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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hver væru helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum og hvort lögverndun starfsheitis þeirra hefðu breytt einhverju þar um.  

Notuð var blönduð aðferð við rannsóknina. Megindlegum gögnum var safnað með því að 

senda út spurningalista til starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Í spurningalistanum var borið saman hversu oft náms- og starfsráðgjafar 

sinntu ákveðnum verkþáttum við þann tíma sem þeir vildu sinna þeim. Jafnframt var kannað 

hvort þeir fundu fyrir breytingum á starfi sínu eftir lögverndun á starfsheiti náms- og 

starfsráðgjafa á árinu 2009. Eigindlegum gögnum var safnað með viðtölum við fagaðila um 

verkefni þeirra í grunnskólum og hvort lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa árið 

2009 hefði haft áhrif á faglegt starf þeirra.   

Niðurstöður voru bornar saman við niðurstöður rannsóknar sem gerð var árið 2006 af 

Menntasviði Reykjavíkurborgar og sýndu þær að lögverndun og ný löggjöf um náms- og 

starfsráðgjöf í grunnskólum virðast ekki hafa haft mikil áhrif á hlutverk og verkefni náms- og 

starfsráðgjafa. Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda um hvort þeim fannst lögverndunin 

hafi haft áhrifa á faglegt starf náms- og starfsráðgjafa.  

Vonast er til þess að niðurstöðurnar nýtist til aðstoðar við stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafastarfsins í grunnskólum ásamt því að sýna fram á mikilvægi og fjölbreytileika í 

starfi þeirra innan grunnskólanna. 
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Abstract 

The aim of this research was to gain insight into the work of educational and vocational 

guidance practitioners in elementary and lower secondary schools and also examined whether 

they experienced any change in their profession since it became licensed. 

This research uses mixed methods. Quantitative data was collected by sending out 

questionnaires to all educational and vocational counselors in the elementary and lower 

secondary schools in Reykjavík. The questionnaires measures counselor´s estimation on the 

time they spend on work activities and also on the time they prefer to spend on those same 

activities. Data was also collected qualitatively where professionals were interviewed about 

their current work role and the professional impact of the licensure act that passed in 2009 on 

their profession. 

The result showed that licensure and new legislation about educational and vocational 

guidance haven´t had much effect on the role or activities of educational and vocational 

guidance practioners. Similar results were obtained from a research performed by the 

department education of the municipality of Reykjavík in 2006. There were different views 

among respondents whether they felt that the licensure had affected their counselor´s job 

professionally. The hope is that the results can be useful in policy making of the profession of 

education and vocational guidance in elementary schools as well as to demonstrate the 

importance and diversity of this profession within the school system.  
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Formáli 

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

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

rannsóknaraðferð og markmið hennar var að fá innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum.  

Áhugi minn á verkefninu kviknaði þegar ég var í starfsþjálfun í námi mínu. Þar kynntist ég 

af eigin raun hve fjölbreytt og erilsamt starf náms- og starfsráðgjafa getur verið í 

grunnskólum. Erfitt var að hafa fyrirfram ákveðið skipulag þar sem oftar en ekki þurfti að 

sinna þeim verkefnum sem bárust inn á borð náms- og starfsráðgjafana hverju sinni.  

Þegar ég fór að skoða heimildir um stefnumótun fyrir störf náms- og starfsráðgjafa fann ég 

skýrslu um rannsókn sem gerð hafði verið árið 2006 um störf þeirra í grunnskólum fyrir sjö 

árum. Þar sem stórir áfangar hafa náðst fyrir starfsstéttina síðan þá, eins og lagasetning um 

náms- og starfsráðgjöf í framhalds- og  grunnskólum og lögverndun starfsheitis þeirra, fannst 

mér áhugavert að skoða hvort eitthvað hefði breyst í starfi þeirra sem rekja má til þessara 

breytinga. Með því að leggja fyrir sama spurningalista og gert var árið 2006 var hægt að fá 

nokkuð góðan samanburð á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á þessum 

mismunandi tímum. Listinn var fenginn hjá dr. Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur sem var ein af 

þeim sem framkvæmdu rannsóknina árið 2006. Ákveðið var að úrtakið skyldi vera starfandi 

náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og var fenginn listi yfir þá hjá 

Félagi náms- og starfsráðgjafa og kann ég þeim bestu þakkir fyrir.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur prófessor í náms- 

og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og færi ég henni bestu þakkir fyrir faglega leiðsögn og 

góð ráð og ábendingar. Fjölskyldu minni vil ég þakka fyrir ómetanlegan stuðning og 

hvatningu á meðan á námi mínu hefur staðið. Sérstakar þakkir fær mágur minn Böðvar 

Héðinsson fyrir yfirlestur og aðstoð. Dætur mínar Telma Glóey og Rebekka Unnur fá innilegt 

þakklæti fyrir ómælda þolinmæði og skilning sem þær sýndu mér og námi mínu. Síðast en 

ekki síst vil ég þakka þátttakendum og viðmælendum mínum fyrir að hafa tekið þátt en án 

þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika 
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hefur það sýnt sig hve mikilvægum verkefnum náms- og starfsráðgjafar gegna 

innan grunnskóla (Guðbjörg Sigurðardóttir, 2006; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Þrátt fyrir það hefur skort á skilgreiningu á hvaða verkefnum þeir eigi að vera að sinna og 

hvert starfssvið þeirra er innan skólanna (ASCA, 2003; Lapan, Gysbers og Petroski, 2001).  

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Fyrra markmiðið er að skoða hvaða verkefnum 

náms- og starfsráðgjafar sinna helst innan grunnskólanna og hvort samræmi sé á milli þess 

tíma sem fer í verkþætti sem þeir sinna og þess tíma sem þeir vildu að færi í sömu verkþætti. 

Síðara markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort náms- og starfsráðgjafar sem eru starfandi 

í grunnskólum hafi fundið fyrir breytingum í starfi sínu eftir að starfsheiti þeirra var 

lögverndað árið 2009. Margar ráðgjafakenningar hafa verið settar fram af fræðimönnum í 

áraraðir um náms- og starfsráðgjöf. Ein þeirra er hugsmíðakenning (e. career constuction 

theory) Dr. Mark Savickas og fjallar hún um kröfu 21. aldarinnar um breyttan vinnumarkað, 

ör starfaskipti og aðlögun og hæfni einstaklinga. Með flóknari samfélagi þurfa nemendur 

meiri aðstoð við að ná færni við að taka upplýstar ákvarðanir um nám og störf sem hæfa 

þeirra getu og áhugasviði (Menntamálaráðuneytið, 2007; Sharf, 2010). Í grein sinni Life 

Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st Century skilgreinir Savickas (2012) 

hugmyndafræðina á bak við starfsleiðsögn (e. vocational guidance) sem aðstoð við 

einstaklinga um starfsupplýsingar, aukna sjálfsþekkingu og aðstoð við að finna eigið 

áhugasvið. Hugmyndafræðin á bak við starfsfræðslu (e. career education) skilgreinir hann 

sem aðstoð við að meta eigin stöðu, þroska, viðhorf og hæfni. Hugmyndafræðin á bak við 

starfsráðgjöf (e. career counseling) skilgreinir hann sem aðstoð til einstaklinga til að finna 

störf við sitt hæfi.  

Með þessari hugmyndafræði sýnir Savickas meðal annars hve fjölbreytt verkefni felast í 

náms- og starfsráðgjöf og hve mikilvægt starf hennar er til að efla og aðstoða einstaklinga í 

nútímaþjóðfélagi. Í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá 2007 segir meðal annars að eitt af 

verkefnum náms- og starfsráðgjafa eigi að vera að veita nemendum náms- og starfsfræðslu 

sem aðstoðar þá við að tengja saman nám og starfsval ásamt því að efla þekkingu þeirra og 

þjálfun um hvar og hvernig leita eigi að slíkum upplýsingum (Menntamálaráðuneytið, 2007; 

Þingskjal 353, 2008-2009).  
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Með lögverndun á starfsheiti náms- og starfsgjafa var verið að setja skilyrði um menntun 

og um leið verið að auka fagmennsku innan starfsstéttarinnar. Hún var einnig opinber 

viðurkenning á starfi þeirra (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2007; Þingskjal 353, 2008-2009). 

Því er forvitnilegt að sjá hvort nú fjórum árum síðar hafi orðið einhver breyting innan 

grunnskólakerfisins hvað viðkemur verkefnum náms- og starfsráðgjafa. Hvort fagmennska 

innan starfsstéttarinnar hafi aukist og hvort hlutverk og verkefni þeirra innan 

grunnskólakerfisins hafi breyst.  

Til að átta sig betur á því hvort eitthvað hafi breyst í starfi náms- og starfsráðgjafa 

undanfarin ár verður fyrst fjallað um sögu þeirra. Skoðað er hvernig náms- og starfsráðgjöf 

hófst á Íslandi og hvernig hún hefur þróast, þar sem áherslan var í upphafi mest á fræðslu en 

hefur á síðari árum verið meira á fagmennsku. Starfsstétt er talin þurfa að ná ákveðnum 

stigum til að geta talið sig til fagstétta. Forvitnilegt er því að skoða hvernig náms- og 

starfsráðgjafar hafa náð þeim áfanga að geta talið sig til fagstétta. Því næst er fjallað um 

lagasetningu og stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf, hvaða kröfur hafa verið gerðar til 

náms- og starfsráðgjafa og hvernig þeirra starfi hefur verið háttað hér á landi sem og annars 

staðar. Með nýjum lagasetningum frá árunum 2008 og 2009 voru stjórnvöld að setja ákveðnar 

línur fyrir náms- og starfsráðgjafa. Í ritgerðinni eru þessar lagasetningar skoðaðar, ásamt 

stefnumótun á vegum alþjóðastofnana sem Ísland á aðild að eins og OECD og ELGPN. 

Einnig er fjallað um alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlanir en samkvæmt American School 

Counselor Association (ASCA) er nauðsynlegt að hafa slíka áætlun til að nýta starf náms- og 

starfsráðgjafa sem best. Þessum áætlunum var hrundið af stað í Bandaríkjunum til að auka 

skilvirkni þeirra í starfi. Það hefur einnig sýnt sig að nemendur sem njóta markvissari náms- 

og starfsráðgjafar eru jákvæðari og standa sig betur í námi (ASCA, 2003).  

Jafnframt er fjallað um verkefni náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Skoðaðar eru 

niðurstöður rannsókna sem gerð var á vegum Menntasviðs Reykjavíkurborgar árið 2006. Í lok 

fyrsta kafla eru settar fram rannsóknarspurningar sem reynt verður að svara í þessari 

rannsókn.  

Í öðrum kafla er fjallað um aðferðarfræði sem notuð var við rannsóknina. Þar segir frá 

rannsóknaraðferð, þátttakendum, mælitæki, hvernig gagna var aflað og hvernig úrvinnslu 

þeirra var háttað. Í þriðja kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar í hverjum flokki fyrir 

sig. Í fjórða kafla er skoðað hvaða lærdóm megi draga af niðurstöðum og í fimmta kafla eru 

lokaorð.  
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1.1 Saga Náms- og starfsráðgjafar 

Þegar verið er að hyggja að stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf er nytsamlegt að skoða 

söguna. Til að átta sig betur á hvernig hlutverk náms- og starfsráðgjafa hefur þróast og breyst 

frá upphafi er gott að skoða sögu þeirra á Íslandi og í öðrum löndum. Það fer eftir 

skilgreiningu á faginu hversu langt aftur er hægt að rekja sögu náms- og starfsfræðslu og 

þróun náms- og starfsráðgjafa. Starfsráðgjöf í því formi sem við þekkjum í dag hófst á 

vinnumiðlunarskrifstofum snemma á síðustu öld um alla Evrópu og víðar.  Með ört vaxandi 

borgum og iðnvæðingu breyttist samfélagið og um leið þurfti náms- og starfsráðgjöf að 

aðlaga sig að fjölbreyttari atvinnuháttum, nýrri þekkingu og brýn þörf skapaðist fyrir 

vinnumiðlun og starfsráðgjöf. Á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar var áhersla lögð á að aðstoða 

fólk við að finna sér störf við hæfi (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Guðrún Friðgeirsdóttir, 

1999).  

Árið 1909 var starfsráðgjöf sett í lög á Englandi og á svipuðum tíma voru sett lög um 

iðnfræðslu í Mið-Evrópu og á Norðurlöndum fyrir utan Ísland. Jafnframt hófst um svipað 

leyti upplýsingamiðlun um nám og störf í Þýskalandi og Bandaríkjunum. Á Norðurlöndum 

fyrir utan Ísland var starfsfræðsla og náms- og starfsráðgjöf sett í lög fyrir grunnskóla og 

framhaldsskóla rétt eftir miðja síðustu öld. Í fyrsta skipti var fjallað um stöðuval og 

hæfnispróf í lögum á Íslandi árið 1949 þegar það var sett í iðnfræðslulög landsins. Námskrá 

var gefin út af menntamálaráðuneytið árið 1960 fyrir annan bekk á unglingastigi og reglugerð 

sett árið 1965 fyrir fyrsta og annan bekk á gagnfræðasigi þar sem lögð var áhersla á 

starfsfræðslu og aðstoð við stöðuval til nemenda (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999).  

Á Íslandi gekk þróunin hægar fyrir sig en erlendis og var ómarkviss, sérstaklega í 

grunnskólum. Upp úr 1950 var reynt að hafa starfsfræðslu í grunnskólum þó ekki væru komin 

nein lög um slíka fræðslu. Allmargir gagnfræðaskólar kenndu starfsfræðslu á sjöunda 

áratugnum sem varð að námsgrein. Í grunnskólalögum frá árinu 1974 var ekki gert ráð fyrir 

slíkri ráðgjöf. Fáeinir námsráðgjafar störfuðu við stærstu skólana í Reykjavík en ekkert 

samræmi var á skipulagi þar á milli (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Menntamálaráðuneytið, 

1981; Menntamálaráðuneytið, 1991). Enn í dag virðist ekki vera um mikla samræmingu í 

starfi náms- og starfsráðgjafa og kemur það fram í rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar 

(2006) að í 30% af grunnskólum í Reykjavíkurborg fari ekki fram kennsla í náms- og 

starfsfræðslu.  
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Aukið og flóknara námsframboð varð til eftir að áfanga- og fjölbrautaskólar hófu göngu 

sína árið 1975, sem leiddi til þess að nemendur þurftu meiri aðstoð við námsval sem jók 

þörfina fyrir náms- og starfsráðgjöf. Menntamálaráðherra skipaði nefnd árið 1980 til að gera 

tillögur um starfsfræðslu í grunnskólum. Helstu tillögur nefndarinnar voru að ráða ætti 

starfsfræðslufulltrúa við ráðuneytið og útbúa þyrfti námsefni og kennslugögn. Einnig þyrfti að 

halda námskeið fyrir kennara og jafnframt að skólaráðgjafar myndu starfa við alla grunnskóla 

landsins. Þessar tillögur komu ekki til framkvæmda að því undanskyldu að haldið var 

námskeið fyrir kennara og ráðinn var námsstjóri í starfsfræðslu árið 1983 sem starfaði í eitt ár 

(Menntamálaráðuneytið, 1981; Menntamálaráðuneytið, 1986).  

Til að efla námsráðgjöf og starfsfræðslu á öllum skólastigum hóf menntamálaráðuneytið 

fimm ára átak árið 1989. Skipaðar voru nefndir til að fjalla um heildarstefnu náms- og 

starfsráðgjafa í skólum, kanna stöðu þeirra og hvernig hægt væri að styrkja hlutverk og starf 

þeirra innan skólanna ásamt fleiru. Gefin var út skýrsla af menntamálaráðuneytinu (1991) 

með tillögum um námsráðgjöf og starfsfræðslu. Til að skilgreina hlutverk námsráðgjafa betur 

var verkefnum náms- og starfsráðgjafa flokkað í fjóra meginflokka: fyrirbyggjandi, græðandi, 

fræðandi og þroskandi. Einnig lagði nefndin til að verkefnum þeirra yrði skipt í fjögur 

meginsvið: náms- og starfsráðgjöf, persónulega ráðgjöf, náms- og starfsfræðslu og kannanir, 

mat, þróunar- og fyrirbyggjandi starf. Talið var að til að ráðgjafi gæti sinnt þessu yrðu 

ákveðnar aðstæður að vera fyrir hendi ein af þeim var takmarkaður fjöldi nemenda á hvert 

stöðugildi. Hvað varðaði menntun námsráðgjafa þá lagði nefndin til að þeir hefðu sérmenntun 

í námsráðgjöf ásamt kennaranámi eða öðru sambærilegu námi.  

