 

allskonar erfiðleika, að nálgast nemendur og annað slíkt. 

Það er um að gera að segja við nýja kennara að það er allt í 

lagi að leita sér leiðsagnar. Það er engin hefð fyrir 

handleiðslu hjá kennurum. Það er aðeins að byrja að þeir 

geti óskað eftir styrk hjá kennarasambandinu og þeir eru 

oft svo einir og þá finnur maður að við erum svona 

hlutlausir bandamenn þeirra líka að hjálpa þeim við 

ýmislegt varðandi nemendur. Ég hef alveg lent í trúnaðar 

sambandi við kennara og mér finnst það líka bara allt í 

lagi. Þeir geta leitað til okkar varðandi eitthvað sem að 

þeir vilja spegla sig með. 

 

Viðmælendurnir voru allar í töluverðum samskiptum við foreldra, sérstaklega nemenda sem 

voru undir 18 ára aldri og töldu það hafa aukist eftir að sjálfræðisaldurinn hækkaði í 18 ára. 

Þær voru sammála um það að foreldrar fylgja börnunum sínum betur eftir „núna er algengara 

að foreldar fylgi börnum til 18 ára eins og það var áður til 16 ára, þannig að það kallar á meira 

samstarf og þá kemur það miklu meira til okkar“ segir Elín. 

Þá eru viðmælendurnir í samskiptum við hinu ýmsu fagaðila, en þar má nefna aðra 

náms- og starfsráðgjafa, félagsþjónustuna, geðdeild, sálfræðinga, presta, hjúkrunarfræðinga 

og hina ýmsu lækna. Elín telur að á næsta leiti þurfi að fara auka við náms- og starfsráðgjafa 

stöðu í sínum skóla en það fer þó eftir ef þær fengju sérkennara sem myndi halda utan um 

sérþarfir nemenda: 

 

Það fer eftir því hvernig þetta raðast allt saman en þú veist 

mér finnst sko af því að ég vil kaupa menntun fyrir 

menntunarpeninga en ekki félags- eða heilbrigðis 

þjónustu. Þá vil ég til dæmis ekki félagsráðgjafa í 

skólanum, ekki heldur hjúkrunarfólk eða lækna og presta 

og svoleiðis fólk. Ég vil hins vegar geta nálgast það fólk 

og haft góð samskipti við það og geta vísað á það og ég vil 

geta unnið með því en ég vil ekkert endilega hafa þau inn í 

skólanum en hins vegar vil ég hafa sérkennara í skólanum 
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því þar er þetta námstengda sem mér finnst við aldrei 

mega horfa fram hjá. 

 

Allir viðmælendurnir koma að eineltismálum sem upp koma í skólanum. Fjórar af sjö 

viðmælendum höfðu komið að gerð eineltisáætlunar og voru í sérstöku eineltisteymi ásamt 

samstarfsfólki sem fundaði ef eineltismál komu upp. Ekkert eineltisteymi var starfrækt í 

skólanum hjá Jónu Guðrúnu en hún stjórnaði samskiptum við nemendur, kennara og 

skólastjórnendur ef upp komu slík mál. Þá voru þær allar í töluverðum samskiptum við 

hjúkrunarfræðing, forvarnar– og félagsmálafulltrúa í þeim skólum sem þessir aðilar voru til 

staðar. 

 

3.1.7 Tímaskortur 

Allir viðmælendurnir að undanskilinni einni voru sammála um að þær kæmust ekki yfir allt 

sem væri þörf á að gera og margt sæti á hakanum. Þær töluðu allar um að dagurinn færi að 

miklu leiti í persónulega ráðgjöf en þær vildu allar beina kröftum sínum meira í hópráðgjöf og 

námskeið til þess að ná til fleiri nemenda í einu. Sigríður talaði um að hún hafi strax verið 

ákveðin í því að láta ekki persónulegu ráðgjöfina taka yfir og hefur sett hana í þá prósentu af 

starfshlutfallinu sem er viðráðanleg: 

 

En það er náttúrulega alveg ljóst og ég held að það eigi við 

flesta náms- og starfsráðgjafa sem eru starfandi að minnsta 

kosti ja ekkert að minnsta kosti það er bara fyrir línuna en 

einnig innan skólakerfisins. Okkur er náttúrulega ansi 

þröngur stakkur búinn varðandi fjölda nemenda og hvaða 

tíma við höfum til aflögu og þetta á auðvitað ekki bara við 

um náms- og starfsráðgjafa þetta á við kennara líka þannig 

að minnsta kosti við erum náttúrulega svo fá starfandi í 

hverjum skóla fyrir sig þá þarf að sníða þetta svolítið 

haglega. 

 

Tvær af þrem sem eru í hlutastarfi voru sammála um að þörf væri á að auka starfshlutfall 

þeirra en það væri ekki vilyrði fyrir því. Önnur þeirra sagði að stjórnendur gerðu sér vel grein 

fyrir því að það þyrfti að auka hlutfallið en því miður væri ekki til fjármagn í það. Þá fannst 
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Söru vanta meiri tíma í þróunarstarf, það væri eins og gæluverkefni en hún vildi hafa það sem 

forgangsverkefni. Hún taldi mikilvægt að eyða tíma í þróunarstarf, en hún fengi alltaf 

samviskubit ef hún ætlaði að eyða einum degi í það „sem væri ekki eðlilegt“. Elínu og 

Hrafnhildi fannst vanta meiri tíma til að fylgja málum eftir því í stórum skólum þá daga málin 

oft uppi. Jónu Guðrúnu fannst vanta sérstakan tíma sem væri tileinkaður kennurum:  

 

Það er mjög erfitt, þreytandi og slítandi oft finnst mér að 

vera með svona mál bara á hlaupum, bak við hurð á 

kennarastofunni [flissar ]. ... Þetta er eitt af þeim 

verkefnum í starfi sem eru svolítið ósýnileg í starfinu en 

eru slítandi og nokkuð fyrirferðarmikil á hverjum degi 

nánast. 

 

Það koma fyrir tímabil að hún fer ekki niður á kennarastofu í löngu frímínútunum því þá eru 

kennarar oft að tala um nemendur sem eru í vanda. Hún er búin að koma upp þeirri reglu hjá 

sér að hún hlustar aðeins en svo biður hún viðkomandi kennara að sjá til þess að nemandinn 

panti tíma hjá sér, hún reynir alltaf að klára samtalið á þann hátt.  Að lokum kom Sigríður 

með merkilegan punkt þegar við ræddum um tímaskort: 

 

…  ég held að það hái mjög mörgum þá kannski er þetta 

alltaf spurning um að þú hefur ekki tíma til að vinna 

hlutina kannski eins og þú myndir vilja vinna þá. En það 

þýðir ekkert að væla yfir því maður verður þá bara að 

reyna að gera gott úr því sem að maður hefur… 

 

3.1.8 Fagmennska 

Viðmælendurnir voru allar sammála því að fagmennska náms- og starfsráðgjafa væri 

mikilvæg í starfi og fyrir fagstéttina í heild. Til að vera fagmaður að mati viðmælenda þarf að 

fylgjast vel með nýjungum á sviði náms- og starfsráðgjafar, vera meðvitaðar um siðareglurnar 

og rifja upp kenningar og aðferðir svo þær festust ekki í sama farinu. Að vera duglegar að 

sækja námskeið, fræðslufundi og endurmenntun væri einnig hluti af fagmennsku að mati 

viðmælendanna. Þá lögðu tvær af sjö sérstaka áherslu á að það sé enginn fullkominn ráðgjafi 

heldur séu þær stöðugt að læra eitthvað nýtt og þurfi alltaf að vera bæta sig. Sigríður lagði til 
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að mynda ríka áherslu á að náms- og starfsráðgjafar þurfi að vera duglegir að fara á alla 

fræðslu sem er í boði og að stéttin þurfi að vera virkari og þróa með sér samkennd og meiri 

stéttarvitund. Hún telur að það þurfi að móta okkur betur sem fagmenn og hvernig við viljum 

láta horfa á okkur sem slíka. Jóna Guðrún talaði um að upplifun sín að sinni fagmennsku væri:  

 

Að vera eins við alla og reyna sko að sjá alltaf 

einstaklinginn og aðstoða hann alveg sama í hvaða málum 

það er og mismuna ekki. … Svona finnst mér vera kannski 

til leiðarljós í sambandi við það sem ég upplifi við mína 

fagmennsku. Það er einhvern veginn að gera öllum jafn 

hátt undir höfði.  

 

Hún talaði jafnframt um að hún hefur komin upp þeirri reglu að hún sækir ekki nemendur, það 

telur hún faglegra og mun meiri líkur eru á því að nemandinn hafi gagn af ráðgjöfinni ef hann 

kemur sjálfur. Ef að foreldar eða kennarar hafa áhyggjur af nemenda lætur hún viðkomandi 

sjá til þess að nemandinn panti tíma hjá sér.  

Þrír viðmælendur af sjö töluðu sérstaklega um að náms- og starfsráðgjafar væru 

fagmenn sem að búa yfir sérfræði þekkingu sem enginn annar býr yfir. Jafnframt að nemendur 

og starfsmenn skólans þyrftu að vera meðvitaðir um að þær séu trúnaðarmenn og talsmenn 

nemenda.  

