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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða stefnumótun á sér stað innan Akranesbæjar 

í náms- og starfsráðgjöf og hvaða stuðning ungt fólk í bænum fær við náms- og starfsval. 

Rannsóknin byggir á viðtölum við átta einstaklinga sem koma að náms- og starfsráðgjöf 

ungmenna á Akranesi. Niðurstöður benda til að stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf sé 

takmörkuð og þegar eitt bæjarfélag, Akranes, er skoðað kemur í ljós að umræðuna vantar og 

að ekki er áætlað að móta stefnu næstu árin. Þátttakendur virðast vita af mikilvægi náms- og 

starfsráðgjafar og að henni mætti sinna betur. Lítið samstarf er á milli stofnana í bænum til að 

styðja við ungt fólk í náms- og starfsvali og ekki er gert ráð fyrir náms- og starfsfræðslu í 

stundatöflu grunnskóla. Eftir það er náms- og starfsfræðsla takmörkuð og stuðningur við 

náms- og starfsval því sömuleiðis. Vonandi geta þessar niðurstöður nýst aðilum er koma að 

náms- og starfsráðgjöf, til dæmis í öðrum bæjarfélögum. Niðurstöðurnar geta einnig gagnast 

starfandi náms- og starfsráðgjöfum og sýnt fram á mikilvægi stefnumótunar og samstarfs í 

ráðgjöf. Jafnframt geta niðurstöðurnar nýst Akraneskaupstað til að meta stöðu náms- og 

starfsráðgjafar og hvað leiðir eru færar til uppbyggingar skilvirkari náms- og starfsráðgjafar.  
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Abstract 

 

The aim of this study was to gain insight into how policies are contributing to the local 

guidance service provision in Akranes and what support young people are getting from the 

municipality. Eight individuals, that are involved in career guidance in Akranes, where 

interviewed. The results indicate that policies in career guidance are limited and when one 

municipality is viewed, Akranes, it shows that the discussion in needed and no signs of 

policymaking in the near future. Participants seem to be aware of the importance of career 

guidance and the fact that more attention should be paid to it. There‘s little co-operation 

between organizations to support young people in their career choice and career education is 

not part of the timetable in comprehensive education. After that career education is limited 

and support in career choice as well. Hopefully this study is useful for persons organizing 

career guidance, for example in other municipalities. This study can also be useful to 

guidance counselors in practice to remind them of the importance of policies and co-operation 

in guidance. It also has implications for Akranes to evaluate it‘s stand on guidance and what 

needs to be emphasised to promote coherent and effective career guidance. 
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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 er unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Markmið hennar var að skoða hvaða stefnumótun á sér stað innan 

Akranesbæjar í náms- og starfsráðgjöf og hvaða stuðning ungt fólk í bænum fær við náms- og 

starfsval.  

 Í meistaranámi mínu í náms- og starfsráðgjöf varð mér ljóst hve mikilvæg náms- og 

starfsráðgjöf er til að aðstoða ungt fólk sem er að móta náms- og starfsferil sinn en um leið 

hve lítil áhersla er á náms- og starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Þegar ég 

kynntist svo hugmyndum um skipulagslíkan um forsendur samstarfsnets um náms- og 

starfsráðgjöf og skipulega framsetningu þess sá ég hve mikilvæg stefnumótun og samstarf er 

til að stuðla að skilvirkri ráðgjöf. Þetta skipulagslíkan eykur líkur á að nemendur fái þá náms- 

og starfsráðgjöf sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Eftir fund með dr. Guðbjörgu 

Vilhjálmsdóttur prófessor við Háskóla Íslands ákvað ég að beina sjónum mínum að 

bæjarfélaginu Akranesi, til að afmarka rannsóknarefnið og vegna þess að þar ólst ég upp og 

hef búið meirihluta ævi minnar. Notaðar voru aðferðir til þess að draga úr því að persónulegar 

skoðanir mínar liti það sem fram kom hjá viðmælendur. Ég tel mikilvægt að efla stöðu náms- 

og starfsráðgjafar og að stoðir ráðgjafarinnar verði styrktar með öflugri stefnumótun og 

samstarfi. Þar sem þessi hlið náms- og starfsráðgjafar hefur lítið verið skoðuð er rannsókn 

mín tilraun til að varpa ljósi á þá þætti sem styðja við náms- og starfsráðgjöf og fá innsýn í 

viðhorf og sýn aðila sem koma að henni með einum eða öðrum hætti.  

Rannsóknin er unnin undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur prófessors í 

náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og dr. Raimo Vuorinen framkvæmdastjóra 

European lifelong guidance policy network, ELGPN. Færi ég þeim bestu þakkir fyrir faglega 

og góða handleiðslu, ábendingar og hvatningu. Ég vil þakka Magneu Ingólfsdóttur fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar. Þátttakendum mínum vil ég þakka fyrir að taka þátt í 

rannsókninni því án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. Að lokum vil ég þakka 

fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði.  
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Inngangur 

 

Hægt er að hafa áhrif á þær aðgerðir sem gripið er til við að aðstoða ungt fólk í náms- og 

starfsvali með stefnumótun, annað hvort á landsvísu, í bæjarfélagi eða skóla. Heildræn sýn er 

að ryðja sér til rúms í stefnumótun og áhugavert er að skoða hvernig eitt bæjarfélag styður við 

þetta mikilvæga verkefni unga fólksins. Í fjölbreyttu námsumhverfi á Íslandi verður náms- og 

starfsval flóknara en áður og ungt fólk hefur meiri þörf fyrir stuðning við að skipuleggja 

náms- og starfsferil sinn. Gæði þeirra ákvarðana sem ungt fólk tekur á lífsleiðinni hafa ekki 

eingöngu áhrif á líf þeirra heldur skipta þær máli fyrir samfélagið í heild (Numminen og 

Kasurinen, 2003; Watts og Sultana, 2004). Á þessum grunni hafa reglur og stefnumótun í 

náms- og starfsráðgjöf orðið að pólitísku forgangsverkefni í Evrópu þar sem nauðsynlegt 

þykir að miða að ævilangri náms- og starfsráðgjöf. Jafnframt er lögð áhersla á að meta náms- 

og starfsráðgjöf, meðal annars til að sýna fram á skilvirkni hennar svo stefnumótendur 

fjárfesti í tíma og fjármagni til ráðgjafarinnar (Hughes og Gration, 2009; OECD, 2004a; 

Whiston, Brecheisen og Stephens, 2003). 

Nú eru ríkjandi hugmyndir í stefnumótun að horfa á hlutverk náms- og starfsráðgjafar 

sem mikilvægan þátt til að hvetja alla einstaklinga að skipuleggja náms- og starfsferil sinn, að 

taka ábyrgð á ákvörðunum sínum og að gera þeim kleift að bregðast við af meiri sveigjanleika 

við þeim tækifærum sem þeim bjóðast á vinnumarkaði. Mikilvægt er að tryggja að þeir taki 

upplýsta ákvörðun um nám og störf með tilliti til þarfa vinnumarkaðarins. Þannig er náms- og 

starfsráðgjöf nauðsynleg öllum á ævilöngum grunni (CEDEFOP, 2003; OECD, 2004b; Watts 

og Fretwell, 2004). Mörg nágrannalönd okkar hafa fylgt þessari stefnumótun eftir en hér á 

landi hefur þróunin verið hæg (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; 

Þingskjal 353, 2008-2009). 

Þó réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar hafi verið tryggður í lögum og árið 

2009 styrktur enn frekar með lögum um lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa og 

nýlegri lögfestingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Lög um grunnskóla, 

91/2008; Lög um framhaldsskóla, 92/2008; Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009; Lög 

um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013) vantar enn stefnu um 
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hvernig koma á þessum markmiðum í framkvæmd. Reglugerð um náms- og starfsráðgjöf í 

grunnskólum er ekki til og í Aðalnámskrá grunnskóla er lýsing náms- og starfsráðgjafar óljós 

(2011: Almennur hluti). Nefnd sem skipuð var af menntamálaráðherra til að kanna hvert væri 

gildi og gagn náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum, taldi mikilvægt að 

stjórnvöld mörkuðu stefnu náms- og starfsráðgjafar til að styðja við náms- og starfsráðgjöf 

auk þess að skilgreina störf náms- og starfsráðgjafa á grunnskólastigi. Jafnframt lagði nefndin 

áherslu á að Ísland tæki þátt í stefnumótunarstarfi á alþjóðavísu (Þingskjal 353, 2008-2009). Í 

næstu köflum verður farið yfir stefnumótun náms- og starfsráðgjafar hérlendis og erlendis og 

hver staða Íslands er í þeim efnum.  

Í ritgerðinni eru þrjú líkön skoðuð sem nota má við stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafar. Finnskt matslíkan sem nefnist samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf (e. The 

networked guidance service provision model, NEGSEP), bandarískt matslíkan sem kallast 

heildræn áætlun í náms- og starfsráðgjöf (e. Comprehensive guidance and counseling 

program) og kenning um hugræna úrvinnslu upplýsinga (e. The cognitive information 

processing approach). Samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf er sem áður segir matslíkan 

sem samanstendur af spurningum um ráðgjafarþjónustu sem fylgja ýmsum forsendum 

ráðgjafar. Líkanið einblínir sérstaklega á þörfina fyrir þróun ráðgjafarþjónustu sem er sýnileg 

einstaklingum, hvernig ráðgjafar koma að þjónustunni sem og hugmyndir að stefnumótun. 

Þróun ráðgjafarþjónustunnar kallar einnig á samstarf stofnana og ýmissa aðila en segja má að 

samstarf sé lykilþáttur fyrir skilvirkni náms- og starfsráðgjafar (Nykänen, Karjalainen, 

Vuorinen og Pöyliö, 2011; Nykänen, Saukkonen og Vuorinen, 2012). Rannsóknir hafa gefið 

til kynna að stofnanir séu einangraðar og að samstarfsnet vanti, ýmist innan skólanna eða við 

stofnanir utan skólanna, til að styðja við ungt fólk við náms- og starfsval (Atjonen, Mäkinen 

og Manninen, 2009; Nykänen, 2011). Auk þess hefur komið fram að gjá sé á milli skipulags 

náms- og starfsráðgjafarþjónustu og framkvæmdar hennar og að þörfum ákveðnna hópa sé 

ekki mætt (European lifelong guidance policy network, 2010; Nykänen, 2011).  

Náms- og starfsráðgjöf á sér langa sögu í Bandaríkjunum og hafa hugmyndirnar þróast 

frá því að að ráðgjöfin miði að lausn vandamála til þróunarkenninga í ráðgjöf. Í kringum 1970 

var farið að ræða um heildræna áætlun í náms- og starfsráðgjöf í Bandaríkjunum og voru 

hugmyndir Gyspers og Henderson (2006) um heildræna áætlun í náms- og starfsráðgjöf ein 

þessara áætlana. Bandarísku námsráðgjafarsamtökin (e. American school counselor 

association (ASCA)) hafa byggt stefnumótun sína á þessu líkani. Hugmyndir þeirra fela í sér 

teymisvinnu og að komið sé til móts við þarfir hvers nemenda og aðstoð við að ná 

hámarksárangri með forvörnum, inngripum og fræðslu.  
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Kenning um hugræna úrvinnslu upplýsinga gefur náms- og starfsráðgjöfum tækifæri 

til að kenna leiðir til að efla ákvarðanatöku einstaklinga á náms- og starfsferli. Þannig verða 

náms- og starfsráðgjafar, með samstarfi ýmissa fagaðila, sem og einstaklingar betur 

undirbúnir til að skipuleggja ævilangan náms- og starfsferil sinn (Sampson, Lenz, Reardon og 

Peterson, 1999). Þessi líkön eru stefnumótandi og setja umgjörð utan um starf náms- og 

starfsráðgjafa. Heildræna áætlunin miðar þó að stefnumótun innan skólakerfisins eingöngu á 

meðan líkanið um samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf miðar að stefnumótun sveitarfélags 

þar sem veitt er heildræn náms- og starfsráðgjöf ævina alla, sama hvort einstaklingur er í 

námi, á atvinnumarkaði eða atvinnuleitandi. Kenningin um hugræna úrvinnslu upplýsinga 

gefur náms- og starfsráðgjöfum ákveðna stefnu í starfi.  

Í nágrannalöndum okkar er náms- og starfsráðgjafarþjónusta skipulögð á grundvelli 

heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana til að tryggja skilvirkni og gæði. Náms- og 

starfsráðgjafarþjónusta á Íslandi hefur ekki náð að fylgja þess eftir líkt og nágrannaþjóðirnar 

(Þingskjal 353, 2008-2009). Nemendur sem fá markvissa náms- og starfsfræðslu fá einnig 

stuðning við mikilvæga þætti sem skipta máli í undirbúningi fyrir náms- og starfsval 

framtíðarinnar. Nemendur eru þá frekar tilbúnir til að bera sig að náms- og starfsvali á 

rökstuddan og upplýstan hátt (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Rannsóknir hafa gefið til 

kynna að náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum hér á landi er á mörgum stöðum ekki eins og 

best verður á kosið. Stór hluti grunnskólanema fær litla eða enga náms- og starfsfræðslu 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Aðalheiðar Skúladóttur, 

2012). Nánar verður farið yfir matsrannsóknir í náms- og starfsráðgjöf og hverju hún skilar 

hér á eftir.  

Meginhugtök í þessari rannsókn eru nokkur og verður þeim gerð skil hér. Ævilöng 

náms- og starfsráðgjöf (e. lifelong guidance) felur í sér að einstaklingar fá aðstoð og stuðning 

við ákvarðanir og breytingar á náms- og starfsferli ævina á enda (Bulgarelli, Lettmayr og 

Menedez-Valdés, 2009; Council of the European Union, 2004; OECD, 2004a; Watts og 

Sultana, 2004). Í stefnumótun náms- og starfsráðgjafar (e. policy making) er stefna ákvörðuð 

sem vex og þróast innan ákveðinnar stofnunar með tilliti til annarra stefna og breytinga í ytra 

umhverfi. Framkvæmdaáætlun (e. strategic planning) helst í hendur við stefnumótun en með 

slíkri áætlun er átt við hvernig markmið stofnana eru sett fram og hvernig unnið er að þeim 

auk þess sem þau eiga að tryggja og veita úrræði í samkeppnishæfu umhverfi (Sampson, 

Reardon, Peterson og Lenz, 2004). Náms- og starfsferill (e. career) er oft til umfjöllunar hér 

en þar er átt við það nám og þau störf sem einstaklingar sinna á lífsleiðinni og þannig mótast 

og þróast náms- og starfsferillinn smátt og smátt í gegnum lífsferil þeirra (Gottfredson, 2005; 
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Savickas, 2007). Náms- og starfsfræðsla (e. career education) er mikilvægur þáttur í að 

aðstoða nemendur við náms- og starfsval en það er blanda af fræðandi og ráðgefandi 

starfsemi, sem er gerð til að bæta hæfni einstaklinga til að taka upplýstar ákvarðanir á náms- 

og starfsferli. Hún miðar að því að þróa þekkingu, hæfni og viðhorf til að taka upplýst val á 

náms- og starfsferli, í gegnum skipulagt nám (Australian Education council, 1992). 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða stefnumótun á sér stað innan 

Akranesbæjar í náms- og starfsráðgjöf og hvaða stuðning ungt fólk í bænum fær við náms- og 

starfsval. Áhersla var lögð á að fá fram hver staða náms- og starfsráðgjafar er á Akranesi, hver 

stefnumótun bæjarins er í náms- og starfsráðgjöf, hvernig samstarfið er innan bæjarins, 

hvernig staðið er að náms- og starfsráðgjöf og hverjir koma að stuðningi sem ungt fólk fær í 

náms- og starfsvali á Akranesi. Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð en 

lögð var áhersla á að ræða við ýmsa einstaklinga sem koma með einum eða öðrum hætti að 

stuðningi við ungt fólk í bæjarfélaginu og sem geta haft áhrif á stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu. Rannsóknin byggir á viðtölum við þessa einstaklinga. Þar sem fáar 

íslenskar rannsóknir um stefnumótun og samstarf í náms- og starfsráðgjafarþjónustu eru til er 

vonast til að niðurstöðurnar geti nýst þeim sem koma að stefnumótun náms- og starfsráðgjafar 

með einum eða öðrum hætti. Bundnar eru vonir við að rannsóknin gefi innsýn í þann stuðning 

sem ungu fólki er veittur í náms- og starfsvali á Akranesi og að hún gefi mynd af þeirri stefnu 

sem stuðst er við. Auk þess getur Akraneskaupstaður nýtt upplýsingar og hugmyndir í 

stefnumótun bæjarins í náms- og starfsráðgjafarþjónustu.  

Til að gefa lesanda betri hugmynd af uppbyggingu rannsóknarinnar hefur myndin á 

næstu síðu verið teiknuð upp með helstu þáttum rannsóknarinnar (sjá mynd 1). Í fyrstu er sagt 

frá ævilangri náms- og starfsráðgjöf sem er grunnur stefnumótunar í náms- og starfsráðgjöf. 

Farið er yfir helstu þætti stefnumótunar og hvernig staða hennar er á Íslandi. Því næst eru þrjú 

stefnumótandi líkön í náms- og starfsráðgjöf kynnt og hvað megi læra af þeim. Til að nálgast 

þetta viðfangsefni er einblínt á eitt bæjarfélag, Akranes, en þar var náms- og starfsráðgjöf 

skoðuð og viðtöl tekin við ýmsa aðila sem koma að ráðgjöfinni með einum eða öðrum hætti. 

Gögn rannsóknarinnar eru greind og helstu niðurstöður bornar saman við fræðilega umfjöllun. 

Að lokum eru lagðar fram tillögur til úrbóta, meðal annars fyrir Akraneskaupstað.  
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Ævilöng náms- og starfsráðgjöf 

Allir íbúar í Evrópu eiga að hafa aðgang að ráðgjafarþjónustu á öllum ævistigum (Council of 

the European Union, 2004; OECD, 2004a). Í ævilangri náms- og starfsráðgjöf er lögð áhersla 

á að einstaklingar, á öllum aldri og á hvaða tímapunkti sem er í lífinu, geti komið auga á getu 

sína, hæfni og áhuga. Einstaklingar eru einnig hvattir til virkrar þátttöku í náms- og starfsvali 

sínu með viðeigandi stuðningi, þar sem miðað er að því að náms- og starfsferillinn verði 

raunsær og merkingarbær (Council of the European Union, 2004; Den Boer, Mittendorff, 

Scheerens og Sjenitzer, 2004). Flokka má náms- og starfsráðgjöf ævina alla á tvo vegu. Sú 

fyrri, sem kalla mætti græðandi nálgun, snýst um að aðstoða einstaklinga við að leysa 

vandamál er tengjast menntun eða atvinnu og fer aðstoðin aðallega fram með viðtölum, mati 

og upplýsingagjöf. Sú seinni, sem er til lengri tíma og er gagnvirkari leið verður í brennidepli 

hér og miðar að því að veita öllum hæfni í að stjórna ævilöngum náms- og starfsferli (Den 

Boer o.fl., 2004).  

Markmið ævilangrar náms- og starfsráðgjafar er í fyrsta lagi að gera einstaklingum 

kleift að stjórna og skipuleggja náms- og starfsferil sinn í samræmi við markmið í lífinu, 

tengja við hæfni sína og áhuga á menntun og atvinnutækifæri, þannig að einstaklingarnir verði 

ánægðir. Í öðru lagi að styðja mennta- og fræðslustofnanir við starfsþjálfun ungs fólks, 

nemenda og einstaklinga sem hafa tekið ábyrgð á náminu og sett sér skýr markmið. Það má 

meðal annars gera með samstarfi fjölfaglegra aðila. Í þriðja lagi að veita stefnumótendum 

nauðsynlegar aðferðir til að ná opinberum stefnumarkmiðum sem sett hafa verið af Efnahags- 

og framfarastofnuninni (OECD). Í fjórða lagi er markmið ævilangrar náms- og starfsráðgjafar 

að styðja íbúa, þjóðir og evrópskan efnahag við þróun og aðlögun vinnuafls að breyttum 

efnahagskröfum og aðstæðum (Den Boer o.fl., 2004; OECD, 2004a).  

Í ævilangri náms- og starfsráðgjöf nýtir fjölbreyttur hópur þjónustuna. Ýmsar stofnanir 

koma að henni og því mikilvægt að mynda samstarf fyrir ráðgjafarþjónustuna sem stendur 

ungum og fullorðnum einstaklingum til boða í menntun, þeim sem eru á atvinnumarkaði eða í 

atvinnuleit. Þannig koma menntastofnanir, fyrirtæki, opinberar vinnumiðlanir, sérhæfð 

samtök og stofnanir, heilbrigðisstofnanir og samfélög almennt að náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu (OECD, 2004a). Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að styðja við, 

þróa og samræma vinnu þessara aðila og stofnana til að gera þeim kleift að vinna saman í 

fjölfaglegu samstarfi (CEDEFOP, 2008; Nykänen, 2011). Með örum þjóðfélagsbreytingum 

hafa áherslur breyst og einstaklingar breyta um starfsferil nokkrum sinnum á lífsleiðinni. 
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Þannig verða kröfurnar um náms- og starfsráðgjöf alla ævi meiri (Gati, Krausz og Osipow, 

1996; Numminen og Kasurinen, 2003; Watts og Sultana, 2004). 

 

Stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf 

Í opinberri stefnumótun náms- og starfsráðgjafar er einblínt á hvernig framlag náms- og 

starfsráðgjafarþjónustunnar getur gagnast stofnunum og samfélaginu (Sampson o.fl., 2004). 

Þeir sem koma að stefnumótun gera kröfur um að mat (e. evaluate) sé lagt á náms- og 

starfsráðgjöf, meðal annars til að sýna fram á skilvirkni ráðgjafarinnar og til að fá 

stefnumótendur til að fjárfesta í henni, bæði með tíma og fjármagni í hana (Hughes og 

Gration, 2009; OECD, 2004a; Whiston o.fl. 2003). Ef forsendur náms- og starfsráðgjafar eru 

skilvirkar getur ráðgjöfin dregið úr brottfalli úr skólum, auðveldað hópum að aðlagast inn í 

menntakerfið og atvinnulífið sem og að draga úr fátækt. Þetta eru málefni sem Evrópuríki, þar 

á meðal Ísland, þurfa að leysa auk áskorana er lúta að menntun, atvinnumarkaði og 

félagsmálum sem tengjast náms- og starfsráðgjöf (CEDEFOP, 2003). Ein leið hefur verið að 

móta mennta- og atvinnustefnu þar sem leitast er við að auka val og búa til kerfi sem getur 

brugðist við ólíkum þörfum einstaklinga yfir allt æviskeiðið (OECD, 2004a).  

 

Helstu markmið stefnumótunar 

Snúum okkur næst að þeim markmiðum í stefnumótun sem sett hafa verið fram en þau eru 

tilgreind í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar, Career Guidance and Public Policy: 

Bridging the Gap. Þar er í fyrsta lagi talað um mikilvægi stjórnvalda í stefnumótun og 

framkvæmd náms- og starfsráðgjafar. Margir aðilar koma að ráðgjöf og því er mikilvægt að 

stjórnvöld hafi yfirumsjón með stefnumótuninni í samvinnu við aðila sem að ráðgjöfinni 

koma (OECD, 2004a).  

Önnur markmið stefnumótunar náms- og starfsráðgjafar sem sett hafa verið fram af 

Efnahags- og framfarastofnuninni eru námsmarkmið (e. learning goals) sem miða að því að 

styðja við ævilanga menntun, að bæta skilvirkni og sveigjanleika menntakerfisins með því að 

draga úr brottfalli, fjölga útskriftum og að styrkja brúna á milli menntakerfis og 

atvinnumarkaðar. Markmið um félagslegan jöfnuð (e. social inclusion and equity) sem felur í 

sér að styðja við jöfn tækifæri til menntunar og atvinnu. Markmið um þróun atvinnulífs og 

efnahags (e. labor market goals) sem vísar meðal annars til ósamræmis á milli framboðs og 

eftirspurnar og að draga úr útbreiðslu og varanleika atvinnuleysis (CEDEFOP, 2003; OECD, 
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2004a; Watts og Fretwell, 2004). Þessi markmið miða að því að náms- og starfsráðgjöf standi 

einstaklingum til boða alla ævi. Ævilöng náms- og starfsráðgjöf getur stuðlað að félagslegri 

innlimun þar sem einstaklingar fá aðstoð við mennta-, félags- og efnhagslega aðlögun í 

samfélaginu auk þess sem ráðgjöfin styður við félagslegan jöfnuð (Bysshe, Hughes, Bosley 

og Bowes, 2002; Council of the European Union, 2004; Den Boer o.fl., 2004; OECD, 2004a). 