Í skýrslum menntamálaráðuneytis frá 1991 til 2007 var meðal annars lagt til að stofna 

skyldi miðstöð sérfræðiþjónustu til að efla faglega námsráðgjöf í landinu, starfslýsingar náms- 

og starfsráðgjafa yrðu samræmdar og að nám þeirra skyldi aukið úr einu ári í tvö við Háskóla 

Íslands sem lyki með meistaraprófi. Menntamálaráðuneytið skyldi sjá um að koma á samstarfi 

milli náms- og starfsráðgjafa allra skólastiga og koma á samræmdu skráningarkerfi fyrir 

náms- og starfsráðgjöf til að fá skýrari heildarmynd verkefna þeirra og fleira. Lagt var til að 

náms- og starfsfræðsla yrði skyldunámsgrein í þremur elstu bekkjum grunnskóla og að 

framhaldsskólar myndu bjóða skyldu- og valáfanga í greininni. Í skýrslu sem gefin var út árið 

2007 kom fram að hvorki á höfuðborgarsvæðinu né á landsbyggðinni væri jafnræði að 

aðgengi að náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur. Einnig væri 

skortur á því að náms- og starfsráðgjafar væru menntaðir sem slíkir. Tillögur voru settar fram 

að allir nemendur í grunn- og framhaldsskóla ættu að njóta aðstoðar menntaðs náms- og 
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starfsráðgjafa og að aðgengi að slíkri ráðgjöf yrði tryggð fyrir nemendur. Til að svo mætti 

vera þyrfti að lögvernda starfsheiti náms- og starfsráðgjafa. Jafnframt var sagt að í 

nágrannalöndum okkar væri náms- og starfsráðgjöf skilgreind sem hluti af skólakerfinu en 

ekki sem stoðkerfi, til að tryggja skilvirkni og gæði innan hennar. Lagt var til að gert yrði hið 

sama hér á landi í grunn- og framhaldsskólum. Vitnað var í rannsóknir sem sýndu að náms- 

og starfsráðgjöf hafi jákvæð áhrif á náms- og starfsferil nemenda, þeir hafi meiri metnað og 

séu líklegri til að ljúka námi ef þeir hafa fengið slíkar ráðgjöf. Til þess að náms- og 

starfsráðgjöf skili sér sem best til nemenda þarf hún að vera skipulega útfærð og markviss en 

lítið hefur verið unnið í slíkum skipulagsmálum hér á landi. (Menntamálaráðuneytið, 1991, 

1998, 2007; Þingskjal 353, 2008-2009).  

Í skýrslum menntamálaráðuneytis (1991, 1998, 2007) hefur verið fjallað um fjölda 

nemenda á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. Í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá 

1991 var meðal annars lagt til að stöðugildi námsráðgjafa skyldi vera eitt á hverja 500 

nemendur á grunn- og háskólastigi en 300 á framhaldsstigi. Stefna skyldi að því að ná þessu 

markmiði á næstu tíu til fimmtán árum. Stuðst var við erlendar rannsóknir þessu til skýringa 

en samkvæmt þeim getur náms- og starfsráðgjafi fyrst farið að sinna fyrirbyggjandi starfi 

ásamt öðrum verkefnum þegar eitt stöðugildi er á hverja 200 til 300 nemendur.  

Í skýrslu frá 2007 var tillagan orðin að eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa yrði á hverja 

300 nemendur til að tryggja að ráðgjöfin nýtist öllum nemendum. Sami fjöldi var í skýrslu 

sem lögð var fyrir Alþingi ári síðar en þar segir að til að árangur náist sem best með náms- og 

starfsráðgjöf þurfi eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa að vera fyrir hverja 300 nemendur 

(Menntamálaráðuneytið, 2007; Þingskjal 353, 2008-2009).  

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir og Gerður G. Óskarsdóttir gerðu 

rannsókn á starfi náms- og starfráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur í umsjón Sigurbjargar J. 

Helgadóttur árið 2006. Þar kemur fram að mikill munur var á milli skóla á fjölda nemenda á 

stöðugildi náms- og starfsráðgjafa, allt frá 180 til 760 nemendur á eitt stöðugildi. Þrátt fyrir að  

náms- og starfsráðgjöfum hafi fjölgað í grunnskólum Reykjavíkur, sérstaklega frá árinu 1996 

eftir að rekstur skólanna fluttist til sveitarfélaga og að skólastjórar hafi farið fram á að náms- 

og starfsráðgjafi yrði ráðinn í alla grunnskóla Reykjavíkur. Árið 1996 voru fimm náms- og 

starfsráðgjafar starfandi í grunnskólum Reykjavíkur og árið 2006 voru þeir orðnir 31 og 

störfuðu í 27 af 35 grunnskólum borgarinnar (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Samkvæmt Hauki Pálssyni hjá mennta- og menningarmáladeild Hagstofu Íslands störfuðu 51 
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náms- og starfsráðgjafi í 44,8 stöðugildum á höfuðborgarsvæðinu í október 2012 (Munnleg 

heimild, tölvupóstur 4. mars 2013).  

Mikil uppbygging  hefur verið í náms- og starfsráðgjöf síðastliðin tuttugu ár og á það ekki 

síst við um menntun þeirra. Tillögur að háskólanámi í náms- og starfsráðgjöf komu fyrst fram 

árið 1982. Einstök námskeið voru í boði innan uppeldisfræðinnar við Háskóla Íslands frá 

árinu 1983 en haustið 1990 var stofnuð námsbraut við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands í 

námsráðgjöf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1996). Námið var diplómanám á framhaldsstigi til 

ársins 2004 en þá bættist við eins árs viðbótarnám til meistaraprófs. Eftir heildarendurskoðun 

á námsbrautinni árið 2010 var síðan farið að bjóða upp á heildstætt tveggja ára meistaranám 

um haustið sama ár við Háskóla Íslands. Í dag telst námið að fullu sambærilegt við það sem 

best gerist í menntun náms- og starfsráðgjafa í Evrópu og Norður-Ameríku. Að námi loknu 

geta nemendur sótt um lögverndað starfsheiti sem náms- og starfsráðgjafar en starfsheitið var 

lögverndað árið 2009 (Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2013; Háskóli Íslands, 2013; Lög 

um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Með lögvernduninni var þörfin fyrir náms- og 

starfsráðgjöf gerð opinber og að þeir sem nytu aðstoðar hennar fengu hana frá fagaðila með 

lögbundna menntun og þekkingu í  faginu (Félags náms- og starfsráðgjafa, 2007). Með slíkri 

lögverndun er verið að tryggja að einungis fagmenntaðir aðilar sinni starfinu og meiri 

fagmennska og gæði skapast innan stéttarinnar. Fræðimenn telja að starfsstétt þurfi að 

uppfylla ákveðin skilyrði til að verða fagstétt, hver þau skilyrði eru og hvernig stétt náms- og 

starfsráðgjafa hefur náð þessum skilyrðum verður skoðað í næsta kafla.   

1.1.1 Fagmennska  

Með aukinni menntun náms- og starfsráðgjafa og lögverndun starfsheitis þeirra má segja að 

fagmennska innan stéttarinnar hafi aukist undanfarin ár. Þegar talað er um fagmennsku (e. 

professionalism) innan starfsstéttar er verið að vísa í sértæka þekkingu sem fagaðili hefur 

öðlast eftir sérhæfða menntun innan fagsins. Eitt af viðfangsefnum félagsvísinda hefur verið 

að skilgreina og aðgreina starfsstéttir með hliðsjón af því hve faglegar þær teljast. Hvort þær 

geti talist til sérfræðigreina eða fagstétta (Þorgerður Einarsdóttir, 2000).  

Samkvæmt fræðimönnum þurfa starfsstéttir að fara í gegnum ákveðin stig til að teljast til  

fagstétta. John Krejsler (2005) prófessor við The Danish University of Education ritaði grein 

um starfsstéttir og sjálfsmynd þeirra, þar sem hann skoðaði hvað fagmennska merkir. 

Samkvæmt honum er fagmennska alltaf háð menningu og pólitískri baráttu innan hvers 

samfélags fyrir sig. Enn fremur telur hann að hún einkennist af þekkingu og starfsháttum sem 
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byggðar eru á markvissum kenningum. Fagmennskan hefur yfirráð í þeim skilningi að 

einstaklingar innan hennar vita best um fagsvið sitt, þeir hafa óformlegt eftirlit með þróun og 

menntun hennar og fylgja ákveðnum siðareglum (Krejsler, 2005). 

Árið 1964 skrifaði Harold L. Wilensky grein um kenningu sína um fagþróun starfsstétta. Í 

kenningu sinni taldi hann að starfsstéttir þurfi að fara í gegnum fimm stig til að teljast til 

sérfræðihópa. Þessi stig ganga út á það að störf innan stéttarinnar þurfi að teljast aðalstörf 

fagaðila. Það þurfi að auka formlega menntun innan starfsstétta og koma henni á háskólastig 

og að mynda þurfi samtök fyrir starfsstéttina og skilgreina helstu starfsskyldur. Opinber 

skilgreining á starfssviði hennar þarf að vera til staðar ásamt lögverndun starfsheitis 

stéttarinnar og móta þurfi siðareglur (Wilensky, 1964). Sömu skilyrði telja Lon H. Ferguson, 

prófessor við Indiana University of Pennsylvania og James D. Ramsay, prófessor við Embry-

Riddle Aeronautical University (2010) að starfsstéttir þurfi að uppfylla til að teljast til 

fagstétta að undanskyldu fyrsta stiginu um aðalstarf.   

Eitt af skilyrðum þess að starfsstétt er talin til fagstétta er að fagþekking og fagmenntun sé 

til staðar. Í handbók OECD og European Commission (2004) um stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafa er einnig talað um að fagþekking og menntun innan stéttarinnar sé nauðsynleg 

til að byggja upp fagmennsku. Því er hægt að segja að stórt skref hafi verið stígið í átt að 

fagmennsku innan náms- og starfsráðgjafastéttar þegar stofnuð var námsbraut árið 1990 við 

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands í námsráðgjöf og aftur þegar námið varð að tveggja ára 

heildstæðu meistaranámi árið 2010. 

Ef staða náms- og starfsráðgjafa hér á Íslandi er metin út frá þessum stigum er fyrst hægt 

að nefna að menntun þeirra hefur aukist jafnt og þétt yfir árin og hefur öflugt rannsóknarstarf 

haft mikið um það að segja. Með heildstæðu tveggja ára meistaranámi í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands var verið að tryggja fagmennsku og sérfræðiþekkingu innan 

stéttarinnar með auknum menntunarkröfum (Ferguson og Ramsay, 2010; Félagsvísindasvið 

Háskóla Íslands, 2013; Háskóli Íslands, 2013; Krejsler, 2005; Wilensky, 1964).  

Í fyrrgreindum heimildum kemur einnig fram að mynda þurfi félagasamtök fyrir starfsstétt 

til að hún teljist til fagstétta og skilgreina helstu starfskyldur hennar. Á Íslandi var Félag 

náms- og starfsráðgjafa stofnað árið 1981 af sex starfandi námsráðgjöfum í framhalds- og 

háskólum. Þremur árum síðar gengu þrír athvarfsiðjukennarar, sem síðar voru kallaðir 

námsráðgjafar úr grunnskólum Reykjavíkur til liðs við félagið. Félagið hafði að leiðarljósi að 

stuðla að viðurkenningu stéttarinnar sem sérhæfðri starfsgrein og að efla faglegt starf hennar. 

Einnig voru helstu starfsskyldur skilgreindar (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; 
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Ragnheiður Bóasdóttir, 2005). Jafnframt er talið að gera þurfi opinbera skilgreiningu á 

starfssviði starfsstéttar og að lögvernda starfsheiti hennar svo hún teljist til fagstétta. Þá er auk 

þess talið að siðareglur þurfi að vera til staðar fyrir starfsstétt til að uppfylla skilyrði fagstétta. 

Tilgangur siðareglna er að setja ákveðin viðmið sem er ætlað að vera fagaðilum siðferðislegt 

leiðarljós í starfi. Siðareglur eru settar fram til að efla fagvitund og stuðla að fagmennsku 

náms- og starfsráðgjafa í starfi. Þær upplýsa einnig almenning um faglegar skyldur náms- og 

starfsráðgjafa (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2010a). Lengi vel áttu náms- og starfsráðgjafar 

á Íslandi sér ekki siðareglur. Árið 2001 voru gerð fyrstu drög að siðareglum náms- og 

starfsráðgjafa sem síðan voru samþykkt árið 2006 á aðalfundi Félags náms- og starfsráðgjafa 

og send til siðfræðistofnunar (Guðbjörg Sigurðardóttir, 2006). Á aðalfundi Félags náms- og 

starfsráðgjafa árið 2003 var samþykkt starfslýsing fyrir náms- og starfsráðgjafa og byggði hún 

á skýrslu menntamálaráðuneytisins frá 1998. Hún var síðan gerð opinber svo náms- og 

starfsráðgjafar gætu haft hana sem viðmiðunarramma við gerð eigin starfslýsingar (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, 2010b). Nánar verður fjallað um starfslýsingu Félags náms- og 

starfsráðgjafa í kafla 1.3 um rannsóknir á hlutverkum og verkefnum náms- og starfsráðgjafa.  

Lögverndun starfsheitisins náms- og starfsráðgjafi var samþykkt með lögum um náms- og 

starfsráðgjöf nr. 35/2009. Þar segir að aðeins þeir sem lokið hafa viðurkenndu háskólanámi í 

náms- og starfsráðgjöf geti fengið leyfi til að starfa sem slíkir. Með þessum lögum náðist stór  

áfangi fyrir náms- og starfsráðgjafa. Með lögverndun var tryggð meiri fagmennska innan 

stéttarinnar þar sem einungis þeir sem hefðu tilskilda menntun gætu starfað sem náms- og 

starfsráðgjafar. Um leið var einstaklingum sem leituðu eftir þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

tryggð fagmennska.  

Samkvæmt þessu má telja að náms- og starfsráðgjafastéttin sé þegar búin að uppfylla öll 

helstu skilyrði sem talið er að þurfi til að flokkast undir fullgilda fagstétt.  

 

Samantekt 

Eins og sést á þessari yfirferð á sögu náms- og starfsráðgjafa má sjá hversu langt þeir hafa náð 

frá því að fyrst var byrjað að veita starfsfræðslu um miðja síðustu öld og hve starf þeirra hefur 

breyst mikið í gegnum árin. Þróun náms- og starfsfræðslu fór seinna af stað á Íslandi en í 

öðrum löndum en hér eins og annars staðar hefur greinin þróast og breyst mikið undir lok 

síðustu aldar. Stöðug þróun atvinnulífsins varð til þess að störf urðu fjölbreyttari og flóknari 

með árunum. Samhliða þessum breytingum hafa einstaklingar þurft á meiri aðstoð að halda 
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við náms- og starfsferil sinn. Þrátt fyrir það er náms- og starfsfræðslu ekki að finna nema hjá 

helmingi grunn- og framhaldsskóla landsins. 

Með átaki menntamálaráðuneytisins var gerð betri sýn á verkefni náms- og starfsráðgjafa í 

skólum. Ljóst var hve mikilvægum verkefnum þeir sinntu og margar tillögur komu fram svo 

bæta mætti starf þeirra og þjónustu við nemendur. Fjöldi náms- og starfsráðgjafa í skólum 

hefur aukist, sérstaklega eftir að grunnskólarnir voru fluttir til sveitarfélaga árið 1996. Þrátt 

fyrir þessa aukningu er misjafnt eftir skólum hver fjöldi nemenda er á hvert stöðugildi 

ráðgjafa og ekki eru nein lög sem segja til um hver sá fjöldi eigi að vera.  

Menntun náms- og starfsráðgjafa hefur aukist og er nú orðin að tveggja ára heildstæðu 

meistaranámi við Háskóla Íslands sem er sambærilegt við nám í öðrum löndum. Lögverndun 

starfsheitisins var mikið framfaraspor fyrir stéttina. Með lögverndun er ætlunin að tryggja að 

einungis fagmenntaðir aðilar starfi við tiltekin störf.  

Samkvæmt þeim fimm stigum sem fræðimenn telja að starfstétt þurfi að ná til að flokkast 

sem fagstétt hefur náms- og starfsráðgjafastéttin þegar uppfyllt þau öll. Það sem til þarf meðal 

annars til að flokkast sem fagstétt er að til staðar sé formleg menntun á háskólastigi, 

félagasamtök, starfslýsing, siðareglur og lögverndun á starfsheiti. þetta hafa náms- og 

starfsráðgjafar þegar uppfyllt og geta því talist til fagstéttar. Slíkt er samt sem áður ekki nóg, 

til að fagmennska og fagþekking starfsstéttarinnar komist sem best til skila. Einnig þarf að 

vinna að skipulagðri og markvissri stefnumótun í faginu með þátttöku allra aðila sem koma að 

málum. Rannsóknir sýna að mikilvægt er að styðjast við alhliða náms- og 

starfsráðgjafaáætlanir til að samræma og auka gæði þjónustu náms- og starfsráðgjafa. 

Jafnframt geta stjórnvöld nýtt sér lagasetningar til að vera stefnumótandi í faginu.  