Allir viðmælendurnir að undanskildum einum hafa farið í faglega handleiðslu en engin 

þeirra fer að vísu reglulega í handleiðslu. Berglind fer hins vegar í einstaklings handleiðslu 

þegar hún telur þörf á því og finnst það vera mikilvægt og stór partur af fagmennskunni. 

Hrafnhildur hefur farið á um það bil þriggja ára fresti í einstaklings handleiðslu en hana langar 

að prófa að fara í hóp handleiðslu. Elín hefur prófað að fara í hóp handleiðslu með náms- og 

starfsráðgjöfum í sínu bæjarfélagi en það var bara tímabundið. Allir viðmælendurnir nema ein 

hafa samstarfsaðila sem þær kunna vel að meta og geta leitað til hvenær sem er. Elín talar um 

að náms- og starfsráðgjafar sem starfa í framhaldsskólum búi oft við það að hafa 

samstarfsfélaga og finnst henni það vera partur af fagmennsku:  

 

Því sá sem er einn í hálfu starfi er í allt annari stöðu heldur 

en við sem erum í fullu starfi og þurfum ekki að gera neitt 

annað og erum saman og hérna og getum bæði skipt á 

milli okkar verkefnum, hjálpast að og þróað í sameiningu. 



 

56 

 

Þær sem að eru með samstarfsaðila veita hvort öðru mikinn stuðning, þær funda vikulega með 

samstarfsaðilunum og geta alltaf leitað til hans þegar erfið mál koma upp til að fá staðfestingu 

eða jafnvel fleiri möguleika fram á sjónarsviðið. Allir viðmælendurnir skila árs skýrslu af sér 

til skólastjórnar um starfsemi vetrarins og telja það vera part af fagmennsku.  

 

3.1.9 Annað 

Það er ýmislegt annað sem felst í starfi náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum. 

Viðmælendurnir voru sammála því að mikill tími færi á hverjum degi í að svara tölvupósti og 

símtölum. Allir viðmælendurnir eru með opið inn til sín þegar þær eru ekki uppteknar svo að 

nemendurnir hafa greiðan aðgang að þeim. Þær eru allar með viðvörutöflu fyrir framan hjá sér 

sem skilgreindi opna tíma, viðtals-, funda- og símatíma. Þá hafa fimm af viðmælendunum 

gegnt hlutverki innan Félags náms- og starfsráðgjafa 

Einn viðmælandi sem var í hlutastarfi sem náms- og starfsráðgjafi var einnig að kenna 

lífsleikni, henni fannst það gefa starfinu hvað mest gildi því þar fær hún tækifæri til að 

kynnast öllum nýnemum í skólanum. Hún orðaði það líka þannig að kennslan væri í raun 

náms- og starfsráðgjöf, þar sem hún kenndi meðal annars námstækni í lífsleikninni og svo 

væri hún líka að kenna náms- og starfsfræðslu áfanga. Einn af göllunum við að kennsluna er 

að vera bundin við stundatöflu sem veldur því að hún missir oft af fræðslufundum og 

námskeiðum hjá félaginu.  

 

Samantekt 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður á starfi náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum 

má sjá að starf þeirra er margþætt. Í persónulegri ráðgjöf eru þær að fylgjast með námsgengi 

nemenda, veita ráðgjöf um náms- og starfsval og aðstoða þá við að móta framtíðarsýn. Ýmis 

persónuleg mál nemenda og andleg veikindi er einnig stór þáttur. Þær halda utan um 

greiningar nemenda og sérþarfir í prófum. Þær eru með hópráðgjöf og sjá um að kenna náms- 

og starfsfræðslu með því markmiði að reyna ná til allra nemenda í skólanum. Jafnframt sjá 

þær um að halda utan um kynningar af ýmsu tagi og taka á móti kynningaraðilum sem 

tengjast náms- og starfsfræðslu í skólanum. 

Náms- og starfsráðgjafa starfið byggist töluvert á samstarfi við aðra þar með talið 

skólastjórnendur, samstarfsfólk, nemendur, foreldra og aðra fagaðila. Viðmælendur voru 

sammála að undanskilinni einni að þær kæmust ekki yfir allt sem væri þörf á að gera og margt 
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sæti á hakanum. Þær töluðu allar um að dagurinn færi að miklu leyti í persónulega ráðgjöf en 

þær vildu allar beina kröftum sínum meira að hópráðgjöf og námskeið til að ná til fleiri 

nemenda. Fagmennska náms- og starfsráðgjafa er mikilvæg í starfi og fyrir fagstéttina í heild 

að mati viðmælanda. Það er ýmislegt annað sem felst í starfi þeirra svo sem að svara 

tölvupósti, símtölum, sitja fundi og einn viðmælandi sinnti einnig kennslu. 

 Í næsta hluta verður greint frá hinu þemanu er kom upp við greiningu gagna: Heildræn 

náms- og starfsráðgjafaráætlun. 

 

3.2 Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Við greiningu gagna með hliðsjón af viðhorfi viðmælenda af heildrænum náms- og 

starfsráðgjafaráætlunum komu fram þrjú undirþemu: Samræmd áætlun, áætlun Gysbers og 

Henderson og Menntamálaráðuneytið. 

 

3.2.1 Samræmd áætlun 

Allir viðmælendurnir fara eftir áætlun að einhverju marki sem þær hafa sjálfar sett upp sér til 

stuðnings. Í þeim áætlunum má til að mynda finna verkefnalista fyrir hvern mánuð og yfirlit 

yfir námskeið og heimsóknir. Jóna Guðrún og Berglind útbjuggu báðar áætlun þegar þær 

byrjuðu að starfa sem náms- og starfsráðgjafar en í dag er þetta meira ómeðvitað hjá þeim en 

Berglind byrjar alltaf haustin á því að setja niður verkefnalista fyrir veturinn: 

 

Mér finnst það ganga ágætlega í dag en kannski þegar ég 

var að byrja þá mótaðist maður af þeim sem að voru fyrir. 

Og þá var maður svona svolítið að leita að hvað er mitt 

verksvið og hvað á ég að gera en ég er miklu öruggari í 

dag. 

 

Það sem viðmælendurnir vilja sjá í samræmdri áætlun var ný og skýrari starfslýsing náms- og 

starfsráðgjafa svo þær og aðrir viti hvað er ætlast til af þeim. Það er mikilvægt til að náms- og 

starfsráðgjafar geti verndað starfið sitt og bent á starfslýsinguna ef til dæmis stjórnendur reyna 

að koma á þá óskildum verkefnum. Samræmd áætlun myndi einnig gera starfið sýnilegra og 

auðveldara væri að kynna starfið fyrir samstarfsfólki, nemendum og foreldrum. Tveir 

viðmælendur töluðu sérstaklega um að með slíkri áætlun væri auðveldara að mæla árangur af 
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starfi þeirra og sýna fram á hvað þær eru að gera. Þá voru þær sammála um að hún ætti að 

innhalda dæmi um mánaðar-, viku- og dagsáætlun náms- og starfsráðgjafa. Einnig hugmyndir 

að verkefnum í starfi, sem þær gætu haft til viðmiðunar og séð hvort eitthvað vantaði upp á 

hjá sér. Jóna Guðrún vill jafnframt fá að sjá töflu eða forrit þar sem hægt er að tímamæla 

ákveðna þætti í starfi: 

 

Það væri mjög gott ef að það væri innbyggt í þetta formúla 

sem að gerði manni mjög auðvelt að tímamæla 

mismunandi þætti … ég held að það væri mjög hentugt. 

Að það væri bara einhvers konar viðmið eða tafla með 

hérna verkþáttum og æskilegri tímaskiptingu og síðan væri 

kannski einhver hérna ég séð þetta fyrir mér einskonar 

tölvuformi sko þar sem maður getur notað einhvern grunn 

til þess að vera með sitt eigið út frá þessu eitthvað 

svoleiðis ég held að það væri mjög mikill styrkur.  

 

Viðmælendurnir voru sammála um það að með því að setja sér áætlun í starfi væru meiri líkur 

á að komast yfir alla verkþætti í stað þess að festast í einhverjum einum þætti. Þær höfðu allar 

á orði að starf náms- og starfsráðgjafans einkenndist aðallega af persónulegri ráðgjöf en allar 

vildu þær beina kröftum sínum meira að hópráðgjöf eða námskeiðum til að ná til fleiri 

nemenda. Þá telur Sigríður mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar séu sýnilegir út á við:  

 

En ekki festast bara í persónulegri ráðgjöf og bara bí sem 

sagt... uh ég segi ekki að bíða eftir að nemendur komi til 

þín í viðtal en það er þitt að þróa starfið. Náms- og 

starfsráðgjafar verða að hafa það sjálfstraust að gera það 

auðvitað er erfitt að alhæfa svona, þú auðvitað starfar í 

stofnun og þú náttúrulega tekur mið af því andrúmslofti og 

skólabrag og hvernig er verið að nálgast viðfangsefnið og 

svona en þú hefur samt sem áður ákveðið svigrúm. Og ég 

held að það sé mjög mikilvægt að nemar komi út með það 

sjálfstraust að sníða þetta starf svolítið upp á nýtt. 
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Hrafnhildur vill sjá að kennsla í náms- og starfsfræðslu verði sett í námskrá og að áfangar 

yrðu samræmdir í bæði grunn- og framhaldsskólum og jafnvel alveg niður í leikskóla. Að 

hennar mati þarf að festa niður hvenær nemendum sé kennt ákveðið námsefni í náms- og 

starfsfræðslu því það skipti máli hvenær þeir eru tilbúinn og móttækilegir fyrir námsefninu. 