 

Stefnumótun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf 

Helsta framlag ævilangrar náms- og starfsráðgjafar er að auka möguleikana á því að ná 

opinberum stefnumarkmiðum með því gera ferli ævilangrar menntunar árangursríkt. Það 

krefst skilvirkrar ráðgjafar fyrir einstaklinga á öllum aldri til að þróa náms- og starfsferil sinn 

(Bysshe, Hughes, Bosley og Bowes, 2002; Council of the European Union, 2004; Den Boer 

o.fl., 2004; OECD, 2004). Með ævilangri náms- og starfsráðgjöf geta tækifæri til náms orðið 

aðgengilegri. Auk þess fá einstaklingar aðstoð við að öðlast nýja þekkingu og getu svo þeir 

verði betri í að leysa vanda, stjórna og taka ákvarðanir á náms- og starfsferli sem eykur 

valfærni þeirra. Þetta er í samræmi við aukna áherslu á þróun valfærni (e. career management 

skills) einstaklinga. Valfærni er skilgreind sem öll færnisvið sem veita skipulagðar leiðir fyrir 

einstaklinga og hópa til að safna saman, greina, mynda og skipuleggja sjálfið, náms- og 

starfstengdar upplýsingar, sem og hæfnina til að taka ákvarðanir og framkvæma þær. Þannig 

hafa einstaklingar betri stjórn á óreglulegum starfsferli auk þess sem valfærni er talin auka 

starfshæfni (e. employability) sem hefur í för með sér félagslegan jöfnuð og að einstaklingar 

verði hluti af samfélaginu (European lifelong guidance policy network, 2010). Í ævilangri 

náms- og starfsráðgjöf er komið til móts við þarfir einstaklinga, stofnana eða samfélaga sem 

nota þjónustuna og því mikilvægt að meta hana, bæði innra og ytra umhverfi hennar (OECD, 

2004a; Sampson o.fl., 2004; Watts og Sultana, 2004).  

 

Staðan á Íslandi 

Brottfall úr námi hefur mikið verið í umræðunni á Íslandi og eitt af verkefnum náms- og 

starfsráðgjafa er að finna leiðir til þess að styðja við árangur í námi og minnka um leið 

brottfall. Samkvæmt samantekt sem Efnahags- og framfarastofnunin gerði árið 2012 kemur 

fram að Ísland stendur öðrum aðildarríkjum stofnunarinnar að baki hvað varðar fjölda þeirra 

sem ljúka framhaldsskólanámi. Fram kemur að 72% einstaklinga úr aldursflokknum 25-34 ára 

hafi lokið framhaldsskólaprófi á Íslandi en meðaltalið yfir aðildarríkin er 82% (OECD, 2012).  
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 Í brottfallsumræðunni hefur mikil áhersla verið lögð á að rannsaka ástæður brottfalls 

og brottfallsnemendurna sjálfa. Brottfall hefur verið skilgreint á ýmsa vegu, en 

brottfallsnemendur má skilgreina sem þá sem hafa einhvern tímann skráð sig í framhaldsskóla 

en ekki lokið námi eða verið í námi við 24 ára aldur (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi 

Jónasson, 2003). Í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, kemur 

meðal annars fram að gera þurfi ráðstafanir til að draga úr því að nemendur hverfi frá námi 

(nr. 19/2013). Rannsókn sem Kristjana Stella Böndal og Jón Torfi Jónasson (2003) gerðu á 

brottfalli bentu til að brottfallshlutfall nemenda í framhaldsskólum á Íslandi væri hátt. Það 

gefur til kynna að mikil þörf er á markvissri náms- og starfsfræðslu barna og unglinga svo að 

þau séu betur í stakk búin til að taka sjálfstæðar og raunhæfar ákvarðanir um nám og störf. 

Jafnframt má ætla að mikilvægt sé að brúa bilið á milli skólastiga þar sem stór hluti þeirra 

sem falla brott frá námi í framhaldsskóla eru komnir mjög stutt áleiðis í námi (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Í stefnumótun er lögð áhersla á að stjórnvöld 

stuðli að sterkum tengslum og samfellu á milli skólastiga og í ævilangri náms- og 

starfsráðgjöf (Nykänen, 2011, Nykänen o.fl., 2012; OECD, 2004a). Á Íslandi kveða lög um 

grunnskóla (nr.91/2008) á um að sveitarstjórn eigi að koma á samstarfi á milli grunn- og 

framhaldsskóla og í lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008) eru ákvæði um að framhaldsnám 

eigi að skipuleggja sem framhald grunnskólanáms. Niðurstöður rannsóknar sem Gerður G. 

Óskarsdóttir (2012) gerði um skil skólastiga benda til að samstarf á milli grunn- og 

framhaldsskóla sé lítið fyrir utan tengsl milli skólanna aðallega vegna kynningar á 

framhaldsskólum.  

 

Náms- og starfsfræðsla. 

Að öllu jöfnu er þróun náms- og starfsferils (e. career development) hugsuð sem heildrænt 

kerfi sem samanstendur ekki eingöngu af valferlinu heldur einnig af framkvæmd valsins, að 

öðlast eða sýna fram á nauðsynlega hæfni og þjálfun, ásamt því að sækjast eftir starfi og 

aðlagast því (Sampson o.fl., 1999). Til að svo geti orðið þarf markvissa náms- og 

starfsfræðslu sem hefst snemma á lífsleiðinni (Blustein, Phillips, Jobin-Davis, Finkelberg og 

Roarke, 1997; Brown og Ryan Krane, 2000; Brown o.fl., 2003; Brown og McPartland, 2005; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2005, 2007, 2010; Lapan, Gyspers og Petroski, 2003; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011: Almennur 

hluti) er ekki tiltekinn fjöldi kennslustunda fyrir náms- og starfsráðgjöf og því frjálst fyrir 

hvern skóla fyrir sig að ákveða hve mikla náms- og starfsráðgjöf nemendur fá. Sem dæmi má 

nefna að í Finnlandi, þar sem alhliða menntunarstig er frá 1.-6.bekk, er námsráðgjöf felld inn í 
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aðrar námsgreinar. Í 7.-9 bekk fá nemendur 76 klukkustundir í náms- og starfsráðgjöf og er 

ráðgjöfin felld inn í stundaskrá líkt og aðrar námsgreinar. Í framhaldsskólanámi er nemendum 

skylt að taka 38 klukkustunda námskeið auk valfrjáls 38 klukkustunda sérhæfingarnámskeiði í 

námsráðgjöf (European lifelong guidance policy network, 2011-2012).  

Enn stendur Ísland nágrannaþjóðum sínum að baki hvað stefnu og skipan náms- og 

starfsráðgjafar varðar. Gerður G. Óskarsdóttir benti á, árið 1990, að náms- og starfsfræðsla 

hefði ekki sama vægi hér á landi og í nágrannalöndum okkar (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). 

Nú um tveimur áratugum síðar hafa rannsóknir bent til að stór hluti grunnskólanema fær litla 

eða enga náms- og starfsfræðslu og ef fræðslan er fyrir hendi er algengt að hún sé einungis í 

10.bekk (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Aðalheiður 

Skúladóttir, 2012). Náms- og starfsráðgjafar sýna áhuga á að leggja meiri áherslu á fræðslu 

um nám og störf í starfi sínu en telja það erfitt vegna fjölda nemenda og hve mikill tími fer í 

að sinna félags- og persónulegum vandamálum þeirra (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; 

Þingskjal 353, 2008-2009). Lagt var til af nefnd sem menntamálaráðherra skipaði að náms- og 

starfsfræðsla yrði skyldurgrein í grunn- og framhaldsskólum (Þingskjal 353, 2008-2009). 

Ennfremur hafa íslenskar rannsóknir bent til þess að náms- og starfsráðgjafar sinni starfi sínu 

vel og sýni vilja til að gera enn betur. Þeir virðast þó síður starfa eftir áætlunum eða 

ákveðnum markmiðum heldur sinna þeir helst málum sem koma upp dag frá degi 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  

Nágrannalöndin byggja stefnu sína í málaflokknum á heildrænni námskrá í náms- og 

starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu, námsefni í náms- og starfsfræðslu, stefnu í 

endurmenntun náms- og starfsráðgjafa, hlutlausu upplýsingakerfi um nám og störf, 

tölvuforriti í náms- og starfsráðgjöf og upplýsingum um þarfir vinnumarkaðar. Allt eru þetta 

gögn sem skortir á Íslandi til stuðnings framkvæmdar náms- og starfsráðgjafarþjónustu. 

Nefnd á vegum menntamálaráðherra telur að undirbúningur fyrir náms- og starfsval sem 

nemendur á Íslandi fá innan skólanna sé ófullnægjandi. Skortur á stefnu er líkleg skýring auk 

þess sem engin umgjörð er til utan um markvissar aðferðir sem undibúa nemendur fyrir náms- 

og starfsval. Nefndin leggur því til að Ísland taki nágrannaþjóðir sínar til fyrirmyndar og móti 

skýra stefnu um markmið og framkvæmd náms- og starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu 

(Þingskjal 353, 2008-2009).  
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Lagalegar forsendur stefnumótunar í náms- og starfsráðgjöf á Íslandi. 

Lagasetningar eru mikilvægur grunnur í náms- og starfsráðgjafarþjónustu og þær má nota til 

að stýra náms- og starfsráðgjöf. Jafnframt skilgreina þær þann rétt sem einstaklingur hefur til 

náms- og starfsráðgjafar og stuðla að samræmingu gæða og viðmiða ráðgjafarinnar (OECD, 

2004a). Allir íbúar í Evrópu eiga að hafa aðgang að ráðgjafarþjónustu á öllum ævistigum 

(Council of the European Union, 2004; OECD, 2004a). Þessi réttur hefur verið styrktur enn 

frekar á Íslandi þar sem réttur barna til upplýsinga og ráðgjafar um náms- og starfsval var 

nýlega lögfestur hér á landi (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

19/2013) sem og með lögum um lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa (nr. 

35/2009). Þessar lagasetningar má telja til nýjunga í stefnumótun hér á landi. Tímamót urðu 

síðan árið 2008 í sögu náms- og starfsráðgjafar þegar fram kom í lögum um grunn- og 

framhaldsskóla 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; Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Í Aðalámskrá 

grunnskóla (2011: Almennur hluti) kemur einnig fram að náms- og starfsráðgjöf sé 

lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla. Jafnframt er kveðið á um rétt nemenda til náms- 

og starfsfræðslu í 24. grein laga um grunnskóla (91/2008) þar sem fram kemur að í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011: Almennur hluti) skuli leggja áherslu á náms- og starfsfræðslu 

nemenda og að hún undirbúi þá fyrir náms- og starfsval. Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla (10/2008) er kveðið á um að nemendur, óháð kyni, eigi að bjóðast fræðsla og 

ráðgjöf í tengslum við sömu störf. Einnig má nefna að í lögum um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013) kemur fram 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. Lög sem kveða á um náms- og starfsráðgjöf 

og náms- og starfsfræðslu eru þó almenns eðlis og þjónustan þar af leiðandi misvönduð 

(Watts og Sultana, 2004).  

Ýmsar tillögur hafa verið lagðar fram um hvernig megi efla náms- og starfsráðgjöf og 

hlutverk ráðgjafa og setja umgjörð utan um starfið. Tillögur nefndar, sem skipuð var af 

menntamálaráðherra til að kanna stöðu náms- og starfsráðgjafar í skólum, voru að útbúa 

samræmda starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa þar sem helstu hlutverk þeirra kæmu 

fram. Einnig var mælst til að samstarf yrði aukið á milli ráðgjafa (Menntamálaráðueytið, 

1998). Félag náms- og starfsráðgjafa (2003) gaf út starfslýsingu fyrir félagið árið 2003 til að 

auðvelda náms- og starfsráðgjöfum að skapa umgjörð utan um starfið. Tíu ár eru liðin síðan 
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sú starfslýsing kom út. Einnig hefur verið lagt fram að stöðugildi náms- og starfsráðgjafa væri 

eitt á hverja 300 nemendur í framhaldsskóla og eitt á hverja 500 nemendur í grunnskólum og 

háskólum (Menntamálaráðuneytið, 1991, 1998, 2007; Þingskjal 353, 2008-2009). Bandarísku 

námsráðgjafarsamtökin, hafa einnig lagt til að hver náms- og starfsráðgjafi sinni ekki fleiri en 

400 nemendum svo náms- og starfsráðgjöfin standi öllum nemendum til boða og náms- og 

starfsráðgjafar geti sinnt starfi sínu betur (Gyspers og Henderson, 2006).  

Í líkaninu um Samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf sem og í áætlun Gyspers og 

Henderson (2006) um heildræna náms- og starfsráðgjöf er lögð áhersla á áætlanagerð og 

skipulagningu náms- og starfsráðgjafar sem styður við og skýrir verkefni náms- og 

starfsáðgjafanna (Nykänen, 2011; Nykänen o.fl., 2012). Bæði í Bandaríkjunum og í Finnlandi 

hefur verið markviss stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf en stefnumótun hér á landi hefur 

verið ómarkviss og dregist yfir langan tíma, þrátt fyrir ýmsar hugmyndir um framkvæmd 

hennar (OECD, 2004a; Þingskjal 353, 2008-2009). Aðilar sem koma að stefnumótun á Íslandi 

geta nýtt sér þá vinnu og aðferðir sem notaðar hafa verið í þessum löndum til uppbyggingar 

náms- og starfsráðgjafar hér á landi, meðal annars með því að fylgja þeim líkönum sem kynnt 

eru hér. Þrátt fyrir skort á stefnumótun er ljóst að mikil framför hefur orðið síðustu ár hvað 

varðar rétt einstaklinga til náms- og starfsráðgjafar sem og réttindi náms- og starfsráðgjafa. 

Þessar lagasetningar gefa til kynna mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og mætti nota til að 

styrkja þjónustu náms- og starfsráðgjafar.  

 

Mat á náms- og starfsráðgjöf 

Með mati (e. evaluation) á náms- og starfsráðgjöf er upplýsingum safnað um ráðgjöfina, 

framfarir metnar miðað við tiltekin viðmið, ályktanir dregnar um frekari aðgerðir og komist 

að niðurstöðu um hvað þarf að bæta (Hughes og Gration, 2009). Jafnframt er hægt að meta 

hverju ráðgjöfin skilar í mennta-, félags- og efnhagslegu samhengi (Hughes og Gration, 2009; 

OECD, 2004a). Mat á náms- og starfsráðgjöf er mikilvægt til að réttlæta ráðgjafarþjónustuna, 

vegna fjárframlaga og til að sýna fram á að ráðgjöfin sé þess virði, til að meta framfarir 

einstaklinga, vegna stefnumótunar og vegna þróunar stofnana (Watts, 1998). Mat á náms- og 

starfsráðgjöf getur nýst þeim sem að ráðgjöfinni koma sem og stefnumótendum. Það getur 

gefið mikilvægar upplýsingar um árangur og gildi náms- og starfsfræðslu (Killeen, 1996). 

Nefnd sem skipuð var á vegum menntamálaráðherra fjallaði um gildi matsrannsókna á starfi 

náms- og starfsráðgjafa og hvernig þær geta styrkt faglegar stoðir þeirra á Íslandi. Slíkar 

rannsóknir hafa sýnt skilvirkni í nágrannalöndum okkar auk þess að vera grunnur að 
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endurskipulagningu ráðgjafarinnar (Þingskjal 353, 2008-2009). Hér á eftir verður sagt frá 

helstu matsrannsóknum, bæði hérlendis og erlendis.  

 

Erlendar matsrannsóknir. 

Erlendar rannsóknir benda til þess að líklegra sé að þeir nemendur sem fengið hafa náms- og 

starfsráðgjöf hafi meiri metnað og ljúki frekar námi en nemendur sem nutu ekki ráðgjafar. 

Auk þess eiga þeir auðveldara með náms- og starfsval (Lapan o.fl., 2003). Þessir nemendur 

eru einnig líklegri til þess að öðlast meiri færni til að taka ákvarðanir um nám og störf 

(Blustein o.fl., 1997). Rannsóknir hafa jafnframt gefið til kynna jákvæð áhrif náms- og 

starfsráðgjafar á þróun náms- og starfsferils (Baker og Taylor, 1998; Brown og Ryan Krane, 

2000; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Sandler, 2000; Oliver og Spokane, 1988; Whiston, 

Sexton og Lasoff, 1998; Whiston og Brecheisen, 2002; Whiston o.fl., 2003; Whiston og 

Oliver, 2005). Þó einstaklingsráðgjöf sé sögð skila mestum árangri er náms- og starfsfræðsla í 

bekk eða minni hópum talin skilvirkasta leiðin því hún nær til margra einstaklinga á stuttum 

tíma (OECD, 2004a; Oliver og Spokane, 1988; Whiston o.fl., 2003; Whiston og Oliver, 

2005). Í finnskri rannsókn voru vísbendingar um að hver náms- og starfsráðgjafi sinnti fleiri 

en 300 nemendum. Auk þess kom fram að náms- og starfsráðgjafar mátu þjónustu 

ráðgjafarinnar meiri en nemendur og skólastjórar mátu hana enn meiri en náms- og 

starfsráðgjafar. Í ljós kom mikil þörf á að þróa aðferðir og nálganir í náms- og starfsfræðslu 

og að byggja upp skýra sýn á náms- og starfsferil, sem væri langtímaverkefni sem hefst 

snemma á lífsleiðinni auk þess að efla þátttöku foreldra (Numminen og Kasurinen, 2003).  

Eftirgreining (e. meta- analyse), sem gerð var til að bera saman aðferðir sem notaðar 

voru við inngrip á náms- og starfsferli, benti til þess að inngrip þar sem ráðgjafi er ekki til 

staðar almennt bar ekki eins mikinn árangur og önnur inngrip. Sé stuðst við skipulagt inngrip 

(e. structures intervention) undir leiðsögn náms- og starfsráðgjafa verður árangurinn betri 

(Whiston og Brecheisen, 2002). Auk þess komu fram í annarri eftirgreiningu fimm virk atriði 

sem hafa áhrif á inngrip í náms- og starfsráðgjöf. Þau voru, að skrifa frekar en að tala, að 

ráðgjafi veiti einstaklingi athygli, að leita að og nota upplýsingar í tímum, að sýna líkön og að 

velta fyrir sér hvaða stuðning þeir hafa fyrir áætlun sína í ákvarðanatökuferlinu og hvaða 

stuðningur er mögulegur (Brown og Ryan Krane, 2000). Í rannsóknum sem fylgdu í kjölfarið 

gáfu niðurstöður til kynna að bæta má árangur með inngripum í starfsvali ef ráðgjafar, sama 

hvað annað þeir gera, tryggja að einstaklingar njóti þessara fimm virku atriða (Brown o.fl., 

2003; Brown og McPartland, 2005).  
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Íslenskar matsrannsóknir. 

Helstu rannsóknir á náms- og starfsfræðslu hér á landi hefur dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

gert. Ein þeirra er matsrannsókn sem hún gerði árin 1995 og 1996 til að kanna áhrif náms- og 

starfsfræðslu í 10.bekk. Niðurstöður gáfu til kynna að nemendur séu líklegri til að vera 

ákveðnari um námsbraut fái þeir markvissa náms- og starfsfræðslu í 10.bekk en þeir sem fá 

ekki slíka fræðslu. Þetta bendir til þess að forvarnargildi náms- og starfsfræðslu sé mikið 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Rannsókn sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir gerði síðan árið 

2007, benti til þess að framfarir í skipulagðri starfshugsun í 10.bekk segja til um brottfall eða 

lok framhaldsskóla þegar tekið er tillit til einkunna og félagslegra breyta. Þá gáfu niðurstöður 

einnig til kynna jákvæðari áhrif ef nemendur unnu skrifleg verkefni í náms- og starfsfræðslu 

frekar en að fara í heimsóknir á vinnustaði. Í rannsókn sem Guðbjörg gerði í framhaldi gáfu 

niðurstöður til kynna að vel skipulögð starfshugsun nemenda á aldrinum 15-16 ára spáir fyrir 

um útskrift úr iðnnámi, meðal annars vegna þeirrar starfsfræðslu sem þeir hafa fengið. Það er 

líklegt að nemendur í náms- og starfsfræðslu hafi skýrari sýn á náms- og starfsferil sinn en 

aðrir brottfallsnemendur eða nemendur sem fá ekki náms- og starfsfræðslu, vegna þess að þeir 

eru þegar farnir að undirbúa fagnám við 15-16 ára aldur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). 

Ef nemendur sjá tilgang og merkingu í námi og starfi og öðlast smám saman skýrari 

mynd af framtíðinni getur það komið í veg fyrir brottfall úr framhaldsskóla. Viðeigandi náms- 

og starfsfræðsla styður við mikilvæga þætti sem hafa áhrif á undirbúning fyrir náms- og 

starfsvettvang nemenda í framtíðinni og verður til þess að nemendur öðlast hæfni í að taka 

upplýstar og rökstuddar ákvarðanir í náms- og starfsvali sem eykur líkurnar á því að þeir velji 

rétt og ljúki námi (European lifelong guidance policy network, 2010; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Mikilvægt er að velja aðferðir í 

náms- og starfsráðgjöf sem skila árangri. Stefnumótendur í náms- og starfsráðgjöf þurfa að 

vera meðvitaðir um að ákveðnar nálganir í náms- og starfsfræðslu, eins og hugræn nálgun, 

krefst minni tíma og fyrirhafnar auk þess sem hún skilar meiri árangri (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2007).  
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Bæjarfélagið Akranes 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að Akraneskaupstað en sú hugmynd kviknaði eftir 

umræður rannsakanda og leiðbeinanda um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf og hver staða 

ráðgjafarinnar væri. Þá þótti áhugavert sem og til að afmarka rannsóknina að taka sneiðmynd 

af einu bæjarfélagi. Þar sem rannsakandi er fæddur og uppalinn á Akranesi varð það 

bæjarfélag fyrir valinu auk þess að þar er hæfilegur íbúafjöldi.  

Á Akranesi eru um 6500 íbúar og hefur sjá fjöldi vaxið síðustu árin (Akranes, e.d.-a). 

Á Akranesi eru tveir grunnskólar, Brekkubæjarskóla sækja rúmlega 400 börn en Grundaskóla 

yfir 600 (Akranes, e.d.-b). Fjölbrautaskóli Vesturlands er staðsettur á Akranesi og þar nema 

600-700 einstaklingar. Skólinn býður upp á fjölbreytt bóklegt og verklegt nám sem og nám 

sem hægt er að stunda með vinnu. Við skólann er einnig starfsbraut fyrir nemendur með 

fötlun (Fjölbrautaskóli Vesturlands, e.d.). Öflugt tómstundastarf er á Akranesi sem fer fram í 

félagsmiðstöðinni Þorpinu auk þess sem öflugt íþróttastarf er innan bæjarins og aðstaða til 

íþróttaiðkunar þykir með þeim bestu á Íslandi (Akranes, e.d.-c). Símenntunarmiðstöð 

Vesturlands er staðsett á Akranesi og Vinnumálastofnun Vesturlandi einnig. Samkvæmt 

upplýsingum á vef Akraneskaupstaðar eru menntastofnanir þar í hæsta gæðaflokki auk öflugs 

atvinnulífs sem býður upp á störf á fjölbreyttum vettvangi (Akranes, e.d.-c). Til samans starfa 

átta náms- og starfsráðgjafar innan Akranesbæjar hjá þessum stofnunum.  

 

Stefnumótandi líkön í náms- og starfsráðgjöf 

Stefnumótun náms- og starfsráðgjafar í Bandaríkjunum og í mörgum Evrópulöndum, þar með 

talið Finnlandi, er komin lengra á veg en á Íslandi (European lifelong guidance policy 

network, 2010; OECD, 2004a). Ýmislegt má læra af þessum þjóðum og styðjast má við þau 

stefnumótandi líkön í náms- og starfsráðgjöf sem þær hafa sett fram til að stuðla að skilvirkni 

náms- og starfsráðgjafar (Gyspers og Henderson, 2006; Nykänen o.fl. 2011; Nykänen o.fl., 

2012; Sampson o.fl., 1990; Sampson, Peterson, Reardon og Lenz, 2000; Sampson o.fl., 2004). 

Í þessum kafla verða þrjú stefnumótandi líkön í náms- og starfsráðgjöf til umfjöllunar. Í fyrstu 

verður sagt frá finnska líkaninu um samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf en tilurð þess má 

rekja til þess að staða náms- og starfsráðgjafar í finnska menntakerfinu var metin. Þar er lögð 

áhersla á hvernig draga má úr brottfalli, hvernig veita má ráðgjöf og styðja við bakið á 

nemendum svo þeir ljúki námi á áætluðum tíma. Á sama tíma jókst þörfin á því að lýsa 

ólíkum stigum í þjónustu náms- og starfsráðgjafa og úr varð umgjörð líkansins um 
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samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf. Líkaninu er ætlað að veita heildstæðar forsendur fyrir 

ráðgjöf innan stofnana sem koma með einum eða öðrum hætti að náms- og starfsráðgjöf 

(Nykänen o.fl. 2011; Nykänen o.fl., 2012). Samstarf er lykilþáttur í líkaninu þar sem talið er 

að engin starfsmaður, faghópur eða stofnun ein og sér getur komið til móts við þarfir 

einstaklings, sem verða sífellt fjölbreyttari (Nykänen o.fl. 2011; Nykänen o.fl., 2012).  