1.2 Stefnumótun og alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun 

Staða náms og starfsráðgjafa hefur mikið breyst á síðustu árum og hefur ráðgjöfin fest sig í 

sessi hér á landi í dag. Stefnumótun hefur verið unnin í menntakerfinu af 

menntamálaráðuneytinu frá 1989 en mikilvægt er að stjórnvöld hugi að heildarstefnumótun 

og framkvæmdaráætlun fyrir fagaðila (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í könnun um starf 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum árið 2006 kom fram að þeir töldu að það sem mest 

myndi bæta starfsaðstæður í starfi sínu væri heildarlöggjöf og stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf. Einnig töldu þeir handleiðslu í starfi, endurmenntun og lögverndun mikilvæga 

innan stéttarinnar (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Handleiðsla er talin mikilvæg fyrir 



18 

starfsfólk sem kemur að persónulegum málefnum einstaklinga. Hún eykur færni og öryggi 

þjónustunnar (Noble og Irwin, 2009).  

Í nefndarskýrslu sem lögð var fyrir Alþingi á 136. löggjafaþingi (2008-2009) var lagt til að 

farið yrði að fordæmi annarra þjóða við áætlunarvinnu að markmiðum fræðslu og ráðgjafa um 

nám og störf ásamt því að taka þátt í alþjóðlegu stefnumótunarstarfi. Menntamálaráðuneytið 

sendi árið 2009 út boðsbréf um þátttöku í ráðgjafanefnd (e. national forum) um náms- og 

starfsráðgjöf. Meðal annars er hlutverk nefndarinnar að veita ráðuneytinu stuðning í ELGPN 

(European Lifelong Guidance Policy Network) samstarfinu (Sérfræðisetur í ævilangri náms- 

og starfsráðgjöf, e.d.-a; Þingskjal 353, 2008-2009).  

OECD (2004) skoðaði hvernig staðið hafði verið að stefnumótun innan þátttökulanda 

sinna. Hvernig skipulag, stjórnun og framkvæmd hefur áhrif þegar kemur að opinberri 

stefnumótun fyrir náms- og starfsráðgjöf. Stjórnvöld gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur 

að stefnumótunarvinnu og nauðsynlegt er að þau vinni slíka vinnu í góðri samvinnu við 

hagsmunaaðila. Einnig er góð samvinna á milli menntastofnana og atvinnulífsins mikilvæg 

þegar verið er að huga að stefnumótun fyrir náms- og starfsráðgjöf svo tryggð séu tengsl á 

milli menntunar og atvinnu. Fleiri hagsmunaaðilar eins og stéttarfélög, ýmsar stofnanir, 

nemendur, foreldrar og fleiri geta einnig haft áhrif í stefnumótun innan fagsins (OECD, 2004). 

Í skýrslu frá OECD (2013) kemur fram að Ísland eins og mörg önnur lönd innan OECD eiga í 

erfiðleikum með tengsl milli skólastiga.   

ELGPN var stofnað árið 2007 til að styðja við og aðstoða þátttökulönd í Evrópu að vinna 

saman að eflingu náms- og starfsráðgjafar. Þar sem áherslan er á stefnumörkun og 

forgangsröðun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf og stefnt að því að auka aðgengi að 

árangursríkri náms- og starfsráðgjöf. SÆNS (Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf) 

sér um framkvæmd verkefnisins hér á landi. Ísland ásamt Frakklandi sjá um þema sem tengist 

aðgengi að náms- og starfsráðgjöf. Fjögur áhersluatriði ELGPN eru: Leikni í stjórnun 

starfsferils (e. career management skills), aðgengi (e. access) , samvinna og samhæfing (e. co-

operation and co-ordination) mismunandi hagsmunaaðila og mat (e. evaluation) á árangri og 

áhrifum náms- og starfsráðgjafar. Með þessum áhersluatriðum er ætlunin að koma inn á öll 

færnisvið er viðkemur aðstoð til einstaklinga. Aðstoð til að gera þá hæfari til að taka upplýstar 

ákvarðanir hvað varðar náms- og starfsferil þeirra og við framkvæmd þeirra, félagslegt 

jafnrétti og jafnvægi í aðgengi og gæðum þjónustunnar. Skilvirkari stefnumótun með 
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samvinnu og samhæfingu hagsmunaaðila og yfirvalda ásamt mati á starfi náms- og 

starfsráðgjafa (ELGPN, 2010; Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf, e.d.-b).  

Þegar náms- og starfsfræðsla er skoðuð á Íslandi virðist hún ekki hafa sama vægi og í 

nágrannalöndum okkar. Rannsóknir hafa sýnt að náms- og starfsfræðsla er oft ekki í boði hjá 

grunnskólanemum hér á landi og iðulega þá einungis í efri bekkjum. Betra upplýsingakerfi 

fyrir nám, störf og vinnumarkað skortir þegar kemur að náms- og starfráðgjöf á Íslandi ásamt 

skilvirkari stefnumótun (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). 

Rannsóknir í náms- og starfsráðgjöf hafa aðallega verið um kenningar og aðferðir 

ráðgjafarinnar en minna um þróun stefnumótunar (OECD, 2004). Upplýsingar um þarfir, 

virkni, kostnað, gæði og fleira eru mikilvægar þegar kemur að því að móta skýra stefnu. Því 

þyrfti að auka áherslu í rannsóknum um slíkar staðreyndir. Ráðgjöf getur verið fjölbreytt og 

margir aðilar komið að henni og því þarf utanumhald að vera í höndum ákveðinna aðila eins 

og stjórnvalda. Mikilvægt er að kanna hvar þörfin er og hvaða neytendur hafa aðgang að 

henni. Í skýrslu ELGPN (2010) segir að aðgangur að ráðgjöf er stundum ábótavant og ekki er 

mætt þörfum allra hópa sem þurfa á henni að halda. Sérstaklega er tekið fram að í 

efnahagskreppu sem nú er ríkjandi og með auknu atvinnuleysi í samfélögum hefur skapast 

meiri þörf fyrir ráðgjöf og vægi hennar orðið meira. Þegar unnið er að stefnumótun er 

mikilvægt að nýta þekkingu og reynslu allra aðila sem koma að ráðgjöfinni. Þannig er hægt að 

fá betri heildarsýn um hvaða þjónustu er verið veita, hve þörfin er mikil og hver kostnaður er 

við hana, ásamt því hvernig dreifingin er milli mismunandi aðila og þjónustu  (ELGPN, 2010; 

OECD, 2004). 

Í þeim löndum sem löggjöf hefur verið stefnumótandi fyrir náms- og starfsráðgjöf hefur 

stefnumótunin aðallega verið notuð til að skilgreina þjónustu ráðgjafa en ekki réttindi 

ráðþega. Oftar en ekki hefur lagasetning ekki verið nógu vel skilgreind sem getur valdið 

misræmi í veittri þjónustu. Með lagasetningu væri hægt að tryggja réttindi ráðþega, 

samræmingu á veitta þjónustu ásamt gæðum hennar (OECD, 2004). Þegar hafa mörg 

Evrópusambandsríki sett ný lög um náms- og starfsráðgjöf til að heimila aðgang að 

þjónustunni og auka gæði hennar. Eins og reglur um menntunarskilyrði fyrir þá sem veita 

ráðgjöf og réttindi neytenda til ævilangrar þjónustu án þóknunar ásamt fleiru (ELGPN, 2010).  

Lagasetningar fyrir náms- og starfsráðgjöf og fræðslu á Íslandi spanna um sjötíu ár. Til að 

byrja með var meiri áhersla á skipulagða starfsfræðslu en síðar bætist námsráðgjöf við.  Fyrst 

er talað um leiðbeinandi starf um stöðuval og hæfnispróf í starfsfræðslulögum árið 1949 
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(Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Menntaskólalög frá 1970 eru fyrstu skólalögin hér á landi 

sem hafa ákvæði um að námsráðunautar skuli starfa við menntaskóla (Guðrún Friðgeirsdóttir, 

1999; Menntamálaráðuneytið,1991). Í grunnskólalögum nr. 63/1974 er kveðið á um ráðgjafar- 

og sálfræðiþjónustu en ekki um námsráðgjöf. Eftir þá lagasetningu hægðist á þróun 

greinarinnar og voru starfskynningar það eina sem eftir var af starfsfræðslu í grunnskólum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneyti, 1991). 

Sextán árum síðar er kveðið á í grunnskólalögum (nr. 49/1991) um að námsráðgjafar skuli 

starfa við einstaka skóla eða fræðsluskrifstofur (Lög um grunnskóla nr. 49/1991; 

Menntamálaráðuneytið, 1991).  

Árið 2008 voru sett lög um grunnskóla (nr. 91/2008) og framhaldsskóla (nr. 92/2008) þar 

sem skýrt er kveðið á um að nemendur eigi rétt á að njóta náms- og starfsráðgjöf af aðilum 

sem uppfylla skilyrði til að starfa sem slíkir. Með þessum lögum var búið að tryggja að 

nemendur eigi rétt á að njóta náms- og starfsfræðslu bæði í grunnskólum og framhaldsskólum 

landsins. Frumvarp til laga um lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa var lagt fram 

árið 2009 af menntamálanefnd og sama ár eru sett lög um náms- og starfsráðgjafa þar sem 

starfsheiti þeirra er lögverndað. (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009; Þingskjal 715, 

2008-2009). 

Stjórnvöld geta einnig nýtt sér gæðastaðla til að tryggja gæði þjónustunnar og samræmingu 

innan hennar. Með gæðastöðlum er verið að meta hvort þjónusta standist ákveðnar kröfur sem 

settar er fyrirfram af til dæmis stjórnvöldum. Gæðastaðlar geta verið þróaðir bæði fyrir veitta 

þjónustu sem og væntingar um útkomu. Í ríkiskerfum eru slíkir staðlar mikilvægir til að 

samræmi sé hjá þjónustuaðilum. Hvort sem þeir starfa hjá hinu opinbera eða innan 

einkageirans. Þá geta stjórnvöld veitt fjárhagsstuðning til einkarekinna aðila til að tryggja 

gæði þjónustunnar. Um leið er hægt að setja sem skilyrði við slíkan stuðning að unnið sé eftir 

viðurkenndum stöðlum. Í Bretlandi er þetta þegar gert þar sem fjárhagsstuðningur frá ríkinu 

til starfsráðgjafar er háð því að unnið sé eftir gæðastöðlum ríkisins í náms- og starfsráðgjöf. 

Þar sem ekki er nóg að nota slíka gæðastjórnun er einnig hægt að nota kerfisbundið eftirlit, 

árangursmarkmið og endurgjöf. Ef gæðastaðlar eru þróaðir í samvinnu við hagsmunaaðila eru 

þeir líklegri til að vera virkir og notaðir til að auka gæði. Ef slík viðmið eru ekki lögsett er 

ekki hægt að tryggja það að allir sem veita ráðgjafaþjónustu starfi eftir þeim. Í skýrslu OECD 

(2004) kemur fram að stofnanir tengdar náms- og starfráðgjöf hafa þróað gæðaviðmið til að 

nota í ráðgjafaþjónustu í skólum. Slík viðmið eru ekki lögsett og því ekki nægilega almennt 

notuð í skólakerfinu (ELGPN, 2010: OECD, 2004).  
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Taka þarf tillit til margra atriða við gerð stefnumótunar. Hún hefur sterk áhrif þegar kemur 

að því að skipuleggja og koma náms- og starfsráðgjöf til skila. Stefnumótun þarf að innihalda 

stjórnun, skipulag og samhæfingu þjónustunnar og einnig hvernig notkun og öflun upplýsinga 

og gagna er háttuð. Hún þarf að skilgreina hvernig löggjöf er nýtt og staðið er að þróun og 

eflingu gæðastaðla ásamt því að tryggja rétt neytenda í að nota þjónustuna. Talið er að margt 

af þessu sé ekki nægjanlega þróað í OECD löndunum (OECD, 2004).  

ASCA setti fram líkan um alhliða áætlun fyrir náms- og starfsráðgjafa til að tryggja að 

skólaráðgjafar vinni markvisst og nái til allra nemenda. Samkvæmt ASCA hafa ráðgjafar ekki 

verið nýttir eins og hægt er og því nauðsynlegt að setja fram áætlun til að ná fram því besta 

sem þessi þjónusta býður upp á. Oft er spurt „Hvað gera ráðgjafar?“ en spurningin ætti að 

vera „Hvernig eru nemendur öðruvísi vegna þess sem ráðgjafar gera?“ (ASCA, 2003).  

Til að tryggja skilvirkni og gæði náms- og starfsráðgjafar þarf hún að vera skipulögð á 

grundvelli alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlana ásamt því að hafa virka stefnumótun innan 

greinarinnar. Rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru á milli alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlana 

og upplifun nemenda af öryggi í skólum og aukinni getu og skilningi hjá þeim í námi (Lapan, 

Gysbers og Petroski, 2001).  

Líkanið um alhliða áætlun fyrir náms- og starfsráðgjafa hefur fjóra tengda þætti, þessir 

þættir eru grunnur (e. foundation), framkvæmdakerfi (e. delivery system), stjórnunarkerfi (e. 

management system) og ábyrgðarskylda (e. accountability). Starf ráðgjafa fer oft á tíðum í að 

bregðast við þörfum lítils hóps af nemendum sem eru afreksnemendur eða í áhættuhóp en 

með hjálp líkansins er hægt að ná til allra nemenda og tengja saman ráðgjöf og menntun. 

Skólaráðgjafalíkön þurfa að vera hönnuð til að aðstoða alla nemendur til að ná fram því besta 

í menntun, starfi og persónulegu og samfélagslegu lífi þeirra. Þau þurfa að geta hjálpað öllum 

einstaklingum til að ná markmiðum sínum og búa til framtíðarplön (ASCA, 2003). 

1.2.1 Aðferðir við að efla skilvirkni í náms- og starfsráðgjöf 

Richard T. Lapan, aðstoðarprófessor, Norman C. Gysbers, prófessor og Gregory F. Petroski, 

doktorsnemi, sem starfa allir við mennta- og sálfræðaráðgjafasvið Háskólans í Missouri, 

Kolumbía, gerðu rannsókn um alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun. Þeir könnuðu hvaða 

áhrif alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun hefði á nemendur á unglingastigi varðandi öryggi í 

skólum, ánægju með menntun, skilning á mikilvægi menntunar og tengsl hennar við framtíð 

þeirra. Einnig skoðuðu þeir tengsl nemenda við kennara og ánægju þeirra varðandi einkunnir. 

Eftir að búið var að taka mið af stærð skóla og félagslegri efnahagsstöðu var ljóst að 
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nemendur sem nutu meiri alhliða náms- og starfsráðgjafafræðslu voru öruggari í skóla og í 

betri tengslum við kennara. Þeir trúðu að nám þeirra skipti meira máli og voru sáttari við það 

nám sem var í boði í þeirra skóla. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að færri 

nemendur voru með líkamleg og félagsleg vandamál og að fleiri fengu hærri einkunnir. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir og sýna að sterk tengsl eru á milli alhliða 

náms- og starfsráðgjafaáætlunar og jákvæðari upplifun nemenda í skólum þegar kemur að 

öryggi og námi þeirra innan skólans (Lapan, Gysbers og Petroski, 2001). Sem sýnir að 

vinnubrögð af þessu tagi eru æskileg þegar kemur að náms- og starfsráðgjöf.  

Norman C. Gysbers og Patricia Henderson (2006) sem bæði hafa starfað við náms- og 

starfsráðgjöf, ásamt því að rannsaka og rita greinar og bækur um fræðigreinina, unnu í 

samstarfi við bandarísku námsráðgjafasamtökin að líkani um alhliða náms- og 

starfsráðgjafaáætlun (e. comprehensive guidance and counseling program). Samkvæmt þeim 

er nauðsynlegt að þekkja og skilja fræðilegan grunn starfsins og hafa góða innsýn í líf, starf 

og þróun (e. life career development) nemenda til að gera slíka áætlun. Skilgreining þeirra á 

lífi (e. life) nemenda er þroski þeirra og þróun ásamt öllu sem viðkemur þeim sjálfum. Starf 

(e. career) vísar í störf nemenda, hlutverk, aðstæður og atburði sem hann setur sig í í lífinu og 

þróun (e. development) hans bendir til þess að hann staðnar aldrei. Alhliða náms- og 

starfsráðgjafaáætlun Gysbers og Henderson (2006) byggir á fjórum grundvallarþáttum: 

innihaldi áætlunar (e. program content), skipulagsramma (e. organizational framwork), 

úrræði (e. resources) og þróun, stjórnun og ábyrgð (e. development, management and 

accountability).  