Svo þegar kemur að framhaldsskólanum eru íslenskir nemendur mikið á flakki á milli skóla 

og er því nauðsynlegt að hægt sé að meta á milli skóla náms- og starfsfræðsluna líkt og aðra 

áfanga:  

 

Hér eru nemendur svo mikið að koma og fara, búin með 

svo og svo mikið annars staðar og maður hefur enga 

hugmynd um hvað þau hafa fengið. Þannig að þá myndi 

maður hafa einhvern grunn að ganga út frá og vita að þau 

væru búin að læra þetta í sambandi við vinnulag í námi 

eða varðandi atvinnulífið. 

 

Þá talaði Elín um að hún og samstafskona hennar vildu tileinka starfinu meira en þær hafa 

gert „starfs“ hlutanum í náms- og starfsráðgjöfinni, en það vildi því miður oft verða undir. 

Viðmælendurnir eru samróma um að samræmd áætlun myndi auka fagmennsku stéttarinnar 

og að starfið yrði markvissara ef náms- og starfsráðgjafar hefðu einhverja áætlun til að 

styðjast við. Þá væri þetta einnig nauðsynlegt tæki fyrir náms- og starfsráðgjafa sem eru að 

koma nýir inn á starfsvettvanginn, eins og Sara orðar það svo skemmtilega: 

 

Hvað erum við að fara gera þegar við svo komum svo í 

skólana? Ég hef verið með nema og þær eru bara alveg 

lost sko. Þær vita bara ekkert hvað þær eru að fara gera. 

 

3.2.2 Áætlun Gysbers og Henderson 

Þrír viðmælendur af sjö hafa markvist reynt að móta starfið sitt eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson. Sigríður er ein af þeim sem hefur lagt mikið upp 

úr því að byggja starfið upp að fyrirmynd þeirra þar sem lögð er áhersla á að náms- og 

starfsráðgjöf eigi að vera þjónusta fyrir alla nemendur:  
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Ég lít á þetta starf, ég horfi á þetta sem deild í skólanum 

og hérna mér finnst mjög mikilvægt að starfið sé sýnilegt 

innan skólans og útá við. Og sérstaklega náttúrulega bara á 

síðustu árum þá hefur verið mjög mikil þörf á að varpa 

skýru ljósi á mikilvægi náms- og starfsráðgjafar í 

þjóðfélaginu. En ég hef reynt mjög mikið að samþætta 

náms- og starfsráðgjöfina inn í annað starf í skólanum af 

því að ég lít svo á að það sé eina leiðin til að koma 

semsagt boðskapnum til skila til allra nemenda.  

 

Sara telur marga kosti vera í áætlun Gysbers og Henderson. Henni finnst mikilvægt að náms- 

og starfsráðgjafar staðsetji sig vel í skólanum, séu með í öllu starfi en mega ekki einangrast 

einir út í horni: 

 

Ég sé alveg fyrir mér að náms- og starfsráðgjafastarfið sé 

svona meira stjórnunarstarf og halda utan um svona áætlun 

að hún sé virk sko og virkja þá bara kennara að það sé 

kennd náms- og starfsráðgjöf í öllum árgöngum frá byrjun. 

Og námstækni náttúrulega og svo gæti maður bara komið 

inn í verkefnin sem stjórnandi, hjálpað fólki og leiðbeint. 

En ég meina það er bara að hugsa það í svona stórum 

skóla enda held ég að ef ég skil Gysbers og Henderson 

áætlunina þá eru þeir ekki að ímynda sér að þeir geti 

framfylgt öllum markmiðunum sjálfir. Það held ég að geti 

aldrei verið hugsunin og verði aldrei hugsunin. 

 

Þá finnst Söru að skólar eigi að vera með náms- og starfsþróunaráætlun líkt og þeir eru með 

eineltis-, forvarnar- og áfallaáætlun. Hún hefur mikið sótt í grunn Gysbers og Henderson á 

netinu en þar eru þeir með fullt af sýnishornum af módelum sem skólaráðgjafar í 

Bandaríkjunum sækja í og gera að sínu:  

 

Og það er allt sótt meira og minna í þetta, með svona 

ákveðnum útfærslum sko og þetta er það sem ég sé fyrir 

mér hér. Það væri bara sérðu ef að ráðuneytið væri með 
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eitthvað svona. Þetta eru okkar hugmyndir um náms- og 

starfsráðgjöf, það væru inni dæmi um svona hvernig 

einhverjir væru að framkvæma þetta. Bara grunnur ekki 

neitt alsherjar módel, svo væri hægt að nota það með 

svona smá áherslubreytingum. Hafa eitthvað til að ganga í, 

þetta er bara eins og hver venjuleg námskrá.  

 

3.2.3 Menntamálaráðuneytið 

Viðmælendurnir voru almennt jákvæðar gagnvart því þegar þær voru spurðar að því hvort þær 

myndu nýta samræmda áætlun ef sú stefna yrði ofan á, sem Menntamálaráðuneytið væri til 

dæmis leiðbeinandi í við innleiðingu áætlunar. Þær kváðust allar vilja skoða slík vinnubrögð, 

hafa þau til hliðsjónar eða nýta sér það úr þessari aðferð sem gæti bætt starfið þeirra. Þær 

lögðu allar áherslu á að gott væri að hafa samræmda áætlun en samt opna sem hver og einn 

gæti mótað eftir sínu starfi. Það væri ekki hægt að láta alla vinna eftir sömu áætluninni því 

aðstæður, starfshlutfall og samsetning nemendahóps er svo mismunandi á milli skóla. 

Berglind hafði fyrst um sinn efasemdir um að Menntamálaráðuneytið ætti að stýra vinnu 

náms- og starfsráðgjafa líkt og kennara:  

 

Ég veit ekki hvort að eitthvað myndi detta upp fyrir það 

sem við erum að gera, segja bara nei ég á ekki að sinna 

þessu samkvæmt því sem þeir segja í ráðuneytinu. En ég 

treysti því það eru náms- og starfsráðgjafar starfandi þar, 

þeir koma sterkir inn í sambandi við innritunarmálin. Ég 

treysti alveg því fagfólki, þær vita örugglega alveg hvað 

við erum að gera. Ef að þær koma að því þá get ég alveg 

ímyndað mér að þetta væri gott hjálpartæki, þetta er 

örugglega góður rammi til að hafa. 

 

Jóna Guðrún og Hrafnhildur töluðu báðar um að umræður væru búnar að standa lengi yfir í 

félagi náms- og starfsráðgjafa um vöntun á samræmdri áætlun. Hrafnhildur telur að það séu 

meiri líkur nú á því að svona rammi verði að veruleika: 
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Af því að núna eru komnar stöður náms- og starfsráðgjafa 

í ráðuneytinu. Þó að þær séu kannski ekki varanlegar en 

það er, mér sýnist það alveg vera meiri líkur á því að það 

eigi eftir að koma á sko. Þannig að það er fólk sem veit að 

það er þörf á þessu en það hefur kannski ekki alveg verið 

eyrnamerkt að einhver ákveðinn eigi að sinna þessu. 

 

Jafnframt talaði Hrafnhildur að hún hefur átt samræður við marga náms- og starfsráðgjafa um 

þetta mál og það sé mismunandi hvað félagsmönnum finnst um þetta. Á meðan sumum finnst 

þetta mikilvægt þá finnst öðrum það ekki og þykir bara ágætt að hafa starfið einsog þeir vilja:  

 

Þá held ég að þetta verði svolítið svona hipps um happs og 

mismunandi á milli skóla en það er bara eðlilegt það eru 

aldrei allir sammála. Mér finnst þetta mjög mikilvægt 

bæði fyrir ráðþegana og okkur sem stétt. Þetta er eitthvað 

sem við þurfum að ýta á og berjast fyrir.  

 

Samantekt 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður í tengslum við heildrænar náms- og 

starfsráðgjafaráætlanir má sjá að allir viðmælendurnir styðjast við áætlanir að einhverju 

marki. Í samræmdri áætlun vilja þær sjá skýrari starfslýsingu og hugmyndir af mánaðar-, viku 

og dagsverkefnum. Ein af viðmælendunum vildi sjá töflu eða forrit sem gerði þeim kleift að 

tímamæla ákveðna þætti í starfi. Markmið samræmdrar áætlunar að þeirra mati var að gera 

starfið sýnilegra og að hafa kost á að mæla af því árangur. Þá töldu þær líklegra að þær 

kæmust yfir alla verkþætti í starfi ef þær hefðu góða áætlun til að styðjast við.  

Þrír viðmælendur hafa markvist reynt að móta starfið sitt eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson sem leggur upp með að náms- og starfsráðgjöf 

eigi að vera fyrir alla nemendur. Þær telja mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar séu virkir í 

skólanum og megi ekki einangrast út í horni.  