 Því næst verður fjallað um heildræna áætlun í náms- og starfsráðgjöf en hugmyndir 

Gypsers og Henderson (2006) um áætlunina ganga út á samstarf náms- og starfsráðgjafa við 

skólastjórnendur, starfsfólk skóla, foreldra og annarra í samfélaginu til að bæta starf innan 

skólans. Með því er komið á tengslum á milli stofnana sem koma að skólum, atvinnulífi og 

hjálparstarfi. Þörfum nemenda er mætt og þeir fá aðstoð til að ná hámarksárangri með 

forvörnum, inngripum og fræðslu. Miðað er að því að styðja nemendur í því flókna verkefni 

sem náms- og starfsval er og í hvað þeir vilja eyða kröftum sínum í (Gyspers og Henderson, 

2006).  

Að lokum verður sagt frá kenningu um hugræna úrvinnslu upplýsinga sem náms- og 

starfsráðgjafar geta stuðst við til að aðstoða ungt fólk á náms- og starfsferli sínum. Kenningar 

í náms- og starfsráðgjöf hafa lagt áherslu á hvernig eðli þróunar er í ákvarðanatöku 

einstaklinga á náms- og starfsferli. Hins vegar hefur þjónustan, eins og hún er skipulögð og 

veitt, ekki endurspeglast í þessum áherslum. Stefnumótendur standa nú frammi fyrir þeirri 

áskorun, er varðar náms- og starfsráðgjafarþjónustu, að víkka þjónustuna út þannig að hún 

aðstoði einstaklinga, sem áður tóku ákvarðanir út frá takmörkuðu vali, við að taka flóknar 

ákvarðanir í því fjölbreytta vali sem stendur þeim til boða nú til dags eða ævilangt (OECD, 

2004a; Sampson o.fl., 1999). Í kenningunni eru bundnar vonir við að með því að kenna leiðir, 

sem ná utan um bæði ferli náms- og starfsvals og framkvæmd þess með því að leysa 

vandamál og taka ákvarðanir, geti náms- og starfsráðgjafar, með samstarfi, frekar aðstoðað 

einstaklinga við að skipuleggja náms- og starfsferil sinn ævina á enda (Sampson o.fl., 1999). 

Líkönin þrjú eru stefnumótandi. Samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf gengur út á 

að sýna fram á gagnvirkni stefnumótunar innan sveitarfélags, heildræna áætlunin miðar að 

starfi í grunn- og framhaldsskóla og kenningin um hugræna úrvinnslu upplýsinga miðar að 

áherslum sem náms- og starfsráðgjafar geta stuðst við í starfi sínu. 
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Samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf 

Forsendur náms- og starfsráðgjafarþjónustu eru að breytast með áherslum á ævilanga náms- 

og starfsráðgjöf (European lifelong guidance policy network, 2010; OECD, 2004a). Til að 

stefnumótun náms- og starfsráðgjafar verði árangursrík verður að taka tillit til ýmissa stofnana 

og aðila sem að ráðgjöfinni koma þar sem ein stofnun eða aðili getur ekki komið til móts við 

þarfir ólíkra einstaklinga (European lifelong guidance policy network, 2010). Þar af leiðandi 

þarf að leggja áherslu á samstarf þar sem sérþekking margra fagaðila (e. multi expertise) er 

nýtt til að styðja við einstaklinga á náms- og starfsferli. Með sérþekkingu margra er átt við 

sameiginlega vinnu þar sem einstaklingar deila starfshæfni sinni, þekkingu og krafti og 

einstaklingar eru virkir þátttakendur í ráðgjöfinni þar sem þeir bera ábyrgð á sínu lífi 

(European lifelong guidance policy network, 2010). Þetta fjölfaglega samstarf (e. multi-

professional co-operation) þjónar þeim tilgangi að byggja upp traust, aðstoða við að draga úr 

einangrun, brottfalli og óþarfa samkeppni um skjólstæðinga og úrræði, sem getur leitt til þess 

að nemendur ljúki námi á áætluðum tíma (Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012).  

Þó forsendur ráðgjafarinnar séu að breytast gerist það ekki skyndilega heldur er um 

ferli að ræða með aðkomu margra aðila og því mikilvægt að gæta hagsmuna allra. Líkanið 

Samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf (e. The networked guidance service provision model, 

NEGSEP) tekur á öllum þessum þáttum, þó megináhersla sé á tvo fyrri þættina, það er 

opinbera stefnumótun í ráðgjöf (e. public policies in guidance) og fagþekkingu (e. guidance 

provision) (Nykänen o.fl., 2012). Líkanið byggir á eigindlegum rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á ráðgjöf á tilteknu svæði, þar sem skólar, félagsþjónusta, heilbrigðisþjónusta og 

vinnumiðlanir byggðu ráðgjafarþjónustuna á samstarfsneti. Þannig getur líkanið miðað að 

náms- og starfsráðgjafarþjónustu innan sveitarfélags. Markmið með líkaninu er að bjóða 

verkfæri til að bera saman náms- og starfsráðgjafarþjónustu við stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafar í Evrópu (European commission, 2008; European lifelong guidance policy 

network, 2010). Hér á eftir verður sagt frá stoðum náms- og starfsráðgjafar, sem eru þrjár, en 

aðaláhersla þessa verkefnis hefur verið og er á tvær þeirra, þær stoðir sem ekki eru sýnilegar 

almenning. Þar undir falla forsendur ráðgjafar eins og stefnumótun, lög og reglur og samstarf 

sem fylgir náms- og starfsráðgjafarþjónustu.  
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Helstu þættir líkansins. 

Nú beinum við sjónum að uppbyggingu líkansins en það er tviskipt, hægri hluti og vinstri 

hluti. Vinstri hluti líkansins byggir á þremur stoðum ráðgjafar sem allar eru mikilvægar í 

náms- og starfsráðgjafarþjónustu. Hver stoð samanstendur af forsendum ráðgjafar (e. seven 

dimensions of guidance), sem eru sjö talsins. Nokkrar forsendur eru sýnilegar í 

ráðgjafarþjónustu en aðrar eru ekki sýnilegar og falla því undir stefnumótun og mat (þetta eru 

hlutar líkanins sem liggja yst til vinstri, sjá mynd 2). Líta má á þær þrjár stoðir sem settar eru 

fram í líkaninu sem mismunandi hliðar náms- og starfsráðgjafarþjónustu. Auk þess er hægt að 

skoða stefnumótun ráðgjafar og starfsemi hennar í smáatriðum út frá þessum sjö forsendum. 

Annað hvort eru forsendurnar styrkur ráðgjafarinnar eða að styrkja þarf forsendurnar til að 

ráðgjöfin verði skilvirkari (sjá mynd 2) (Nykänen o.fl., 2011).  

 

 

 

Mynd 2. Samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf. 
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Fyrsta stoðin er sýnileg náms- og starfsráðgjöf (e. services visible to clients) en hún 

felur í sér náms- og starfsráðgjafarþjónustu sem íbúar sveitarfélags fá á náms- og starfsferli 

með samskiptum fjölfaglegra aðila. Segja má að sérþekking margra falli undir þessa stoð en 

litið er svo á að einstaklingur sé sérfræðingurinn í sínu lífi (European lifelong guidance policy 

network, 2010; Nykänen, 2011; Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012). Skilgreina má 

sýnilega náms- og starfsráðgjöf sem breytingu í hegðun, aukna velferð, hvata í ákvarðanatöku 

og áætlanagerð í námi og starfi og bætta starfshæfni. Því er nauðsynlegt að stuðla að virkni 

íbúa sveitarfélagsins til að stuðla að þessum þáttum og auka tækifæri þeirra til ævilangrar 

náms- og starfshæfni (Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012). Þessi fyrsta stoð 

samanstendur af forsendunum innihald (e. content) sem byggir á kenningarlegum forsendum 

ráðgjafarinnar og aðferðir og tími (e. methodological and time) sem vísar til viðeigandi 

aðferða sem notaðar eru í ráðgjöf (Nykänen, 2011; Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012).  

Önnur stoðin kallast fagþekking (e. guidance provision) sem vísar til faglegs grunns 

þeirra sem koma að náms- og starfsráðgjöf, áætlanagerðar, samstarfs og samvinnu fjölfaglegra 

aðila. Mikilvægt er að fagþekking sé grunnur allra stofnana sem veita ráðgjöf. Þessi stoð 

samanstendur af þrem forsendum. Skipulag (e. organizational) felur í sér áætlanagerð, 

samræmingu og útfærslu ráðgjafarþjónustu innan stofnunar. Samstarfið innan stofnunar 

gengur betur ef það er skýrt og sýnilegt ráðgjöfum, kennurum, nemendum, foreldrum, 

atvinnurekendum og öðrum forsvarsmönnum á atvinnumarkaði. Samstarfið getur falið í sér að 

skipuleggja verkaskiptingu (e. division of labour), sem er önnur forsenda þessarar stoðar, að 

stuðla að því að allir sem koma að verkinu viti hvar verksvið þeirra liggur. Auk þess er 

mikilvægt að ráðgjafarstarfið sé í stöðugri þróun. Ábyrgð (e. responsibility) er þriðja 

forsendan um útfærslu á ráðgjafarþjónustu og hvernig henni er komið á fót, út á hvað 

hugsunin um hana gengur og hvernig hún er samræmd við stofnanir og á milli þeirra. 

Verkaskipting og ábyrgð á milli stofnana er hægt að afmarka með áætlanagerð í 

ráðgjafarþjónustu innan sveitarfélags og samstarfi á milli hagsmunaaðila og stofnana sem 

koma með einum eða öðrum hætti að ráðgjafarþjónustunni. Mikilvægt er að aðilar sem að 

ráðgjöfinni koma deili ábyrgð í samræmi við ráðgjafaráætlanir og tali saman, að samkomulag 

ríki og sameiginleg ákvarðanataka sé á milli framkvæmdastjórnar, ráðgjafa, kennara, 

starfsfólks í félagslega geiranum og annarra starfsmanna. Jafnframt verða þeir sem koma að 

ráðgjöf að skuldbinda sig starfi sínu (Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012).  

Þriðja stoðin er opinber stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf (e. public policies in 

guidance) sem vísar til mótunar skilgreininga í stefnumótun og viðeigandi forsendum 

ráðgjafar. Þær forsendur sem falla undir þessa stoð eru stefna (e. policy) sem samanstendur af 
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lögum og reglugerðum ríkis og sveitarfélaga. Til að styrkja uppbyggingu ráðgjafarþjónustu 

verður að skilgreina hverjir eru ábyrgir fyrir ráðgjafarþjónustunni annars vegar hjá ríkinu og 

hins vegar frá sveitarfélaginu. Það þarf að skilgreina hvernig samstarfið á að vera, til dæmis til 

hvaða úrræða þarf að grípa og hvaða tækni þarf að vera til staðar. Hin forsendan er samhengi 

(e. context) sem vísar til þess hvernig ráðgjafarþjónusta innan sveitarfélags er úrfærð á 

mismunandi stigum náms- og starfsferils einstaklinga. Markmið ráðgjafar innan 

sveitarfélagsins tekur mið af einstaklingnum, að tryggja stuðning við ævinám með öflugri 

náms- og starfsráðgjafarþjónustu. Auk þess sem ráðgjöfin getur verið forvörn gegn félagslegri 

einangrun (Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012). 

 

Samstarf í náms- og starfsráðgjöf. 

Örin, sem liggur lóðrétt fyrir miðju líkansins, gengur upp og niður stoðir og forsendur 

ráðgjafarinnar en segja má að örin sé tákn um það samstarf sem er nauðsynlegt fyrir skilvirkni 

náms- og starfsráðgjafar. Hugmyndir sem settar eru fram í líkaninu um stjórnun 

ráðgjafarþjónustu felast í því að aðilar sem koma að náms- og starfsráðgjöf deila ábyrgð og 

lítil áhersla er á að skipanir komi frá einum aðila að ofan. Í stjórnskipulagi sem þessu, sem 

byggir á samstarfi, eru aðgerðir meira fljótandi (e. emergent), sveigjanlegri (e. flexible) og 

drifnar áfram af öllum aðilum (e. actor driven) (Spillane, Camburn og Pareja, 2007). Þannig 

vinna margir aðilar saman að því að veita skilvirka náms- og starfsráðgjöf í samstarfsneti. 

Samstarfsneti (e. network) má lýsa sem opinberri stefnumótun og mótun stjórnsýslu sem 

samanstendur af skrifstofum og stofnunum sem hafa fjölda tenginga innan sveitarfélags. Þar 

er ein stofnun háð annarri við að framkvæma verkefni. Það sem einkennir samstarfsnet er sú 

þekkingarsköpun og tækifæri sem verða til auk þeirra lausna sem finnast við vandamálum 

sem einstaklingur eða stofnun ein og sér er ófær um að leysa (Agranoff, 2006; McGuire, 

2002, 2006; Nykänen, 2011). Samstarfsnet einkennist af sambandi á milli þeirra sem veita 

þjónustuna, þeirra sem leita til þjónustunnar, starfsmanna innan tiltekinnar stofnunar, 

starfsmanna ýmissa annarra stofnana, menntastofnana á svæðinu og atvinnulífsins (Nykänen 

o.fl., 2012). Þegar náms- og starfsráðgjafarþjónusta er byggð á samstarfsneti verður til 

heildstæður stuðningur einstaklinga á ævilöngum náms- og starfsferli (Nykänen, 2011, 

Nykänen o.fl., 2012).  

Niðurstöður finnskrar rannsóknar sem gerð var bentu til þess að stofnanir sem veita 

náms- og starfsráðgjöf væru einangraðar og sem dæmi þá er ekki til samstarfsnet fyrir 

ráðgjafarþjónustu í skólastofnunum. Jafnframt voru vísbendingar um að þrátt fyrir að í 

stefnumótun sé lögð áhersla á heildræna þjónustu og fullnægjandi úrræði, þá er enn gjá á milli 
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skipulags þjónustunnar og framkvæmdar hennar (Nykänen, 2011). Þessi gjá kom einnig fram 

í skýrslu Samstarfsnets um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf í Evrópu (European lifelong 

guidance policy network, 2010) Lifelong Guidance Policies: Work in Progress, þar sem fram 

kom að þörfum ákveðinna hópa sem þurfa á ráðgjöf að halda væri ekki mætt sem og að 

aðgang og leiðbeiningar að ráðgjafarþjónustu skorti. Í annarri finnskri rannsókn sem fylgdi í 

kjölfarið á rannsókn Nykänen árið 2011 þar sem náms- og starfsráðgjafarþjónusta var skoðuð 

innan ákveðins svæðis kom í ljós að samstarf innan skólanna væri gott en samstarf utan 

skólanna lítið. Áhugi var meðal þátttakenda að koma á samstarfsneti á milli ólíkra aðila auk 

þess að efla samstarf við stofnanir og fyrirtæki (Atjonen o.fl., 2009).  

Stefnumótun sveitarfélags í náms- og starfsráðgjöf helst í hendur við aðra stefnumótun 

stjórnsýslusviða þess. Því er mikilvægt að aðlaga skilgreiningar á stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu og framkvæmdaáætlun innan sveitarfélags að mismunandi aðstæðum 

og samhengi, sem á við hverju sinni og getur verið breytilegt eftir sveitarfélögum eða 

fjármagni. Ef forsendur breytast í framkvæmdaáætlun getur það þýtt að breytingar verði 

einnig á skilyrðum í ráðgjafarþjónustu. Þannig haldast gæði ráðgjafarinnar í hendur við aðra 

þróun innan sveitarfélags (Nykänen o.fl., 2011). 

 

Matsþáttur líkanins. 

Snúum okkur nú að hægri hluta líkansins sem fjallar um matsþátt þess. Þegar meta á framfarir 

í starfsemi náms- og starfsráðgjafar út frá forsendum ráðgjafar má nota spurningar sem fylgja 

líkaninu. Spurningarnar byggja á stoðum ráðgjafarinnar (sbr. umfjöllun á undan). Þeir aðilar 

sem koma að því að móta og setja á fót náms- og starfsráðgjafarþjónustu þurfa að vera hæfir í 

stefnumótun til að geta þróað samstarf innan og á milli stofnana. Ein aðferð sem 

stefnumótendur geta stuðst við er stefnumótandi lykkjunám (e. strategic learning loop). 

Lykkjunámi er skipt í þrjár lykkjur og verður hér skýrt frá hvernig námið fer fram í líkaninu.  

 



30 

 

 

Mynd 3. Stefnumótun samstarfsnets um náms- og starfsráðgjöf innan sveitarfélags. 

  

Einnar lykkju nám á sér stað þegar starfsemin er endurskoðuð út frá mati þeirra sem 

nota þjónustuna (e. revision of the activities on the basis of client feedback). Með þessu er 

hægt að sjá hver árangur ráðgjafarinnar er. Stefnumótendur bregðast við með því að breyta 

aðferðum og ráðgjöf sem stendur þeim sem nota þjónustuna til boða, eins og verkaskiptingu, 

innihaldi og aðferðum í sýnilegri ráðgjöf. Það er hvernig framkvæmd ráðgjafarinnar er. Í námi 

í tvöfaldri lykkju er símat þeirra sem nota þjónustuna nýtt til að skoða fagþekkingu 

ráðgjafarþjónustunnar en þjónustan er metin og síðan skipulögð út frá verkaskiptingu, ábyrgð 

og skipulagi með sveigjanlegri starfsemi (e. flexible activities). Þannig er búin til áætlun fyrir 

ráðgjafarþjónustuna. Í því felst samstarf innan þjónustunnar. Í námi í þrefaldri lykkju er 

lærdómur sem fæst með einnar lykkju námi og námi í tvöfaldri lykkju notaður til 

umbótastarfsemi (e. reformative activities) í opinberri stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf. 

Þar verður umbreyting á skipulagi, samhengi og stefnumótun í samræmi við þann lærdóm 

sem gafst af stefnumótandi lykkjunáminu (Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012; Senge, 

1990). Viðhorf og ásýnd þjónustunnar eru mótuð ásamt meginreglum, forsendum, kenningum 

og gildum. 

Þær spurningar sem lagðar eru fram í stefnumótandi lykkjunámi samanstanda af 

fjórum skrefum sem gera aðilum kleift að skoða þróun og markmið einnar stofnunar. Í fyrsta 
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skrefinu greina (e. analyse) stofnanir og meta (e. evaluate) núverandi stöðu ráðgjafar og hvort 

einhverju þurfi að breyta. Annað skrefið felst í því að draga upp sýn (e. visions), stefnumótun 

(e. strategies) og þróunarmarkmið (e. developmental goals) fyrir forsendur náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu. Í þriðja skrefinu er mikilvægt að styðja við samskipti (e. 

communication) og skuldbindingu (e. commitment). Hér er mikilvægt að aðilar komist að 

sameiginlegri niðurstöðu um hver sýnin verður. Fjórða skrefið gengur út á að tryggja virkni 

(e. actions) og áframhaldandi nám (e. continuous learning). Þetta felur í sér ályktanir um 

ráðgjöf í samræmi við hlutverk, markmið, ábyrgð og áætlanir (Sjá mynd 1) (Nykänen o.fl., 

2011; Nykänen, 2011; Nykänen o.fl., 2012).  

Líkanið má nota sem umgjörð til að nýta sem best þau úrræði sem eru til staðar innan 

sveitarfélags svo hægt sé að mæta kröfum náms- og starfsráðgjafarþjónustu og þörfum ólíkra 

hópa sem leita ráðgjafar á mismunandi stigum námsferilsins. Með líkaninu er hægt að meta 

umbreytingu í stefnumótun ráðgjafar og starfsemi hennar, framboð, aðgengi og hæfni þeirra 

sem koma að ráðgjöfinni, verkaskiptingu og ábyrgð menntastofnana. Líkanið má einnig nota 

sem leiðarljós til að stýra flóknum breytingum sem gerðar eru á náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu (Nykänen o.fl., 2011).  

 

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Gæði ákvarðana sem einstaklingar taka um náms- og starfsval eru mikilvæg bæði fyrir hann 

sjálfan sem og samfélagið vegna örra þjóðfélagsbreytinga (Gati o.fl., 1996; Numminen og 

Kasurinen, 2003; Watts og Sultana, 2004). Leggja þarf áherslu á að öflug náms- og 

starfsráðgjöf standi almenningi til boða til að styðja þá í ákvarðanatöku í náms- og starfsvali 

(Gati o.fl., 1996; Council of the European Union, 2004; OECD, 2004a). Síðustu áratugi hefur 

hlutverk náms- og starfsráðgjafa aukist í umfangi og því skiljanlegt að álag í starfi þeirra sé 

mikið (Lambie og Williamson, 2004). Rannsóknir hafa þó bent til þess að verkefni er náms- 

og starfsráðgjafar sinna falla ekki alltaf undir þeirra verksvið auk þess sem þau skerða tíma til 

ráðgjafarvinnu (Burnham og Jackson, 2000). Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun getur 

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

skólum sem og að vera matstæki fyrir náms- og starfsráðgjafarþjónustu (Gyspers og 

Henderson, 2006). Áætlunin miðar að náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum. 

(Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012).  

Hugmyndir Norman C. Gyspers og Patricia Henderson (2006) um heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun (e. comprehensive guidance and counseling program) felast í því að 
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Heildræn náms- og 
starfsráðgjafaráætlun 

1. Innihald 

 Markmið 

2. Skipulag 

2.1. Viðmið 

2.1.1.Hugmyndafræði 

2.1..2 Rökstuðningur 

2.1.3 Forsendur 

2.2. Áætlun 

2.2.1. Fræðsluáætlun 

2.2.2. Einstaklingsáætlun 

2.2.3. Persónuleg ráðgjöf 

2.2.4. Samráðsáætlun 

2.3. Tímaskipulag  

3. Úrræði 

Mannauður 

Fjármagn 

Stjórnvöld 

4. Þróun, rekstur og 
ábyrgð 

Skipulag 

Hönnun 

Innleiðing 

Mat 

Endurgerð 

náms- og starfsráðgjafar vinni í teymi með skólastjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki 

skóla ásamt foreldrum og öðrum aðilum í samfélaginu þar sem markmiðið er að bæta 

skólastarfið. Þeir aðilar sem vinna með eða koma að nemandanum koma til móts við þarfir 

hans og aðstoða hann við að ná sem mestum árangri. Samstarf skólans og foreldra miðar að 

því að byggja upp framtíð nemandans og að gera hann hæfari til að takast á við hana. 

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun gerir starfi náms- og starfsráðgjafans betur skil, það 

verður markvissara auk þess sem hægt er að mæla árangur þess (Gyspers og Henderson, 

2006). Gyspers og Henderson hafa sett fram líkan um slíka áætlun sem samanstendur af 

fjórum þáttum (sjá mynd 3). Þeir eru: 1) innihald, 2) skipulag 3) úrræði og 4) þróun, rekstur 

og ábyrgð áætlunar.  

 

 

Mynd 4. Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun.  

  

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun er unnin með hliðsjón af stefnu hvers skóla 

og þeir náms- og starfsráðgjafar sem vinna með slíka áætlun fá tækifæri til að taka þátt í 

stefnumótuninni. Auk þess er tekið tillit til laga skólakerfisins, eins og grunn- og 
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framhaldsskólalaga, jafnréttislaga og laga um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Áætlunin 

getur því verið styrkur fyrir þjónustuna sem náms- og starfsráðgjafar veita nemendum auk 

þess sem hún gefur tækifæri til þess að bæta hana. Talið er að með áætluninni sé hægt að 

miða að því að veita öllum nemendum náms- og starfsráðgjöf. Ráðgjöfin miðar að forvörnum 

og að dregið sé úr meðferðarúrræðum og persónulegri ráðgjöf auk þess að gera starfið 

áhrifaríkara með forgangsröðun verkefna. Lykilatriði, þegar stuðst er við heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun í skóla, er að skilningur sé innan skólans á mikilvægi náms- og 

starfsráðgjafar. Sé unnið eftir skýrri tíma- og verkáætlun eru minni líkur á því að ráðgjafi 

þurfi að taka að sér verkefni sem eru ekki innan hans starfssviðs (Gyspers og Henderson, 

2006).  

 Markmið áætlunarinnar er meðal annars að skólinn geti stuðlað að því að nemendur 

öðlist aukna færni, þekkingu og viðhorf sem undirbýr þá fyrir lífið ásamt því að mæta þörfum 

nemenda, að allir hafi sama aðgengi að upplýsingum sem og að undirbúningur fyrir 

starfsferilinn sé sambærilegur fyrir alla. Mikilvægt er að nemendur átti sig á áhrifaþáttum í 

eigin lífi og að takast á við það. Auk þess sem þeir fái aðstoð og þjálfun fyrir lífsferil sinn, að 

þeir sjái hann fyrir og skipuleggi og þannig aukist líkurnar á að nemendum bjóðist fleiri leiðir 

inn í framtíðina (Gyspers og Henderson, 2006; Gyspers og Lapan, 2001).  

 

Fræðsluáætlun. 