Mynd 1 sýnir uppbyggingu áætlunarinnar og hvað flokkast undir þessa fjóra 

grundvallarþætti.   
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Mynd 1. Alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun 

Í innihaldi áætlunar eru markmið sett, tekið er mið af markmiðum fræðslu- og skólayfirvalda 

ásamt námskrám skóla þar sem hæfni og þekking nemenda á hverju skólastigi fyrir sig eru 

skilgreind. Einnig er haft til hliðsjónar þarfagreining og fræðakenningar við markmiða-

setningu og þau miðuð við bekki, skólastig, hæfni eða aðra þætti. Meginmarkmið 

áætlunarinnar er þroski nemenda og að þeir efli sjálfsvitund sína ásamt færni í eigin 

markmiðasetningu, ákvörðunartöku og samskiptahæfni (Gysbers og Henderson, 2006; 

Gysbers og Lapan, 2001).  

Við gerð áætlana er mikilvægt að hafa skipulagsramma sem heldur utan um þau viðmið 

sem unnið er út frá, áætlanir sem vinna á með og þeim tímaramma sem styðjast á við. Viðmið 

(e. structural components) alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlunar flokkast í hugmyndafræði 

(e. definition), rökstuðning (e. rationale) og forsendur (e. assumtions) (Gysbers og 

Henderson, 2006).  

Hugmyndafræði Gysbers og Henderson (2006) felur meðal annars í sér teymisvinnu hjá 

náms- og starfsráðgjöfum, skólastjórnendum, öðru starfsfólki skóla, foreldrum og öðrum 



24 

viðeigandi aðilum í samfélaginu sem allir hafa það að markmiði að bæta skólastarfið (Gysbers 

og Henderson, 2006; Gysbers og Lapan, 2001).  

Rökstuðningur á bak við alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun Gysbers og Henderson 

(2006) styðst við þarfagreiningu og fræðikenningar um nauðsyn þess að litið sé á ráðgjöf og 

fræðslu sem jafn mikilvæga þætti í að efla hæfni nemenda í námi sínu.  

Forsendur fyrir alhliða náms- og starfsrágjafaáætlun eru aðallega þrjár. Sú fyrsta er að 

framkvæmdaáætlun hennar þarf að innihalda hæfnimarkmið fyrir alla nemendur og þeir hafi 

allir jafnan aðgang að þeirri þjónustu sem veitt er. Önnur forsenda er að áætlunin er alhliða og 

miðuð út frá þroska nemenda. Þriðja og síðasta forsendan er teymisvinna allra viðkomandi 

aðila þar sem náms- og starfsráðgjafar hafa yfirumsjón en eru í samstarfi við starfsmenn 

skóla, foreldra, forráðamenn og yfirvöld (Gysbers og Henderson, 2006; Gysbers og Lapan, 

2001).   

Áætlunarhluti innan skipulagsrammans er brotinn niður í fræðsluáætlun (e. guidance 

curriculum), einstaklingsáætlun (e. individual planning), persónulega ráðgjöf (e. responsive 

services) og samráðsáætlun (e. system support) (Gysbers og Henderson, 2006).  

Fræðsluáætlun þarf að hafa upplýsingar um hvaða leiðir eru nauðsynlegar til að nota til að 

nemendur nái þeim hæfnisviðmiðum sem eiga við þeirra skólastig (ASCA, 2003; Borders og 

Drury, 1992; Gysbers og Henderson, 2006).  

Einstaklingsráðgjöf aðstoðar nemenda til að skoða og skilja hver hann er og hvaða 

markmiðum hann sækist eftir að ná (Gysbers og Henderson, 2006).  

Persónuleg ráðgjöf leitast við að aðstoða nemendur sem eiga við félagsleg eða persónuleg 

vandamál sem trufla persónulegan, félagslegan eða náms- og starfsferilslegan þroska þeirra 

(Gysbers og Henderson, 2006).  

Samráðsáætlun er nauðsynleg fyrir skipulagsrammann og virkar sem stuðningskerfi sem 

styður hina þættina þrjá (Gysbers og Henderson, 2006).  

Tímarammi er notaður bæði til að tryggja að nemendur á öllum skólastigum fái aðstoð og 

einnig til að tryggja sem besta skiptingu verkþátta hjá náms- og starfsráðgjöfum. Tafla 1 sýnir 

hvernig Gysbers og Henderson (2006) skipta tíma náms- og starfsráðgjafa eftir áætlunum og 

skólastigum.  
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Tafla 1. Tímaskipulag 

  Yngsta stig Miðstig Framhaldsskóli 

  5-11 ára 12-14 ára 15-17 ára 

Fræðsluáætlun 35-45% 25-35% 15-25% 

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

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

Samráðsáætlun 10-15% 10-15% 10-15% 

 

Huga þarf að öllum fjórum þáttum áætlunarinnar þó mismikill tími fari í hvern og einn. Til að 

náms- og starfsráðgjafar geti sinnt öllum verkþáttum nógu vel er talið nauðsynlegt að þeir hafi 

ekki of stóran nemendahóp til að þjónusta. Einnig þarf að vera skilningur innan skólans á 

mikilvægi starfs þeirra og ekki má bæta við störf þeirra aukaverkefni sem ekki falla undir 

þeirra verksvið (Gysbers og Henderson, 2006).  

Úrræði getur verið mismunandi milli svæða en nauðsynlegt er að hafa fullnægjandi úrræði 

til staðar til að framkvæma alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun. Gysbers og Henderson 

(2006) skipta úrræði alhliða áætlunar sinnar í þrennt. Fyrst er mannauður (e. personnel 

resources) en undir það flokkast allir aðilar sem koma að skólastarfinu. Annað úrræðið er 

fjármagn (e. financial resources) til þess að koma áætluninni í framkvæmd. Þriðja og síðasta 

úrræðið er stjórnvöld (e. political resources). Hér er átt við lög og reglugerðir sem snerta 

skóla, og námskrár, siðareglur og starfslýsingar (Gysbers og Henderson, 2006).  

Þróun, rekstur og ábyrgð alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlunar er í fimm stigum. 

Höfundarnir Gysbers og Henderson (2006) telja að það taki fimm ár að móta og innleiða hana 

að fullu inn í skólastarf. Fyrstu tvö árin fara í að huga að skipulagi (e. plan) hennar og hönnun 

(e. design), skoða fræðilegan bakgrunn og það ferli sem fylgja á eftir. Traust þarf að vera á 

milli samstarfsaðila og skipuleggja þarf hvernig innleiða (e. implement) eigi áætlunina. Meta 

(e. evaluate) þarf núverandi náms- og starfsráðgjöf og ákveða hvaða breytingar eigi að gera. 

Einnig er mikilvægt að meta árangur af áætluninni til að sjá hvað gert hafi verið vel og hvað 

má bæta (e. enhance). Á þriðja og fjórða ári hefst innleiðing áætlunarinnar og á fimmta ári er 

metinn árangur og farið yfir hvort og hvaða endurbætur þurfa að gera. Einnig er mikilvægt að 

sú vinna haldi áfram þrátt fyrir farið er að vinna eftir alhliða náms- og 

starfsráðgjafaáætluninni.  
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Samantekt 

Markviss stefnumótun og samræmd stefna er mikilvæg til að tryggja gæði náms- og 

starfsráðgjafar og að allir sem njóta þjónustu hennar fái sambærilega aðstoð. Til að koma 

náms- og starfsráðgjöf sem best til skila þarf hún að vera skipulögð og markviss. Sýnt hefur 

verið með rannsóknir að nemendur sem hafa fengið markvissa náms- og starfsráðgjöf standi 

sig betur í námi. Stjórnvöld geta notað löggjöf sem stefnumótandi afl en til þess að slík vinna 

skili árangri þurfa allir hagsmunaaðilar að koma að henni og vinna saman. Lagasetning er 

samt sem áður ekki nóg ein og sér heldur þarf einnig að setja fram stefnu um hvernig á að 

hrinda löggjöfinni í framkvæmd. Misjafnt er eftir löndum hvað stjórnvöld nota löggjöfina 

mikið til stefnumótunar. Samkvæmt OECD (2004) hefur ekki verið staðið nægjanlega vel að 

stefnumótandi vinnu í löndum innan OECD. Lagasetningar fyrir náms- og starfsráðgjöf 

spanna sjötíu ár. Í upphafi var áherslan í lagasetningu á fræðsluhlutverk, síðar fór áherslan að 

beinast að faglegri viðurkenningu náms- og starfsráðgjafa og að allir nemendur hefðu aðgang 

að þeirra þjónustu. 

Rannsóknir hafa sýnt að ásamt stefnumótandi vinnu þarf alhliða náms- og 

starfsráðgjafáætlun að vera til staðar svo ráðgjafar vinni markvisst og nái til allra nemenda. 

ASCA setti fram líkan að slíkri áætlun til að ná fram því besta sem þjónustan hefur upp á að 

bjóða. Gysbers og Henderson (2006) unnu í samstarfi ASCA að líkani um alhliða áætlun fyrir 

náms- og starfsráðgjafa. Þau telja að alhliða áætlun þarf að aðlaga hverju svæði og hverjum 

skóla fyrir sig þó í grunninn sé unnið eftir sama skipulagi. Standa þarf vel að mótun og 

innleiðingu slíkrar áætlunar til að vel megi fara og er talið að það taki fimm ár en í raun lýkur 

aldrei þeirri vinnu þar sem stöðugt þarf að meta hvað er gert og hvað betur mætti fara. Alhliða 

áætlun heldur utan um starfsramma náms- og starfráðgjafa og skilgreinir betur hvað er innan 

þeirra starfssviðs. Einnig þarf hlutverk og verkefni þeirra að vera skýrt svo þeir geti unnið 

markvisst að sínu starfi en um það verður fjallað nánar í næsta kafla. 

1.3 Hlutverk og verkefni náms- og starfsráðgjafa 

Frá því að byrjað var að bjóða upp á náms- og starfsráðgjöf hefur mikið verið fjallað um 

hvaða verkefnum starfsemin eigi að sinna. Samt sem áður er ekki til nein heildarlöggjöf né 

hefur verið sett fram opinber stefna fyrir náms- og starfsráðgjöf á Íslandi en talið er að 

heildarstefnumótun fyrir þennan málaflokk auðveldi aðgengi að þjónustu hennar 

(Menntamálaráðuneytis, 2007; Þingskjal 715, 2008-2009). 
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Starf náms- og starfsráðgjafa hefur breyst og orðið fjölbreyttara með árunum. Þeir starfa í 

skólum, vinnumiðlunum, fyrirtækjum og hverfis- og fræðslumiðstöðvum og getur hlutverk 

þeirra verið mismunandi eftir vinnustöðum. Margir telja að skortur sé á skilgreiningu á 

verkefnum þeirra en grunnurinn sé samt ávallt sá sami að standa vörð um hagsmuni og velferð 

ráðþega (ASCA, 2003; Félag náms- og starfsráðgjafa, 2010b; Félagsvísindasvið Háskóla 

Íslands, 2010; Lapan, Gysbers og Petroski, 2001).   

Lambie og Williamson (2004) skrifuðu um áskorunina að breyta leiðbeinandi ráðgjöf í 

faglega skólaráðgjöf. Þeir fjalla um að hlutverk náms- og starfsráðgjafa hafi með árunum 

aukist meir og meir og að erfiðlega gengi fyrir marga ráðgjafa að halda utan um þau verkefni 

sem þeir sinna. Slíkt álag veldur stressi og erfiðleikum í starfi. Burnham og Jackson (2000) 

birtu grein í sama riti þar sem þeir fjalla um misræmi hjá skólaráðgjöfum í raunverulegum 

starfsvenjum og núverandi líkönum þar sem ráðgjafar eru oft að sinna verkefnum sem heyra 

ekki undir þeirra verksvið og hafa því minni tíma fyrir verkefni sem þeir ættu að vera að sinna 

eins og ráðgjöf til nemenda.  

Nefndir sem unnu á vegum menntamálaráðuneytisins í átaki sem sett var á laggirnar af 

ráðuneytinu til að kanna hvernig efla mætti náms- og starfsráðgjöf hér á landi skiptu 

verkefnum náms- og starfsráðgjafa upp í fjóra flokka: fyrirbyggjandi, græðandi, fræðandi og 

þroskandi. Einnig var sett fram starfslýsing til stuðnings fyrir náms- og starfsráðgjöf. Fjallað 

var um að verksvið náms- og starfsráðgjafa væri breytilegt eftir skólum og að ekki hefðu allir 

formlega starfslýsingu. Við gerð starfslýsingar sem Félag náms- og starfsráðgjafa unnu að var 

stuðst við starfslýsingu menntamálaráðuneytisins frá 1998 ásamt fleiri gögnum. Á heimasíðu 

félagsins segir að helsti tilgangur starfslýsingarinnar sé að auðvelda náms- og starfsráðgjöfum 

að mynda ramma utan um störf sín. Henni er ætlað að vera fyrirmynd fyrir fagaðila svo þeir 

geti nýtt sér hana við gerð eigin starfslýsingar. Þar kemur fram eins og í skýrslu 

menntamálaráðuneytisins að starf náms- og starfsráðgjafa geti verið mismunandi eftir því hvar 

í atvinnugeiranum þeir starfa. Einnig getur starf þeirra verið misjafnt eftir skólum (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, 2010b; Menntamálaráðuneyti, 1998).  

Starfslýsing Félags náms- og starfsráðgjafa tekur á öllum helstu þáttum innan starfssviðs 

náms- og starfsráðgjafa. Samkvæmt henni eru verkefni þeirra að sjá um ráðgjöf í námi og 

starfi ásamt persónulegri ráðgjöf sem felst í að veita einstaklingum stuðning vegna erfiðleika í 

skóla eða einkalífi, streitu- og kvíðastjórnun og samstarf við sérfræðinga. Jafnframt eiga 

náms- og starfsráðgjafar að sinna þróunarverkefnum til að viðhalda fagþekkingu, framkvæma 
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kannanir, rannsóknir og sjá um fræðslu og miðlun þekkingar (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

2010b). Engin breyting hefur verið gerð á starfslýsingu félagsins síðustu tíu ár, hún er miðlæg 

og hugsuð sem ákveðinn rammi fyrir náms- og starfsráðgjafa við gerð eigin starfslýsingar.  

Talið er að nokkur atriði aðgreina störf náms- og starfsráðgjafa eftir því hvort þeir starfa 

innan skólakerfisins eða ekki. Við almenna starfslýsingu fyrir ráðgjafa sem starfa innan 

skólakerfisins væri hægt að bæta við liðum eins og móttöku nýnema, nýnemakynningu og 

samstarfi heimilis og skóla. Fyrir ráðgjafa sem starfa í atvinnulífinu og atvinnumiðlunum 

mætti bæta við aðstoð við atvinnuleit (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2010b). Ekki er hér um 

tæmandi lista að ræða yfir það sem kemur fram í starfslýsingu félagsins heldur hefur aðeins 

verið tæpt á því helsta.  

ASCA (American School Counselor Association) bandarísku námsráðgjafasamtökin telja 

að það sé mismunandi í hverju vinna skólaráðgjafa felst á milli svæða, samfélaga og á milli 

skóla, sem getur leitt til misskilnings á því í hverju starf þeirra er fólgið (ASCA, 2003). Sem 

getur einnig verið ástæða fyrir því hve erfitt það reynist að skilgreina hvaða verkefnum þeir 

eigi að gegna á hverjum starfsstað.  

Það getur aftur leitt til þess að litið sé á starf þeirra sem aukagrein í stað þess að vera talið 

mikilvægur þáttur í menntun nemenda. Jafnframt er talið að náms- og starfsráðgjafar séu ekki 

nýttir eins vel og hægt væri. Óljóst getur verið hvar mörkin eru milli starfssviða náms- og 

starfsráðgjafa og áfangastjóra eða kennslustjóra og oft fín lína á milli hvað sé viðeigandi að 

náms- og starfsráðgjafar framkvæmi og hvað ekki. Hlutverk þeirra ætti ekki að vera að kenna 

sem afleysingakennarar eða að sjá um gangavörslu. Þeirra verkefni ætti að vera að aðstoða 

kennara við námskrárgerð og meta getu nemenda á prófum og aðstoða ef þarf til að bæta getu 

þeirra í áframhaldandi námi. Þeirra verkefni ætti ekki heldur að vera að aðstoða skólastjóra 

við skyldustörf eða sjá um agastjórnun. Þeirra starf ætti frekar að vera ráðgjöf til nemenda 

vegna agavandamála og að aðstoða skólastjóra við lausn á vandamálum sem koma upp vegna  

nemenda (ASCA, 2003).  