Viðmælendurnir eru jafnframt jákvæðar fyrir því að Menntamálaráðuneytið gefi út 

samræmda áætlun en þær lögðu áherslu á að hún þyrfti að vera opinn. Þá gæti hver og einn 

mótað hann eftir sínu starfi. Umræður hafa lengi staðið yfir hjá félagsmönnun náms- og 

starfsráðgjafa um vöntun á slíkri áætlun og er mikilvægt að ýta á og berjast fyrir því á meðan 

við höfum fulltrúa okkar í ráðuneytinu að mati viðmælanda. 
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Kaflinn sem á eftir kemur eru umræður þar sem helstu niðurstöður verða reifaðar í 

samhengi við rannsóknarspurningarnar. Þá verður gerð fræðileg skil á hvorri 

rannsóknarspurningu fyrir sig ásamt því að fjallað verður um takmarkanir og styrkleika 

rannsóknarinnar.  
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4. Umræður 

 

Markmið þessarar ritgerðar var að fá innsýn í starf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum, 

helstu verkefni sem þeir sinna og upplifun þeirra á samstarfi við stjórnendur og kennara. Þá 

var einnig markmið að fá fram viðhorf þeirra til heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana 

og þörfina á því að innleiða slíka áætlun á Íslandi. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að starf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum 

er margþætt og mestur tími fer í persónulega ráðgjöf hjá viðmælendunum. Auk þess sýndu 

niðurstöður fram á að allir viðmælendur telja samband sitt við skólastjórnendur og kennara 

vera gott að undanskildum einum. Jafnframt kom fram í niðurstöðum að viðmælendurnir voru 

jákvæðir fyrir því ef gefin yrði út heildræn áætlun fyrir náms- og starfsráðgjafa sem skapaði 

umgjörð um starfið, sem hver og einn gæti leitað í og mótað eftir sínu starfi. Þá voru 

viðmælendur sammála um að þörf væri á samræmdum áætlunum fyrir náms- og starfsráðgjafa 

á Íslandi.  

 

4.1 Starf náms- og starfsráðgjafa 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvað felst í starfi náms- 

og starfsráðgjafa í framhaldsskólum? Eins og fram hefur komið á starf náms- og starfsráðgjafa 

að vera fyrirbyggjandi starf sem á fyrst og fremst að felast í náms- og starfsráðgjöf sem og 

náms- og starfsfræðslu. Þá sinna náms- og starfsráðgjafar persónulegri ráðgjöf ásamt því að 

vera trúnaðar- og talsmenn nemenda, aðstoða einstaklinga við að finna áhuga sínum og 

hæfileikum farveg og leita lausna ef erfiðleikar koma upp í námi eða starfi (Corey, 2009; 

Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003; Menntamálaráðuneytið, 1998, 2007). Samkvæmt 

bandarísku námsráðgjafarsamtökunum eiga náms- og starfsráðgjafar að veita persónulega 

ráðgjöf, ráðgjöf í litlum hópum, sinna náms- og starfsfræðslu í stærri hópum og vera í 

samstarfi við skólastjórnendur, kennara, aðra fagaðila og foreldra (ASCA, 2003). 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir hver væru helstu verkefni í starfi þeirra þá voru 

þær allar sammála því að mikill tími færi í persónulega ráðgjöf. Þar sem þær fylgjast með 

námsgengi nemenda, veita ráðgjöf um náms- og starfsval og aðstoða þá við að móta 

framtíðarsýn. Ýmis persónuleg mál nemenda og andleg veikindi er einnig stór þáttur af 
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persónulegri ráðgjöf. Þar sem mikill tími fer í persónulega ráðgjöf kemur það niður á öðrum 

verkþáttum svo sem náms- og starfsfræðslu og ráðgjafar um nám og störf, áætlanagerðar og 

þróunarstarfs. Það kemur ekki á óvart að persónuleg ráðgjöf er stór verkþáttur í starfi 

viðmælanda og kemur það vel saman við rannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) og 

hugmyndir fræðimanna (Gysbers og Henderson, 2006; Gyspers og Lapan, 2001). Allt of stórt 

vægi persónulegrar ráðgjafar var í raun ein af ástæðunum fyrir því að bandarísku 

námsráðgjafarsamtökin tóku upp náms- og starfsráðgjafaráætlanir. Fyrir utan persónulegu 

ráðgjöfina vilja allir viðmælendurnir beina kröftum sínum meira að hópráðgjöf og náms- og 

starfsfræðslu með það að markmiði að ná til fleiri nemenda í skólanum. Viðmælendurnir eru 

sammála um að nemendur séu ánægðir með þá hópráðgjöf sem þeir fá og þeir hafa jafnan sagt 

að hún hafi orðið til þess að þeir hafi klárað önnina. Þá kom einnig áhugavert atriði fram hjá 

einum viðmælenda sem hefur verið markvisst að minnka hópráðgjöf en í staðinn er hún að 

setja ráðgjöfina inn í áfanga sem nemendur fá einingar fyrir. Hún vill meina að það sé miklu 

auðveldara að halda utan um ráðgjöfina á þennan hátt og svo gefur þetta nemendunum miklu 

meira gildi. Ég tel þetta vera áhugavert atriði sem gæti komið sér vel þegar þarf að 

skipuleggja fræðsluþátt náms- og starfsráðgjafa upp á nýtt. Samkvæmt erlendum rannsóknum 

skilar einstaklingsráðgjöf mestum árangri (Whiston og Oliver, 2005; Whiston o.fl. 2003) en 

skilvirkasta leiðin er markviss náms- og starfsfræðsla í hópi, þar sem hún nær til margra á 

skömmum tíma. Æskilegast er að einstaklings- og hópráðgjöf sé blandað saman á sem 

skipulegastan hátt (Gysbers og Henderson, 2006; Gyspers og Lapan, 2001; Whiston og 

Oliver, 2005; Whiston o.fl. 2003). 

Viðmælendurnir sjá allar um að halda utan um sérþarfir og greiningar nemenda með 

einhverjum hætti og fer mikill tími í það. Þrír skólar af sjö eru með sérkennara sem heldur 

utan um nemendur sem eru lesblindir. Þeir viðmælendur sem eru ekki með sérkennara telja 

mikla vöntun á því og vilja fá slíka aðstoð til að halda utan um sérþarfir nemenda í skólanum. 

Viðmælendurnir sjá allar um að halda utan um kynningar af ýmsu tagi meðal annars fyrir 

tíundu bekkinga. Aðeins einn viðmælandi talaði um að henni fyndist þessar kynningar eigi 

ekki að vera hluti af starfi náms- og starfsráðgjafa og telur hún að stjórnendur og 

kennslustjórar eigi að sjá um að kynna skólann. Hinir viðmælendurnir töluðu um kynningar 

sem einn þátt af starfinu.  

Einn viðmælandi talaði sérstaklega um að hana vantaði meiri tíma í þróunarstarf sem 

væri mjög mikilvægur verkþáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa en hún fengi alltaf nagandi 

samviskubit ef hún ætlaði að eyða einum degi í það. Þetta er ekki eðlilegt og í raun og veru 

mjög alvarlegt ef náms- og starfsráðgjöfum finnast þeir ekki hafa tíma til að halda sér við og 
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þróa starfið sitt. Jafnframt styður þetta við mikilvægi þess að innleiða heildrænar náms- og 

starfráðgjafaráætlanir. Allir viðmælendurnir að undanskilinni einni voru sammála um að þær 

kæmust ekki yfir alla verkþætti í starfi og margt sæti á hakanum. Merkilegt var að heyra einn 

viðmælanda segja: „Þú hefur ekki tíma til að vinna hlutina kannski eins og þú myndir vilja 

vinna þá. En það þýðir ekkert að væla yfir því maður verður þá bara að reyna að gera gott úr 

því sem að maður hefur“. Ég spyr: Er þetta viðhorf sem náms- og starfsráðgjafar þurfa bara að 

sætta sig við að hafa, er það eðlilegt? Er ekki eðlilegra að bæta umgjörð starfsins svo við 

getum farið að vinna hlutina eins og við viljum hafa þá og sættum okkur við? En þetta kemur 

saman við hugmyndir Lambie og Williamson (2004) um að hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

hafi orðið viðameira með hverjum áratuginum og ekkert var skorið af hlutverki þeirra. Þeir 

telja því skiljanlegt að margir ráðgjafar séu útkeyrðir og berjist við að halda utan um starfið 

sitt. Erlendar rannsóknir leiddu í ljós að náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum voru 

minnst líklegir til að vinna á þann hátt sem þeir hefðu kosið, á meðan náms- og starfsráðgjafar 

í grunnskólum voru líklegri til að leysa tilheyrandi verkefni á þann hátt sem þeir vildu 

(Baggerly og Osborn, 2006; Scarborough og Culbreth, 2008).  