Hluti af heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætluninni er fræðsluáætlun (e. guidance 

curriculum) sem hugsuð er fyrir alla nemendur. Verkefni hennar geta verið náms- og 

starfsfræðsla þar sem nemendur fara í starfskynningar, skólakynningar auk fræðslu og 

stuðnings við náms – og starfsval (Gyspers og Henderson, 2006). Lögð er áhersla á náms- og 

starfsfræðslu bæði í lögum um grunnskóla (nr.91/2008), í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla (nr. 10/2008) og í lögum um samning Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins (nr.19/2013).  

Fræðsluáætlunin er liður í þróun og umbótum náms- og starfsráðgjafar, frá því að vera 

eingöngu framkvæmdaáætlun til þess að vera fræðandi áætlun, þar sem heildræn áætlun er 

innleidd í menntastefnu skólans (American school counselor association, 2003; Borders og 

Drury, 1992; Gyspers og Henderson, 2006). Svo virðist sem starfsemi sem tengist 

fræðsluáætlunum hafi jákvæð áhrif á þróun náms- og starfsferils nemenda (American school 

counselor association, 2003; Gyspers og Henderson, 2006; Lapan, Gyspers og Sun, 1997).  

 

 



34 

Mat áætlunarinnar. 

Við framkvæmd heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar skiptir mat áætlunarinnar 

miklu máli. Þegar áætlunin er metin fást upplýsingar um raunhæfi hennar, hvernig hún virkar 

í framkvæmd og hvaða árangri hún skilar. Meðal matstækja má nefna sjálfsmat, mat þeirra 

sem nota þjónustuna, mat skólastjórnenda og árangursmat markmiða. Ef hægt er að sýna fram 

á árangur áætlunarinnar eflist traust og upplýsingaflæði til skólastjórnenda og annarra sem 

taka þátt í áætluninni. Auk þess tryggir það fjármagn til verkefnisins (Gyspers og Henderson, 

2006).  

Samkvæmt hugmyndum Gypsers og Henderson (2006) má leggja mat á áætlunina á 

þrenns konar hátt. Hægt er að meta frammistöðu náms- og starfsráðgjafans sem stjórnar 

áætluninni en þá er tilgangurinn að auka áhrif og árangur áætlunarinnar fyrir nemendur. Talið 

er ákjósanlegt að meta starf náms- og starfsráðgjafa árlega sem á að auðvelda ráðgjafanum að 

skilgreina starf sitt betur sem og að stuðla að eigin fagþróun. Í öðru lagi er hægt að leggja mat 

á áætlunina sjálfa, þá er fagleg vinna metin, hvort hún standist kröfur laga, aðalnámsskrár og 

skólastefnu. Að lokum er mat lagt á hvort tilætluðum markmiðum hafi verið náð. Í þriðja lagi 

er hægt að meta hvaða árangri og áhrifum áætlunin skilar til nemenda, skólans og 

samfélagsins alls, til dæmis með spurningalista fyrir nemendur sem leggja þá mat sitt á 

árangur og áhrif náms- og starfsráðgjafar, skoða gögn og leggja mat á námsárangur og 

brotthvarf. Mikilvægt er að meta áætlunina reglulega en auk þess er nauðsynlegt að aðilar sem 

koma að henni taki sameiginlega ábyrgð og vinni saman að því að koma á breytingum sem 

bæta námsárangur allra nemenda skólans. Þannig verða nemendur skólans betur undirbúnir 

fyrir framhaldsnám auk þess sem starfshugsun og ákvarðanataka þeirra verður meiri og 

öflugri (Dahir og Stone, 2003; Gyspers og Henderson, 2006).  

Eins og fjallað var um fyrr í verkefninu þá er mikilvægt fyrir þá sem kom að 

stefnumótun að sjá skilvirkni náms- og starfsráðgjafar, sérstaklega í mennta-, félags- og 

efnahagslegu samhengi. Í aðildarríkjum Efnahags- og framfarastofnunarinnar hefur mikil 

áhersla verið lögð á rannsóknir og mat þar sem gildi náms- og starfsráðgjafar kemur fram 

(OECD, 2004a). Starf náms- og starfsráðgjafa hefur að mestu verið metið út frá fjölda 

nemenda sem leita til náms- og starfsráðgjafa eða hvað hann hittir marga hópa svo dæmi sé 

tekið. Mikilvægt er að leita nýrra leiða við mat heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar 

þar sem ráðgjöf er metin út frá fleiri þáttum ráðgjafar. Með nýjum leiðum er hægt að sýna 

fram á jákvæð áhrif á árangur nemenda sem starf náms- og starfsráðgjafa hefur haft (Dahir og 

Stone, 2003).  

 



35 

Kenning hugrænnar úrvinnslu upplýsinga  

Í þjóðfélagi þar sem stöðugar breytingar eru á vinnumarkaði og þar sem náms- og 

starfsferillinn er í stöðugri þróun er mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjafa að styðjast við 

kenningar sem aðstoða einstaklinga við flóknar ákvarðanir og vandmál á náms- og starfsferli, 

að þeir skilji hvað þeir þurfa að vita og hvað þeir þurfa að gera til að taka ákvarðanir og að 

leysa vandamálin á árangursríkan hátt (Sampson o.fl., 1999).  

Í byrjun níunda áratugarins beindu Gary Peterson, James Sampson, Jr., Robert 

Reardon og Janet Lenz, sem öll eru prófessorar við Florida State háskólann, sjónum sínum að 

því hvernig einstaklingar hugsa um náms- og starfsferil sinn og hvernig hugsanagangur þeirra 

hefur áhrif á ákvarðanatöku um náms- og starfsval. Þau telja að það hafi jákvæð áhrif á náms- 

og starfsferil að einstaklingar séu meðvitaðir um hvað hefur áhrif á trú þeirra á eigin hæfni og 

hvaða leiðir eru áhrifaríkar til að taka ákvarðanir á náms og starfsferli. Þau settu síðan fram 

kenningu um hugræna úrvinnslu upplýsinga (e. The cognitive information processing 

approach) þar sem reynt er að komast að því hver sé ákjósanleg aðferð við að taka ákvörðun 

(Sampson o.fl., 1999; Sampson o.fl., 2000; Sampson o.fl., 2004; Sharf, 2010). Í kenningunni 

er lögð áhersla á hversu tilbúinn (e. readiness) einstaklingur er til að taka ákvörðun. Það er 

geta hans til að taka viðeigandi ákvörðun um nám eða starf með því að taka tillit til flókinna 

þátta sem eiga upptök sín í fjölskyldum, samfélagi, efnahag eða á vinnumarkaði. Þessir þættir 

hafa áhrif á náms- og starfsferilsþróun einstaklings og annað hvort auðveldar honum eða gerir 

honum erfiðara fyrir að leysa vandamál eða taka ákvörðun á náms- og starfsferli. Þeir sem eru 

frekar tilbúnir til að taka ákvörðun og leysa vandamál á náms- og starfsferli þurfa að glíma 

við færri neikvæða fjölskyldu-, félagslega- og efnahagslega þætti. Einstaklingar sem eru ekki 

eins tilbúnir geta verið að glíma við einn mjög hamlandi þátt eða marga þætti sem í 

sameiningu gera ákvarðanir og lausn vandamála erfiðari (Sampson o.fl., 2000; Sampson o.fl., 

2004).  

 Stuðningur fjölskyldu getur haft jákvæð áhrif á hvernig einstaklingar taka á 

vandamálum á náms- og starfsferli, þeir hafa fleiri úrræði, skilja betur og geta tekið á 

vandamálum á árangursríkari hátt (Raskin, 1998). Félagslegir þættir hafa einnig áhrif á hversu 

tilbúnir einstaklingar eru til að taka ákvörðun á náms- og starfsferli og geta þá ýmist stuðlað 

að eða dregið úr hversu tilbúnir þeir eru. Samstarf meðal ýmissa aðila er koma að náms- og 

starfsferli getur greitt fyrir náms- og starfsferilsþróun en mismunun af ýmsu tagi getur dregið 

úr ákvarðanatökunni. Efnahagslegir þættir hafa einnig áhrif á ákvarðanatöku einstaklinga á 

náms- og starfsferli eins og fátækt (Sampson o.fl., 2000; Sampson o.fl., 2004).  
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Þar sem mikill tími náms- og starfsráðgjafa á Íslandi virðist fara í einstaklingsráðgjöf 

(Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006) má styðjast við 

hugmyndir kenningarinnar sem miða að því að draga úr einstaklingsráðgjöf og þess í stað að 

nýta opin rými þar sem fleiri en einn einstaklingur fær ráðgjöf og vinna að verkefnum sem 

meta og styrkja ákvarðanatöku þeirra. Ef geta einstaklings er lítil eða erfiðleikar eru í 

tengslum við náms- og starfsferil hans þá er gripið til einstaklingsráðgjafar en kenningin 

byggir á þeirri forsendu að tryggja öllum þjónustu sem þurfa á henni að halda (Sampson o.fl., 

1999; Sampson o.fl., 2000; Sampson o.fl., 2004).  

 

Samantekt á líkönum 

Nú hefur þremur ólíkum líkönum verið lýst, sem öll hafa að markmiði að auka skilvirkni 

náms- og starfsráðgjafar. Þrátt fyrir ólíkar áherslur líkananna má segja að markmið þeirra séu 

í heild svipuð. Til að mynda er lögð mikil áhersla á að byggja upp náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu á heildstæðan hátt, að bæta þjónustuna með stefnumótun og nota 

skilvirkar aðferðir í ráðgjöf. Markmiðið er að náms- og starfsráðgjöfin búi fólk betur undir að 

takast á við náms- og starfsferil sinn. Í þessu felst mikilvægi þess að skipuleggja náms- og 

starfsráðgjöf og að gera áætlanir um starfsemina. Öll líkönin leggja áherslu á að þeir sem 

koma að ráðgjöf viti hvert hlutverk þeirra er og að forsendur líkananna veiti umgjörð utan um 

starf þeirra, má þar nefna verkaskiptingu, tímaramma og áætlanir. Auk þess taka líkönin mið 

af lögum og reglum sem leggja grunn að þjónustu náms- og starfsráðgjafar og að gott 

samstarf sé til staðar til að efla þjónustuna. Litið er á náms- og starfsráðgjöf sem forvörn, til 

dæmis gegn brottfalli og félagslegri einangrun. Nota má líkönin sem matslíkön til að meta 

þjónustuna og skilvirkni hennar. Sem dæmi þá er hægt að meta ráðgjafastarfið og hvort 

markmiðum náms- og starfsráðgjafar sé náð.  

 

Rannsóknarspurningar 

Umfjöllunin hér að ofan hefur miðað að því að varpa ljósi á þætti stefnumótunar í náms- og 

starfsráðgjöf og hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til að styðja ungt fólk við náms- og 

starfsval. Stefnumótun náms- og starfsráðgjafar er lykilatriði í skilvirkri náms- og 

starfsráðgjöf (OECD, 2004a). Fyrir stefnumótun og skilvirkni ráðgjafarinnar þurfa ýmsar 

forsendur að vera til staðar auk þess sem mikilvægt er að meta þjónustuna reglulega 

(Nykänen, 2011; Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012; OECD, 2004a). Ýmsar tillögur 
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hafa verið lagðar fram um stefnumótun náms- og starfsráðgjafar á Íslandi en fáar verið settar í 

framkvæmd (Menntamálaráðuneytið, 1991, 1998, 2007; Þingskjal 353, 2008-2009). Markmið 

þessarar rannsóknar var að skoða hvaða stefnumótun á sér stað innan Akranesbæjar í náms- 

og starfsráðgjöf og hvaða stuðning ungt fólk í bænum fær við náms- og starfsval. Til að fá 

skýrari mynd af þessu var ákveðið að taka sneiðmynd af einu bæjarfélagi, Akranesi. Með 

eiginlegri rannsókn fannst mér ég geta fengið skýrari mynd af þessu og hver staða náms- og 

starfsráðgjafar er á Akranesi, hver stefnumótun bæjarins er í náms- og starfsráðgjöf, hvernig 

samstarfið er innan bæjarins, hvernig staðið er að náms- og starfsráðgjöf og hverjir koma að 

stuðningi sem ungt fólk fær í náms- og starfsvali á Akranesi. Rannsóknarspurningar sem 

leitað var svara við voru eftirfarandi:  

 

 Hvaða stuðning fær ungt fólk á Akranesi í náms- og starfsvali? 

o Hvernig er staðið að náms- og starfsfræðslu í skólum bæjarins? 

 Hver eru viðhorf og sýn þeirra sem koma að náms- og starfsráðgjöf á Akranesi til 

stefnumótunar í náms- og starfsráðgjöf? 

o Hvaða umgjörð hafa náms- og starfsráðgjafar utan um starf sitt? 

 Hvernig er samstarf innan Akraness er viðkemur náms- og starfsráðgjöf? 

o Hverjir telja einstaklingar, sem koma að ráðgjöfinni, að veiti stuðning við 

náms- og starfsval ungs fólks í bænum? 
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Aðferð 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða stefnumótun á sér stað innan Akranesbæjar 

í náms- og starfsráðgjöf og hvaða stuðning ungt fólk í bænum fær við náms- og starfsval. 

Leitast var við að skilja hver staða náms- og starfsráðgjafar er á Akranesi, hver stefnumótun 

bæjarins er í náms- og starfsráðgjöf, hvernig samstarfið er innan bæjarins, hvernig staðið er að 

náms- og starfsráðgjöf og hverjir koma að stuðningi sem ungt fólk fær í náms- og starfsvali í 

bænum. Til að skoða þetta var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative 

research methods). Slíkar aðferðir eru taldar henta vel þegar skoða á viðfangsefni frá fleiri en 

einu sjónarhorni en þá fær rannsakandi betri skilning á aðstæðum, viðhorfi, upplifun og 

reynslu þeirra einstaklinga sem rannsóknin beinist að. Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er 

lögð til grundvallar í eigindlegum rannsóknaraðferðum, þar sem reynt er að öðlast dýpri 

skilning á ákveðnu viðfangsefni eða fyrirbæri sem tiltekinn hópur upplifir af því. Áhersla er 

lögð á þá reynslu sem þátttakendur upplifa í daglegu lífi. Undirliggjandi merkingu af reynslu, 

viðhorfi og upplifun þátttakenda, er leitað af rannsakanda (Creswell, 2007; Esterberg, 2002; 

Hennink, Hutter og Bailey, 2011, Kvale og Brinkman, 2009).  

 Í rannsókninni eru tekin opin hálfstöðluð viðtöl (e. open-semi-structured interviews), 

þar sem notaðar eru opnar spurningar og rannsakandi reynir að öðlast djúpan skilning á 

reynslu og skynjun þátttakenda. Þá geta þátttakendur sagt frá upplifun sinni í eigin orðum auk 

þess sem þeir geta sagt frá upplifun sinni og viðhorfi á sínum forsendum (Hennink o.fl., 2011; 

Kvale og Brinkman, 2009).  

 

Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á opnum hálfstöðluðum viðtölum við átta einstaklinga. Tekin voru viðtöl 

við sex einstaklinga sem koma með einum eða öðrum hætti að stuðningi við ungt fólk og 

náms- og starfsval þeirra. Viðtal var tekið við nemanda sem hafði horfið brott frá námi 

tímabundið og móður hans. Þátttakendurnir voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposeful 

sampling) þar sem einstaklingar eru valdir sem telja henta til að gefa miklar upplýsingar um 
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rannsóknarefnið (Esterberg, 2002). Val þátttakenda mótast af störfum þeirra, það er að leitað 

var eftir þátttakendum sem hafa, með einum eða öðrum hætti, áhrif á stefnu í náms- og 

starfsráðgjöf. Auk þess var talað við foreldri og nemanda sem hafa reynslu af náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu í grunn- og framhaldsskóla. Nokkur atriði voru sett sem skilyrði fyrir 

þátttöku í rannsókninni. Þau voru að þeir náms- og starfsráðgjafar sem talað var við væru 

menntaðir í faginu og hefðu starfsreynslu á þeim vettvangi. Að nemandinn sem talað væri við 

hefði fallið brott frá námi og væri um tvítugt. Sömu skilyrði áttu við foreldrið, það er að hann 

ætti barn sem fallið hefði frá námi og væri um tvítugt. Að aðrir þátttakendur kæmu með 

einhverjum hætti að stefnumótun náms- og starfsráðgjafar á Akranesi.  

 Ég valdi að einbeita mér að bæjarfélaginu Akranesi til að afmarka rannsóknarefnið 

vel. Auk þess sem ég hef búið á Akranesi meirihluta ævi minnar og aðgengi að þátttakendum 

er gott. Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni. Til að tryggja nafnleynd og 

trúnað hefur nöfnum allra þátttakenda verið breytt og þeim gefin gervinöfn. Hins vegar var 

fengið samþykki allra, utan foreldris og nemanda, að halda starfslýsingu, starfsheiti og 

vinnustað óbreyttum. Þáttakendur voru:  

 Margrét Guðmundsdóttir, starfar sem náms- og starfsráðgjafi við grunnskóla á 

Akranesi. Margrét hefur starfað sem náms- og starfsráðgjafi í nokkur ár en hafði fyrir það 

margra ára kennslureynslu í grunnskóla. Hún er í námi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands en hefur fengið lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa. 

 Saga Pétursdóttir er skólastjóri annars grunnskólans á Akranesi, sama grunnskóla og 

Margrét starfar í. Hún hefur starfað sem skólastjóri síðastliðin ár en hefur einnig unnið við 

kennslu og er menntaður kennari auk . 

 Bára Björnsdóttir starfar sem verkefnastjóri æskulýðs- og forvarnarmála hjá 

Akraneskaupstað. Bára er menntaður tómstundafræðingur og hefur margra ára reynslu af 

æskulýðs- og félagsmálum á Akranesi. 

 Eygló Þrastardóttir er framkæmdastjóri Fjölskyldustofu Akraneskaupstaðar. Eygló 

hefur starfað síðastliðin ár hjá Akraneskaupstað en fyrir það hafði hún starfað meðal annars 

sem námsráðgjafi bæði í grunn- og framhaldsskóla. 

 Bragi Þór Sigurðsson starfar sem náms- og starfsráðgjafi við Fjölbrautaskóla 

Vesturlands og hefur starfað þar í yfir tuttugu ár, bæði við kennslu og ráðgjöf. Hann er lærður 

náms- og starfsráðgjafi frá Newcastle University í Englandi. 

 María Hallgrímsdóttir starfar sem náms- og starfsráðgjafi hjá Vinnumálastofnun 

Vesturlandi og hefur starfað þar síðustu árin. María lauk diplómanámi í náms- og 

starfsráðgjöf frá Háskóla Íslands árið 2009. 
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 Grétar Elíasson er 21 árs nemi í Fjölbrautaskóla Vesturlands. Hann hóf nám í 

Fjölbrautaskólanum við lok grunnskóla og stundaði námið í þrjár annir. Eftir það fór hann að 

vinna og sinna áhugamálum, gerði aðra tilraun til að halda náminu áfram en missti fljótt 

áhugann. Hann hóf nám að nýju á haustönn 2012, eftir um tveggja ára hlé og er nú staðráðinn 

í því að ljúka námi til stúdentsprófs. 

 Steinunn Geirsdóttir er á fimmtudagsaldri og er móðir Grétars. Steinunn er gift og 

tveggja barna móðir. Hún hefur lokið háskólamenntun og hefur komið sér í góða stöðu á 

starfsferli sínum.  

 

Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst í október 2012 þegar hugmynd verkefnisins var fest niður með 

samþykki leiðbeinanda. Rannsóknaráætlun og tilkynning til Persónuverndar vegna vinnslu 

persónuupplýsinga við gerð rannsóknarinnar voru hluti af undirbúningi hennar auk 

viðtalsramma. Þá var hafist handa við að finna þátttakendur og taka viðtöl en það var 

tiltölulega auðvelt þar sem ég þekki vel til á Akranesi. Haft var samband við þátttakendur í 

gegnum tölvupóst og þeim kynnt stuttlega fyrirkomulag og tilgangur rannsóknarinnar. Allir 

brugðust þeir vel við og gátu hitt mig fljótlega eftir að ég hafði samband við þá, en við 

sendum nokkra tölvupósta á milli til að ákveða hvar og hvenær viðtölin færu fram.  

 Gagnasöfnun fór fram með viðtölum við þátttakendur frá því í október 2012 fram í 

mars 2013. Opin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl voru tekin við átta einstaklinga og voru 

viðtölin allt frá 35 mínútum upp í 60 mínútur. Þátttakendur völdu hvar viðtölin færu fram, sex 

þeirra fóru fram á skrifstofum þátttakenda, eitt þeirra fór fram á skrifstofu samstarfsmanns 

þátttakanda og eitt fór fram á kaffistofu opinbers vinnustaðar eftir lokun.  

 Í upphafi viðtals var ítrekað við alla þátttakendur að trúnaðar yrði gætt og nafnleyndar 

og að rannsóknin hefði verið tilkynnt til Persónuverndar. Samþykki var fengið fyrir því hjá 

öllum þátttakendum fyrir utan foreldrið og nemandann, að halda starfsheiti þeirra, 

starfslýsingu og vinnustað óbreyttum, þó nafni þeirra yrði breytt, svo niðurstöður verkefnisins 

geti gagnast aðilum sem koma að náms- og starfsráðgjöf hjá Akraneskaupstað. Í viðtölunum 

var stuðst við viðtalsramma sem er meðal annars byggður á rannsóknarspurningum (fylgiskjal 

1). Þess var þó gætt að þátttakendur fengju tækifæri til að tjá sig án afskipta. Reynt var að fá 

fram hjá þátttakendum hvort stefnumótun og samstarf ætti sér stað innan bæjarins til að styðja 

við náms- og starfsráðgjöf og ungt fólk við náms- og starfsval og hverjir kæmu að því. Þá var 

reynt að fá þátttakendur til að segja frá upplifun sinni af þeim stuðning sem ungt fólk á 
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Akranesi fær við náms- og starfsval, hversu upplýst og frætt það er um náms- og starfsval og 

hver stendur að stuðningi við það. Þátttakendur voru einnig spurðir út í námsframboð á 

Akranesi og hvort Akraneskaupstaður hefði einhverja aðkomu að framboði á námi og starfi. 

Að lokum voru þátttakendur inntir eftir því hvernig þeir sjá starf náms- og starfsráðgjafa og 

helstu áherslur í því með því að tala við aðila sem koma að og geta haft áhrif á náms- og 

starfsráðgjöf hjá bænum.  

 

Úrvinnsla gagna 

Viðtölin átta voru tekin upp á farsíma rannsakanda sem hefur innbyggt upptökutæki. Að 

loknu viðtali var það afritað orðrétt ásamt athugasemdum og lauk afritun eigi síðar en tveimur 

dögum eftir hver viðtal. Auk þess sem aðdragandi og hugleiðingar í lok viðtals voru skáð. Að 

lokinni afritun voru gögnin 271 blaðsíða.  

 Stuðst var við opna kóðun (e. open coding) við gagnagreiningu þar sem gögnin eru 

lesin vandlega yfir, línu fyrir línu, leitað er að hugtökum, þemum (e. themes) eða 

kóðunarflokkum. Síðan var farið í markvissa kóðun (e. focused coding) en þá eru gögnin lesin 

út frá einum kóðunarflokki eða þema sem kom í ljós í opinni kóðun. Leitað er eftir tilteknum 

atriðum í gögnunum sem tengjast viðkomandi hugtaki eða þema. Með þessu skýrist hvaða 

þemu felast í gögnunum, hver eru meginþemu og hver undirþemu. Sífelldum samanburði (e. 

constant comparative method) var beitt við gagnagreiningu þar sem viðtölin eru greind áður 

en fleiri gagna er aflað (Charmaz, 2006).  

 

Siðferðisleg álitamál 

Þar sem rannsakandinn er helsta rannsóknartækið í eiginlegum rannsóknaraðferðum skiptir 

miklu máli að hann skilji þátttakandann út frá reynslu hans og viðhorfum en ekki út frá sínum 

hugmyndum sem rannsakandi. Rannsakandi verður því að vera meðvitaður um eigin 

hugmyndir og reynslu er viðkemur viðfangsefni rannsóknarinnar (Creswell, 2007; Hennink 

o.fl., 2011). Ég ólst upp á Akranesi og hef búið þar meirihluta ævinnar, gengið í grunn- og 

framhaldsskóla ásamt því að hafa kennt í grunnskóla. Hugmyndir mínar, þekking og reynsla 

geta haft einhver áhrif á greiningu og túlkun þess sem kemur fram í gögnunum. Hins vegar 

reyni ég að draga úr þeim áhrifum með því að vera meðvituð um viðhorf mín, upplifun og 

reynslu. Til að draga enn frekar úr þessum áhrifum hafa niðurstöður gagnanna verið sendar til 
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þátttakenda og staðfesting fengin frá fimm þeirra af átta fyrir túlkun minni á þeim. Lítilsháttar 

breytingar voru gerðar frá athugasemdum tveggja þeirra.  