Niðurstöður rannsóknar Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) í grunnskólum um 

verkefni náms- og starfsráðgjafa samræmast þessum niðurstöðum nokkuð vel, þar sem náms- 

og starfsráðgjafar svöruðu að þeir vildu eyða minni tíma í gangavörslu og forfallakennslu 

heldur en þeir gera og meiri tíma í aðstoð, ráðgjöf og fræðslu til nemenda, stjórnenda skóla og 

annarra starfsmanna (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  

Í rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar tóku 28 náms- og starfsráðgjafar þátt, 24 konur 

og fjórir karlar. Meirihluti svarenda, alls átján, höfðu starfað sem námsráðgjafar í fimm ár eða 
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minna og tíu höfðu starfað í sex ár eða meira. Sautján svarendur voru í 100% starfi, sex í 65% 

- 80% starfshlutfalli og fimm í 50% starfshlutfalli, 25 svarendur voru menntaðir sem 

námsráðgjafar og þrír höfðu framhaldsmenntun í félagsvísindum á háskólastigi. Notaðir voru 

tveir spurningalistar og rætt var við tvo rýnihópa. Fyrri spurningalistinn „Athugun á 

starfssviði náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur“ inniheldur almennar 

spurningar um störf og starfsaðstæður þátttakenda. Í síðari spurningalistanum „Mæling á 

verkefnum námsráðgjafans“ voru þátttakendur spurðir um ýmsa verkþætti náms- og 

starfsráðgjafa og er það sami spurningalisti og var notaður í þessari rannsókn en nánar verður 

fjallað um niðurstöður hennar í köflunum hér á eftir.  

Það sem meðal annars kom í ljós í rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) var að 

mikill tími náms- og starfsráðgjafa færi í einstaklingsráðgjöf, sem er í samræmi við rannsókn 

Söndru Þóroddsdóttur (2012) um innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum en 

framhaldsskólaráðgjöfum fannst að tími sinn færi mest í persónulega ráðgjöf. Í niðurstöðum 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) töldu náms- og starfsráðgjafar að um 50-70% af tíma 

sínum færi í persónulega ráðgjöf, sem er talsvert meiri tími en gert er ráð fyrir í alhliða náms- 

og starfsráðgjafaáætlun Gysbers og Henderson (2006) en þar er reiknað með að persónuleg 

ráðgjöf taki 30-40% af tíma náms- og starfsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjafar í rannsókninni 

frá 2006 töldu að betra væri að meiri tími færi í hópráðgjöf, þannig væri hægt að ná til fleiri 

nemenda í einu og hún væri einnig ódýrari en einstaklingsráðgjöf. Aðstöðuleysi innan 

skólanna var helsta ástæðan sem hamlaði því að þeir væru að nýta sér meira hópráðgjöf í 

starfi (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  

Þegar skoðað var hvaða verkefnum náms- og starfsráðgjafar vildu helst sinna í 

grunnskólum samkvæmt könnunni frá 2006. Þá voru það verkþættir tengdir náms- og 

starfsráðgjöf sem þeir vildu sinna meira en þeir gerðu, eins og að sjá um þarfagreiningu og 

matskannanir á námsráðgjöf í skólum, sjá um námstækni og ráðgjöf til nemenda um 

framhaldsnám og önnur mál tengd námi. Einnig vildu þeir hafa meiri tíma í eigin starfsþróun 

og símenntun. Þeir vildu aftur á móti sinna minna verkefnum sem koma að hegðun nemenda í 

skólum og töldu sig frekar vera talsmenn nemenda og því væri það ekki þeirra hlutverk að sjá 

um agavandamál (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Þetta samræmist áliti ASCA (2003) 

um að náms- og starfsráðgjafar eigi ekki að sjá um agavandamál í skólum. Heldur eigi þeir að 

vera til ráðgjafar við lausnir á agavandamálum. Meirihluti þátttakenda í rannsókninni voru 

einnig sammála áliti ASCA um að ráðgjöf og almenn kennsla færi illa saman (ASCA, 2003; 

Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  
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Þegar náms- og starfsráðgjafar voru spurðir um stuðning í starfi fannst þeim skorta meiri 

stuðning sérstaklega fyrsta árið sem þeir störfuðu innan fagsins og að meira samstarf þyrfti að 

vera við aðra náms- og starfsráðgjafa. Þeir væru einangraðir í starfi og vanþekking á 

verkefnum þeirra innan grunnskólanna væri meðal annarra starfsmanna skólans. Tilhneiging 

væri á því að verkefni sem enginn annar vildi sinna endaði oft á þeirra borði. Heildarlöggjöf, 

stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf, handleiðsla í starfi og lögverndun á starfsheiti þeirra var 

það sem náms- og starfsráðgjafar töldu að myndi bæta mest eigin starfsaðstæður (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006).  

Náms- og starfsráðgjafar sem tóku þátt í rýnihópum töldu að heildarlöggjöf myndi hjálpa 

þeirra stétt, bæta öryggi innan stéttarinnar og styrkja þá sem fagmenn og auka viðurkenningu 

á starfi þeirra. Lögverndun á starfsheitinu myndi auka fag- og stéttarvitund innan stéttarinnar, 

auk þess finnst þeim skorta ákveðinn ramma utan um starfið og meiri samskipti (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006).  

 

Samantekt 

Þrátt fyrir að aðilar sem koma að og hafa fjallað um verkefni náms- og starfsráðgjafa séu 

sammála um mikilvægi stefnumótunar fyrir fagið hefur ekki mikil stefnumótunarvinna farið 

fram fyrir starfsstéttina og hlutverk hennar er enn nokkuð ómótað. Megin hugmyndir um 

hlutverk náms- og starfsráðgjafa koma fram í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá 1991 og 

hefur hún verið stór hluti í að móta hlutverk þeirra og nám. Þeir hafa fengið litla aðstoð við að 

skilgreina hlutverk sitt. Á heimsíðu félags þeirra er tíu ára gömul starfslýsing sem er miðlæg 

og hefur ekki verið aðlöguð að fjölbreyttum starfsstöðum náms- og starfsráðgjafa.  

Helstu breytingar sem hafa verið gerðar og hafa áhrif á hlutverk og verkefni náms- og 

starfsráðgjafa í skólum frá því að rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) var gerð 

eru lagasetningar frá 2008 og 2009 ásamt lögverndun á starfsheiti þeirra. Eitt af því sem 

náms- og starfsráðgjafar töldu að myndi bæta starfsaðstæður sínar var lögverndun á 

starfsheitinu. Því er áhugavert að skoða hvort þessar lagabreytingar frá 2008 og 2009 hafi 

breytt einhverju þegar kemur að hlutverkum og verkefnum þeirra innan grunnskólanna.  
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1.4 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í starf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og 

hver verkefni þeirra eru, hvaða verkefnum þeir eru að sinna í starfi sínu og hvaða verkefnum 

þeir vildu vera að sinna. Einnig er reynt að varpa ljósi á það hvort náms- og starfsráðgjafar 

finna fyrir breytingu eftir að starfsheitið var lögverndað.  

 

Rannsóknarspurningar 

1. Hvaða verkefnum vilja náms- og starfsráðgjafar gegna í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu? 

 Er munur á verkþáttum sem náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu eru að sinna í starfi og því sem þeir vildu vera að 

sinna? 

2. Finna náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu fyrir 

breytingu í starfi sínu eftir að lögverndun á starfsheiti þeirra tók gildi árið 

2009? 
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2 Aðferð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða verkefni náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Kannað var hvaða verkþáttum þeir væru helst að sinna og hvaða 

verkþáttum þeir vildu helst sinna. Einnig var kannað hvort náms- og starfsráðgjafar fyndu 

fyrir breytingum eftir að starfsheiti þeirra var lögverndað árið 2009.  

Hér verður fjallað um aðferðir sem notaðar voru til að framkvæma rannsóknina, sagt frá 

þátttakendum, mælitækjum, gagnaöflun og úrvinnslu þeirra.  

2.1 Rannsóknaraðferð 

Til að leitast við að svara rannsóknarspurningum sem settar eru fram í kafla 1.4 var notuð 

blönduð aðferð (e. mixed method). Kostir þess að nota blandaða aðferð er að hún getur gefið 

skýrari mynd af því sem verið er að rannsaka og fjölbreyttari og trúverðugari niðurstöður 

(McMillan, 2008).  

Fyrst var gerð megindleg rannsókn (e. quantitative research). Í slíkri rannsókn er verið að 

skoða tölulegar staðreyndir sem hægt er að mæla og telja. Ákveðið er fyrirfram hvað eigi að 

skoða og notaðar eru staðlaðar spurningar sem lagðar eru fyrir á sama hátt fyrir alla 

þátttakendur til að tryggja sem best að þeir skilji spurningarnar á sama hátt (Neuman, 2005; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Síðan var gerð eigindleg rannsókn (e. qualitative research) en gagnaöflun með slíkri aðferð 

fer helst fram með viðtölum eða þátttökuathugunum. Til frekari glöggvunar á niðurstöðum 

rannsóknarinnar var stuðst við opin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. open semi-standardized 

interviews). Þegar gögnum er safnað með samræðum við einstaklinga er ekki verið að 

skilgreina veruleikann eins og hann er í raun og veru heldur gefur samræðan ákveðna innsýn í 

fjölbreytilega orðræðu sem aftur gefur innsýn í hvernig einstaklingurinn skilgreinir 

veruleikann (Kvale, 1996). 

2.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í megindlega hluta rannsóknarinnar voru náms- og starfsráðgjafar sem starfa í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Grunnskólar sem tilheyra því svæði eru grunnskólar í 

Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Álftanesi. Einnig er talað um 

Stór-Reykjavíkursvæði þegar verið er að tala um áðurnefnda staði að Reykjavík 

undanskilinni.   
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Haft var samband við Félag náms- og starfsráðgjafa og fenginn listi yfir starfandi náms- og 

starfsráðgjafa í Reykjavík og á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Samkvæmt upplýsingum frá 

félaginu voru  28 náms- og starfsráðgjafar starfandi í Reykjavík og 29 starfandi á Stór-

Reykjavíkursvæðinu, alls 57. Einnig var haft samband við Hagstofu Íslands og beðið um 

upplýsingar um fjölda starfandi náms- og starfsráðgjafa fyrir sama svæði. Samkvæmt talningu 

þeirra frá október 2012 voru 51 náms- og starfsráðgjafi starfandi í Reykjavík og á Stór-

Reykjavíkursvæðinu í 44,8 stöðugildum. Í netpósti frá Hagstofu Íslands var tekið fram að 

hver einstaklingur er aðeins skráður í eitt aðalstarf (munnleg heimild, Haukur Pálsson, 4. mars 

2013). Þannig að ef náms- og starfsráðgjafi starfar í hærra starfshlutfalli undir öðru starfsheiti 

telst hann ekki með í þessum tölum og getur það skýrt mismun á heildarfjölda frá Hagstofu 

Íslands og Félagi náms- og starfsráðgjafa. 

Spurningalisti var sendur í netpósti til allra 57 aðilanna sem voru á netfangalista félagsins, 

eitt netfang fannst ekki og kom endursent og tveir svöruðu að þeir væru ekki lengur starfandi í 

grunnskóla. Af þeim 54 náms- og starfsráðgjöfum sem voru starfandi svöruðu alls 49 eða 

86% þátttakenda. 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru tekin einstaklingsviðtöl við fagaðila sem koma að 

náms- og starfsráðgjöf eða fagaðila í stjórnunarstöðum sem hafa áhrif á starf náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum.  

Þessir aðilar eru : 

 Ágústa Ingþórsdóttir, starfandi náms- og starfsráðgjafi í Borgarholtsskóla og 

fyrrverandi formaður Félags náms- og starfsráðgjafa.  

 Ásdís L. Grétarsdóttir, starfandi náms- og starfsráðgjafi í Hagaskóla og situr í 

fræðslunefnd Félags náms- og starfsráðgjafa.  

 Guðrún Edda Bentsdóttir, verkefnastjóri Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar. 

 Helga Helgadóttir, starfandi náms- og starfsráðgjafi  í Hraunvallaskóla og 

formaður Félags náms- og starfsráðgjafa.  

 Ingibjörg Kristinsdóttir, starfandi náms- og starfsráðgjafi hjá Vinnumálastofnun 

og situr í fræðslunefnd Félags náms- og starfsráðgjafa.  

2.3 Mælitæki 

Í rannsókninni var notaður spurningalistinn „Mæling á verkefnum námsráðgjafa“. 

Spurningalistinn byggir á mælitæki sem þróað hefur verið í Bandaríkjunum og nefnist „The 
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School Counselor Activity Rating Scale (SCARS)“ og var þýddur af Guðbjörgu 

Vilhjálmsdóttur, prófessor við Háskóla Íslands (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

SCARS var hannað til að mæla annars vegar hvaða verkþáttum náms- og starfsráðgjafar 

sinna raunverulega og hins vegar hvaða verkþáttum þeir sjálfir myndu helst vilja sinna 

(Scarborough, 2005). Mælitækið SCARS er spurningarlisti sem samanstendur af 54 

spurningum sem skiptast í sex flokka. Svarmöguleikar spurninganna eru tvíþættir og skiptast í 

tvo dálka, í fyrri dálkinum er svarað frá einum og upp í fimm um hve oft ákveðnum 

verkþáttum er sinnt og í seinni dálkinum er svarað á sama máta um hve oft viðkomandi myndi 

vilja sinna honum. Þar sem einn merkir aldrei og fimm merkir oft.     

Til að fá upplýsingar um bakgrunn og skoðun náms- og starfsráðgjafa á lögverndun á 

starfsheiti þeirra var bætt við sjö spurningum um það efni. 

Þegar búið var að greina niðurstöður úr SCARS spurningalistanum voru tekin 

einstaklingsviðtöl við aðila sem starfa sem náms- og starfsráðgjafar eða koma að starfi náms- 

og starfsráðgjafa til að fá meiri innsýn í niðurstöðurnar.  

2.4 Gagnaöflun 

Áður en rannsóknin var framkvæmd var send tilkynning til persónuverndar. Megindleg 

gagnaöflun fór fram frá 21. mars til 30. apríl 2013. Til að halda utan um spurningalista og 

svör var notað netkerfið kannanir.is fyrir háskólanema. Hægt er að fylgjast með hverjir hafa 

svarað en ekki er hægt að sjá svör þeirra þar sem þau eru nafnlaus og órekjanleg. 

Spurningalistinn (sjá fylgiskjal I) var settur upp í kerfinu ásamt netfangalista yfir þátttakendur 

og sendur út ásamt kynningu á rannsókninni.  

Þann 3. apríl 2013 var send út áminning til þeirra sem ekki höfðu þegar svarað og þeir 

hvattir til þátttöku. Alls voru sendar út fjórar áminningar til þeirra sem ekki höfðu þegar 

svarað. Ákveðið var að hafa lokadagsetningu fyrir svör þann 30. apríl 2013 og í þriðju 

áminningu til þátttakenda var þeim tilkynnt um það. Fjórða og síðasta áminningin var send út 

þann 29. apríl 2013 og þátttakendum bent á að könnuninni myndi ljúka daginn eftir.  

Eigindleg gagnaöflun fór fram frá 30. ágúst til 12. október 2013. Fjögur einstaklingsviðtöl 

voru tekin á vinnustað viðmælenda og voru þau frá því að vera 45 mínútur og upp í 75 

mínútur. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og afrituð síðar eða skrifuð niður um 

leið og þau fóru fram. 

Byrjað var á því að kynna viðmælenda fyrir rannsókninni og niðurstöðum hennar. Stuðst 

var við ákveðinn viðtalsramma (sjá fylgiskjal II) en viðtalinu var leyft að þróast áfram og 
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farið var dýpra í ákveðnar spurningar eftir því hvernig viðmælandinn koma að starfi náms- og 

starfsráðgjafa. Eitt viðtalið fór fram með tölvupóstsamskiptum og í gegnum síma. Að lokum 

var tölvupóstur sendur til allra viðmælenda til að fá samþykki þeirra um nafnabirtingu í 

ritgerðinni.  

2.5 Úrvinnsla gagna 

Notast var við tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) við úrvinnslu 

megindlegra gagna. Gagnaskráin var flutt úr könnunarkerfi fyrir háskólanema og lesin inn í 

SPSS.  

Byrjað var á því að skoða tíðnitöflur (e. frequency table) fyrir allar breytur í skránni til að 

kanna hvort öll svör væru innan þess ramma sem þau eiga að vera. Leiðrétt voru svör sem 

ekki voru innan skalans frá einum og upp í fimm og sett var inn skilgreining fyrir auð svör (e. 

missing).  

Til að skoða mun á því hvað þátttakendur myndu vilja gera þ.e. hvaða verkefnum þeir 

myndu vilja sinna og hvað þeir raunverulega gerðu þ.e. hvaða verkefnum þeir sinntu, voru 

notuð meðaltöl (e. mean). Niðurstöður voru settar upp í súlurit, eitt fyrir hvern flokk, svo 

auðveldlega væri hægt að sjá hvort munur væri á því sem svarendur gerðu og því sem þeir 

myndu vilja gera. Explore töflur voru skoðaðar til að átta sig betur á dreifingu svara og t-próf 

paraðra úrtaka (e. paired-sample t-test) framkvæmd til að skoða hvort marktækur munur væri 

á svörum þátttakenda.  