 Í siðareglum náms- og starfsráðgjafa (2006) er talað um að hlutverk þeirra sé að vera 

trúnaðarmenn og talsmenn nemenda. Þar sem þeir þurfa að vera meðvitaðir um viðhorf sín og 

gildi ásamt því að gæta jafnræðis í starfi sínu og forðast fordóma af öllu tagi. Einn 

viðmælandi talar um að hún hafi það sem leiðarljós í starfi að gera öllum nemendum jafn hátt 

undir höfði og er það partur af hennar fagmennsku. Þessi jafnaðarhugsjón er í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og er orðinn mikilvægur partur í starfi náms- og starfsráðgjafa í 

Bandaríkjunum. Þegar spurt var um fagmennsku þá lagði annar viðmælandi áherslu á að 

náms- og starfsráðgjafar þurfi að vera duglegir að fara á alla fræðslu sem er í boði og að 

stéttin þurfi að vera virkari og þróa með sér samkennd og meiri stéttarvitund. Ásamt því telur 

hún að það þurfi að móta stéttina betur sem fagmenn og hvernig við viljum láta horfa á okkur 

sem slíka.  

En hvað segja lögin? Nýju grunn- og framhaldsskólalögin frá árinu 2008 marka 

tímamót þar sem kveðið er á um að nemendur eigi að njóta náms- og starfsráðgjafar af aðilum 

sem uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa. Þessi lög gerbreyta forsendum í starfi 

náms- og starfsráðgjafa og nú eiga þeir að vera ábyrgir fyrir því að markmið um rétt allra 

nemenda til náms- og starfsráðgjafar náist. Þetta þýðir að fagstétt sem hafði mjög almenn 

markmið til hliðsjónar um að auka sjálfsþekkingu nemenda með því að efla vitund 

einstaklinga um viðhorf, áhuga og hæfileika svo þeir njóti sín í námi og starfi 

(Menntamálaráðuneytið, 2007) býr nú við allt annað lagaumhverfi. Samkvæmt lögum um 
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náms- og starfsráðgjafa frá árinu 2009 ber þeim skylda til að framfylgja nýju grunn- og 

framhaldsskólalögunum. Það væri hægt að ímynda sér að það mætti lögsækja náms- og 

starfsráðgjafa sem ekki tryggja rétt nemenda til náms- og starfsráðgjafar?  

Engar reglugerðir eru komnar fram með þessum nýju grunn- og framhaldsskóla 

lögunum og ekki hefur borið á því að framhaldsskólar hafi tekið á þessu í skólanámskrá. En í 

lögunum er tilgreint að í framhaldsskólum á að fjalla nánar um náms- og starfsráðgjafa í 

skólanámskrá, þar skal markmiðum og stefnu skóla varðandi ráðgjöf lýst ásamt því hvernig 

skóli rækir skyldur sínar og hlutverk á þessu sviði (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Þetta 

getur byggt undir þá stefnu að gerðar séu heildrænar náms- og starfráðgjafaráætlanir til að ná 

að framfylgja lögum. Árið 2009 voru sett lög um náms- og starfsráðgjafa en þau kveða á um 

lögverndun starfsheitisins, þagnarskyldu og skyldur náms- og starfsráðgjafa. Í sjöttu grein 

þeirra laga er kveðið á um skyldur náms- og starfsráðgjafa en þeim ber að þekkja skyldur 

sínar samkvæmt lögum, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar er varða fagið. 

Ásamt því bera náms- og starfsráðgjafar ábyrgð á þeirri ráðgjöf sem þeir veita. Þessi lög 

marka tímamót í sögu stéttarinnar á Íslandi (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Hér 

er skýrt kveðið á um að náms- og starfsráðgjafar beri að þekkja skyldur sínar ásamt því að 

lögin segja að nemendur hafi rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar. Hvað gerir stétt náms- 

og starfsráðgjafa til að tryggja að nemendur fái náms- og starfsráðgjöf? Ein leið til að ná 

þessum markmiðum er að innleiða heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir eins og bent 

hefur verið á síðustu tveimur skýrslum Menntamálaráðuneytisins um náms- og starfsráðgjöf 

(Menntamálaráðuneytið, 2007 og Þingskjal 353, 2008-2009). Þá er einnig hægt að halda 

áfram að spyrja: Viðhalda náms- og starfsráðgjafar þekkingu sinni? Er endurmenntunarstefna 

stéttarinnar virk?  

Félag náms- og starfsráðgjafa gaf út starfslýsingu árið 2003 og er óhætt er að segja að 

segja að tími sé kominn á endurnýjun hennar. Má þar nefna í fyrstu að starfslýsingin þarf að 

miða að nýjum grunn- og framhaldsskólalögum frá árinu 2008, en þar er kveðið á um að allir 

nemendur eigi að njóta náms- og starfsráðgjafar af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um 

náms- og starfsráðgjafa. Það þarf að tilgreina í starfslýsingu hvernig náms- og starfsráðgjafar 

eigi að þjónusta alla nemendur í grunn- og framhaldsskólum? Í öðru lagi kallar ævilöng náms- 

og starfsráðgjöf á margvíslegar breytingar á starfinu sem miðar að ráðgjöf frá blautu 

barnsbeini fram til fullorðinsára. Í þriðja lagi fer náms- og starfsráðgjöf nú fram með 

margvíslegu sniði og má þar nefna staðbundna persónulega ráðgjöf eða í fjarlægð (í gegnum 

síma eða internet), hópráðgjöf og náms- og starfsfræðslu. Í fjórða lagi þarf að leggja áherslu á 

færniþættina í aðalnámskrá. Það er mikilvægt að starfslýsing náms- og starfsráðgjafa sé 
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reglulega endurnýjuð í samræmi við breyttar áherslur í náms- og starfsráðgjöf, betri menntun 

og reynslu stéttarinnar í heild sinni. Að lokum er athyglisvert að starfslýsinguna er ekki lengur 

að finna á heimasíðu félags náms- og starfsráðgjafa og má því spyrja: Gildir starfslýsing frá 

árinu 2003 eða vantar starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa?  

 

4.2 Skilningur og samstarf við stjórnendur og starfsfólks skólans 

Þessi kafli beinist að því að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig upplifa náms- og 

starfsráðgjafar í framhaldsskólum skilning og samstarf við stjórnendur og starfsfólks skólans á 

starfi þeirra? Fram hefur komið að náms- og starfsráðgjafar eigi að veita ráðgjöf og vera í 

samstarfi við skólastjórnendur, kennara, aðra fagaðila og foreldra (ASCA, 2003; Gysbers og 

Henderson, 2006; Gyspers og Lapan, 2001). Samkvæmt viðmælendunum byggist starfið að 

miklu leiti á samstarfi við aðra. Allir viðmælendurnir telja samband sitt við stjórnendur og 

kennara vera gott og þeir beri traust til þeirra að undanskilinni einni en henni fannst samskipti 

við stjórnendur og samstarfsfólk vera allt of mikil einstefnu samskipti þar sem hún er að gefa 

eða leita eftir upplýsingum og of lítið væri leitað til hennar. Hinir viðmælendurnir voru 

sammála um að kennarar leita mikið til viðmælendanna og fá ráðleggingar varðandi 

nemendur. Viðmælendurnir koma allir að einhvern hátt að eineltismálum sem upp koma í 

skólanum, fjórar af sjö viðmælendum höfðu komið að gerð eineltisáætlunar og voru í sérstöku 

eineltisteymi ásamt samstarfsfólki. Þá voru allir viðmælendurnir í töluverðum samskiptum við 

foreldra, sérstaklega nemenda sem voru undir 18 ára aldri og töldu það hafa aukist eftir að 

sjálfræðisaldurinn hækkaði í 18 ára. Samstarf við foreldra er greinilega vaxandi þáttur í starfi 

náms- og starfsráðgjafa eftir að sjálfræðisaldurinn hækkaði. Auk þess voru viðmælendurnir í 

góðum samskiptum við hinu ýmsu fagaðila og telja það mjög mikilvægt, en þar má nefna aðra 

náms- og starfsráðgjafa, félagsþjónustuna, geðdeild, sálfræðinga, presta, hjúkrunarfræðinga 

og lækna. Þarna kemur fram hið mikilvæga tilvísunarhlutverk líkt og Corey (2009) leggur 

áherslu á að hlutverk náms- og starfsráðgjafa eigi fyrst og fremst að felast í náms- og 

starfsráðgjöf sem og náms- og starfsfræðslu. Jafnframt eiga náms- og starfsráðgjafar að veita 

einstaklingum persónulegan stuðning og vera greiningaraðili en ekki meðferðaraðili. Þar sem 

þeir eru í flestum tilvikum ekki með menntun til að fást við alvarleg vandamál. Náms- og 

starfsráðgjafar eru tilvísunaraðilar og eiga að hjálpa skjólstæðingum sínum að leita sér 

viðeigandi hjálpar. Þarna er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar vísi málum áfram sem er 

utan þeirra starfssviðs og faglegrar þekkingar.  
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Schwallie-Giddis o.fl (2003) spyrja: Hvað gera náms- og starfsráðgjafar? Hvernig 

vitum við að það sem náms- og starfsráðgjafar eru að gera skili sér í náms- og starfslegum 

árangri hjá nemendum? Þessar spurningar hafa verið spurðar endalaust oft af foreldrum, 

kennurum, skólastjórnendum og yfirvöldum. En þeim hefur sjaldan verið svarað á 

sannfærandi hátt? Þessar spurningar koma heim og saman við það að fjórir viðmælendur af 

sjö í rannsókninni töluðu um að þær þyrftu að vera duglegar að minna á sig í skólanum og 

kynna hvað þær eru að gera bæði fyrir nemendum og samstarfsfólki. Þá voru tveir 

viðmælendur af sjö búnir að reyna að koma náms- og starfsfræðslu inn í val en áttu í 

erfiðleikum með það vegna skilningsleysis hjá stjórnendum að halda úti slíkum áfanga. Ein 