 Auk þess er mikilvægt að gæta fyllsta trúnaðar og að traust ríki á milli rannsakanda og 

þátttakenda sem og að tryggja að rannsóknin hafi ekki neikvæð áhrif á starf, velferð eða 

orðspor þátttakenda. Þátttakendum var gerð grein fyrir því að þeir gætu hætt þátttöku á hvaða 

stigi sem er í rannsókinni (Kvale og Brinkman, 2009).  
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Niðurstöður 

 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að skoða hvaða stefnumótun á sér stað innan Akraneskaupstaðar og hvaða stuðning ungt 

fólk í bænum fær við náms- og starfsval. Áhersla var lögð á að fá fram hver staða náms- og 

starfsráðgjafar er á Akranesi, hver stefnumótun bæjarins er í náms- og starfsráðgjöf, hvernig 

samstarfið er innan bæjarins, hvernig staðið er að náms- og starfsráðgjöf og hverjir koma að 

stuðningi sem ungt fólk fær í náms- og starfsvali á Akranesi. 

 Ýmsar áhugaverðar niðurstöður komu fram í þeim viðtölum sem tekin voru og voru 

tvö meginþemu dregin fram við greiningu viðtalanna. Niðurstöðum er skipt niður í tvo kafla 

eftir meginþemum. Fyrri kaflinn nefnist stefnumótun og samstarf í náms- og starfsráðgjöf á 

Akranesi og skýrir frá upplifun, viðhorfi og sýn þátttakenda af stefnumótun og því samstarfi 

sem er til staðar innan bæjarins, skorti á starfslýsingu og heildrænni áætlun í 

ráðgjafarþjónustu auk áhrifa niðurskurðar hjá bænum. Seinni kaflinn nefnist stuðningur við 

ungt fólki í náms- og starfsvali á Akranesi og skýrir hann frá hvernig valfærni ungs fólks er, 

hvernig staðið er að náms- og starfsfræðslu í skólunum og hvernig samstarfsnet og þjónusta 

náms- og starfsráðgjafar getur stutt við þessa þætti. Jafnframt er komið inn á tímaleysi sem 

náms- og starfsráðgjafar upplifa í starfi sínu og þann mikla tíma sem fer í persónulega ráðgjöf.  

 

Stefnumótun og samstarf í náms- og starfsráðgjöf á Akranesi 

Þegar gögnin voru skoðuð með tilliti til stefnumótunar og samstarfs í náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu á Akranesi komu fram fjögur þemu sem eru stefnumótun, samstarf, 

starfslýsing og heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun og niðurskurður. 
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Stefnumótun 

Stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf virðist ekki vera til staðar, ekki hjá Akraneskaupstað, 

ekki í grunnskólanum né í Fjölbrautaskólanum. Náms- og starfsráðgjafar hafa töluvert mikla 

stjórn á starfi sínu sjálfir og ekki eru mikil afskipti frá stjórnendum bæjarins eða skólans af 

því. Margrét sagði til dæmis að „hún þyrfti að stýra starfi sínu að miklu leyti sjálf“. 

 Það kemur fram hjá Margréti, Maríu og Braga Þór, sem öll starfa sem náms- og 

starfsráðgjafar, hversu „umfangsmikið“ starfið er og þá kemur sérstaklega fram hjá náms- og 

starfsráðgjöfum skólanna hve „lítinn tíma“ þau hafa til að sinna öllum nemendum auk þess að 

sinna „náms- og starfsfræðslu“ og öðrum málum sem ættu að vera stór þáttur í starfi þeirra. 

Bragi Þór sagði að „formleg náms- og starfsfræðsla í Fjölbrautaskólanum væri ekki vel 

skipulögð en að hann vildi sjá fræðsluna sem skyldufag“. Margrét og Bragi sögðu jafnframt 

að „mestur tími færi í persónulega ráðgjöf“ en þau vilja bæði leggja mun meiri áherslu á 

náms- og starfsfræðslu. Hvað viðkemur skólastarfi almennt sagði Eygló: 

 

Við erum ekki mjög miðstýrð og teljum að hérna skólarnir í 

rauninni forgangsraði út frá bæði þeim mannauði sem þau hafa 

og líka út frá lögum og aðalnámskrá.  

 

Eygló telur hins vegar miklar kröfur lagðar á grunnskóla almennt að sinna alls kyns 

fræðslu og að þeir eigi að leysi ýmis mál og nefndi hún meðal annars fjármálalæsi, kynjafræði 

og náms- og starfsfræðslu. Saga sagði að „helsta verkefni grunnskóla í dag, fyrir utan 

menntunarþáttinn, væri að draga úr mismunun barna og unglinga“: 

 

[F]yrir utan það að mennta ungt fólk, börn og unglinga, þá eiga 

þeir [skólarnir] að líta á hlutverk sitt að draga úr mismunun 

mjög alvarlega, það er eiginlega sko, eitt stærsta hlutverk skóla í 

dag.  

 

 Saga talaði um að „allir nemendur ættu rétt á sömu menntun og skilyrðum til 

menntunar og því verður skólinn að vera vakandi fyrir því að mismuna ekki nemendum, til 

dæmis með heimanámi þar sem heimilisaðstæður nemenda eru misjafnar. Þannig getur 

skólinn stutt nemendur í námi og foreldra í uppeldinu“. Í þessu samhengi sagði Saga einnig: 
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[O]g þess vegna er það líka mikilvægt að skólarnir axli 

ábyrgðina á upplýsingagjöf til barna, unglinga og foreldra, um 

hvað er í vali, hvað er í boði[…]að það fari ekki eftir í raun og 

veru hvaðan þú kemur hvaða upplýsingar þú færð eða hverra 

manna þú ert.  

 

 Saga sagði að „hið opinbera bæri ábyrgðina á því að allir nemendur fái sömu 

upplýsingar og að þær upplýsingar sem nemendur þurfa á að halda til að velja nám og störf 

komi frá hinu opinbera“.   

 Akraneskaupstaður hefur ekki mikla ef einhverja aðkomu að náms- og starfsframboði 

fyrir ungt fólk sem lokið hefur grunnskóla. Það kom fram hjá einum þátttakanda að þó bærinn 

hefði ekki beina aðkomu að þessu þá gæti hann reynt að beita áhrifum sínum, eða verið 

þátttakandi eða aðili að ýmsum leiðum til að auka náms- og starfsframboðið.  

 Margrét talaði um að „náms- og starfsráðgjafar skólans væru að móta stefnu í náms- 

og starfsráðgjöf, sem á þá við innan skólans, það er ekkert annað í boði úr því engin stefna er 

hjá bænum, né hjá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu“. Margrét sagði: 

 

En nei það er nefnilega ekki verið að móta neina stefnu á vegum 

bæjarins eða skólanna, við erum bara sjálfar að móta skilurðu 

stefnu og ef ég geri það ekki þá held ég að engin geri það.  

 

Margrét sér ekki fyrir sér að „mótuð verði stefna“ hjá Akraneskaupstað eða í skólanum 

í nánustu framtíð. Margrét telur að „stefnumótun náms- og starfsráðgjafar“ þurfi að koma frá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og þá sé það Félag náms- og starfsráðgjafa sem þurfi 

að berjast fyrir því. Það er athyglisvert hvernig Margrét talar um stefnuleysi náms- og 

starfsráðgjafar: 

 

En þetta [náms- og starfsfræðsla] er bara eitthvað sem að ekki er 

gert ráð fyrir. Þetta er í rauninni bara, hvort að mér detti eitthvað 

svona í hug. Og ég gæti örugglega verið að gera miklu miklu 

meira sem mér dettur bara ekkert í hug.  

 

Samkvæmt Eygló virðist stefnumótun og aukin áhersla á náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu ekki vera á dagskrá næstu árin. Þó nefndu Eygló, Saga og Margrét að 

skólarnir hefðu ákveðið svigrúm til að ráðstafa kennslustundum til ráðgjafar og eru þá einnig 

nýttir tímar í ráðgjöf sem eiga að fara í sérkennslu. En hver skóli ákveður hvort hann eykur 
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starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa. Margrét sagði „ekki gert ráð fyrir náms- og 

starfsfræðslu í stundatöflu“ en hún hefur fengið fjórar kennslustundir fyrir fræðsluna í 8. og 

9.bekk og sex kennslustundir í 10.bekk. Eygló nefndi þó að „skólinn hefði lengst og 

kennslustundum fjölgað“ en þrátt fyrir það fær, sem dæmi, náms- og starfsfræðsla ekki meira 

vægi. Eygló sagði engar áætlanir um að bæta í náms- og starfsráðgjöf og um stefnumótun hjá 

Akraneskaupstað sagði hún:  

 

[Þ]etta [stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf] er meira svona, 

hvað eigum við að segja, brotakennt.  

 

Hjá Akraneskaupstað er nú í gangi mótun „velferðarstefnu/forvarnarstefnu“ og 

„eineltisstefnu“, sem ýmsir aðilar taka þátt í, meðal annars náms- og starfsráðgjafar 

grunnskólanna. Með velferðarstefnu er komið inn á marga þætti er varða velferð barna en þó 

ekki náms- og starfsráðgjöf. Stefnan miðar að því á jákvæðan hátt að börn byggi sig upp og 

verði að góðum einstaklingum.  

Samstarf innan bæjarins er viðkemur ungu fólki í atvinnuleit sem sækir um 

atvinnuleysisbætur eða félagslegan styrk er nokkuð gott en hefur þó ekki verið formlega 

mótað eða gert að samstarfsneti. Samstarfið er einnig nokkuð gott þegar kemur að 

einstaklingum sem ekki hafa náð að fóta sig í skólanum og er þá Skólaþorpið nefnt sem er 

úrræði fyrir þessa nemendur.  

Nokkrir þátttakendur mínir töluðu um að starfsemi er tengist stuðningi við ungt fólk í 

atvinnuleit hefði skilað góðum árangri og mætti halda enn frekar á lofti. Núna er 

Akraneskaupstaður að leggja á ráðin ásamt Vinnumálastofnun og fleiri aðilum, hvernig úrræði 

eiga að þróast til að styðja við ungt fólk í atvinnuleit og sagði Eygló: 

 

Þannig að við erum meira að vinna á þessu sviði heldur en að 

hérna, heldur en öðru.  

 

 Að lokum má nefna áhugaverðan punkt frá Eygló um íslensku þjóðina og hverjir 

kostir hennar og gallar séu, eftir því frá hvaða sjónarhorni við lítum á það. Hér lýsir Eygló 

stöðunni í stefnumótun hjá Akraneskaupstað, hvað náms- og starfsráðgjöf varðar, og ef til vill 

má yfirfæra það á Ísland: 
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Þetta virðist vera bara einkenni á okkur bara sem þjóð, svona 

bara, við drífum í hlutunum þegar þeir koma upp sko, erum ekki 

svona í langvarandi skipulagningu og sem að bara að okkar 

ungmenni eru auðvitað bara spegilmynd af þessu þjóðfélagi. 

  

Samstarf 

Við greiningu gagna með hliðsjón af hlutverki samstarfsnets í ráðgjafarþjónustu kom í ljós að 

lítið samstarf er hjá Akraneskaupstað sem styður við náms- og starfsráðgjöf. Samstarf innan 

skólanna er nokkuð gott en samstarf skólanna við aðrar stofnanir eða einstaklinga er lítið fyrir 

utan samvinnu grunnskólanna við Fjölbrautaskólann. Hins vegar snýr helsta samstarfið sem er 

á milli einstaklinga og stofnana er koma að náms- og starfsferli ungs fólks að mestu að lausn 

mála þeirra ungmenna sem eiga við alvarlegan vanda að stríða.  

 Þátttakendurnir voru sammála um að telja samstarf „mikilvægt“ og „gagnlegt“. Saga 

lagði áherslu á „að samstarf væri af hinu góða“ og „að mikilvægt væri að ungt fólk gæti leitað 

upplýsinga hjá mismunandi aðilum varðandi upplýsingagjöf um nám og störf“. „Markvisst 

samstarf sem auðveldar ungu fólki náms- og starfsval væri kjörið“. Í bæjarfélagi líkt og á 

Akranesi eru boðleiðir stuttar og greitt aðgengi að einstaklingum og fyrirtækjum sem 

auðveldar samstarf mismunandi stofnana. Eygló lagði áherslu á þetta og sagði: 

 

[A]ð mörgu leyti er stór kostur í samfélagi sem er bara 6600 

manns eða þetta, við eigum að geta unnið saman sem einn 

maður og að mörgu leyti gerum við það, en við getum kannski 

náð lengra.  

 

 Það virðist ekki vera mikið samstarf á milli skólanna, bæjarins, fyrirtækja/stofnana og 

foreldra til að efla náms- og starfsvitund nemenda. Samstarf grunnskóla við fyrirtæki er nær 

eingöngu í gegnum starfskynningar nemenda. Nemendur fá formlega kynningu og fara í 

heimsóknir í fyrirtæki einu sinni á ári, í 10.bekk, sem þau hafa áhuga á að kynnast og sama 

má segja um frístundastarf Þorpsins. Þó að samvinnan sé góð við fyrirtæki sem taka þátt í 

starfskynningum nemenda og flest fyrirtækin bjóði nemendurna velkomna þá eru Margrét og 

Saga ekki vissar „hverju þær skila til að auka náms- og starfsvitund nemenda“.  

 Samstarf milli foreldra og skóla til að styðja við náms- og starfsval ungs fólks er lítið, 

bæði í grunn- og framhaldsskólanum. Þátttakendurnir sýna hins vegar áhuga á að auka það. 

Steinunn sagði að „foreldrar nemenda í Fjölbrautaskólanum ættu að hafa aðgang að 

umsjónarkennara og að umsjónarkennarinn ætti að láta sig varða nemendur sem væru í hans 
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umsjá“. Foreldrafélag hefur verið stofnað við Fjölbrautaskólann eftir lagabreytingar um að 

einstaklingar urðu bæði sjálfráða og lögráða 18 ára. Bragi Þór sagði að „bæði þessi lög og 

foreldrafélagið hefðu breytt því að samstarfið væri nú orðið meira þó það væri ekki mikið og 

miðar ekki endilega að því að styðja ungt fólk við náms- og starfsval“. Hann vill efla 

samstarfið við foreldra og sagði:  

 

[E]n það er ekki hindrað fyrir það sko [foreldrasamstarf] og við 

sækjumst frekar í það [foreldrasamstarf] ef það er, ef það er 

áhugi hjá foreldrunum.  

 

 Nær allir þátttakendurnir voru sammála um að samstarf á milli grunnskólanna á 

Akranesi og Fjölbrautaskólans, varðandi kynningu á námsframboði Fjölbrautaskólans, væri 

gott og að sú kynning væri einn þáttur í því að meirihluti útskriftarnema úr grunnskólum 

bæjarins fara í skólann. Margrét sagði að „skólinn fengi heimsókn í 10.bekkina frá 

Fjölbrautaskólanum og síðan færu nemendurnir í heimsókn í Fjölbrautaskólann þar sem mjög 

vel væri tekið á móti þeim. Þar væri verknámið kynnt sérstaklega“.  

 Grunnskólarnir og Fjölbrautaskólinn starfa einnig saman að því að fylgjast með þeim 

sem ekki skila sér í Fjölbrautaskólann. Ef nemandi sem lokið hefur grunnskóla skilar sér ekki 

inn í Fjölbrautaskólann vinna skólarnir saman að því að finna út hvað hefur orðið um þann 

nemanda. Saga sagði:  

 

Sem sagt ég slæ inn einkunnir allra nemenda þannig að 

Fjölbrautaskólinn lætur okkur vita, forvitnast ef það eru 

nemendur sem ekki skila sér.  

 

 Því má segja að nemendum sé kynnt vel það námsframboð sem stendur þeim til boða á 

Akranesi þó Grétar hafi nefnt nauðsyn þess að fá einnig kynningar frá öðrum skólum, til 

dæmis úr Borgarholtsskóla. Bára nefndi einnig möguleikann fyrir ungt fólk á Akranesi að fara 

í Framhaldsskólann í Mosfellsbæ og Menntaskóla Borgarfjarðar. Eftirfylgni við nemendur 

sem koma úr grunnskólum bæjarins er því mikil og greinilega reynt að standa að baki þeim 

nemendum sem eiga á hættu að falla frá námi.  

 Margrét, náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla, er í samstarfi við aðra fagaðila innan 

skólans, svo sem kennara, skólastjóra, sálfræðing, hjúkrunarfræðing, samstarfsfélaga í náms- 

og starfsráðgjöf og aðra starfsmenn skólans og bæjarins er koma að velferð nemenda. Hún 

nefndi þá sérstaklega þann stuðning sem hún hefur af því að hafa skrifstofu sálfræðings 
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skólans við hlið sinnar skrifstofu. Þangað leitar hún mikið og vísar nemendum áfram ef þarf. 

Auk þess er hún í töluverðu samstarfi við náms- og starfsráðgjafa hins grunnskólans, en þær 

vinna saman að ýmsum námskeiðum og starfskynnningum, og hún hefur áhuga á að auka það 

samstarf. Margrét tekur auk þess þátt í samstarfsverkefni innan bæjarins, er tengist forvörn, en 

þar er þó ekki komið inn á náms- og starfsráðgjöf sem forvörn.  

 Það samstarf sem á sér stað innan stofnana og aðila innan bæjarins, er tengist 

skólagöngu ungs fólks, virðist aðallega tengjast tveimur þáttum. Fyrst má nefna náms- og 

starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólanum, eins og samstarf við fyrirtæki, stéttarfélög og 

annað. Í öðru lagi má nefna samstarf milli grunnskóla, foreldra, fyrirtækja, bæjarins og 

Þorpsins ef nemendur eiga í einhvers konar náms- eða félagslegum vanda. Margrét sagði: 

 

[V]ið vorum að ræða forvarnargildi…á málþingi hjá bænum um 

daginn…þar voru skólarnir og Lögreglan og íþróttafélagið og 

Þorpið og framhaldsskólinn…þar sem við ræðum um 

tengingarnar af því að við erum alveg með nemendur sem eru að 

reyna að komast inn á böll þar sko og kannski nemendur úr 

framhaldsskóla sem eru að reyna að komast inn á böll 

hingað[…] En þar vorum við í forvarnarstarfi en ekkert hvað 

varðar starfsferilsþróun.  

 

Bára sagði einnig: 

 

[E]n hins vegar vinnum við náttúrulega voða mikið með náms- 

og starfsráðgjöfum en það er náttúrulega bara út af kannski 

meira börnum sem eru í…ja illa kannski stödd að einhverju leyti 

í skólanum eða vantar einhverja svona pásu. 

 

 Mikið samstarf er á milli Akraneskaupstaðar, Vinnumálastofnunar og annarra 

fyrirtækja og stofnana innan bæjarins, eins og fram kom hjá Maríu, náms- og starfsráðgjafa 

hjá Vinnumálastofnun Vesturlandi. Samstarfið styður við einstaklinga í atvinnuleit, eftirfylgni 

er mikil og aðhald sem allir hagsmunaaðilar hagnast á: 
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[O]g fólk vinnur mjög mikið saman og það er kannski 

styrkleikinn í þessu öllu saman, að það eru stuttar boðleiðir og 

fólk er ekki mjög mikið upptekið af því hvað einhver ein stofnun 

á að hafa að verksviði, reyna frekar að horfa á einstaklinginn, 

hvað kemur honum best og reyna að finna lausnir og leiðir út frá 

því og nýta þau úrræði sem eru í samfélaginu, það er svona 

hugsunin. 

 

 Þátttakendurnir telja að efla megi samstarf innan bæjarins og var samstarfið á milli 

Fjölbrautaskólans og bæjarins til að mynda nefnt. Bragi Þór sagði að „náms- og 

starfsráðgjafarnir í Fjölbrautaskólanum verði lítið varir við bæinn“. Samkvæmt Eygló mætti 

„styðja við nemendur sem eru í brottfallshættu í gegnum samstarf við Fjölbrautaskólann“. 

Hún sagði að „bæjarfélaginu væri skylt að finna leiðir fyrir nemendur sína sem lenda í 

vandræðum á skólagöngu og slíkt væri ákjósanlegt fyrir framhaldsskólann líka. Hins vegar 

væri erfiðara að koma þessu samstarfi í kring þar sem framhaldsskólar eru ríkisreknir“. Eygló 

sagði hins vegar: 

 

[V]ið erum að…hérna horfa…inn í framhaldsskólann eins og 

við getum, það er að segja…við hérna, erum að reyna, erum 

búin að kortleggja hvar liggja saman leiðir og hvar gætum við 

aukið sko…kannski samvinnuna meira.  

 

 Auk þess talaði Bragi Þór um að samstarf milli náms- og starfsráðgjafa innan bæjarins 

gæti líklega stutt við nemendur sem eiga á hættu að falla frá námi sem og að styðja við þær 

stofnanir sem taka við nemendum sem falla frá námi: 

 

[Þ]að má kannski segja að við námsráðgjafarnir ættum þarna 

kannski að sameinast, grunnskólanámsráðgjafar og 

framhaldsskóla og Vinnumálastofnunar því að þessir aðilar 

lenda hjá einhverjum af okkur eftir að þeir hætta í grunnskóla.  

  

 Ýmsar hugmyndir komu fram hjá þátttakendum um samstarf innan bæjarins til að efla 

náms- og starfsvitund ungs fólks og þá sérstaklega með tilliti til þess að nýta nærsamfélagið 

og það góða aðgengi að einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum. Saga nefndi nokkrar 

hugmyndir sem henni þóttu áhugaverðar en virtust þó ekki vera á dagskrá í nánustu framtíð. 

Meðal þessara hugmynda var að ákveðnar starfsstéttir kæmu inn í skólann til að kynna sig og 

að hafa dag þar sem náms- og starfsval væri kynnt. Einnig er hægt að tengja ýmis störf við 
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námsgreinar og nefndi Margrét sem dæmi „að fá arkitekt í kynningu í stærðfræðiverkefnum er 

tengjast kunnáttu þeirrar starfsgreinar“. Margrét sagðist ekki telja líklegt „að samstarf á milli 

bæjarins, stofnana eða fyrirtækja í bænum og skólans hvað varðar náms- og starfsráðgjöf 

verði í nánustu framtíð“: 

 

Mér finnst þetta voða spennandi hugsun en ég sé það ekki 

akkúrat núna sko en hérna...ég held að við séum bara dálítið 

mikið í svona...í sko sértækum forvörnum ef við getum orðað 

það svo.  

 

 Þarna á Margrét við þá miklu áherslu sem lögð er á að leysa persónu- og félagslegan 

vanda nemenda og að ekki sé horft langt fram á veginn þannig að náms- og starfsráðgjöf sé 

nýtt sem forvörn gegn brottfalli og að styðja við ungt fólk á náms- og starfsferli.  

 

Starfslýsing og heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Hjá nokkrum þátttakendum sem koma að náms- og starfsráðgjöf kom fram að ekki væri skýr 

starfslýsing á starfi náms- og starfsráðgjafa og að ekki væri stuðst við áætlun í starfi þeirra. 

Margrét hefur búið til, ásamt öðrum náms- og starfsráðgjafa sem starfar við skólann, 

starfslýsingu og áætlun fyrir starf þeirra. Þær töldu þörf á að gera þetta til að setja umgjörð 

utan um starf sitt, þar sem engin starfslýsing né áætlun er aðgengileg fyrir náms- og 

starfsráðgjafa, ekki hjá skólanum eða Akraneskaupstað. Þær skiluðu síðan skýrslu inn til 

skólastjórnar en hafa ekki fengið viðbrögð við því. Margrét sagði: 

 

[Þ]annig að við svona reyndum að hérna, að búa til starfslýsingu 

sem að okkur fannst bæði henta vel hér og svo var hún 

algjörlega í samræmi við félagið og allt það sko. Þannig að mér 

finnst það líka skipta máli að hérna við séum dálítið í takt við 

aðra náms- og starfsráðgjafa.  

 

 Eygló sagði að „starf náms- og starfsráðgjafa væri frekar í höndum skólans heldur en 

Fjölskyldustofu og að hún hefði ekki mikil afskipti af því“. Hún sagðist „hafa fylgst með 

starfi náms- og starfsráðgjafa fyrstu árin eftir að þeir komu inn í grunnskólana en nú væri 

starfið meira sjálfkeyrandi. Þar af leiðandi fylgdist hún ekki með frá degi til dags þar sem 

starfið væri komið í ákveðinn farveg“.  
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 Eygló sagði að „skólarnir hefðu svigrúm til að forgangsraða út frá mannauði og lögum 

og reglum“. Í hinum grunnskólanum, sagði Eygló að „þetta svigrúm hefði verið notað þannig 

að kennslustundum væri breytt í náms- og starfsráðgjöf“. Saga, skólastjóri grunnskólans, 

hefur gefið aukið svigrúm fyrir náms- og starfsráðgjöf með því að blanda saman náms- og 

starfsráðgjöf og sérkennslu: 

 

Og hún getur verið að tala við þig um stærðfræðina sem þú átt í 

erfiðleikum með en notar í raun og veru tækifærið í leiðinni til 

að aðstoða við að halda utan um hlutina, hvernig þú átt að 

skipuleggja þig, jafnvel að kenna þú veist námstækni sem getur 

orðið til þess að auðvelda þér námið, opna fleiri sýn, víðari sýn, 

opna fleiri glugga.  