Til að skoða hvort munur væri á svörum þátttakenda eftir því í hvaða starfshlutfalli þeir 

væru eða hvað þeir hefðu starfað lengi sem náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla voru notaðar 

krosstöflur (e. crosstabs). Fyrst voru breyturnar flokkaðar (e. recode) í nýjar breytur með 

færri gildum. Þeir sem höfðu starfað í fimm ár eða skemur fengu gildið einn, þeir sem höfðu 

starfað í sex til tíu ár fengu gildið tvo og þeir sem höfðu starfað í ellefu ár eða lengur fengu 

gildið þrjá. Það sama var gert við breytuna fyrir stöðugildi.  

Einstaklingsviðtölin voru öll skráð niður, greind og flokkuð eftir því hvað var líkt og hvað 

ólíkt með svörum viðmælenda. Þannig var betur hægt að skoða hvort samræmi var í 

niðurstöðum viðtalanna sem síðan voru bornar saman við niðurstöður spurningalista. Gerð 

verður grein fyrir heildarniðurstöðum rannsóknarinnar í næsta kafla.  
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Samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða verkefnum náms- og starfsráðgjafar sinna í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Blönduð rannsóknaraðferð var notuð en þá er verið að 

nota bæði megindlega og eigindlega aðferð. Spurningarlisti var sendur út til allra starfandi 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Eftir að unnið var úr 

niðurstöðum spurningalistans voru tekin viðtöl við fimm fagaðila. Við úrvinnslu megindlegra 

gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS og þær bornar saman við niðurstöður viðtala.  
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3 Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í fimm 

undirkafla og er niðurstöðum úr viðtölum fléttað inn í hvern kafla eftir því sem við á. Í fyrsta 

kaflanum er  fjallað um bakgrunnsspurningar. Í öðrum kafla er fjallað um hvort náms- og 

starfsráðgjafar finna fyrir breytingu í starfi sínu eftir að starfsheiti þeirra var lögverndað. Í 

þeim þriðja er greint frá niðurstöðum úr sex flokkum spurninga varðandi verkefni sem náms- 

og starfsráðgjafar eru að sinna eða myndu vilja sinna í starfi. Flokkarnir eru: náms- og 

starfsráðgjöf, persónuleg ráðgjöf, samráð, fræðslu, mat og áætlanagerð og aðra verkþætti. 

Hver flokkur inniheldur sex til fjórtán spurningar um verkþætti sem tengjast hverjum flokki, 

samtals 54 spurningar. Í fjórða kafla er fjallað um skoðun viðmælenda á starfslýsingum fyrir 

náms- og starfsráðgjafa og að lokum er samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar.   

3.1 Starf og bakgrunnur náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Kynjahlutfall þátttakenda var mjög ójafnt þar sem einungis einn karlmaður var í hópnum af 

þeim 57 sem fengu sendan spurningalistann. Tæplega helmingur eða 46% svarenda höfðu 

lokið meistaragráðu á háskólastigi, af þeim höfðu 15% lokið meistaragráðu í náms- og 

starfsráðgjöf. Rúmlega helmingur eða 51% svarenda höfðu lokið diplómagráðu í faginu, þar 

af voru tveir sem sögðust vera í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf og 3% höfðu lokið BA 

eða Be.d háskólagráðu.  

Enginn munur var á starfsaldri náms- og starfsráðgjafa í heild og starfsaldri þeirra sem 

starfa sem náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla. Af þeim sem svöruðu höfðu flestir eða 

fimmtán starfað í sex til tíu ár sem náms- og starfsráðgjafar, níu höfðu starfað í fimm ár eða 

minna og níu í ellefu ár eða meira. 

Tafla 2. Starfsreynsla náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla 

  

 

 

 

 

Meirihluti náms- og starfsráðgjafa eða 70% svarenda voru í fullu starfi, 24% í hálfu starfi eða 

meira og 6% í minna en hálfu starfi. Einnig var spurt um hve margir náms- og starfsráðgjafar 
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tveir náms- og starfsráðgjafar störfuðu í sínum skóla og tveir svöruðu að það væru þrír 

starfandi í skólanum.  

  Kannað var hversu algengt það væri að starfandi náms- og starfsráðgjafar hefðu aðgengi að 

handleiðslu í starfi. Af þeim sem svöruðu voru mun færri sem höfðu kost á að nýta sér slíka 

aðstoð, 36% svöruðu jákvætt en 64% neikvætt.  .   

3.2 Lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa  

Eins og áður segir þá var bætt við spurningum í spurningalistann sem sendur var til 

þátttakenda, ein spurningin sneri að því hvort náms- og starfsráðgjafar fyndu fyrir breytingu í 

starfi sínu eftir lögverndun á starfsheiti þeirra. Meirihluti svarenda taldi svo ekki vera, 

hlutfallið var að 76% sögðu nei og 24% sögðu já. Helstu athugasemdir þátttakenda um 

lögverndun á starfsheitinu voru að þeir töldu að lögverndunin hefði komið því til leiðar að 

fagmennska og stéttarvitund hefði aukist. Jafnframt töldu þeir að meira starfsöryggi væri 

innan stéttarinnar ásamt því að meiri virðing væri borin fyrir henni. Lögverndunin opnaði 

einnig meiri umræðu um menntun náms- og starfsráðgjafa og um starfssvið þeirra almennt. 

Þrír hófu störf innan fagsins eftir eða um það leyti sem lögverndunin tók gildi og töldu sig því 

ekki geta metið hvort hún hefði haft einhverjar breytingar í för með sér.  

Í einstaklingsviðtölunum kom fram að gríðarlegur undirbúningur og vinna var búin að eiga 

sér stað áður en lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa var samþykkt með lögum. 

Búið var að vekja athygli á málinu í fjölmiðlum og á Alþingi og þar með koma lögverndun 

starfsheitisins í réttan farveg. Einnig kom fram að til að fá lögverndunina samþykkta þurfti að 

gefa eftir ákveðin atriði. Það var ekki talið eðlilegt að hafa lögverndun afturvirka og því þurfti 

að veita þeim sem þegar unnu sem náms- og starfsráðgjafar sérstakt leyfi til að starfa áfram og 

því gátu þeir fengið leyfisbréf þó þeir væru ekki með tilskylda menntun. Einn viðmælandi 

sagði að ekki hefðu margir sótt um leyfisbréf sem ekki voru með menntun sem náms- og 

starfsráðgjafar. Fjöldi umsókna um leyfisbréf voru 203 árið 2010, ári síðar voru 45 sem sóttu 

um leyfisbréf og 12 umsóknir árið 2012. Viðmælandinn taldi að of mikið mál væri gert úr því 

að hægt væri að fá leyfisbréf án tilskyldrar menntunar. Slíkar umsóknir hefðu verið mjög fáar 

eða líklega um tíu. 

Allir viðmælendurnir töldu það vera mikilvægt skref fyrir stéttina að fá lögverndað 

starfsheiti, tveir töldu það samt ekki hafa haft áhrif á þeirra eigið starf. Einn taldi að því fylgdi 

meira starfsöryggi, fyrir náms- og starfsráðgjafa sem störfuðu í skólum, að náms- og 

starfsráðgjöf hefði verið sett inn í námskrá heldur en að hafa lögverndað starfsheiti. Annar 
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sagði að staða náms- og starfsráðgjafa væri allt önnur í dag en taldi jafnframt að menn hefðu 

sofnað á verðinum og að ekki hefði verið unnið nægilega vel að stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf eftir lögverndunina. Þeir töldu allir að starfsheiti náms- og starfsráðgjafa væri 

þekktara meðal almennings í dag heldur en áður var og að jafnframt mætti ekki slaka of mikið 

á þar sem alltaf er hægt að breyta lögum. Jafnframt væru ekki allir að nota starfsheitið náms- 

og starfsráðgjafi, eins og sést á fjölda umsókna um leyfisbréf þá sækja ekki allir um starfsleyfi 

þó þeir hafi öðlast menntun til slíkra réttinda. Því væri enn meiri nauðsyn að virða starfsheiti 

náms- og starfsráðgjafa og þeirra sérþekkingu.  

Þrír viðmælendur töldu að náms- og starfsráðgjafar væru ekki nógu samstíga í baráttu sinni 

og það hamlaði starfsstéttinni að einhverju leyti. Ástæðurnar gætu verið þær að náms- og 

starfsráðgjafar vinna á svo fjölbreyttum starfsvettvangi og starf þeirra getur því verið mjög 

ólíkt. Oft er aðeins einn náms- og starfsráðgjafi á hverjum vinnustað og ekki mikil samskipti á 

milli vinnustaða og það skapaði einnig mismunandi sýn þeirra á starfi sitt.  

Viðmælendur sem koma að Félagi náms- og starfsráðgjafa voru sammála um að 

lögverndunin hefði ekki verið í brennidepli hjá félaginu undanfarið. Heldur hefði starfið þar 

snúist meira um kjarabaráttu félagsmanna ásamt þarfagreiningu. Kjarabaráttan snýst aðallega 

um greiðslur fyrir starfsþjálfun nema og með þarfagreiningu er verið að athuga hvað náms- og 

starfsráðgjafar vilja leggja áherslu á í starfi félagsins. Ekki var enn búið að vinna úr 

niðurstöðum og liggja þær því ekki fyrir. Þrír af fimm viðmælendum töldu að stofna þyrfti sér 

stéttarfélag fyrir náms- og starfsráðgjafa þar sem það sé erfiðleikum háð að heyra undir 

Kennarasamband Íslands. Einn viðmælandi sagði að það væri erfitt að vera í stéttarfélagi 

kennara þar sem hans starf og vinnustundir væru allt öðruvísi en hjá kennurum. Hans starf 

fælist meira í að starfa með stjórnendum en samt sem áður væri hann ekki í þeirra hópi heldur. 

Viðmælandinn sagði: 

Sem félag erum við á svo mjög ólíkum stöðum. Meira að segja 

skólakerfið er brotið upp á marga staði. Því er flókið eða ein ástæðan 

fyrir því hve erfitt er að berjast fyrir okkur. Lögverndun var barátta 

allra en svo hvað? Hvað er sameiginlegt meira?  

Flestir viðmælendur voru sammála þessu. Auðveldari er til dæmis fyrir kennara að fá ýmsu 

áorkað í sínu starfi þar sem þeir eru langtum fleiri sem starfa við það sama. Einn viðmælandi 

taldi mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar haldi „vöku sinni yfir réttindum sínum“ og veki 

upp meðvitund þeirra sem stunda nám í greininni fyrir mikilvægi þess að starfsheitið sé 

lögverndað. Það verndi starfssvið þeirra og starfsöryggi.  
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Ákveðnar væntingar voru gerðar á sínum tíma til lögverndunar á starfsheiti náms- og 

starfsráðgjafa. Talið var að hún myndi efla starfsöryggi og fagmennsku innan stéttarinnar. 

Lagt var í mikla undirbúningsvinnu til að fá lögverndunina samþykkta. Því er það merkilegt 

að þrátt fyrir að svarendur rannsóknarinnar telja hana hafi verið til bóta er mikill meirihluti 

sem telur sig ekki finna fyrir breytingu í starfi sínu.  

3.3 Mæling á verkþáttum náms- og starfsráðgjafa 

Spurningar sem sneru að því hversu oft ákveðnum verkþætti er sinnt af náms- og 

starfsráðgjafa var skipt upp í sex flokka og verður fjallað um niðurstöður hvers flokks hér að 

neðan. Þátttakendur voru beðnir um að svara hverjum verkþætti tvíþætt, annars vegar hve oft 

þeir sinntu (gerir) ákveðnum verkþætti og hins vegar hve oft þeir vildu sinna (vildu gera) 

sama verkþætti. Þátttakendur voru beðnir um að meta starf sitt út frá hverjum verkþætti á 

kvarðanum einn til fimm þar sem einn hefur merkinguna aldrei og fimm hefur merkinguna 

oft.  

Tafla 3. Svarmöguleikar við verkþáttum 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður hvers flokks eru kynntar í sex undirflokkum með súluriti sem sýna meðaltal fyrir 

hvern verkþátt.  

Gildi       

1 =  

  

Aldrei 

2 =  

  

Sjaldan 

3 =  

  

Stundum 

4 =  

  

Nokkuð oft 

5 =      Oft 
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3.3.1 Náms- og starfsráðgjöf 

Í fyrsta flokknum (mynd 2) eru sex tvíþættar spurningar um verkþætti sem tengjast náms- og 

starfsráðgjöf. Þátttakendur svöruðu frá einum og upp í fimm um hve oft þeir sinntu eða vildu 

sinna hverjum verkþætti, þar sem einn merkir aldrei og fimm merkir oft.  

3,95 

3,08 

3,85 

3,23 

2,46 

2,61 

4,51 

4,05 

4,35 

3,92 

3,78 

3,97 

1 2 3 4 5

Gera áætlanir um framhaldsnám með nemendum

Veita nemendum ráðgjöf við val á valáföngum í 8. -

10. bekk

 Ráðgjöf við nemendur um mál tengd námi, s.s vegna

námstækni eða námsörðugleika

 Leggja fyrir áhugakannanir / færnikannanir

Upplýsa nemendur um mismunandi aðstæður

kynjanna á vinnumarkaði

Upplýsa nemendur um mismunandi hlutverk á

lífsleiðinni og hvernig unnt er að ná þar jafnvægi

Vildi gera Gerir

 

Mynd 2.  Meðaltal af svörum náms- og starfsráðgjafa um hve oft þeir sinntu og hve oft 

þeir vildu sinna verkefnum tengd náms- og starfsráðgjöf. 

 

Verkþátturinn að gera áætlanir um framhaldsnám með nemendum hefur hæsta meðaltalið 

(3,95) í þessum flokki sem bendir til þess að af þessum verkþáttum sinna náms- og 

starfsráðgjafir því mest. Þrátt fyrir það vilja þeir hafa meiri tíma til að sinna þessum verkþætti 

þar sem meðaltal fyrir hvað þeir vildu gera er töluvert hærra (4,51). Þegar dreifing á milli 

svarmöguleika er skoðað fyrir þennan verkþátt kemur í ljós að alls 70% af þeim sem að 

svöruðu vildu sinna honum oft en tæplega þrjú prósent aldrei.  

 Í öllum verkþáttum sem tengjast náms- og starfsráðgjöf eru svarendur að sinna þeim minna 

heldur en þeir vildu gera. Marktækur munur er á milli meðaltala innan hvers verkþátta í öllum 

sex þáttunum.  

 Að upplýsa nemendur um mismundi hlutverk á lífsleiðinni og mismunandi aðstæður 

kynjanna eru þeir verkþættir sem náms- og starfsráðgjafar eru að sinna minnst í þessum 

flokki. Þeir vilja aftur á móti sinna þeim mun meira en þeir gera og er mestur munur á þessum 

þáttum milli meðaltala um hvað þeir eru að gera og hvað þeir vildu gera meira af.  
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 Þessar niðurstöður benda til þess að þátttakendum finnst ekki nægum tíma vera varið  í 

verkþætti tengda náms- og starfsráðgjöf.  

 Í viðtölum kom fram að náms- og starfsráðgjafar ættu erfitt með að forgangsraða 

verkefnum þar sem oftar en ekki væri álagið of mikið og að auki pressa frá öðru starfsfólki í 

skólunum um að þeir taki önnur verkefni að sér. Ekki væri nógu skýrt hver verkefni þeirra 

væru. Jafnframt kom fram að á meðan námstækni væri ekki skyldufag þá væri erfitt að ná í þá 

nemendur sem þyrftu mest á því að halda.  

3.3.2 Persónuleg ráðgjöf 

Í öðrum flokknum (mynd 3) var spurt um sjö verkþætti sem tengjast persónulegri ráðgjöf. 

Þátttakendur svöruðu frá einum og upp í fimm um hve oft þeir sinntu eða vildu sinna hverjum 

verkþætti, þar sem einn merkir aldrei og fimm merkir oft.  

4,61 

3,36 

3,39 

3,81 

3,36 

1,81 

3,33 

3,92 

2,53 

3,31 

3,36 

3,64 

2,53 

3,89 

1 2 3 4 5

 Ráðgjöf við nemendur um persónuleg málefni

 Ráðgjöf við nemendur um hegðun í skólanum

Ráðgjöf við nemendur um áföll / krísur

Ráðgjöf við nemendur um persónuleg sambönd

 Hópráðgjöf um samskipti / félagslega færni

 Hópráðgjöf um málefni tengd persónulegu lífi

Eftirfylgni við þiggjendur eintaklings- eða

hópráðgjafar

Vildi gera Gerir

 

Mynd 3. Meðaltal af svörum náms- og starfsráðgjafa um hve oft þeir sinntu og hve oft   

þeir vildu sinna verkefnum tengd persónulegri ráðgjöf. 

 

Í þessum flokki er minni munur á meðaltölum í hverjum verkþætti sem bendir til meira 

jafnvægis á milli þess tíma sem náms- og starfsráðgjafar eru að sinna hverjum verkþætti og 

hvað þeir vildu sinna þeim mikið.  