þeirra var að vísu komin með áfanga inn í val en þá var nemendunum ekkert beint inn í 

áfangann, af þeim sem sáu um að velja áfanga á nemendur, svo þátttakan var mjög lítil. Þetta 

bendir til þess að það þurfi nauðsynlega að bæta og skipuleggja betur fræðsluþáttinn í starfi 

náms- og starfsráðgjafa, því auðljóslega er þetta ekki í samræmi við kröfur nýrra grunn- og 

framhaldsskólalaga.  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að náms- og starfsráðgjafar séu oft að sinna 

ýmiskonar ófaglegum verkefnum sem á ekki að vera undir þeirra verksviði og tekur mikinn 

tíma frá ráðgjöfinni (Burnham og Jackson, 2000; Hutchinson o.fl., 1986; Rayle og Adams, 

2007). Ásamt því að talsverður munur gat verið daglegum störfum náms- og starfsráðgjafa 

eftir skólastigum (Baggerly og Osborn, 2006; Rayle og Adams, 2007; Scarborough og 

Culbreth, 2008). En í rannsókn Ingu Jónu Þórsdóttur (2007) voru stjórnendur grunnskóla og 

náms- og starfsráðgjafar sem hjá þeim starfa nokkuð sammála um verkefnin sem unnin voru 

og mikilvægi ólíkra starfsþátta ráðgjafans. 

 

4.3 Heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum: Hvaða viðhorf hafa 

náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum til heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana? 

Og hver er þörfin fyrir samræmdum náms- og starfsráðgjafaráætlunum á meðal náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum? Löggjöfin frá árinu 2008 og 2009 kallar á 

grundvallarbreytingu í stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf. Félag náms- og starfsráðgjafa 

verður að hafa forystu um stefnumótun líkt og bandarísku námsráðgjafarsamtökin gerðu þegar 

þeir settu fram heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson. Sú áætlun 

varð til vegna grundvallar endurskipulagningar á starfi náms- og starfsráðgjafa í 

Bandaríkjunum þar sem náms- og starfsráðgjafar starfa nú eftir heildrænum áætlunum og 
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tilteknum markmiðum. Á Íslandi er búið að skilgreina eitt yfir markmið það er að allir 

nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf. En það á hins vegar alveg eftir að átta sig á 

hvernig skólakerfið, náms- og starfsráðgjafar og aðrir sem koma að náms- og starfsráðgjöf 

eiga að ná því markmiði. Líkt og fram hefur komið eru fræðin á bak við náms- og 

starfsráðgjöf uppfull af heimildum og umræðum um heildrænar náms- og 

starfsráðgjafaráætlanir (Foster o.fl., 2005; Gysbers og Henderson, 2006; Gysbers og Lapan, 

2001; Galassi o.fl., 2008; Pérusse ofl., 2003; Poynto o.fl., 2008; Schwallie-Giddis o.fl., 2003; 

Walsh o.fl., 2007) og jákvæð áhrif af heildrænum náms- og starfsráðgjafaráætlunum fer 

vaxandi. Viðmælendurnir voru allar jákvæðar fyrir því ef að gefinn yrði út heildræn náms- og 

starfsráðgjafaráætlun en þær lögðu áherslu á að hún þyrfti að vera opin, þá gæti hver og einn 

mótað hana eftir sínu starfi og þeim aðstæðum sem þær starfa við. Í samræmdri áætlun vilja 

þær sjá skýrari starfslýsingu og hugmyndir af mánaðar-, viku- og dagsverkefnum. Ein af 

viðmælendunum vildi sjá töflu eða forrit sem gerði þeim kleift að tímamæla ákveðna þætti í 

starfi. Þetta er ekki í samræmi við hugmyndir um heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir, 

en skortur er á að fræða skólasamfélagið um megin hlutverk heildrænna áætlana.  

Þá studdust allir viðmælendurnir við verkefnalista að einhverju marki. Markmið með 

samræmdum áætlunum að þeirra mati var að gera starfið sýnilegra og að hafa kost á að mæla 

af því árangur. Þá töldu þær líklegra að þær kæmust yfir alla verkþætti í starfi ef þær hefðu 

góða áætlun til að styðjast við. Einn viðmælandi talaði sérstaklega um að náms- og 

starfsráðgjafar þurfi að koma út með það sjálfstraust úr náminu til að móta starfið upp á nýtt. 

Viðmælendurnir voru einnig sammála um að samræmd áætlun myndi auka fagmennsku 

stéttarinnar og að starfið yrði markvissara ef náms- og starfsráðgjafar hefðu einhverja áætlun 

til að styðjast við. Þá væri þetta einnig nauðsynlegt tæki fyrir náms- og starfsráðgjafa sem eru 

að koma nýir inn á starfsvettvanginn Einn viðmælandi talaði sérstaklega um það að þegar hún 

hefur verið með nema þá hafi þeir verið ráðvilltir um hvað biði þeirra þegar þeir kæmu út á 

vinnumarkaðinn. Þarna kemur inn á mikilvægi gildi starfsþjálfunar og er því bagalegt að í 

ljósi þessa að flestir framhaldsskólar taka ekki nema í starfsþjálfun vegna kjarasamninga og á 

meðan fara margir nemar á mis við starfsþjálfun í framhaldsskólum. Annar viðmælandi sá 

náms- og starfsráðgjafastarfið fyrir sér meira sem stjórnunarstarf, þar sem hún héldi utan um 

svona áætlun og hefði yfirumsjón með náms- og starfsfræðslu sem að kennarar kenna í öllum 

árgöngum. Það sem að undan hefur komið kemur allt heim og saman við fræðin á bak við 

heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir. Gysber o.fl. (2001, 2006) telja að með 

heildrænum áætlunum er öllum nemendum tryggð náms- og starfsráðgjöf í skólum sem styður 

lagalegan rétt nemenda til náms- og starfsráðgjafar. Þá á heildræn náms- og 



 

71 

starfsráðgjafaráætlun einnig að auðveldara fyrir náms- og starfsráðgjöfum að forgangsraða 

verkþáttum í starfi. Starfshópur á vegum Menntamálaráðuneytisins (2007) og Rayle og 

Adams (2007) leggja áherslu á að allir nemendur í grunn- og framhaldsskólum hefðu rétt á 

náms- og starfsráðgjöf hjá menntuðum náms- og starfsráðgjafa og hefðu kost á að leita til 

hans. Til þess að það væri möguleiki þyrfti að gera heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun 

sem byggði á því að eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa væri að baki hverjum 300 

nemendum.  

Þrír viðmælendur hafa markvist reynt að móta starfið sitt eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson en þær telja mikilvægt að náms- og 

starfsráðgjafar séu virkir í skólanum og megi ekki einangrast út í horni. Íslenskar rannsóknir 

hafa einmitt sýnt fram á að náms- og starfsráðgjafar leggi hart að sér í starfi og þeir vilja alltaf 

gera betur. En það hefur sýnt sig að þeir sinna mestmegnis þeim málum sem koma inn á borð 

til þeirra frekar en að vinna eftir áætlun eða fyrirfram greindum markmiðum (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). Eins og fram hefur komið leiddi rannsókn Sigríðar Dísu 

Gunnarsdóttur (2006) í ljós að meira en helmingur vinnutíma náms- og starfsráðgjafa fer í 

persónu- og félagslega ráðgjöf í bæði grunn– og framhaldsskólunum og er það á kostnað 

hópráðgjafar, náms- og starfsfræðslu og ráðgjafar um nám og störf, áætlanagerðar og 

þróunarstarfs.  

Viðmælendurnir voru sammála því að vöntun væri á heildrænum náms- og 

starfsráðgjafaráætlunum og voru þær bjartsýnar að hann yrði að veruleika og sérstaklega núna 

af því að núna eru tvær stöður náms- og starfsráðgjafa í ráðuneytinu. En þeir náms- og 

starfsráðgjafar sem vinna í ráðuneytinu sinna ákveðnum verkefnum, en það mætti sjá fyrir sér 

að ef verksvið þeirra myndi aukast og gætu þá verið náms- og starfsráðgjöfum innan handar í 

að innleiða heildrænar áætlanir. En hvernig stendur á því að viðmælendurnir eru að einblína á 

að ráðuneytið eigi að vinna þessa vinnu? Jú það gæti hugsanlega verið út af því að í síðustu 

tveimur skýrslum á vegum Menntamálaráðuneytisins um náms- og starfsráðgjöf 

(Menntamálaráðuneytið, 2007 og Þingskjal 353, 2008-2009) var ein af tillögunum að í 

ráðuneytinu tækju til starfa verkefnisstjórar fyrir náms- og starfsráðgjöf sem myndu vinna að 

því að tillögur starfshóps yrðu að veruleika, ásamt því að vinna að samræmdri áætlun í náms- 

og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Það er spurning 

hvort að slíkur stuðningur ætti að koma frá félagi náms- og starfsráðgjafa samanber í 

bandarísku náms- og starfsráðgjafarsamtökunum eða ráðuneytinu þar sem námskrár eru búnar 

til? Einn viðmælandi talaði um að það þyrfti að vera grunnur eins og námskrá til að leita í, en 

ekki endilega alsherjar áæltun sem væri hægt að nota með smá áherslubreytingum. Annar 
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viðmælandi var með efasemdir um að Menntamálaráðuneytið ætti að stýra starfi náms- og 

starfsráðgjafa líkt og þeir gera með starf kennara. Þá hefur einn viðmælandi átt samræður við 

marga náms- og starfsráðgjafa um heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir og er það 

mismunandi hvað félagsmönnum finnst um þær. Á meðan sumum finnst þær mikilvægar þá 

finnst öðrum það ekki og þykir bara ágætt að hafa starfið einsog þeir vilja. Er þá ekki hægt að 

spyrja: Að hvaða marki eru þeir þá að ná settum markmiðum ef þeim finnst bara ágætt að hafa 

starfið eins og þeir vilja? Er það ekki „módel“ sem tilheyrir liðnum tíma í náms- og 

starfsráðgjöf? En viðmælandinn var á þeirri skoðun að finnast þetta mikilvægt bæði fyrir 

ráðþegana og fagstéttina og nefndi það að þyrfti að ýta á og berjast fyrir að innleiða slíkar 

áætlanir.  