 

 Saga talaði um að „skilin á milli þess hvenær Margrét væri náms- og starfsráðgjafi og 

hvenær hún væri sérkennari væru ekki til lengur“. Þar á hún við hvernig starfið getur runnið 

saman við kennsluna. Hún sagði að „Margrét gæti nýtt þá reynslu og þekkingu sem hún hefur 

sem kennari í náms- og starfsráðgjöfina og blandað þessu þannig saman“. Starfi Margrétar er 

skipt upp í starf náms- og starfsráðgjafa sem er 50% starf og síðan starf sérkennslukennara í 

50% starfi.  

 Skortur á starfslýsingu hefur gert starf náms- og starfsráðgjafa frjálsara og jafnvel 

umfangsmeira og ráðgjafinn getur svolítið valið hvað hann vill leggja áherslu á í starfi sínu. 

Margrét sagði að „starfið væri mikið í höndum þess náms- og starfsráðgjafa sem sinnti 

starfinu hverju sinni en sagðist þó kunna vel við þetta frjálsræði og finnst spennandi og 

skemmtilegt að stjórna starfinu sjálf en á móti kemur að það er líka erfitt því mikið liggi 

undir“. Hún telur samstarf sitt við kennara stóran kost við skólann og að hún hafi tækifæri til 

að koma inn í kennslustundir, ef henni dettur í hug, með náms- og starfsfræðslu. Margrét 

sagðist hins vegar „vilja miklu meiri náms- og starfsfræðslu en þar sem ekki sé gert ráð fyrir 

fræðslunni í töflu væri hún undir náms- og starfsráðgjafanum komin“. Vegna anna hefur hún 

ekki tíma til að sinna náms- og starfsfræðslu sem skyldi og „vikurnar líða áfram“. Þannig er 

forgangsröðun verkefna í náms- og starfsráðgjöf í höndum náms- og starfsráðgjafans. Ef 

Margrét forgangsraðar ekki líður tíminn og nýtist þar af leiðandi ekki í árangursríkt starf eða 

náms- og starfsfræðslu. Margrét sagði: 
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Maður verður líka bara að forgangsraða rétt eða þú veist, alla 

vega hugsa út í hvernig maður forgangsraðar í staðinn fyrir að 

láta bara tímann líða. Ég er bara líka búin að vera að spá í það, 

stundum verður maður bara að forgangsraða og segja nei nú 

bara er komið að þessu.  

 

 Hér á Margrét við þann fjölda verkefna sem náms- og starfsráðgjafarnir í skólanum 

sinna en komast oft ekki yfir og leggur því áherslu á forgangsröðun og hvað sé mikilvægast 

fyrir nemendur skólans. Hún sagði einnig varðandi forgangsröðun verkefna: 

 

Og ef ég hefði engan áhuga á náms- og starfsfræðslu þá mundi 

ekkert gerast og þá kæmist ég alveg upp með það skilurðu og 

það finnst mér skrítið.  

 

 María, starfandi náms- og starfsráðgjafi hjá Vinnumálastofnun, telur að starf náms- og 

starfsráðgjafa mótist af lögum og reglum hvers starfsvettvangs og því umhverfi sem náms- og 

starfsráðgjafi starfar í. Hún sagði að „óhjákvæmilega mótast störfin af styrkleika hvers náms- 

og starfsráðgjafa og þar af leiðandi sé starf þeirra ólíkt eftir því hver starfsvettvangurinn er“. 

Margrét og Bragi Þór, starfandi náms- og starfsráðgjafar í skólum, leggja bæði áherslu á 

mikilvægi „þróunarstarfs“ og „náms- og starfsfræðslu“ þegar þau eru spurð hvernig þau sjá 

starf náms- og starfsráðgjafa. 

 Margrét sagði að „í námi sínu í náms- og starfsráðgjöf hafi hún unnið verkefni þar sem 

hún gerði áætlun fyrir grunnskólann sem hún starfar í“. Þessa áætlun hefur hún síðan nýtt í 

starfi sínu. Áætlunin er eftir hugmyndum Gyspers og Henderson um heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun. Þó hún fari ekki nákvæmlega eftir þeim aðferðum sem þeir kynna þá 

nýtir hún þeirra hugmyndir í meginatriðum sem veitir henni stuðning í starfi. Margrét gerir 

áætlun fyrir eitt ár í senn og er alltaf að bæta við þáttum inn í starf sitt. Hún telur sig alltaf 

verða „sýnilegri í starfinu“ og að fólk geri meira ráð fyrir náms- og starfsráðgjafarþjónustu 

inn í skólanum.  

 Saga talaði um mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og hvaða áhrif fjöldi nemenda á 

hvern ráðgjafa getur haft á ráðgjöfina, hvort þeir nái að sinna þessum fjölda. Hún á þá 

sérstaklega við í Fjölbrautaskólanum þar sem mikill fjöldi nemenda útskrifast á hverri önn. 

Þar kemur hún inn á mikilvægi framhaldsskólakennara sem leiðbeinenda og upplýsingagjafa 

þar sem þeir eru í meiri samskiptum við nemendur en náms- og starfsráðgjafarnir. Saga sagði: 
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En hvað eru þeir [náms- og starfsráðgjafar Framhaldsskólans] 

þrír og þetta er sexhundruð manna skóli og þar eru sko allir að 

útskrifast. Hér erum við ok, einn og hálfan eða 75% 

námsráðgjafa en það er bara einn árgangur að fara að útskrifast 

frá okkur þannig að við getum, grunnskólarnir geta dekkað það.  

 

 Hér vísar Saga til þess að náms- og starfsráðgjafarnir í grunnskólanum nái að sinna 

sínum nemendum en að það sé meira álag og erfiðara að sinna öllum nemendum 

framhaldsskólans.  

 

Niðurskurður 

Það kom fram hjá nokkrum þátttakendum að niðurskurður hjá Akraneskaupstað væri 

töluverður sem hefði áhrif á náms- og starfsráðgjafarþjónustu. Eygló sagði að „hvergi sé verið 

að bæta í rekstur eða kostnað skólanna og þar sé verið að reyna að straumlínulaga allan 

rekstur. Það eru engin útgjöld sýnileg, ekki bara hvað viðkemur náms- og starfsráðgjöf heldur 

í skólakerfinu almennt“. Niðurskurður virðist einnig hafa komið niður á framboði á vali 

námsgreina og ekki er komið til móts við fjölbreytileika og hæfni nemenda, þá bæði í grunn- 

og framhaldsskólanum. Bára sagði: 

 

En svo er svo margt náttúrulega sem að mér finnst bara, megi 

bara vinna miklu meira opið og verklegt í grunnskólanum að 

maður tali nú ekki um framhaldsskólann þannig að. Þar sem að 

er búið að skera svo niður við nögl að það er ekki hægt að bjóða 

upp á neina verklega áfanga. 

 

 Margrét og Bára nefndu báðar að starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla sé 

ekki nægilega mikið og komi það niður á nemendum. Margrét sagði „Akraneskaupstaður 

borgar 75% í náms- og starfsráðgjöf í skóla með yfir 600 nemendur, sem henni þykir allt of 

lítið“. Hins vegar sagði hún að „starfsmenn Fjölskyldustofu sjái þörf á meiri náms- og 

starfsráðgjöf inn í skólann en Margrét telur ekki víst að þeir fái það í gegn“. Eygló talaði um 

lítið starfshlutfall en að það séu þó komnir inn náms- og starfsráðgjafar í grunnskólann sem 

hefur ekki alltaf verið. Margrét nefndi nokkrum sinnum „tímaleysi“ og þau „fjölmörgu 

verkefni“ sem hún þarf að sinna. Hún sagðist vera „með mörg járn í eldinum sem hún væri 

hrædd um að ná ekki að fylgja til enda“: 
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Sko mann vantar svolítið fleiri tíma í sólarhringinn. Þetta er 

náttúrulega 609 barna skóli og ég er í 100% stöðu og Harpa 

[hinn náms- og starfsráðgjafinn] í 25[%]. Í rauninni þyrfti að 

vera meira, við hefðum alveg nóg að gera, ef við værum alveg í 

tvær heilar stöður.  

 

Stuðningur við ungt fólk í náms- og starfsvali á Akranesi 

Þegar skoðuð voru viðhorf og sýn þátttakenda til stuðnings sem ungt fólk fær við náms- og 

starfsval á Akranesi komu fram tvö þemu sem eru valfærni ungs fólks og náms- og 

starfsfræðsla. Það er ekki mikið samstarf hvað viðkemur stuðningi við ungt fólk í náms- og 

starfsvali. Akraneskaupstaður hefur ekki mikla aðkomu að valfærni ungs fólks og engin á 

vegum bæjarins veitir náms- og starfsráðgjöf fyrir utan ráðgjafana í grunnskólunum. Helsta 

samstarfið er við fyrirtæki og stofnanir sem eru þátttakendur í að bjóða nemendum í 

starfskynningar.  

 

Náms- og starfsfræðsla 

Komið hefur fram að helsta samstarf innan bæjarins sé vegna starfskynninga sem tengjast 

náms- og starfsfræðslu. Hins vegar er efast um að starfskynningar þar sem nemendur fara í 

heimsóknir í fyrirtæki og fræðast um starfsemina skili sér í valfærni þeirra auk þess sem 

nemendur velja sér ekki vettvang eftir áhuga heldur eftir því hvað er spennandi hverju sinni.  

 Flestir þátttakendur töldu að leggja þyrfti meiri áherslu á náms- og starfsfræðslu inn í 

skólunum. Mikill tími náms- og starfsráðgjafa fer í persónulega ráðgjöf. Bæði Grétar og 

Steinunn töluðu um litla náms- og starfsfræðslu og nefndi Steinunn að henni hafi þótt Grétar 

þurfa meiri ögun í vinnubrögðum. Hún sagði að „náms- og starfsfræðsla hafi hjálpað sér að 

velja þann starfsvettvang sem hún er á í dag“. Steinunn vill leggja meiri áherslu á að ungt fólk 

læri að bjarga sér og öðlist sjálfstraust til þess. Grétar talaði um að ungt fólk þyrfti frekari 

leiðbeiningar um hvernig sækja á um vinnu og fylgja því eftir og að stuðning vanti frá bænum 

til að auglýsa störf og þar með að auðvelda ungu fólki aðgengi að störfum.  

 Flestir þátttakendur eru einnig sammála um það að náms- og starfsráðgjöf og náms- og 

starfsfræðsla geti virkað sem „forvörn“, til dæmis gegn brottfalli úr námi. Bára sagði: 

 

[Þ]etta er forvörn, þetta er miklu meiri forvörn heldur en að fá 

Maritafræðslu eitt kvöld skilurðu.  
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 Marita fræðsla er forvarnarverkefni sem fræðir börn, unglinga og foreldra um 

skaðsemi fíkniefna. Ekki er gert ráð fyrir náms- og starfsfræðslu í stundatöflu nemenda og því 

er það undir náms- og starfsráðgjafanum komið hversu mikla áherslu og hversu mikinn tíma 

hann fær fyrir fræðsluna. Hjá Margréti fer mesta náms- og starfsfræðslan fram í 10.bekk þó að 

hún fari að einhverju leyti fram á öllu unglingastiginu. Náms- og starfsfræðslan fer fram innan 

veggja skólans auk starfskynninga í fyrirtækjum og stofnunum og er í umsjá náms- og 

starfsráðgjafa eða kennara.  

 Saga ræddi hugmyndir sínar um að fá ákveðnar starfsstéttir í heimsókn inn í skólana 

þar sem þeir aðilar kynna starf sitt og hvaða leið þeir fóru til að komast þangað. Þá sagði Saga 

frá hollvinafélagi skólans sem hægt væri að vera í samstarfi við varðandi náms- og 

starfsfræðslu. Saga sagði:  

 

Við erum með alveg rosalega sterkt hollvinafélag sem eru sem 

sagt fyrrverandi nemendur og velunnarar og starfsmenn, þannig 

að við getum bara sótt þangað til dæmis[…]og bara svona 

venjulegu fólki sem er búið að ljúka námi og er búið að koma 

sér einhverstaðar fyrir í þjóðfélaginu og vinnur sína vinnu. 

  

 Saga talaði um samstarf á yngsta stigi í grunnskóla við foreldra nemenda, þá er farið á 

vinnustaði foreldra í heimsókn eða foreldrar koma inn í skólann með kynningu.  

 Bragi Þór sagði „litla aðsókn í náms- og starfsfræðslu í Fjölbrautaskólanum og að 

fræðslan þar sé ekki mikil“. Náms- og starfsfræðsla í Fjölbrautaskólanum er valfag fyrir utan 

þá litlu fræðslu sem er hluti af Lífsleikni nýnema. Náms- og starfsfræðsla fylgdi 

umsjónartímum útskriftarnema en gerir það ekki lengur. Bragi vill auka náms- og 

starfsfræðslu í Fjölbrautaskólanum, helst að gera hana að skyldugrein, en meðal annars vegna 

fjölda nemenda á hvern náms- og starfsráðgjafa þá hafi þau ekki tíma til þess:  

 

Við erum með 415 [nemendur][…]á bak við hverja stöðu að þá 

auðvitað er maður ekkert í svona gæluverkefnum, eiginlega er í 

afgreiðslu sko því ver og miður.  

  

 Eygló talaði um fræðsluþarfir sem skólinn á að leysa, meðal annars náms- og 

starfsfræðslu. Hún telur vandann að einhverju leyti felast í því „að koma öllu fyrir innan 

skóladagsins“. Henni þykir mikilvægt að opna augu nemenda fyrir þeim mörgu möguleikum 

sem standa þeim til boða og að þau ígrundi val sitt.  
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 Bára ræddi hugmyndir sínar um hlutverk Vinnuskóla Akraneskaupstaðar þar sem 

nemendur vinna yfir sumarið. Hún telur að vegna þess að þetta er Vinnuskóli eigi hann að 

sinna starfskynningum og annarri fræðslu er kemur að starfsfræðslu. Bára sagði: 

 

Og þetta er náttúrulega tækifæri sem við eigum að, vinnuskólinn 

þarf ekki að vera einhvern ein stofnun og allir saman í hóp, 

vinnuskóli getur verið einmitt þetta að fara með krakka út í 

samfélagið og kynna þeim hin og þessi störf[…]Ég meina þar 

væri frábært að hafa einmitt einhverja starfsráðgjöf þar inní.  

 

 Bára sagði „fræðsluskyldu komna inn í þessa vinnu í Reykjavík en hana vanti hjá 

Akraneskaupstað“. Hún nefndi einnig að minna framboði af vinnu fyrir einstaklinga undir 18 

ára aldri fylgi meiri skylda til bæjarins að sinna fræðslu fyrir þennan hóp.  

 Náms- og starfsfræðsla hjá Þorpinu fer að mestu fram með óformlegum leiðum, til 

dæmis með samræðum og spjalli um framtíðina, hvaða draumastörf ungt fólk hefur og þess 

háttar.  

 

Valfærni 

Þátttakendur voru flestir sammála um að misjafnt væri hve mikið ungt fólk veit um hvað 

stendur þeim til boða í námi og starfi. Bára og Saga sögðust „heyra á ungu fólki, sem sé að 

stíga sín fyrstu skref í framhaldsskóla, að það hafi ekki áttað sig á hvað það ætli að taka sér 

fyrir hendur í framtíðinni“ en Bára telur þá ákvörðun mótast smátt og smátt á 

framhaldsskólaárunum. Saga sagði:  

 

[Þ]au virðast ekkert vera farin að átta sig á því hvað þau vilja 

endilega gera[…]Þjóðfélagið, það er bara svo margt að gerast í 

þjóðfélaginu og það er bara út um allt og allstaðar og þau 

einhvern veginn svona, þau vita ekki alveg í hvorn fótinn þau 

eiga að stíga. 

 

 Með þessu á Saga við að það tekur ungt fólk tíma að átta sig á áhuga sínum og að þau 

þurfa tíma til að móta sér skoðanir um náms- og starfsval. María sagði „að margt ungt fólk 

hafi skoðun á hvert það langar að stefna ef það er spurt og að allir hafi löngun í að vinna við 

eitthvað ákveðið“. Hins vegar hafi ungt fólk misjafnar forsendur til að taka ákvörðun um 

náms- og starfsval og það sé tilviljanakennt hvað hefur áhrif á ákvörðunina, hvort það sé 
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félagahópurinn, fjölskyldan eða sú fræðsla sem boðið er upp á. Bára veltir því fyrir sér hvort 

nemendur þurfi að vera búnir að ákveða náms- og starfsval á þessum aldri. Hún sagði: 

 

[V]ið erum, þroskumst á mismunandi tímum, toppnum á 

mismunandi tímum, áhugamál breytast, það er ekki allt sem við, 

við kynnumst ekki öllu, margt sem við kynnumst ekki fyrr en 

seinna á leiðinni[…]verða þetta alltaf að vera svona extreme 

ákvarðanir skilurðu, eftir samræmd próf eða, eða þú veist á milli 

þessi skil grunnskóli-framhaldsskóli[…]Við getum verið að læra 

allt lífið. 

 

 Bára og Eygló sögðust báðar „ekki vilja leggja of mikla áherslu á val þegar nemendur 

fara úr grunnskóla í framhaldsskóla“ heldur að þeir fái að „kynnast og upplifa hvað er í boði“ 

og þannig útiloki þeir ekki námsgreinar sem þau hafa hugsanlega áhuga á. Þá talaði Eygló um 

þá hugmynd að lengja skyldunám til 18 ára aldurs því árin til þess aldurs séu mikil mótunarár 

hvað varðar áhuga á námi og starfi. Fleiri þátttakendur töluðu um „mikilvægi áhuga í 

námsvali og að þeir sem hafa mikinn áhuga á ákveðnu námi eigi því auðveldara með val. Hins 

vegar sagði Eygló að „hún teldi íslensku þjóðina ekki nógu öfluga í að setja sér markmið og 

að gera áætlanir sem kæmi niður á valfærni ungs fólks“.  

 Nokkrir þátttakendur veltu fyrir sér hvort nemendur fengju nógu mikinn stuðning frá 

skólunum til að auka valfærnina. Bragi Þór sagði að „nemendur ígrundi val sitt ekki vel“ sem 

endar með því að þeir finna að það sem þeir völdu er ekki það sem þeir hafa virkilegan áhuga 

á og hætta í skóla, fara að vinna, síðan geta þeir misst vinnuna og þá standa þeir uppi og vita 

ekki hvað þeir vilja því þeir hafa aldrei hugsað út í það. María sagði um þetta: 

 

[Þ]á allt í einu standa þau uppi, skólinn var eitthvað sem gekk 

ekki upp, vinnan var eitthvað sem gekk ekki upp og hvað þá. Og 

þá tekur við kannski svona tómarúm og þau hafa einhvern 

veginn aldrei hugsað hvað þau sjálf langar að gera. 

  

 Nokkrir þátttakendur töluðu um mikilvægi þess að allir vinni saman að því að efla 

nemendur við náms- og starfsval og að allir fái aðstoð og hjálp, foreldrar, kennarar og aðrir til 

þessarar eflingar. Bára sagði þetta „allt eiga að virka saman og ætti að miða að því að byggja 

upp heilbrigða, jákvæða og góða einstaklinga“. Eygló lagði að auki áherslu á stuðning og 

samstarf við foreldra þegar komið er í framhaldsskóla ekki síður en í grunnskóla. Bragi Þór 

nefndi dæmi um það hve samstarf foreldra, nemenda og starfsfólks skóla geti haft mikil áhrif 
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á námsárangur og námsval nemenda þar sem foreldrar styðji við bakið á nemendum með 

eftirfylgni og góðu samstarfi við skólann. María sagði um mikilvægi valfærni: 

 

Þetta er svo afdrifaríkt hvað þú velur og það er líka svolítið erfitt 

og bara dýrt fyrir samfélagið ef að fólk áttar sig á því, búið að 

fara kannski í langt nám og uppgötvar svo allt í einu eftir 

einhver ár að það er á röngum stað og bara af því að það var 

aldrei búið að hugsa hvað það langaði að gera.  

 

 Þátttakendur voru allir sammála um mikilvægi stuðnings foreldra við börnin sín sem 

og sá stuðningur sem foreldrar og kennarar þurfa á að halda til að styðja börn sín. Foreldra og 

kennara vantar stundum vitneskju um hvaða leiðir eru bestar fyrir barnið sitt. Bára lagði 

áherslu á að foreldrar taki ábyrgð á börnum sínum og námi þeirra og að ábyrgðin liggur fyrst 

og fremst hjá foreldrunum.  

 Eygló nefndi samstarf við Fjölbrautaskólann sem þátt í að efla valfærni ungs fólks, það 

er að kynningar á Fjölbrautaskólanum komi inn fyrr í grunnskólana svo nemendur geti tekið 

ígrundaðar ákvarðanir um námsval. Þá velta nemendurnir fyrir sér af hverju þau velja sér þetta 

nám og hvert það muni leiða þau í starfsvali seinna meir. Þessi kynning gæti ýtt við 

nemendum, að hugsa til framtíðar. Nokkrir þátttakendur töluðu þó um að ungt fólk lifi í núinu 

og að það spái ekki mikið í framtíðina. Bragi Þór sagði til dæmis að „brottfall sé afleiðing 

þess að einstaklingar vita ekki hvert þeir eru að fara og hvað þeir vilja læra“. Skólinn taki 

síðan við þessum einstaklingum á meðan að þeir séu hæfir til að vera í námi þar sem erfitt er 

að fá vinnu á þessum aldri.  

 Eygló lagði áherslu á ábyrgð framhaldsskóla að halda nemendum í skólanum sem eru í 

brottfallshættu því aðhaldið sem skólinn veitir sé mikilvægt á þessum aldri þar sem að engu 

öðru er að hverfa. Bragi Þór talaði um breytingu á vinnumarkaði sem leiðir til þess að ungt 

fólk hefur ekki val um annað en að vera í skóla. Ef það fer ekki í skóla og fær ekki vinnu 

endar það á skrá í atvinnuleit hjá Vinnumálastofnun. Því sagði hann „að gott væri að hafa enn 

meira samstarf á milli þessara stofnana“. 

 Hugmyndir Braga Þórs um valfærni ungs fólks eru að valmöguleikar þess eru svo 

miklir að það gerir ungu fólki erfiðara fyrir að ákveða hvaða námsleið er farin. Möguleikar á 

námi og fjölbreytileiki námsleiða er svo mikill að hann getur valdið valkvíða hjá ungu fólki. 

Þetta tekur Saga einnig undir. Þessi fjölbreytileiki hafi ekki verið í boði hér áður fyrr. Þetta 

telja þau einnig geta orðið til þess að einstaklingar velja nám sem þeir hafa engan áhuga á. 

Bragi Þór sagði að „náms- og starfsráðgjafar í Fjölbrautaskólanum væru nú að gera tilraun 
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með að boða alla nýnema í viðtöl til að ígrunda námsval sitt sem og til að kynnast starfi náms- 

og starfsráðgjafa“.  

   

Samantekt 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður er viðkoma stefnumótun náms- og starfsráðgjafar 

hjá Akraneskaupstað kom fram að stefnumótun á sér ekki stað í náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu en þó meta þeir starf náms- og starfsráðgjafa sem umfangsmikið og 

mikilvægt í skólastarfi. Nokkrir þátttakendur höfðu ekki trú á því að stefna yrði mótuð um 

náms- og starfsráðgjafarþjónustu á næstunni. Fram kom í máli þátttakenda að samstarf innan 

Akraneskaupstaðar er viðkemur náms- og starfsráðgjafarþjónustu væri lítið. Þrátt fyrir það 

kom fram hjá flestum þátttakendum að samstarf sé mikilvægt og að það geti stutt við náms- 

og starfsval ungs fólks. Í máli viðmælenda virðist helsta samstarfið fara fram í gegnum náms- 

og starfsfræðslu en einnig virðist vera mikið samstarf þegar kemur að vanda nemenda og má 

þar nefna þegar nemendur finna sig ekki í hefðbundnu skólastarfi. Einnig virðist vera samstarf 

meðal ýmissa stofnana innan bæjarins er viðkemur atvinnuleitendum.  

 Nokkrar hugmyndir komu fram hjá þátttakendum um samstarf til að efla náms- og 

starfsval nemenda þó ekki væri séð fram á slíkt samstarf í nánustu framtíð. Stefnumótun og 

samstarf virðist helst eiga sér stað innan Akraneskaupstaðar þegar kemur að vanda nemenda 

auk vinnu með atvinnuleitendum.  

 Í viðtölunum kom bersýnilega fram skortur á starfslýsingu náms- og starfsráðgjafa auk 

þess að geta starfað eftir heildrænni áætlun. Jafnframt kom fram hjá nokkrum þátttakendum 

að ekki er fylgst vel með starfi náms- og starfsráðgjafa sem er mikið í höndum þeirra sjálfra. Í 

máli nokkurra þátttakenda kom fram að miklar annir fylgdu starfinu. Nokkrir þátttakendur 

töluðu um aðhald í náms- og starfsráðgjafarþjónustu og að ekki yrði unnið að eflingu 

þjónustunnar á næstunni. Einnig kom fram hjá nokkrum þátttakendum þörfin á fleiri náms- og 

starfsráðgjöfum í skólunum og þau áhrif sem niðurskurður hefur haft á námsframboð og 

námsval nemenda.  