 Þátttakendur vildu sinna minni ráðgjöf við nemendur um persónuleg sambönd og málefni, 

áföll og hegðun í skóla en þeir raunverulega gerðu. Alls merktu 70% svarenda við 

svarmöguleikann oft að þeir sinntu ráðgjöf til nemenda um persónuleg sambönd en enginn 
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merkti við að þeir sinntu því aldrei. Þeim fannst aftur á móti of lítill tími fara í hópráðgjöf um 

málefni tengd persónulegu lífi, 50% svarenda merktu við að þeir sinntu þessum verkþætti 

aldrei.  

 Litill munur er á hve mikið náms- og starfsráðgjafar sinntu hópráðgjöf um 

samskipti/félagslega færni og ráðgjöf við nemendur um áföll/krísur og hvað þeir vildu sinna 

því mikið. Ekki er um marktækan mun þar á milli eins og hjá hinum fimm verkþáttunum í 

þessum flokki.  

 Viðmælendur töldu að náms- og starfsráðgjöf hefði þróast mikið út í einstaklingsráðgjöf 

sem væri ekki nógu skilvirkt úrræði. Einn sagði að þó hann væri að allan sólarhringinn þá 

myndi hann ekki ná að sinna slíkri ráðgjöf fyrir alla. Hann taldi að eins og staðan væri í dag 

þá þyrfti hver og einn náms- og starfsráðgjafi að setja upp sitt eigið kerfi um hvernig á að 

skipta ráðgjöfinni niður. Í viðtölunum kom fram að hópráðgjöf sé skilvirkari þar sem verið er 

að aðstoða marga í einu, þrátt fyrir að hópráðgjöf sé krefjandi og þarfnast mikillar 

skipulagningar sem getur verið tímafrekt. Jafnframt kom fram að náms- og starfsráðgjafar 

verða fyrir miklu áreiti vegna tilfallandi verkefna sem berast inn á borð hjá þeim á hverjum 

degi frá öðru starfsfólki og nemendum. Oft er því erfitt að halda skipulagi og verða náms- og 

starfsráðgjafar því að vera meðvitaðir um að „sníða sér stakk eftir vexti“.  
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3.3.3 Samráð 

Í þriðja flokknum (mynd 4) eru sjö verkþættir sem tengjast samráði. Þátttakendur svöruðu frá 

einum og upp í fimm um hve oft þeir sinntu eða vildu sinna hverjum verkþætti, þar sem einn 

merkir aldrei og fimm merkir oft.  

3,72 

3,58 

3,94 

2,14 

3,06 

2,86 

2,44 

3,50 

3,72 

4,08 

2,19 

3,44 

3,03 

2,69 

1 2 3 4 5

 Samráð við starfsfólk skólans um hegðun nemenda

Samráð við stofnanir um einstaka nemendur, sem sagt

aðra skóla eða félagsþjónustu

Samráð við foreldra um málefni sem varða framgöngu

barna / unglinga

 Aðstoða við að greina börn með sérþarfir

 Vera skólastjórnendum til ráðgjafar

Þátttaka í samráðsfundum um bekki, námsgreinar

o.s.frv.

Samstarf við uppeldisaðila í hverfinu

Vildi gera Gerir

 

Mynd 4. Meðaltal af svörum náms- og starfsráðgjafa um hve oft þeir sinntu og hve oft 

þeir vildu sinna verkefnum tengd samráði. 

 

Nokkuð jafnvægi er í því sem náms- og starfsráðgjafar sinna í tengslum við samráð í sínu 

starfi og því sem þeir myndu vilja sinna. Helsti munurinn er á þeim tíma sem fer í að sinna 

samstarfi við uppeldisaðila í hverfinu og að vera skólastjórnendum til ráðgjafar. Í báðum 

þessum tilvikum vildu þeir sinna þeim meira og eru þetta einu verkþættirnir sem hafa 

marktækan mun á milli meðaltala í þessum flokki.  

 Eins og fram hefur komið hjá ASCA og fleirum er ekki talið að agavandamál í skólum eigi 

að vera eitt af verkefnum náms- og starfsráðgjafa heldur ættu þeir að vera talsmenn og 

fulltrúar nemenda. Þetta álit samræmist svörum náms- og starfsráðgjafa sem tóku þátt í 

þessari rannsókn. Þeim finnst þeir sinna of miklum tíma í samráð við starfsfólk skólans um 

hegðun nemanda, sem er einnig í samræmi við svör þeirra við ráðgjöf við nemendur um 

hegðun í skóla í kaflanum hér á undan um verkþætti tengda persónulegri ráðgjöf. 

Einn viðmælandi taldi sig þurfa að sitja of mikið á fundum en vildi hafa meiri tíma með 

nemendum. Oft væri hann búinn að halda fundi með foreldrum en hitt nemandann sjálfan 
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lítið. Flestir viðmælendurnir töldu að náms- og starfsráðgjafar sinna of mörgum verkefnum og 

hefðu því oft lítinn tíma til að sinna nemendunum sjálfum.  

3.3.4  Fræðsla 

Í fjórða flokknum (mynd 5) eru tíu verkþættir sem tengjast fræðslu. Þátttakendur svöruðu frá 

einum og upp í fimm um hve oft þeir sinntu eða vildu sinna hverjum verkþætti, þar sem einn 

merkir aldrei og fimm merkir oft.  

2,72 

2,86 

2,61 

2,44 

4,03 

3,86 

2,69 

3,11 

1,53 

2,47 

3,83 

3,39 

3,11 

3,00 

3,75 

3,67 

2,92 

3,81 

2,11 

2,86 

1 2 3 4 5

Taka þátt í fræðslu í bekkjum þar sem fjallað er um

starfsþróun og atvinnulífið

Taka þrátt í fræðslu í bekkjum þar fjallað er um ýmiss

konar persónulega og / eða félagslega þætti

Taka þátt í fræðslu þar sem fjallað er um tengsl við

aðra

Taka þátt í fræðslu um persónulegan þroska

Taka þátt í fræðslu um einelti

Taka þátt í fræðslu um hvernig leysa megi deilur og

almennt um samskipti

Taka þátt í fræðslu um misnotkun vímuefna

Sjáum námstækni í bekkjum

Taka þátt í fræðslu um sértæka námsörðugleika

Kenna annars konar lífsleikni en kemur fyrir hér að

ofan

Vildi gera Gerir

 

Mynd 5. Meðaltal af svörum náms- og starfsráðgjafa um hve oft þeir sinntu og hve oft 

þeir vildu sinna verkefnum tengd fræðslu. 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar vilja náms- og starfsráðgjafar taka meiri þátt í 

fræðslu en þeir raunverulega gerðu. Undantekning á því snýr að verkþáttunum um fræðslu um 

hvernig leysa megi deilur og almennt um samskipti og fræðslu um einelti. Ekki er þó mikill 

munur þar á og telst hann ekki marktækur.  

 Mikill munur er á þeim tíma sem þeir sinntu í fræðslu í bekkjum þar sem fjallað er um 

starfsþróun og atvinnulífið og þeim tíma sem þeir vildu sinna í slíka fræðslu. Einnig vildu þeir 

hafa meiri tíma í að sjá um námstækni í bekkjum.  
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 Þegar dreifingu svarmöguleika (1-5) er skoðaður fyrir verkþættina sem tengjast fræðslu er 

hún í samræmi við það sem meðaltölin sýna. Eini verkþátturinn sem sýnir mikinn mun á milli 

svarmöguleika er fræðsla um sértæka námserfiðleika en þar merktu 70% svarenda við að þeir 

sinni honum aldrei.  

Fjórir af fimm viðmælendum töldu að námstækni ætti að gera að skyldufagi. Fyrr væri ekki 

hægt að ná í þá nemendur sem þyrftu helst á slíkri fræðslu að halda. Í einu viðtali kom fram 

hjá viðmælanda að hann hefði verið með námstækni sem val en ekki hefði náðst næg þátttaka 

og því hafi námskeiðið fallið niður. Annar talaði um að þar sem verið væri að draga saman í 

skólum væri þessi fræðsla á undanhaldi og því mismunandi hvort námstækni sé almennt í 

boði fyrir nemendur. Einnig var talað um að námserfiðleikar nemenda væru yfirleitt háðir 

kennsluefninu og því ekki hægt að vinna með þeim nema að kennarar komi að því líka. Ekki 

væri nóg að náms- og starfsráðgjafi myndi vinna einn að námserfiðleikum með nemendum.  

Jafnframt talaði einn um að þar sem náms- og starfsráðgjafar væru trúnaðarmenn nemenda 

kæmu þeir oft að eineltismálum ásamt fleirum málaflokkum sem lúta að líðan nemenda.  

 



49 

3.3.5 Mat, áætlunargerð, o.fl. 

Í fimmta flokknum (mynd 6) eru fjórtán verkþættir sem tengjast mati á náms- og starfsráðgjöf 

í skólanum eða að samhæfa náms- og starfsráðgjöf í stærra samhengi t.d. með samstarfi við 

foreldra eða með áætlanagerð o.fl. Þátttakendur svöruðu frá einum og upp í fimm um hve oft 

þeir sinntu eða vildu sinna hverjum verkþætti, þar sem einn merkir aldrei og fimm merkir oft.  

2,50 

1,72 

1,39 

3,39 

2,67 

2,94 

2,67 

2,56 

2,14 

3,28 

2,56 

2,64 

3,39 

1,33 

3,69 

3,44 

3,19 

3,75 

3,61 

4,00 

4,00 

3,56 

3,61 

3,86 

2,36 

3,64 

4,36 

1,81 

1 2 3 4 5

 Að fylgjast með hvernig tíma þínum er varið til

mismunandi þátta starfs þíns

 Formlegt mat á framförum nemenda eftir að hafa

tekið þátt í einstaklings- / hópráðgjöf

Sjáum þarfagreiningu og matskannanir á

námsráðgjöfinni í skólanum

Samhæfing sérstakra viðburða og áætlana í þágu

skólans sem varðar nám, störf eða persónulega /…

 Fjalla um námsráðgjöfina í skólanum í teymi

sérfræðinga innan skólans

Samhæfa aðgerðir með nemendum, kennurum og

öðrum tengdum aðilum er varða náms- og starfsval…

Samhæfa og styðja við heildstæða áætlun skólans um

námsráðgjöf og starfsfræðslu

Uppfræða foreldra um hlutverk, þjálfun, áætlun og

aðgerðir náms- og starfsráðgjafans í skólanum þínum

Taka þátt í stefnumótun innan skólans í lífsleikni

Samhæfa viðbrögð skólans vegna áfalla

 Koma að lausn agavandamála

Uppfræða kennara/stjórnendur um hlutverk, þjálfun,

áætlun og aðgerðir náms- og starfsráðgjafans í skóla…

Sækja viðburði sem varða eigin starfsþróun

 Stýra eða samhæfa endurmenntunarnámskeið fyrir

kennara

Vildi gera Gerir

 

Mynd 6. Meðaltal af svörum náms- og starfsráðgjafa um hve oft þeir sinntu og hve oft 

þeir vildu sinna verkefnum tengd mati, áætlunargerð, o.fl. 

Í öllum verkþáttum sem tengjast þessum flokki vilja náms- og starfsráðgjafar sinna verkefnum 

mun meira heldur en þeir raunverulega gerðu. Fyrir utan að koma að lausn agavandamála sem 
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samræmist niðurstöðum úr fyrri flokkum. Þó er lítill munur þar á og ekki marktækur eins og í 

öllum öðrum þáttum tengdum þessum flokki. Náms- og starfsráðgjafar myndu vilja sinna mun 

meira formlegu mati á framförum nemenda, eftir að hafa tekið þátt í einstaklings- eða 

hópráðgjöf, en þeir gerðu. Rúmlega 90% svarenda merktu við að þeir sinntu aldrei eða sjaldan 

þessu verki en enginn af þeim merkti við að þeir sinntu því oft. Einnig myndu þeir vilja sjá 

um þarfagreiningu og matskannanir á náms- og starfsráðgjöfinni í skólum mun oftar en þeir 

gerðu. Munurinn á þessum tveimur verkþáttum er mikill þar sem meðaltal þess sem þeir 

sinntu er á milli þess að vera aldrei eða sjaldan en meðaltal þess sem þeir vildu sinna er á milli 

nokkuð oft og oft.  

Tveir viðmælendur tóku það sérstaklega fram að erfitt væri fyrir náms- og starfsráðgjafa að 

koma að stjórnun og að vera nemendum innan handar með sín mál samtímis. Einn 

viðmælandi taldi það mjög mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjafa að þeir fengju að sitja á 

nemendaráðsfundum til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.  
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3.3.6 Aðrir verkþættir 

Í sjötta og síðasta flokknum (mynd 7) eru tíu verkþættir sem heyra undir aðra verkþætti en 

þegar hefur verið fjallað um. Þátttakendur svöruðu frá einum og upp í fimm um hve oft þeir 

sinntu eða vildu sinna hverjum verkþætti, þar sem einn merkir aldrei og fimm merkir oft. 

3,86 

1,74 

1,38 

2,29 

1,57 

1,63 

1,51 

2,71 

3,06 

1,49 

4,03 

1,60 

1,44 

1,80 

1,71 

1,54 

1,91 

3,23 

3,23 

1,34 

1 2 3 4 5

 Þátttaka í teymisvinnu í skólanum

Sjá um fyrirlögn á könnunum í skólanum fyrir aðra

rannsakendur

 Gæsla á göngum, matsal, böllum og fleira

 Yfirseta í prófum

 þátttaka í stundaskrágerð

Viðhalda / fylla út skjól sem skrá námsárangur,

einkunnir, mætingu o.s.frv.

Leggja fyrir kannanir sem tengjast starfinu, sem sagt

um tómstundaiðju nemenda og vinna að úrvinnslu…

 Skrá mál nemenda sem leita til þín í skráningarkerfi

náms- og starfsráðgjafa

 Skrá mál nemenda sem leita til þín í skráningarkerfi

skólans

 Forfallakennsla í skólanum

Vildi gera Gerir

 

Mynd 7. Meðaltal af svörum náms- og starfsráðgjafa um hve oft þeir sinntu og hve oft 

þeir vildu sinna verkefnum tengd öðrum verkþáttum. 

 

Lítill munur er á hvað náms- og starfsráðgjafar gera og hvað þeir vildu gera í öllum 

verkþáttum í þessum flokki og er hann ómarktækur í flestum atriðum. Þeir vilja sinna meira 

skráningu mála nemenda í skráningakerfi námsráðgjafa og einnig vilja þeir sinna meira 

fyrirlögn á könnunum sem tengjast starfinu. Öfugt við yfirsetu í prófum en því vilja þeir sinna 

minna en þeir þegar gera. Lítill munur er á því hvort þeir sinna eða myndu vilja sinna 

forfallakennslu í skólum og þrátt fyrir að þeir sinna þeim verkþætti minnst vilja þeir sinna 

honum enn minna. 
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 Samkvæmt dreifingu á milli svarmöguleika (1-5) vilja svarendur sinna verkþáttum 

tengdum öðrum verkþáttum minnst þar sem oftast er merkt við svarmöguleikann aldrei. Fyrir 

utan þátttöku í teymisvinnu en því verki sinna þeir nokkuð oft eða oft.  

Einn viðmælandi taldi það vera mjög erfitt að ýta verkefnum frá sér. Það þyrfti mjög 

harðan einstakling til þess að standa gegn stjórnendum og neita að sinna ákveðnum 

verkefnum. Hann taldi sig ekki geta lokað sig inni á skrifstofunni og aðeins sinnt því sem 

honum þætti tilheyra sínu starfi. Einnig væri ákveðin hræðsla við að missa ákveðin réttindi frá 

sér. Hann sagði að: „Erfitt er að standa í eigin baráttu og hafa ekkert bakland“. Þetta væri 

yndislegt starf þó það sé viðamikið. Jafnframt taldi hann að kannski væru náms- og 

starfsráðgjafar með of víðtæka menntun og þyrftu að geta sérhæft sig meira á ákveðnum 

starfssviðum.  