Hve algengt er að náms- og starfsráðgjafar vestanhafs styðjist við heildrænar náms- og 

starfsráðgjafaráætlanir? Í rannsókn Oberman og Studer (2008) kom fram að 51% þeirra náms- 

og starfsráðgjafa sem tóku þátt höfðu ekki innleitt heildrænar áætlanir í skólana sem þeir unnu 

í, 26% þátttakendanna unnu eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun og 23% voru að 

innleiða slíka áætlun. Rannsókn Rowley o.fl. (2004) sýndi meðal annars fram á að heildrænar 

náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson var mest notaða áætlunin. Þá kom 

jafnframt fram að náms- og starfsráðgjafar fara eftir ráðleggingum bandarísku 

námsráðgjafarsamtakanna þegar þeir þróa og innleiða heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun inn í skólana. Þetta er eitthvað sem þyrfti að tryggja hér á landi að náms- 

og starfsráðgjafar myndu fara eftir ráðleggingum þeirra sem þróa heildræna áætlun.  
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5. Lokaorð 

 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður þessarar rannsóknar má segja að þær gefi til 

kynna að starf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum sé margþætt þar sem stærsti 

verkþátturinn er persónuleg ráðgjöf. Þá eiga viðmælendur erfitt með að komast yfir alla 

verkþætti í starfi. Jafnframt sýndu niðurstöður fram á að upplifun náms- og starfsráðgjafanna 

á samstarfi og skilningi skólastjórnenda og starfsfólks skólans var almennt góð. 

Niðurstöðurnar leiddu auk þess í ljós að viðmælendurnir voru jákvæðir fyrir heildrænum 

náms- og starfsráðgjafaráætlunum og töldu þörf á því að gefinn yrði út slík áætlun fyrir náms- 

og starfsráðgjafa sem hver og einn gæti leitað í og mótað eftir sínu starfi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að mestu leyti samhljóða niðurstöðum fyrri 

rannsókna á náms- og starfsráðgjöfum og heildrænum náms- og starfsráðgjafaráætlunum. Þó 

svo að niðurstöðurnar komi ekki á óvart og staðfesti það sem fram hefur komið í fyrri 

rannsóknum á þessu sviði felst gildi rannsóknarinnar ef til vill fyrst og fremst í því að hér er 

verið að skoða viðfang sem lítið hefur verið rannsakað hér á landi. Takmarkanir hennar felast 

hins vegar í því að rætt var við fáa náms- og starfsráðgjafa og aðeins á framhaldsskólastigi. 

Þar sem ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður eigindlegra rannsókna verða niðurstöður 

þessarar rannsóknar ekki yfirfærðar á aðra náms- og starfsráðgjafa en þó er ekki ástæða til að 

ætla að viðhorf þeirra séu önnur.  

Ég tel heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun vera gott tæki til að innleiða og 

viðhalda skilvirkri áætlun fyrir náms- og starfsráðgjafa, skólastjórnendur, foreldra, nemendur 

og samfélagið í heild. Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun innfelur nokkra þætti sem 

mikilvægt er að fara eftir þegar innleiða á sterka og skilvirka áætlun inn í skólana. Ferlið er 

ekki auðvelt og það mun taka tíma en árangurinn mun ekki láta á sér standa. Ég hvet náms- og 

starfsráðgjafa til að koma á heildrænum náms- og starfsráðgjafaráætlunum og þá er hægt að 

spyrja meira viðeigandi spurninga eins og: Hvaða ávinning hafa nemendur af starfi náms- og 

starfsráðgjafa? Í stað þess að spyrja áfram: Hvað gera náms- og starfsráðgjafar?  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri fróðlegt að rannsaka viðhorf og þörfina á að 

innleiða heildrænar áætlanir hjá öllum náms- og starfsráðgjöfum á Íslandi með megindlegri 

rannsóknaraðferð. Þá væri nauðsynlegt að innleiða heildrænar náms- og starfsráðgjafar-

áætlanir og í framhaldi af því væri áhugavert að fylgja hópi náms- og starfsráðgjafa eftir við 
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innleiðingu heildrænna áætlana. Ásamt því að rannsaka hvernig náms- og starfsráðgjafar 

framfylgja markmiðum um að allir nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf. Þá væri einnig 

áhugavert að rannsaka hvernig náms- og starfsráðgjafar viðhalda þekkingu sinni ásamt því að 

skoða hvort endurmenntunarstefna stéttarinnar sé virk? 

Þar sem rannsóknin var unnin með opnum hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum fá 

raddir náms- og starfsráðgjafanna að heyrast í niðurstöðum hennar. Þær gefa því góða innsýn í 

starf viðmælenda og viðhorf þeirra til heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana. Vonast er 

til að niðurstöðurnar verði gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa, sérstaklega þá sem eru að 

koma nýir inn í framhaldsskólana. Þá ættu niðurstöðurnar einnig að geta nýst sem innlegg við 

gerð samræmdrar áætlunar fyrir náms- og starfsráðgjafa á Íslandi.  
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Fylgiskjal I 

 

Starfslýsing félags náms- og starfsráðgjafa 

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. 
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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  

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 
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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:  

• Fyrirlestrum.  

• Greinaskrifum.  

• Viðtölum við fjölmiðla.  

• Fundum.  

• Nefndarstörfum.  

• Samningu fræðsluefnis í greininni.  

• Ráðstefnum.  
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Fylgiskjal II 

 

Siðarelgur félags náms- og starfsráðgjafa 

Inngangur  

Félag náms- og starfsráðgjafa er fagfélag náms- og starfsráðgjafa á Íslandi.  

Siðareglum Félags náms- og starfsráðgjafa er ætlað að efla fagvitund náms- og starfsráðgjafa 

og stuðla að fagmennsku í starfi með hagsmuni ráðþega í fyrirrúmi. Tilgangur þeirra er 

jafnframt að vera náms- og starfsráðgjöfum siðferðilegt leiðarljós í starfi, upplýsa almenning 

um hugsjónir og faglegar skyldur náms- og starfsráðgjafa, og vera mælikvarði á vönduð 

vinnubrögð innan fagstéttarinnar.  

Markmið náms- og starfsráðgjafar er að auðvelda einstaklingum að átta sig á eigin óskum og 

vilja og efla færni þeirra til að taka farsælar ákvarðanir um nám og starf. Náms- og 

starfsráðgjafar inna af hendi mikilvæga þjónustu fyrir einstaklinga og samfélag. Því skiptir 

miklu að náms- og starfsráðgjafar gegni starfi sínu af fagmennsku og siðferðilegri ábyrgð. 

Náms- og starfsráðgjafar skulu forðast að hafast nokkuð það að sem rýrt gæti það traust sem 

ríkja ber milli stéttarinnar og almennings. Náms- og starfsráðgjafar skulu líta á það sem 

mikilvæga skyldu að varðveita og styrkja það trúnaðarsamband sem ríkir milli þeirra og 

ráðþega. Þau siðferðisgildi sem liggja siðareglum þessum til grundvallar eru í aðalatriðum af 

þrennum toga:  

1. Manngildi og virðing. Náms- og starfsráðgjafi ber ávallt fyllstu virðingu fyrir ráðþega. 

Hann fer ekki í manngreinarálit en gætir þess jafnframt að virða sérstöðu hvers 

ráðþega.  

2. Sjálfræði. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að efla hæfileika ráðþega til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin ákvörðunum og þroska. Náms- og 

starfsráðgjafi ráðskast aldrei með ráðþega eða starfar í anda forræðishyggju.  