 Helstu niðurstöður í tengslum við stuðning sem ungt fólk fær við náms- og starfsval 

benda til þess að stuðningurinn sé hvorki mikill né markviss. Þátttakendur telja valfærni ungs 

fólks vera mismikla og þar hafa áhrif ólíkar forsendur eins og fræðsla, heimilisaðstæður, 

þroski, áhugi og annað. Margir þátttakendur töldu að ungt fólk horfi ekki langt fram í tímann 

og því sé náms- og starfsval ekki málefni sem það veltir fyrir sér fyrr en að því kemur. Auk 

þess veltu tveir þátttakendur fyrir sér hvort nemendur þyrftu endilega að vita hvað þeir vilja í 
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byrjun framhaldsskóla. Skólarnir og þeir sem koma að náms- og starfsráðgjöf hjá bænum gera 

sér grein fyrir mikilvægi náms- og starfsfræðslu og að ungt fólk sé fært um að velja nám og 

störf, þó lítil áhersla sé á náms- og starfsfræðslu til að efla valfærni. Stuðningurinn frá 

bæjarfélaginu er því ekki mikill. Fram kom hve stuðningur frá foreldrum og skóla er 

mikilvægur við náms- og starfsval sem og mikilvægi þess að allir aðilar standi við bakið á 

ungu fólki í ákvarðanatöku, bæði í grunn- og framhaldsskóla. Þátttakendur lögðu áherslu á að 

ígrunda náms- og starfsval vel, sem gæti meðal annars stutt ungt fólk í því mikla 

námsframboði sem er nú til dags auk þess sem það getur dregið úr brottfalli úr 

framhaldsskóla.  

 Fram kom mikil áhersla á einstaklingsráðgjöf og að lítill tími gæfist í náms- og 

starfsfræðslu. Jafnframt töluðu nokkrir þátttakendur um að til að efla og auka náms- og 

starfsfræðslu þyrfti að auka samstarf. Nokkrir þátttakendur töluðu um náms- og starfsfræðslu 

sem forvörn gegn brottfalli meðal annars.  
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Umræður 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða stefnumótun á sér stað innan Akranesbæjar 

í náms- og starfsráðgjöf og hvaða stuðning ungt fólk í bænum fær við náms- og starfsval. 

Lögð var áhersla á að fá fram hver staða náms- og starfsráðgjafar er á Akranesi og hvernig 

staðið er að henni, hvernig stefnumótun og samstarf er innan bæjarins í náms- og starfsráðgjöf 

og hverjir koma að stuðningi sem ungt fólk fær í náms- og starfsvali á Akranesi. Í ljós kom að 

stefnumótun náms- og starfsráðgjafar er takmörkuð og þegar eitt bæjarfélag er skoðað, 

Akranes, virðist lítil umræða vera um þessi efni og engin áætlun um að móta stefnu næstu 

árin. Þátttakendur virðast vita af mikilvægi náms- og starfsráðgjafar og að henni mætti sinna 

betur innan bæjarins. Samstarf innan skólanna er nokkuð gott en lítið samstarf er á milli 

stofnana í bænum til að styðja við ungt fólk í náms- og starfsvali. Ekki er gert ráð fyrir náms- 

og starfsfræðslu í stundatöflu grunnskólans og lítil fræðsla fer fram í framhaldsskólanum. 

Starfslýsingu fyrir starf náms- og starfsráðgjafa vantar sem og að hafa umgjörð utan um 

starfið, eins og heildræna áætlun í náms- og starfsráðgjöf. Valfærni ungs fólks á Akranesi er 

talin mismikil og stuðningurinn sem ungt fólk fær við náms- og starfsval er takmarkaður.  

 

Stuðningur við ungt fólk í náms- og starfsvali 

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða stuðning fær ungt fólk á 

Akranesi í náms- og starfsvali. Í ævilangri náms- og starfsráðgjöf er lögð áhersla á að allir 

einstaklingar fái stuðning til að koma auga á getu sína, hæfni og áhuga jafnframt því að þeir 

taki virkan þátt í og fái stuðning við náms- og starfsval (Council of the European Union, 

2004; Den Boer o.fl., 2004). Hugmyndir kenningar um hugræna úrvinnslu upplýsinga eru að 

einstaklingar hagnist af því að velta fyrir sér náms- og starfsvali og læra þar með að taka 

upplýstar ákvarðanir á náms- og starfsferli (Sampson o.fl.,1999; Sampson o.fl., 2000; 

Sampson o.fl., 2004; Sharf, 2010). Heimildum ber saman um að ungt fólk sem fær stuðning á 

náms- og starfsferli sínum öðlast meiri færni í náms- og starfsvali sem og að leysa vanda og 

taka ákvarðanir í náms- og starfsvali. 
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 Samkvæmt framkvæmdastjóra Fjölskyldustofu Akraneskaupstaðar greiðir bærinn fyrir 

75% starf náms- og starfsráðgjafa í yfir 600 nemenda grunnskóla, sem gerir 800 nemendur 

fyrir hvern náms- og starfsráðgjafa í fullu starfi. Hins vegar nýtir skólastjóri grunnskólans 

hluta þess fjármagns sem skólinn fær fyrir sérkennslu til náms- og starfsráðgjafar. Því er 

starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa við skólann samtals 125% sem gera um 480 nemendur 

fyrir hvern ráðgjafa sem er í samræmi við hugmyndir nefndar á vegum menntamálaráðherra 

(Menntamálaráðuneytið, 2007) þó bandarísku námsráðgjafarsamtökin leggi til að 

nemendafjöldi á hver ráðgjafa sé ekki meiri en 400 (Gyspers og Henderson, 2006). Í 

Fjölbrautaskólanum, sem er ríkisrekinn og Akraneskaupstaður hefur ekki fjárhagslega 

aðkomu að, eru um 400 nemendur á hvern náms- og starfsráðgjafa. Samkvæmt hugmyndum 

nefndarinnar ætti fjöldinn að vera um 300 nemendur og því töluvert fleiri nemendur sem þeir 

ráðgjafar sinna en ráðlagt þykir (Menntamálaráðuneytið, 2007). Rannsókn Numminen og 

Kasurinen (2003) leiddi í ljós að í mörgum skólum væri hver náms- og starfsráðgjafi að sinna 

fleiri en 300 nemendum og þar af leiðandi gátu ekki allir nemendur leitað til hans. Því má 

velta fyrir sér hvort fjöldi nemenda á hvern náms- og starfsráðgjafa í grunn- og 

framhaldsskóla sé of mikill þannig að náms- og starfsráðgjafarnir nái ekki að sinna öllum 

sínum verkefnum. Nánar verður fjallað um tímaleysi náms- og starfsráðgjafa hér á eftir.  

 Eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafa er að finna leiðir til að styðja við árangur í 

námi og draga úr brottfalli (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson,2003) sem 

samræmist hugmyndum nokkurra þátttakenda í þessari rannsókn um forvarnargildi náms- og 

starfsráðgjafar. Náms- og starfsráðgjafinn í framhaldskólanum telur brottfall vera afleiðingu 

þess að nemendur hafa ekki tekið ákvörðun um náms- og starfsval og ef til vill er ein ástæðan 

takmörkuð náms- og starfsfræðsla. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem 

Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson (2003) gerðu á brottfalli sem gáfu til kynna að 

þörf væri á markvissri náms- og starfsfræðslu sem leiðir af sér árangursríkari ákvarðanir í 

náms- og starfsvali. Því má velta fyrir sér hvort efla ætti stuðning fyrr á skólagöngunni með 

markvissri náms- og starfsfræðslu.  

Þegar þátttakendur í þessari rannsókn voru inntir eftir stuðningi sem ungt fólk fær við 

náms- og starfsval á Akranesi kom í ljós að sá stuðningur sem er innan skólans er ekki mjög 

markviss. Það samstarf sem er til staðar innan grunn- og framhaldsskólans miðar ekki 

markvisst að því að auka valfærni nemenda. Þátttakendur eru meðvitaðir um þörfina á að hafa 

náms- og starfsráðgjafa í skólum sem allir hafa aðgang að og að efla þurfi valfærni ungs fólks 

sem lögð er áhersla á í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (OECD, 2004a). Þátttakendur töldu 

valfærni ungs fólks mismikla og veltu fyrir sér hvort skólinn væri að veita nógu mikinn 
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stuðning til að efla valfærni meðal annars þar sem takmörkuð náms- og starfsfræðsla er til 

staðar (OECD, 2004a). Þeir töldu einnig forsendur sem ungt fólk hefur til að taka ákvörðun á 

náms- og starfsferli misjafnar, má þar nefna fjölskyldu- og félagslegar aðstæður auk þess 

þroska sem það býr yfir og þeirrar fræðslu sem ungt fólk fær um nám og störf. Eitt markmið 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar er að allir hafi jafnan rétt til menntunar og ævilangrar 

náms- og starfsráðgjafar auk þess að stuðla að félagslegum jöfnuði (CEDEFOP, 2003; 

European lifelong guidance policy network, 2010; OECD, 2004a; Watts og Fretwell, 2004). 

Jafnframt er talið að ýmis mismunun getur dregið úr ákvarðantöku þeirra (Sampson o.fl., 

2000; Sampson o.fl., 2004). Til að ná þessum markmiðum er mikilvægt að koma á samstarfi 

innan náms- og starfsráðgjafarþjónustu til að mæta ólíkum þörfum þessara einstaklinga en 

samstarfið getur stutt við náms- og starfsferilsþróun þeirra (Nykänen, 2011; Nykänen o.fl. 

2011, 2012; Sampson o.fl., 2000; Sampson o.fl., 2004). Heildræn náms- og 

starfsráðgjafaráætlun getur stutt við samstarfið sem og eflt einstaklinga í að taka upplýstar og 

sjálfstæðar ákvarðanir um val á námi eða starfi (Gyspers og Henderson, 2006; Nykänen o.fl., 

2012; OECD, 2004a; Watts og Fretwell, 2004). Samstarf á Akranesi er hins vegar ekki mikið 

en nánar verður fjallað um það samstarf sem er fyrir hendi hér á eftir. 

 

Náms- og starfsfræðsla 

Heimildum ber saman um að náms- og starfsráðgjöf ævina alla getur aukið valfærni 

einstaklinga og að markviss náms- og starfsfræðsla getur auðveldað og verið stuðningur við 

ungt fólk við náms- og starfsval sem og að vera skilvirkasta leiðin. Þar sem valfærni mótast 

snemma á lífsleiðinni skiptir miklu máli að nemendur fái náms- og starfsfræðslu í byrjun eða 

fljótlega á skólagöngunni. Hér verður sjónum beint að því að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvernig er staðið að náms- og starfsfræðslu í skólum bæjarins. 

 Náms- og starfsfræðsla í grunnskóla þessarar rannsóknar er af skornum skammti. 

Nemendur í 8. og 9.bekk fá fjórar kennslustundir yfir veturinn og nemendur í 10.bekk fá sex 

kennslustundir. Þetta eru innan við tíu klukkustundir í náms- og starfsfræðslu á öllu 

unglingastiginu. Í samanburði við fjölda klukkustunda sem finnskir grunnskólanemendur fá í 

náms- og starfsfræðslu í unglingadeild þá er hún tæplega átta sinnum meiri en í 

grunnskólanum á Akranesi (European lifelong guidance policy network, 2011-2012). Velta 

má fyrir sér hver staðan væri ef skólinn kæmi ekki til móts við framlag bæjarins og ráðgjöf og 

fræðsla væri enn minni. Eins og fram kom hjá þátttakendum þá nýtir náms- og starfsráðgjafi 

allan þann tíma og þau tækifæri sem gefast til að koma fræðslunni að. Það vekur athygli að 
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náms- og starfsráðgjöf sé blandað saman við sérkennslu og má velta fyrir sér hvort 

verkaskipting samkvæmt stefnumótandi líkönunum sé ekki skýr. Einnig vekur þessi umræða 

spurningar um hvort nemendum á Akranesi sé mismunað um þá náms- og starfsráðgjöf sem 

þeim stendur til boða með ósamræmi í starfshlutfalli ráðgjafanna þar sem það er í höndum 

skólastjóra grunnskólanna á Akranesi hvort og hvernig þeir ráðstafa starfshlutfalli náms- og 

starfsráðgjafa. Einn þátttakandi þessarar rannsóknar leggur áherslu á ábyrgð skólanna að veita 

öllum börnum jöfn tækifæri til menntunar og náms- og starfsráðgjafar. Í markmiðum 

stefnumótunar náms- og starfsráðgjafar er lögð áhersla á jöfn tækifæri til náms (OECD, 

2004a) sem og í lagasetningum um náms- og starfsráðgjöf, þar á meðal lögum um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (19/2013).  

 Náms- og starfsráðgjöf er ekki hluti af stundatöflu grunn- og framhaldsskóla á Íslandi 

og ekki á Akranesi þrátt fyrir lög sem fjalla um náms- og starfsráðgjöf og náms- og 

starfsfræðslu. Þar af leiðandi má ætla að náms- og starfsfræðsla hafi ekki sama vægi hér á 

landi og í nágrannaþjóðunum og hún hefur ekki verið fest í sessi (Gerður G. Óskarsdóttir, 

1990; Þingskjal 353, 2008-2009) þrátt fyrir áherslur um að gera náms- og starfsfræðslu að 

skyldugrein í grunn- og framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007; Þingskjal 353, 2008-

2009). Lög og Aðalnámskrá sem skólarnir starfa eftir skýra ekki í hverju fræðslan á að felast 

og því getur verið hætta á því að hún verði ómarkviss eins og reyndin virðist vera á Akranesi. 

Einn þátttakanda þessarar rannsóknar talar um skort á markmiðum og áætlunum íslensku 

þjóðarinnar sem kemur niður á valfærni ungs fólks og því má velta fyrir sér hvort ríkisvaldið 

hafi sofnað á verðinum hvað stefnumótun náms- og starfsráðgjafarþjónustu varðar þar sem 

áhersla á ráðgjöfina er ekki í samræmi við hin Norðurlöndin og þróunin hæg (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 1994; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Þingskjal 353, 2008-2009). Auk þess 

sem Ísland stendur nágrannaþjóðum sínum að baki hvað stefnu og skipan náms- og 

starfsráðgjafar varðar (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Þingskjal 353, 2008-2009). 

Í þessari rannsókn kom jafnframt fram að þeir þátttakendur sem koma að náms- og 

starfsráðgjöf í grunnskólanum eru ekki vissir um skilvirkni starfskynninga í fyrirtæki og 

stofnanir á náms- og starfsvitund nemenda. Þetta samræmist því sem niðurstöður Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur (2007) bentu til, en það var að skrifleg verkefni hafi jákvæðari áhrif en 

heimsóknir á vinnustaði. Auk þess hefur í erlendum rannsóknum verið bent á fimm virk atriði 

í náms- og starfsráðgjöf, til dæmis að nemendur geri skrifleg verkefni og leiti upplýsinga, sem 

bæta árangur ráðgjafarinnar (Brown og Ryan Krane, 2000; Brown o.fl., 2003; Brown og 

McPartland, 2005). Í finnskri rannsókn sem gerð var á náms- og starfsráðgjöf var lagt upp 

með, og ætla mætti að sú þörf væri einnig fyrir hendi á Akranesi, að byggja náms- og 
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starfsfræðslu upp sem langtímaverkefni með skýra sýn á náms- og starfsferil sem hefst 

snemma á lífsleiðinni en miðar ekki nær eingöngu á elstu bekki grunnskóla (Numminen og 

Kasurinen, 2003).  

 Af þessari umræðu má draga þá ályktun að efla þurfi náms- og starfsráðgjöf, náms- og 

starfsfræðslu og þar með valfærni ungs fólks. Í einhverjum tilfellum þarf að bæta félagslegar 

aðstæður ungs fólks til að efla valfærni þeirra sem og að veita þeim kost á sömu réttindum til 

menntunar og náms- og starfsráðgjafar. Þar sem náms- og starfsfræðsla er takmörkuð og ekki 

skyldufag innan grunn- og framhaldsskóla má ætla að stuðningur við ungt fólk í náms- og 

starfsvali sé ekki eins mikill og þörf er á, þrátt fyrir vilja og áhuga náms- og starfsráðgjafanna. 

Til að styðja við ungt fólk í náms- og starfsvali þarf að skoða þær aðferðir sem notaðar eru í 

ráðgjöf og hvaða tíma náms- og starfsráðgjafar hafa til að sinna starfi sínu sem skildi líkt og 

vísað er til í sýnilegri ráðgjöf í finnska líkaninu. Með stefnumótun náms- og starfsráðgjafar 

þar sem stuðst er við stefnumótandi líkön getur náms- og starfsfræðslan orðið markvissari 

sem og starf ráðgjafans, sem þar af leiðandi eykur skilvirkni náms- og starfsráðgjafar. Nánar 

verður fjallað um stefnumótun og stefnumótunarleiðir hér á eftir. 

 

Viðhorf og sýn til stefnumótunar 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hver eru viðhorf og sýn 

einstaklinga sem koma að náms- og starfsráðgjöf á Akranesi til stefnumótunar í náms- og 

starfsráðgjöf. Ævilöng náms- og starfsráðgjöf er mikilvægur þáttur í stefnumótun ráðgjafar en 

flokka má náms- og starfsráðgjöf ævina alla á tvo vegu, annars vegar græðandi nálgun og hins 

vegar gagnvirka nálgun sem er til lengri tíma (Den Boer o.fl., 2004). Eins og núverandi staða 

náms- og starfsráðgjafar er á Akranesi mætti lýsa henni sem græðandi nálgun í ráðgjöf þar 

sem ráðþegar fá aðstoð við að leysa úr vanda á náms- og starfsferli með viðtölum, mati og 

upplýsingagjöf en takmarkaðri náms- og starfsfræðslu. Heimildum ber saman um að ef 

gagnvirk nálgun væri notuð með langtímaáætlun þá mætti ætla að meiri áhersla væri á náms- 

og starfsfræðslu, að ráðþegar gætu bætt hæfni sína og þekkingu til að taka upplýstar 

ákvarðanir á náms- og starfsferli.  

 Ef markmið ævilangrar náms- og starfsráðgjafar (OECD, 2004a) eru borin saman við 

störf náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum í þessari rannsókn þá leggja þeir 

sig fram við að fræða og styðja við nemendur skólanna en hins vegar virðist mikill tími þeirra 

fara í persónulega ráðgjöf vegna vandamála sem upp koma, til dæmis eineltismála og 
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félagslegra erfiðleika nemenda. Það er mikilvægt að sinna þessum málefnum en fyrir vikið 

verður áherslan á náms- og starfsfræðslu ekki eins mikil. Fram kom hjá þátttakendum þessarar 

rannsóknar tímaleysi náms- og starfsráðgjafa og að ekki væri hægt að sinna öllum nemendum 

skólanna. Þetta samræmist niðurstöðum meistararannsóknar Eddu Bjarkar Viðarsdóttur 

(2004) sem gáfu til kynna tímaleysi náms- og starfsráðgjafa vegna persónulegrar ráðgjafar 

sem og umfjöllunar nefndar á vegum menntamálaráðherra (Þingskjal 353, 2008-2009). 

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun er talin geta dregið úr persónulegri ráðgjöf þar sem 

lögð er meiri áhersla á til dæmis náms- og starfsfræðslu og með því er hægt að sinna fleiri 

nemendum í einu (Gyspers og Henderson, 2006). Því má velta fyrir sér hvort hagkvæmara 

væri að styðjast við heildræna áætlun og að auka starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa til að 

geta sinnt persónulegri ráðgjöf auk þess að vinna að markvissri náms- og starfsfræðslu sem 

gerir einstaklingum kleift að stjórna og skipuleggja náms- og starfsferil sinn í samræmi við 

markmið, hæfni og áhuga (Den Boer o.fl., 2004). Fjallað hefur verið um að þörfum ákveðinna 

hópa sem þurfa á ráðgjöf að halda sé ekki mætt (European lifelong guidance policy network, 

2010) og má velta fyrir sér hvort það sama eigi við um ungt fólk á Akranesi sem eiga í 

erfiðleikum með náms- og starfsval en fá ekki tíma vegna mikils álags á ráðgjafa. Með 

stefnumótandi aðgerðum í náms- og starfsráðgjöf mætti leggja grunninn að bættum stuðningi 

við ungt fólk við náms- og starfsval. Má þar nefna ákveðnum nemendafjölda á hvern ráðgjafa, 

verkaskiptingu og umgjörð um starf ráðgjafanna.  

   

Stefnumótun. 

Hugmyndir nokkurra þátttakenda þessarar rannsóknar samræmast hugmyndum um 

stefnumótun Efnahags- og framfarastofnunarinnar í náms- og starfsráðgjöf þar sem fjallað er 

um fjölbreytt en flókið námsframboð sem ungt fólk stendur frammi fyrir. Til að einstaklingar 

geti tekið ákvörðun um nám eða starf þarf að efla náms- og starfsráðgjafarþjónustu og er 

stefnumótun og samstarf þar lykilþættir (OECD, 2004a). Engin stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf á sér stað innan Akraneskaupstaðar eða skóla bæjarins. Lög sem kveða á um 

náms- og starfsráðgjöf eru lögð til grundvallar starfinu en þau eru mjög opin og kveða ekki á 

um markviss verkefni náms- og starfsráðgjafar eða gefa umgjörð utan um starf þeirra. Náms- 

og starfsráðgjafi grunnskólans í þessari rannsókn talar til dæmis um að náms- og 

starfsfræðslan í skólanum sé undir honum komin og áhuga hans um að veita fræðsluna. Ein 

leið til að bæta úr þessu er markviss stefnumótun náms- og starfsráðgjafar þar sem líkön og 

kenningar eru notaðar til grundvallar og stuðnings ráðgjöfinni. Ráðgjöf á Akranesi er ekki í 

fullu samræmi við þær forsendur sem settar eru fram í finnska líkaninu, eins og stefna og 
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samhengi, sem falla undir opinbera stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf (Nykänen o.fl., 

2011; Nykänen o.fl., 2012; OECD, 2004a). Skólastjórar bæjarins sýna skilning á mikilvægi 

náms- og starfsráðgjafa með því að auka starfshlutfall þeirra til móts við hlutfallið frá bænum. 

Hlutfallið sem bærinn greiðir fyrir náms- og starfsráðgjöf er ekki hátt þrátt fyrir að flestir 

þátttakendur þessarar rannsóknar telji ráðgjafana lykilstarfsmenn í skólastarfi. Því má velta 

fyrir sér hvort aðilar sem koma að náms- og starfsráðgjöf séu nægilega upplýstir um 

forvarnargildi náms- og starfsráðgjafar. Þó það sé mikils virði að skólinn sýni vilja og 

skilning á að koma til móts við nemendur með því að auka starfshlutfall náms- og 

starfsráðgjafa væri ákjósanlegra að þetta aukna starfshlutfall kæmi frá bænum svo allir 

nemendur ættu sama rétt á náms- og starfsráðgjöf.  

Þó breytingar hafi orðið á stöðu náms- og starfsráðgjafa innan bæjarins, það er að nú 

eru ráðgjafar starfandi í öllum skólum þá á bærinn enn langt í land með að ná þeim 

markmiðum stefnumótunar sem sett hafa verið fram. Hugmyndir sem nefndir á vegum 

Menntamálaráðuneytisins hafa lagt til um þessi atriði síðustu árin virðast ekki nýttar í 

stefnumótun. 

 

Niðurskurður. 

Samkvæmt Efnahags- og framfarastofnuninni er stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf 

mikilvæg því hún er talin veita mest fjármagn til þjónustunnnar (OECD, 2004a). Í þessari 

rannsókn kom fram að niðurskurður hjá Akraneskaupstað í náms- og starfsráðgjafarþjónustu 

væri til staðar og engar áætlanir eru um að fjármagn verði lagt til þjónustunnar. Ekki hefur 

verið ráðist í stefnumótun náms- og starfsráðgjafar hjá bænum og eftirfylgd með starfinu er 

ekki mikil. Þegar náms- og starfsráðgjafarþjónusta er skipulögð í tilteknu sveitarfélagi verður 

að aðlaga forsendur hennar að aðstæðum í sveitarfélaginu og ef forsendur breytast til dæmis í 

framkvæmdaáætlun þess verða einnig breytingar á skilyrðum fyrir ráðgjafarþjónustunni. Það 

þýðir að forsendur fyrir ráðgjöf eru fjármagnstengdar (Nykänen o.fl., 2011). Því má ætla að 

niðurskurður hjá Akraneskaupstað komi niður á náms- og starfsráðgjafarþjónustu sem getur 

verið ein ástæða þess að ekki er lögð meiri áhersla á ráðgjöfina hjá bænum.  