3. Heill og velferð. Náms- og starfsráðgjafi hefur ávallt heill og velferð ráðþega að 

leiðarljósi. Hann ráðleggur í samræmi við faglega þekkingu sína og bestu vitund. Í 

störfum sínum forðast hann allt það er gæti valdið ráðþega skaða eða óþörfum 

erfiðleikum.  
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Kafli I. Ráðgjafarsamband  

1. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi sýnir virðingu og nærgætni þegar hann aðstoðar ráðþega við náms- og 

starfsval. Hann virðir sjálfræði hvers einstaklings og leitast við að leiða fram þau lífsgildi og 

óskir sem ráðþegi hefur sjálfur og hjálpa honum þannig að gera sér grein fyrir áhugasviði sínu 

eða köllun. Náms- og starfsráðgjafi ráðleggur á grundvelli faglegrar þekkingar sinnar og 

samvisku. Hann tekur ávallt ábyrgð á starfsaðferðum sínum og ákvörðunum. Hann forðast að 

stjórna vali ráðþega eða hafa óeðlileg áhrif á ákvarðanir, fyrirætlanir, gildismat, lífsstíl eða 

lífsviðhorf ráðþega.  

2. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi skal ekki mismuna ráðþegum til dæmis vegna persónulegra tengsla, 

félagslegra aðstæðna, kyns, kynþáttar, kynhneigðar, trúar, fötlunar, eða annarra sambærilegra 

þátta.  

3. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi skal ekki nýta tengsl við þá sem til hans leita sjálfum sér til 

framdráttar. Hann skal til dæmis gæta þess að ljúka ráðgjafarsambandi þegar fyrir liggur að 

ráðþegi þarfnast ekki frekari aðstoðar. Náms- og starfsráðgjafi forðast að stofna til 

hagsmunatengsla sem rekist geta á við hag ráðþega. Telji náms- og starfsráðgjafi möguleika á 

hagsmunaárekstri upplýsir hann ráðþega um það. 

4. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi kemur fram af heiðarleika og tillitssemi gagnvart ráðþegum sínum og 

leitast við að skapa gagnkvæmt traust. Hann gætir trúnaðar í samskiptum við ráðþega og 

þagmælsku um viðkvæmar persónuupplýsingar. Hann sýnir einkalífi ráðþega virðingu og 

gætir ávallt fyllstu vandvirkni og varúðar í skráningu og meðhöndlun persónulegra gagna á 

rafrænu og órafrænu formi.  

5. gr  

Náms- og starfsráðgjafi upplýsir ráðþega um eðli, tilgang og niðurstöður þeirra prófana og 

mælitækja sem hann notar í þjónustu við ráðþega, og beitir þeim ekki nema að fengnu 

upplýstu samþykki hans.  

6. gr.  

Í undantekningartilfellum, svo sem er lög kveða svo á um eða ógn steðjar að ráðþega eða 

þriðja aðila, getur reynst nauðsynlegt að rjúfa trúnað við ráðþega. Skal þá náms- og 

starfsráðgjafi jafnan gera ráðþega grein fyrir að trúnaður verði rofinn.  
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KAFLI II. Fagleg ábyrgð  

7. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi þekkir viðeigandi lög og reglur varðandi réttindi ráðþega sinna. 

Náms- og starfsráðgjafi getur veitt ráðþega ráðleggingar og stuðning í samskiptum við 

yfirvöld og stofnanir. Náms- og starfsráðgjafi skal þó ávallt hvetja ráðþega til að standa fyrir 

máli sínu af eigin frumkvæði og ábyrgð. Hann skal forðast að taka á sínar herðar ábyrgð sem 

með réttu er ráðþegans.  

8. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi er meðvitaður um gildi sín og viðhorf. Hann gætir jafnréttis og 

hlutleysis í starfi sínu og forðast fordóma af öllu tagi. Náms- og starfsráðgjafi er ennfremur 

meðvitaður um viðkvæma stöðu ráðþega og gætir þess að misnota hana á engan hátt. Hann 

forðast fagleg tengsl við einstaklinga sem hann er tengdur eða venslaður persónulega á annan 

máta.  

9. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi ber ábyrgð á að viðhalda fagþekkingu sinni og færni. Hann leitast við 

að tileinka sér nýjungar á sviði náms- og starfsráðgjafar og bæta þá faglegu þjónustu sem 

hann veitir. Náms- og starfsráðgjafi leitar sér handleiðslu til að efla fagvitund sína, færni og 

öryggi í starfi. Hann tekur þátt í rannsóknum er stuðlað geta að framförum í faggreininni eftir 

því sem þekking, hæfni og aðstæður gera honum fært.  

10. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi starfar innan marka menntunar sinnar og reynslu og vísar ráðþega til 

annarra sérfræðinga þar sem starfssviði hans sleppir.  

11. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi gerir ekkert það sem rýrt getur álit almennings á náms- og 

starfsráðgjöf og vinnur að því að skapa greininni traust og virðingu. Hann virðir hæfni, 

skyldur og ábyrgð annarra náms- og starfsráðgjafa og gerir ekkert í starfi sínu sem rýrir orðstír 

þeirra.  

12. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi skal aldrei vinna undir áhrifum áfengis eða annarra efna sem slæva 

dómgreind hans og athygli.  

13. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi stofnar ekki til kynferðislegs sambands við ráðþega á meðan á 

faglegu sambandi þeirra stendur. Náms- og starfsráðgjafi áreitir ráðþega eða samstarfsfólk 

aldrei kynferðislega.  
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14. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi miðlar starfssystkinum af þekkingu sinni og reynslu. Hann upplýsir 

almenning um markmið fagsins og almenn málefni ráðþega. Hann vandar alla miðlun 

upplýsinga jafn til starfssystkina, ráðþega, almennings og opinberra stofnana.  

15. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi vinnur að góðum og traustum faglegum samskiptum. Hann starfar í 

góðri samvinnu og tengslum við stofnanir og fagaðila í öðrum fagfélögum sem vinna í þágu 

og til heilla fyrir einstaklinga og fjölskyldur.  

 

KAFLI III. Siðanefnd og brot á siðareglum  

16. gr.  

Náms- og starfsráðgjafi skal starfa í anda siðareglna þessara og taka ábyrgð á faglegum 

gerðum sínum. Náms- og starfsráðgjafar vinna í sameiningu að því að endurskoða siðareglur 

þessar.  

17. gr.  

Siðanefnd skipa fjórir félagsmenn úr Félagi náms- og starfsráðgjafa, þar af einn úr stjórn 

félagsins. Hún hefur frumkvæði að endurskoðun siðareglna og tekur við ábendingum er varða 

störf fagfólks í greininni. Henni er ætlað að vera leiðbeinandi, ráðgefandi og fyrirbyggjandi að 

því er varðar siðferðileg álitamál innan fagstéttar náms- og starfsráðgjafa. Áður en siðanefnd 

tekur til starfa skal hún setja sér starfsreglur.  

18. gr.  

Starfi náms- og starfsráðgjafi ekki í anda siðareglna þessara, að dómi starfssystkina hans eða 

ráðþega, er hægt að vísa máli hans til siðanefndar FNS innan árs frá því meint brot átti sér 

stað. Siðanefnd fjallar um þau erindi sem til hennar berast og telji hún að um brot á 

siðareglum sé að ræða skal hún kveða skýrt á um það í rökstuddum úrskurði hvort brotið er 

ámælisvert, alvarlegt eða mjög alvarlegt. Telji siðanefnd að um ámælisvert brot sé að ræða 

skal hún veita viðkomandi náms- og starfsráðgjafa áminningu. Álíti siðanefnd að brotið hafi 

verið alvarlega eða mjög alvarlega gegn siðareglum þessum vísar hún málinu beint til stjórnar 

félagsins, ásamt áliti sínu. Stjórn félagsins ákveður í framhaldi af því hvort ástæða sé til að 

vísa viðkomandi úr félaginu. Í öllum tilvikum skulu málsaðilum kynntar niðurstöður 

siðanefndar.  
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Fylgiskjal III 

 

Viðtalsrammi 

 Bakgrunnur –Aldur - Nám – Störf – Reynsla – Náms- og starfsráðgjöf 

 Hvað varð til þess að þú ákvaðst að fara í náms- og starfsráðgjöf?  

 Hvað felst í starfi þínu sem náms- og starfsráðgjafi?  

Hver eru helstu verkefnin – Persónuleg ráðgjöf 

Náms- og starfsfræðsla – Hópráðgjöf 

Samstarfsaðilar innan og utan skólans 

Samvinna við stjórnendur og starfsfólk skólans 

Skilningur annara starfsmanna skólans á starfi náms- og starfsráðgjafans 

Sérþarfir og greiningar - Kynningar - Annað 

 Finnst þér vanta áætlun utan um starf náms- og starfsráðgjafans í framhaldsskólum?  

 Styðst þú við einhverja áætlun? 

 Myndir þú styðjast við heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun ef þú hefðir einhverja? 

 Er áhugi fyrir því að breyta einhverju? 

 Ef að tími gæfist til hverju myndir þú breyta og bæta? 

 Hvað finnst þér mikilvægast/skemmtilegast við starfið? 

 Eru einhver verkefni sem þú sinnir sem þér finnst ekki eiga að vera á vera á þinni könnu? 

 Eru einhver verkefni sem þú vilt taka meira þátt í innan skólans en hefur ekki tök á? 

 Fagmennska - Handleiðsla 

 Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við um heildrænar náms- og starfsráðgjafaráætlanir 

sem við höfum ekki rætt um? 

 Er eitthvað sem þú vilt segja eða spyrja um að lokum? 