Þátttakendur í þessari rannsókn sem koma að náms- og starfsráðgjöf virðast gera sér 

grein fyrir mikilvægi ráðgjafarinnar. Þó er áhersla á mat náms- og starfsráðgjafar lítil og 

umgjörð utan um starfið frá stjórnendum ekki til staðar. Mikilvægi mats á náms- og 

starfsráðgjöf hefur verið til umfjöllunar hér og ef hægt er að sýna fram á árangur náms- og 

starfsráðgjafar getur það skilað auknu fjármagni til náms- og starfsráðgjafarþjónustunnar 

(Gyspers og Henderson, 2006; Þingskjal 353, 2008-2009). Ef náms- og starfsráðgjöf væri efld 
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innan Akraneskaupstaðar gæti verið árangursríkt að meta ráðgjöfina reglulega svo hún skili 

sem mestum árangri og fjármagni til notenda og til bæjarins.  

 

Starfslýsing og heildræn áætlun í náms- og starfsráðgjöf 

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða umgjörð hafa náms- og 

starfsráðgjafar utan um starf sitt. Hjá nokkrum þátttakendum þessarar rannsóknar kom fram 

að skortur er á starfslýsingu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólanum og hafa náms- og 

starfsráðgjafarnir tekið til þess ráðs að útbúa sína eigin starfslýsingu. Skilgreiningu á hlutverki 

náms- og starfsráðgjafa og samræmingu á starfslýsingum þeirra hefur vantað 

(Menntamálaráðuneytið, 1998) þrátt fyrir lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa 

(Lög um náms- og starfsráðgjafa nr.35/2009) og lagagreina um rétt nemenda til náms- og 

starfsráðgjafar samkvæmt grunn- og framhaldsskólalögum, lögum um jafna stöðu og jafna rétt 

kvenna og karla og lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Eins og 

fram kom hjá þátttakanda sem starfar sem náms- og starfsráðgjafi í grunnskólanum þá hefur 

skólastjórnin ekki samþykkt starfslýsinguna sem ráðgjafar skólans lögðu fram eða sýnt 

viðbrögð við henni. Því má velta fyrir sér hvort staðan á Akranesi sé sú sama og kom fram í 

finnskri rannsókn, það er að skólastjórnendur meti þá þjónustu, sem náms- og starfsráðgjafar 

veita, meiri en náms- og starfsráðgjafar og treysti þar af leiðandi náms- og starfsráðgjöfunum 

fyrir starfi sínu án þess að skólinn eða bærinn setji umgjörð utan um starfið (Numminen og 

Kasurinen, 2003).  

Fagþekking er ein stoð finnska líkansins. Þátttakendur þessarar rannsóknar eru ýmist 

menntaðir eða eru að mennta sig sem náms- og starfsráðgjafar og hafa þeir allir réttindi til að 

starfa sem slíkir samkvæmt lögum um náms- og starfsráðgjafa (Nykänen, 2011; Nykänen 

o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012). Ef stuðst væri við heildræna áætlun í náms- og starfsráðgjöf 

sem einnig er umgjörð utan um starfið, auk lykilatriða í líkaninu um samstarfsnet um náms- 

og starfsráðgjöf, væri hægt að meta starf náms- og starfsráðgjafa og ef áætlunin sýndi árangur 

af starfseminni efldist meðal annars upplýsingaflæði til skólastjórnenda og annarra sem taka 

þátt í áætluninni. Með mati á starfinu fær náms- og starfsráðgjafi auk þess tækifæri til að 

skilgreina starf sitt enn frekar (Gyspers og Henderson, 2006).  

Í líkaninu og heildrænu áætluninni er lögð áhersla á skipulag náms- og starfsráðgjafar 

og mikilvægi áætlanagerðar til að skilgreina starf ráðgjafanna (Nykänen, 2011; Nykänen o.fl., 

2011; Nykänen o.fl., 2012). Samkvæmt þátttakendur þessarar rannsóknar virðist áætlanagerð 

og útfærsla ráðgjafarinnar vera í höndum ráðgjafanna sjálfra þó að fyrstu árin hafi verið meiri 



70 

eftirfylgd stjórnenda Akraneskaupstaðar með starfinu. Íslenskir náms- og starfsráðgjafar 

virðast ekki starfa eftir áætlunum eða ákveðnum markmiðum líkt og nágrannaþjóðirnar 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Þingskjal 353, 2008-2009). Því má segja að allir aðilar 

er koma að náms- og starfsráðgjöf á Akranesi gætu hagnast af því ef bæjarfélagið myndi 

styðjast við stefnumótandi líkön í náms- og starfsráðgjöf þar sem líkönin sem hafa verið kynnt 

hér leggja áherslu á heildstæða ráðgjöf með skýrri stefnumótun og skilvirkum aðferðum.  

 Þegar helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar með tilliti til stefnumótunar 

í náms- og starfsráðgjöf virðast aðilar sem koma að náms- og starfsráðgjöf á Akranesi hafa 

jákvætt viðhorf til ráðgjafarinnar og mikilvægi hennar. Viðhorfið og sýnin á náms- og 

starfsráðgjöf eru þó ekki alltaf stefnumótandi eða markviss. Lög sem kveða á um náms- og 

starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu liggja til grundvallar starfinu en stefnumótun 

ráðgjafarinnar er ekki til staðar hjá bænum og ráðgjafar finna fyrir tímaleysi. Nokkrir 

þátttakendur í rannsókninni höfðu ekki mikla trú á því að mótuð yrði stefna í náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu hjá Akraneskaupstað á næstunni. Því má velta fyrir sér hver staða 

náms- og starfsráðgjafar verður hjá bænum þar sem áður hefur komið fram að stefnur og 

skipan í náms- og starfsráðgjöf á Íslandi sé ekki komin eins langt á veg og í 

nágrannaþjóðunum og ýmislegt sem upp á vantar, til dæmis upplýsingasíðu og rafræna 

ráðgjöf, til að komast nær þeim (Þingskjal 353, 2008-2009). Það vekur einnig upp spurningar 

hvort stefnumótun náms- og starfsráðgjafar frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu sé til.  

 

Hverjir styðja við ungt fólk í náms- og starfsvali 

Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum: Hvernig er samstarf innan Akraness 

er viðkemur náms- og starfsráðgjöf og hverjir telja einstaklingar, sem koma að ráðgjöfinni, 

að veiti stuðning við náms- og starfsval ungs fólks í bænum. Samkvæmt hugmyndum líkans 

um samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf þarf áætlanagerð, samstarf og samvinna 

fjölfaglegra aðila að vera til staðar til að byggja upp skilvirka náms- og starfsráðgjöf 

(Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012). Þegar þátttakendur þessarar rannsóknar voru 

inntir eftir hvernig samstarfið innan Akraneskaupstaðar væri til að styðja við náms- og 

starfsval ungs fólks kom í ljós að samstarfið í heild er ekki mikið og ekkert samstarfsnet er til 

í náms- og starfsráðgjafarþjónustu hjá bænum. Takmarkað samstarf er innan Akranes til að 

styðja við ungt fólk við náms- og starfsval og engin formleg áætlanagerð er fyrir hendi en 

þessir þættir vega þungt í þeim líkönum sem hér hafa verið til umfjöllunar. Náms- og 

starfsráðgjafar sem tóku þátt í þessari rannsókn leggja sig fram við að veita góða þjónustu en 



71 

geta ekki sinnt starfi sínu eins og þeir vilja sökum tímaleysis og álags. Til að draga úr álagi og 

auka tíma geta aðilar og stofnanir sem kom að náms- og starfsráðgjöf meðal annars unnið 

saman að því að styðja einstaklinga við náms- og starfsval sem talið er auka líkurnar á því að 

nemandi ljúki námi á áætluðum tíma (Den Boer o.fl., 2004; Nykänen o.fl., 2011; Nykänen 

o.fl., 2012). Þátttakendur vita að vissu leyti af mikilvægi og skilvirkni samstarfs, bæði fyrir þá 

sem koma að náms- og starfsráðgjafarþjónustu sem og þá sem þurfa á ráðgjöfinni að halda. 

Þeir vilja leggja sérstaka áherslu á samstarf við foreldra sem er talið geta skilað bættum 

námsárangri og námsvali nemenda (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003). 

Samstarf milli foreldra og skóla samræmist einnig hugmyndum finnska líkansins, 

hugmyndum um heildstæða áætlun og kenningar um hugræna úrvinnslu upplýsinga. 

Stuðningur fjölskyldu er auk þess talinn hafa góð áhrif á hvernig einstaklingar glíma við 

vandamál á námsferlinum (Raskin, 1998). Því má leiða líkur að því að samstarfið geti aukið 

valfærni ungs fólks. Einn þátttakandi þessarar rannsóknar segist þó ekki hafa trú á því að 

samstarfið innan bæjarins eigi eftir að aukast á næstunni þar sem áherslur séu frekar á að leysa 

félags- og persónuleg vandamál nemenda. Þó samstarf innan Akranesbæjar sé lítið til að 

styðja við ungt fólk í náms- og starfsvali þá er samstarfið meira þegar kemur að alvarlegum 

vandamálum nemenda í skólunum, það er samstarf á milli bæjarins, skólans, fyrirtækja eða 

annarra stofnana og foreldra en það getur auðveldað lausn á vanda einstaklinga (Agranoff, 

2006; McGuire, 2002, 2006; Nykänen, 2011).  

Í stefnumótun er lögð áhersla á að hafa góð tengsl og samfellu á milli skólastiga 

(Nykänen, 2011; Nykänen o.fl., 2012; OECD, 2004a). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

samræmast niðurstöðum rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) þar sem fram kom að 

samstarf milli skólanna væri lítið fyrir utan kynningar á framhaldsskólanámi fyrir nemendur 

sem eru að ljúka grunnskóla. Það helsta sem gert er til að brúa bilið á milli skólastiganna á 

Akranesi eru einmitt þær kynningar sem nemendur í 10.bekk fá á framhaldsskólansnámi. Ef 

til vill er ástæða til að styrkja þessa samfellu og styðja enn frekar við nemendur á þessum 

tímamótum og á fyrstu árum framhaldsskólanáms því niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) bentu til þess að nemendur sem hverfa frá 

námi eru oft komnir skammt áleiðis í námi. Þátttakendur þessarar rannsóknar telja þetta 

samstarf á milli skólanna gott, þó það sé ekki mikið. Einn þátttakanda þessarar rannsóknar 

talaði um að lengja skyldunám í 18 ára aldur sem gæti auðveldað bænum að styrkja brúna á 

milli grunn- og framhaldsskóla og að bærinn gæti haft meiri aðkomu að málefnum ungs fólks 

sem lokið hefur grunnskólanámi. Líta má á þetta sem stefnumótandi aðgerð sem gæti dregið 

úr brottfalli nemenda.  



72 

 Náms- og starfsráðgjöf er mikilvæg ævina alla og lögð er áhersla á að aðilar og 

stofnanir er koma að ráðgjöf vinni saman til að styðja enn betur við ólíka einstaklinga sem 

þurfa á ráðgjöfinni að halda (European lifelong guidance policy network, 2010; Den Boer 

o.fl., 2004; Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012; OECD, 2004a). Þeir sem helst koma að 

náms- og starfsráðgjöf innan grunnskólans eru ráðgjafar og kennarar sem starfa við skólann. 

Þó telur skólastjóri grunnskólans að allir starfsmenn skólans geti verið til staðar fyrir 

nemendur og að nemendur geti nýtt sér auðvelt aðgengi að þeim starfsmönnum sem eru í 

beinum samskiptum við þá. Staða grunnskólans er að einhverju leyti í samræmi við 

hugmyndir finnska og bandaríska líkanins, það er að samstarf er innan skólans. Samstarf utan 

skólans til að styðja ungt fólk í náms- og starfsvali er lítið, eins og við fyrirtæki og stofnanir, 

tómstundastarf eða heilbrigðiststofnanir en í stefnumótandi líkönunum og ævilangri náms- og 

starfsráðgjöf er lögð áhersla á samstarf þessara stofnana ásamt fleirum (Gypsers og 

Henderson, 2006; OECD, 2004a; Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012). Þetta samræmist 

einnig niðurstöðum rannsóknar Nykänen (2011) sem bentu til að stofnanir sem koma að 

stuðningi við ungt fólk við náms- og starfsval eru að vissu leyti einangraðar því ekkert 

samstarfsnet er fyrir hendi og samstarf lítið utan skólanna. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

eru einnig samhljóma niðurstöðum annarrar finnskrar rannsóknar (Atjonen o.fl., 2009) þar 

sem fram kom að samstarf innan skólanna væri nokkuð gott en lítið samstarf væri utan þeirra. 

Í framhaldsskólanum veita náms- og starfsráðgjafar helsta stuðning við ungt fólk og það sama 

á við stuðning sem Vinnumálastofnun veitir. Samstarf í náms- og starfsráðgjöf utan þessara 

stofnana er lítið. Ef það samstarf sem er til staðar, auk samstarfs utan skólans væri 

markvissara, þar sem ýmsir fagaðilar kæmu að náms- og starfsráðgjafarþjónustu, gæti það eflt 

náms- og starfsráðgjöfina, byggt upp traust og dregið meðal annars úr brottfalli (Nykänen 

o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012).  

 Þegar helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar með tilliti til hvaða 

samstarf er innan Akraness í náms- og starfsráðgjafarþjónustu og hverjir styðja ungt fólk í 

náms- og starfsvali kemur í ljós að þeir sem styðja ungt í náms- og starfsvali séu helst náms- 

og starfsráðgjafar þó aðrir starfsmenn grunnskólans komi einnig að þeim stuðningi. Náms- og 

starfsráðgjafar og þeirra sem koma að ráðgjöf sýna áhuga á að auka samstarf innan bæjarins 

til að styðja við ungt fólk í náms- og starfsvali. Ýmsar hugmyndir komu fram sem hægt er að 

nýta. Einnig má hafa til fyrirmyndar það samstarf sem á sér stað innan bæjarins er viðkemur 

þeim nemendum sem eiga í vanda á náms- og starfsferli. Nefna má samstarf 

Akraneskaupstaðar við Vinnumálastofnun, Virk endurhæfingu, stéttarfélögin og fyrirtæki og 

stofnanir í bænum auk foreldra þar sem það á við. Það er í samræmi við hugmyndir líkansins 
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um samstarfsnet um náms- og starfsráðgjöf að nota megi líkanið sem umgjörð til að nýta sem 

best þau úrræði sem eru til staðar í bænum og þannig sé kröfum ráðgjafarþjónustu mætt 

(Numminen og Kasurinen, 2003; Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012). Aðgengi að 

samstarfi innan bæjarins ætti að vera gott, eins og kom fram hjá nokkrum þátttakendum, 

boðleiðir eru stuttar og aðilar, stofnanir og fyrirtæki vita hvert af öðru. 

 

Samantekt 

Í eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður og því verða niðurstöður 

þessarar rannsóknar ekki heimfærðar á aðra aðila er koma að náms- og starfsráðgjöf innan 

bæjarins né á önnur sveitarfélög. Svo virðist sem skortur á stefnumótun innan 

Akraneskaupstaðar hafi áhrif á að þjónustan er ekki meiri en raun ber vitni. Auk þess sem 

fjármagn vantar til að stuðla að skilvirkri náms- og starfsráðgjöf. Náms- og starfsráðgjöf á 

Akranesi virðist ekki vera í fullu samræmi við áherslur sem Efnahags- og framfarastofnunin 

leggur áherslu á um heildræna þjónustu og fullnægjandi úrræði (OECD, 2004a). Einnig þarf 

að huga betur að forsendum ráðgjafar samkvæmt finnska líkaninu til að stuðla að skilvirkri 

náms- og starfsráðgjöf, má þar nefna stefnumótun og samstarf, umgjörð utan um starf 

ráðgjafanna og mat á henni (Nykänen, 2011; Nykänen o.fl., 2011; Nykänen o.fl., 2012). 

Upplýsa þarf aðila og stofnanir sem koma að náms- og starfsráðgjöf um þann stuðning og 

forvarnargildi sem náms- og starfsráðgjöf hefur fyrir ungt fólk í náms- og starfsvali.  
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Tillögur til úrbóta 

 

Þegar dregnar eru saman meginniðurstöður þessarar rannsóknar sést að takmörkuð 

stefnumótun á sér stað í náms- og starfsráðgjöf hjá Akraneskaupstað og að lítil umræða er um 

stefnumótun meðal þeirra sem koma að ráðgjöfinni. Þátttakendur virðast þó vita af mikilvægi 

náms- og starfsráðgjafar og að henni mætti sinna betur innan bæjarins. Niðurstöður benda 

einnig til þess að samstarf til að styðja við ungt fólk við náms- og starfsval á Akranesi sé að 

einhverju leyti til staðar innan skólanna en lítið á milli stofnana í bænum. Einnig kom fram að 

ekki er gert ráð fyrir náms- og starfsfræðslu í stundatöflu grunnskólans og lítil fræðsla fer 

fram í framhaldsskólanum. Þátttakendur telja valfærni ungs fólks á Akranesi mismikla og 

stuðningurinn sem ungmenni fá við náms- og starfsval er ekki markviss. Margir þátttakendur 

sýndu áhuga á að auka samstarf og stefnumótun innan bæjarins þó þeir sæju það ekki gerast í 

náinni framtíð. Ljóst er að ef gera á úrbætur á þessu sviði þarf að gera sér hugmyndir um 

markmið og leiðir að ígrunduðu náms- og starfsvali ungs fólks í bæjarfélaginu. Það gerist með 

því að stilla saman krafta og móta stefnu sem bætir hag fólks í þessu efni.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að miklu leyti samhljóma niðurstöðum fyrri 

rannsókna á náms- og starfsráðgjöf um hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til að stuðla að 

skilvirkri ráðgjöf. Þó niðurstöðurnar komi ekki á óvart þar sem þær staðfesta það sem fram 

hefur komið í fyrri rannsóknum á þessu sviði felst gildi hennar helst í því að tekin er 

sneiðmynd af einu bæjarfélagi til að skoða náms- og starfsráðgjafarþjónustu sem ekki hefur 

verið gert áður. Takmarkanir hennar felast helst í því að rætt var við fáa aðila innan bæjarins 

sem koma með einum eða öðrum hætti að náms- og starfsráðgjöf og miða aðeins að þeim 

stuðningi sem ungt fólk fær í náms- og starfsvali. 

 Hér verða nokkrar tillögur lagðar til úrbóta fyrir Akraneskaupstað. 1) Þar sem finnska 

líkanið miðar að sveitarfélagastiginu og bandarísku líkönin að skólakerfinu mætti styðjast við 

öll líkönin innan eins sveitarfélags. Ef vel ætti að vera getur sveitarfélag markað stefnu og 

komið á samstarfi með því að styðjast við líkanið um samstarfsnet í náms- og starfsráðgjöf 

sem nær til allra hlutaðeigandi. 2) Til viðbótar geta grunn- og framhaldsskólar innan 

sveitarfélagsins byggt náms- og starfsráðgjafarstarfið á heildrænni áætlun og kenningu um 
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hugræna úrvinnslu upplýsinga því grunnurinn að valfærni mótast snemma og því mikilvægt 

að náms- og starfsráðgjöf, þar með talin náms- og starfsfræðsla hefjist snemma á 

skólagöngunni. 3) Auk þess þarf náms- og starfsfræðsla að vera kennd bæði á grunn- og 

framhaldsskólastigi til að undirbúa flutning á milli skólastiga og styðja við nám í valfærni. 

Það er vitað að náms- og starfsval er afar flókið verkefni og flækist mikið fyrir nemendum. 

Hátt brottfall úr framhaldsskólum er ein birtingarmynd þess. Vilji sveitarfélög og skólar gera 

á þessu úrbætur þarf að leita fyrirmynda í líkönum eins og þeim sem hér eru kynnt. 

 Þegar horft er til framtíðar tel ég að huga þurfi að nokkrum þáttum í náms- og 

starfsráðgjafarþjónustu. Í fyrsta lagi þarf að markaðssetja náms- og starfsráðgjöf á Íslandi svo 

landsmenn viti fyrir hvað þjónustan stendur og hverjir geti nýtt sér hana. Í þessu felst einnig 

að upplýsa aðila er koma að náms- og starfsráðgjöf með einum eða öðrum hætti um 

forvarnargildi ráðgjafarinnar. Frekari rannsóknir þarf að gera á skilvirkni náms- og 

starfsráðgjafar og hvaða þættir eru til staðar og hvaða þætti vantar til að auka skilvirkni 

hennar. Auk þess þarf að leggja áherslu á stefnumótun náms- og starfsráðgjafar á Íslandi til að 

hægt sé að byggja upp markvissa og heildræna náms- og starfsráðgjöf. Í því felst meðal 

annars samstarf ýmissa fagaðila, heildræn starfslýsing auk markvissari náms- og 

starfsfræðslu. Í öðru lagi þarf að leggja meiri áherslu á ævilanga náms- og starfsráðgjöf í 

þjálfun þeirra sem starfa við og koma að náms- og starfsráðgjöf, þannig er brúin styrkt á milli 

breytinga á náms- og starfsferli almennings. Í þriðja lagi þarf að fylgja eftir lagasetningu um 

grunn- og framhaldsskóla sem kveða á um náms- og starfsráðgjöf enn frekar í reglugerðum og 

námskrá. Hvers konar náms- og starfsráðgjöf eiga nemendur rétt á, hvert er markmið náms- 

og starfsfræðslu. Auk þess þarf að skýra starf og verksvið náms- og starfsráðgjafa og hve 

mörgum nemendurm hver ráðgjafi sinnir á hverju skólastigi.  

 Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða enn frekar hvernig nemendur 

í grunnskóla meta náms- og starfsráðgjöfina sem þeir fá, þar sem áhersla væri á nemendur á 

öllum stigum grunnskólans. Með slíkri rannsókn fengist sjónarhorn þeirra sem sitja hinu 

megin við borðið, það er notenda náms- og starfsráðgjafar og fá þar með heildstæðari mynd af 

þjónustu náms- og starfsráðgjafar. Einnig væri áhugavert að skoða viðhorf og sýn þeirra er 

koma að náms- og starfsráðgjöf í ríkisstjórninni og þá sérstaklega hjá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu til stefnumótunar í náms- og starfsráðgjöf. Með því fengist 

heildarsýn yfir náms- og starfsráðgjafarþjónustu á landinu og hægt væri að greina hversu 

mikið áhrif bæjarfélag líkt og Akranes hefur á náms- og starfsráðgjöf innan bæjarins.  

 Raddir þeirra er koma með einum eða öðrum hætti að náms- og starfsráðgjöf á 

Akranesi fá að hljóma í verkefninu þar sem rannsóknin var unnin með opnum 
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einstaklingsviðtölum. Þær gefa góða innsýn í þjónustu náms- og starfsráðgjafar á Akranesi og 

viðhorf þessara einstaklinga til ráðgjafarinnar. Niðurstöðurnar gætu nýst aðilum er koma að 

náms- og starfsráðgjöf til að átta sig á stöðu mála, til dæmis í öðru bæjarfélagi. Auk þess geta 

niðurstöður komið náms- og starfsráðgjöfum að gagni í starfi til að minna á mikilvægi 

stefnumótunar og samstarfs í náms- og starfsráðgjöf. Jafnframt eru bundnar vonir við að 

niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst Akraneskaupstað til að meta stöðu sína í náms- og 

starfsráðgjöf og hvað þarf að leggja áherslu á til að byggja upp skilvirkari náms- og 

starfsráðgjöf.  
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Fylgiskjal 1 

 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölunum:  

 

 Hvað telur þú að ungt fólk viti um það framboð sem stendur því til boða í námi og 

starfi?  

 Hver telur þú að veiti upplýsingar um nám og störf fyrir ungt fólk á Akranesi?  

 Hvernig er staðið að náms- og starfsfræðslu í skólanum? 

 Hvert telur þú vera markmið náms-og starfsfræðslunnar? 

o Hvernig nálgist þið fræðsluna? 

o Hvernig aðlagið þið fræðsluna að nemendum?  

 Hverja telur þú valfærni ungs fólks (career management skills) um nám og störf vera? 

 Hvar telur þú nemendur sækja um nám að loknum framhaldsskóla? 

 Telur þú ungt fólk á Akranesi fara í FVA? 

o Hvernig er námsframboð í FVA? 

o Er það fjölbreytt?  

 Hefur bæjarstjórnin einhverja aðkomu að framboði í námi og starfi fyrir ungt fólk? 

o Hvernig? 

 Hvert er hlutverk foreldra í ákvarðanatöku um náms- og starfsval barna þeirra? 

 Telur þú að foreldrar fái stuðning í að styðja nemendur við val á námi og starfi?  

 Er samstarf á milli skólans og fyrirtækja/stofnana til að efla náms- og starfsvitund? 

 Hverjar telur þú helstu áherslur í starfi náms- og starfsráðgjafa vera/eiga að vera? 

 Hvaða áhrif telur þú þig sem skólastjóra geta haft við að efla valfærni ungs fólks um 

náms og störf? 

 Hvaða áhrif telur þú kennara og annað starfsfólk geta haft við að efla valfærni? 

 Sérð samstarfsverkefnið Brúna sem möguleika til að efla valfærni?  

 Tengist starf náms- og starfsráðgjafa stefnu skólans og bæjarins? 

 Er jafnvægi á milli starfs náms- og starfsráðgjafa og laga og reglna? 

 Sérðu fyrir þér einhverjar breytingar í valfærni ungs fólks á Akranesi? 