3.4 Starfslýsing fyrir náms- og starfsráðgjafa 

Eins og kemur fram í kaflanum hér á undan um mælingu á verkþáttum náms- og starfráðgjafa 

þá er hlutverk þeirra mjög viðamikið og þeir sinna fjölbreyttum verkefnum. Skiptar skoðanir 

eru á því hvaða verkefni tilheyra þeirra starfi. Áður hefur verið minnst á að Félag náms- og 

starfsráðgjafa gaf út starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa árið 2003 sem finna má á 

heimasíðu félagsins. Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þeim fyndist um að hafa eina 

miðlæga starfslýsingu frá Félagi náms- og starfsráðgjafa. Fannst þeim flestum starfslýsingin 

sjálf vera góð þó hún væri orðin tíu ára gömul en skiptar skoðanir voru um ágæti þess að vera 

með eina miðlæga starfslýsingu. Tveir viðmælendur töldu að betra væri að hafa eina miðlæga 

starfslýsingu og það væri síðan undir hverjum og einum náms- og starfsráðgjafa eða 

vinnustað hans komið hvernig slík starfslýsing yrði framsett. Þrátt fyrir að stofnanir sem 

náms- og starfsráðgjafar starfa hjá eru ólíkar þá gæfi miðlæg starfslýsing góða sýn á það hver 

verkefni þeirra ættu að vera. Sameiginleg starfslýsing sem gefin er út af Félagi náms- og 

starfsráðgjafa myndi einnig draga úr því að þeir myndu láta undan þrýstingi frá öðrum 

starfsmönnum um önnur verkefni. Með því móti væri miðlæg starfslýsing leiðbeinandi um þá 

verkþætti sem náms- og starfsráðgjafar inna af hendi. Ef gerðar væru starfslýsingar fyrir 

starfssvið náms- og starfsráðgjafa þá væri hætta á að eitthvað yrði útundan.  

Þrír viðmælendur töldu að það væri betra að hafa starfslýsingu fyrir hvert skólastig. Einn 

taldi að margir náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum væru með sérstakar verklagsreglur og 

skilgreint verksvið. Þrátt fyrir það væri mikilvægt að hvert skólastig hefði sambærilega 

starfslýsingu þó verksvið þeirra geti verið mismunandi á milli skóla. Annar sagðist starfa eftir 
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starfslýsingu sem hann sjálfur hefði búið til og haft starfslýsingu félagsins til viðmiðunar. 

Starfslýsing hans væri samt sem áður heldur viðamikil og of löng. Hann sagði að starfsfólk 

skólans bæði kennarar og skólastjórnendur vissu samt sem áður hvað hann tæki að sér og 

leituðu til hans með ýmis vandamál. Hvort sem þau heyrðu undir hans verksvið eða ekki 

samkvæmt starfslýsingunni.  

3.5 Samantekt á niðurstöðum rannsóknar 

Ekki tóku allir þátttakendur fram innan hvaða fags hæsta menntunarstig þeirra væri. Af þeim 

sem svöruðu spurningunni um menntun sína voru 66% með sérmenntun í náms- og 

starfsráðgjöf og þar af höfðu 15% þeirra lokið meistaragráðu í faginu. Einungis einn 

þátttakandi, sem hvorki hafði lokið diplómanámi né meistaragráðu í náms- og starfsráðgjöf, 

tiltók fagmenntun sína og hafði hann lokið BA prófi í félagsvísindum. Alls höfðu 30% af 

svarendum lokið meistaragráðu á háskólastigi. Helmingurinn af þeim tiltóku ekki í hverju 

nám þeirra fólst og gætu því fleiri, en niðurstöður segja til um, hafa lokið meistaragráðu. Stutt 

er síðan farið var að bjóða upp á heildstætt meistaranám í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands og gæti það skýrt lægra hlutfall þeirra. 

Einnig sýna niðurstöður að meirihluti náms- og starfsráðgjafa eru í fullu starfi og lítið um 

að starf þeirra sé minna en hálft stöðugildi.  

Þrátt fyrir að svarendum þætti margt jákvætt við lögverndun á starfsheitinu þá fann 

meirihlutinn ekki fyrir neinni breytingu í stafi sínu eftir að löggildingin tók gildi. Einn 

viðmælenda sagði að staða náms- og starfsráðgjafa væri allt önnur í dag en þó hefði lítið gerst 

í málefnum þeirra eftir að starfsheitið var lögverndað. Lögð var mikil vinna í undirbúningi að 

lögverndun á starfsheitinu og gefa þurfti eftir ákveðin atriði til að ná henni fram. Einnig kom 

fram að náms- og starfsráðgjafar væru ekki nógu samstíga um réttindi sín. Annar taldi að þar 

sem störf náms- og starfsráðgjafa væru svo ólík eftir starfssviðum að erfiðlega myndi ganga 

að sameina þá undir einum hatti. 
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2,46 

2,61 

1,72 

1,39 

2,67 

2,14 

3,78 

3,97 

3,44 

3,19 

4,00 

3,61 

1 2 3 4 5

Upplýsa nemendur um mismunandi aðstæður kynjanna á

vinnumarkaði

Upplýsa nemendur um mismunandi hlutverk á

lífsleiðinni og hvernig unnt er að ná þar jafnvægi

 Formlegt mat á framförum nemenda eftir að hafa tekið

þátt í einstaklings- / hópráðgjöf, til dæmis kanna mat

foreldra, kennara eða nemenda

Sjáum þarfagreiningu og matskannanir á

námsráðgjöfinni í skólanum

Samhæfa og styðja við heilstæða áætlun skólans um

námsráðgjöf og starfsfræðslu

Taka þátt í stefnumótun innan skólans í lífsleikni

Vildi gera Gerir

 

Mynd 8. Verkþættir sem sýndu mestan mun á því sem þátttakendur gerðu og því sem 

þeir vildu gera. 

Mynd 8 sýnir þá verkþætti sem höfðu mestan mun á milli þess sem svarendur sinntu í starfi 

sínu og þess sem þeir vildu sinna í starfi sínu. Í öllum þessum verkþáttum vildu náms- og 

starfsráðgjafar sinna þeim mun meira heldur en þeir töldu sig gera. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum vilja þeir að starfssvið sitt snúist meira um að upplýsa nemendur um hlutverk 

þeirra og aðstæður í framtíðinni. Einnig sýna niðurstöður að þeir vilja hafa meiri tíma í 

uppbyggingu heildstæðrar áætlunar fyrir sitt fag ásamt þarfagreiningu og matskönnunum. 

Þeim finnst heldur ekki fara nægur tími í stefnumótun innan skólans í lífsleikni né heldur 

formlegt mat á framförum nemenda að lokinni ráðgjöf. 

Forfallakennsla, gangavarsla og yfirseta í prófum eru allt verkþættir sem náms- og 

starfsráðgjafar sinntu í litlum mæli en vildu samt sem áður sinna enn minna en þeir gerðu. 

Þeir vilja sinna fyrirlögn á könnunum sem tengjast starfinu meira en þeir gerðu en ekki 

kannanir fyrir aðra rannsakendur. Einnig vilja þeir sinna skráningu um mál nemenda sem leita 

til þeirra meira en þeir gerðu bæði í skráningarkerfi skóla og náms- og starfsráðgjafa.  
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Ekki hefur orðið mikil breyting síðastliðin ár á starfi náms- og starfsráðgjafa þegar bornar 

eru saman niðurstöður þessarar rannsóknar við niðurstöður úr rannsókn Menntasviðs 

Reykjavíkurborgar frá 2006. 

Tafla 4. Verkþættir með mestan mismun á milli rannsókna árin 2006 og 2013 

Gerir Vildi Gerir Vildi

Sjá um fyrirlögn á könnunum í skólanum fyrir aðra 

rannsakendur, s.s. PISA. 3,10 3,30 1,74 1,91

Hópráðgjöf um málefni tengd persónulegu lífi (t.d. skilnaður, 

dauðsfall, neysla) 3,10 2,90 1,81 2,53

Taka þátt í fræðslu um misnotkun vímuefna 3,80 3,30 2,69 2,92

Stýra eða samhæfa endurmenntunarnámskeið fyrir kennara 2,20 2,70 1,33 1,81

Leggja fyrir kannanir sem tengjast starfinu, s.s. um 

tómstundaiðju nemenda og vinna að úrvinnslu þeirra 2,30 3,30 1,51 1,91

Taka þátt í stefnumótun innan skólans í lífsleikni 2,90 4,20 2,14 3,61

2006 2013

 

 

Tafla 4 sýnir þá sex verkþætti sem mestur munur er á milli áranna 2006 og 2013. Mestur 

munur er á hve mikill tími fer í að sjá um fyrirlögn á könnunum í skólanum fyrir aðra 

rannsakendur. Árið 2006 fer mun meiri tími í þennan verkþátt heldur en árið 2013, þrátt fyrir 

það vilja náms- og starfsráðgjafar hafa meiri tíma fyrir þennan verkþátt bæði árin. Í öllum sex 

verkþáttunum árið 2013 vilja svarendur hafa meiri tíma fyrir þessa verkþætti heldur en þeir 

gera. Sama má segja um svarendur árið 2006 með einni undantekningu, þeir vildu sinna minni 

hópráðgjöf tengda persónulegu lífi heldur en þeir gerðu.  

Þegar niðurstöður allra verkþáttanna sem spurt var um eru skoðaðar kemur í ljós að 

svarendur vildu sinna meirihluta þeirra enn meira en þeir gerðu. Af 54 verkþáttum sem spurt 

var um í flokkunum sex voru einungis tólf verkþættir sem náms- og starfsráðgjafar vildu sinna 

minna heldur en þeir gerðu. Þessir verkþættir fjalla um hegðun, persónulega ráðgjöf, kennslu 

eða próf fyrir utan einn sem fjallar um fræðslu um einelti 

 Flokkurinn persónuleg ráðgjöf er eini flokkurinn sem felur í sér fleiri verkþætti sem náms- 

og starfsráðgjafar vildu sinna minna heldur en verkþættir sem þeir vildu sinna meira. Náms- 

og starfsráðgjafar vilja sinna öllum verkþáttum sem tengjast náms- og starfsráðgjöf meira en 

þeir gera. Mestur munur er í flokknum mat og áætlunargerð á milli þess sem þeir voru að gera 

og þess sem þeir vildu vera að gera. Þessar niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður 

rannsóknar Menntasviðs Reykjavíkurborgar síðan 2006 fyrir utan hópráðgjöf um málefni 

tengd persónulegu lífi en þeim verkþætti vilja náms- og starfsráðgjafar sinna meira í dag en 

þeir gera, öfugt við fyrri niðurstöður.  



56 

 Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að draga þá ályktun að  náms- og starfsráðgjöfum 

finnst of miklum tíma varið í agavandamál og kennslu en ekki nægum tíma varið í fræðslu til 

nemenda um framtíðina. Jafnframt vilja náms- og starfsráðgjafar sinna meiri þarfagreiningu 

og mati á eigin starfi. 

Þegar skoðað er hvort munur sé á svörum eftir starfsaldri eða stöðugildi þátttakenda reynist 

svo ekki vera. 

Ekki voru allir viðmælendur sammála um hvort nóg væri fyrir náms- og starfsráðgjafa að 

styðjast við eina miðlæga starfslýsingu. Í viðtölunum kom fram að hætta væri á að ef farið 

væri að brjóta starfslýsingu niður þá gæti eitthvað orðið útundan og jafnframt að það væri í 

höndum náms- og starfsráðgjafans sjálfs að láta ekki undan þrýstingi frá öðru starfsfólki innan 

skólanna heldur halda sig við þá verkþætti sem tilheyrðu hans starfi. Þeir sem töldu að ekki 

væri nóg að hafa eina miðlæg starfslýsingu, sögðu að mikilvægt væri fyrir hvert skólastig að 

hafa sambærilegar starfslýsingar þó verksvið milli skóla séu ólík. Miðlæg starfslýsing væri 

bara til viðmiðunar og því ekki nógu nákvæm.  



57 

4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða verkefni náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu, hvaða verkþáttum þeir eru helst að sinna og hvaða verkþáttum þeir 

vildu helst vera að sinna. Einnig var kannað hvort þeir fyndu fyrir breytingu í starfi eftir að 

starfsheiti þeirra var lögverndað.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist ekki vera mikil hreyfing á náms- og 

starfsráðgjöfum á milli skólastiga í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem enginn munur 

er á hvað þeir höfðu starfað lengi sem náms- og starfsráðgjafar í heildina og hvað þeir höfðu 

starfað lengi sem slíkir innan grunnskóla. Ekki var spurt sérstaklega um starfsaldur þeirra 

innan þess skóla sem þeir voru starfandi í og því ekki hægt að meta hve mikil hreyfing er á 

þeim milli grunnskóla. Miðað við niðurstöður úr rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar 

(2006) hefur starfsaldur náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum lengst og þar með reynsla 

þeirra aukist. Sama má segja um menntun þeirra og starfshlutfall en í rannsókninni frá 2006 

voru sautján (60%) í fullu starfi en í dag starfa 34 (70%) náms- og starfsráðgjafar í fullu starfi. 

Á þessum niðurstöðum er hægt að sjá meðal annars að starf þeirra hefur aukist innan 

grunnskólanna og má leiða að því líkur að hlutverk þeirra sé orðið viðameira og þörf á náms- 

og starfráðgjöf innan grunnskólanna meiri. Einnig getur ein ástæðan fyrir aukningu á náms- 

og starfsráðgjöf verið tilkomin vegna aukninga á tiltrú fagsins. Mikil kynjaskipting er í 

starfsstéttinni í grunnskólum þar sem einungis einn karlmaður var í hópi svarenda sem bendir 

til að fagstéttin sé mikil kvennastétt. Erfitt er að segja til um af hverju ekki fleiri karlmenn eru 

innan stéttarinnar. Forvitnilegt væri að skoða það nánar sem og hvort og hvaða áhrif það hefur 

á fagstéttina. Einnig má benda á  að æskilegt sé fyrir drengi að hafa aðgang að karlmanni sem 

náms- og starfsráðgjafa og gæti það verið eitt af þeim atriðum sem þyrfti að skoða við 

stefnumótum í faginu.   

Oft þurfa náms- og starfsráðgjafar að koma að viðkvæmum málum í sínu starfi. Til að 

fyrirbyggja erfiðleika sem geta komið upp þurfa þeir að hafa aðgengi að handleiðslu. Sjálfir 

telja þeir það mikilvægt fyrir sína stétt að geta nýtt sér slíka þjónustu (Menntamálaráðuneyti, 

1998; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Þrátt fyrir að ljóst sé að handleiðsla er mikilvæg 

fyrir starfsfólk sem starfar við persónuleg málefni annarra (Noble og Irwin, 2009) þá er raunin 

samt sú að minnihluti náms- og starfsráðgjafa sem starfa innan grunnskóla hefur aðgengi að 

slíkri þjónustu. Jafnræði þyrfti að vera meðal náms- og starfsráðgjafa þegar kemur að aðgengi 
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að handleiðslu. Sérstaklega þegar sýnt er að ráðgjafi sem nýtur handleiðslu veitir ráðþegum 

sínum betri þjónustu og finnur síður fyrir starfsþreytu í sínu fagi.  

Við upphaf þessara rannsóknar voru lagðar fram tvær rannsóknarspurningar sem verður 

leitast við að svara í næstu tveimur köflum.  

4.1 Hvaða verkefnum vilja náms- og starfsráðgjafar gegna í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu? 

Í skýrslum menntamálaráðuneytisins var verkefnum náms- og starfsráðgjafa skipt í fjóra 

flokka og þeim skipt niður í fimm meginsvið náms- og starfsráðgjafa sem eru náms- og 

starfsráðgjöf, persónuleg ráðgjöf, náms- og starfsfræðsla og kannanir, mat og þróunarstarf 

(Menntamálaráðuneytið, 1991, 1998, 2007). Stuðst hefur verið við þessa skiptingu síðastliðin 

ár og hefur hún lítið breyst. Talið er að til þess að náms- og starfsráðgjafar geti sinnt hlutverki 

sínu á skilvirkan hátt megi nemendafjöldi á hvert stöðugildi ekki vera of mikill. Samkvæmt 

rannsóknum geta náms- og starfsráðgjafar fyrst farið að sinna fyrirbyggjandi starfi þegar 

nemendafjöldi er ekki meiri en 300 á hvert stöðugildi (Gysbers og Henderson, 2006; 

Menntamálaráðuneytið, 1998, 2007; Þingskjal 353, 2008-2009). Samkvæmt rannsókn 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) er mjög mismunandi hvað margir nemendur eru á 

hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa og enn hefur engin lagasetning kveðið á um þetta 

efni.  

Ekki er talið að náms- og starfsráðgjafar eigi að sinna eftirlitshlutverkum í skólum, slík 

hlutverk samræmast ekki hlutverki þeirra sem talsmenn og trúnaðarmenn nemenda. 

Stjórnunarstörf á heldur ekki við innan starfssviðs þeirra þar sem þau geta rýrt gildi annarra 

starfa sem þeir eiga frekar að sinna fyrir nemendur (ASCA, 2003; OECD, 2004). Skiptar 

skoðanir voru hjá viðmælendum hvort þeim fannst það tilheyra hlutverki sínu að taka þátt í 

stjórnarfundum eða ekki.  

Niðurstöður og svör við rannsóknarspurningunum í þessari rannsókn sýna að þátttakendur 

vildu sinna meira verkþáttum sem tengjast náms- og starfsráðgjöf sem bendir til þess að 

náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum þyki áhersla á verkefni sem tengjast ráðgjöf um nám 

og störf vera of lítil. Þegar meðaltöl í þessum flokki eru skoðuð eru þau öll rétt undir eða yfir 

tölunni fjórir sem sýnir að svarendur vildu sinna þessum verkþáttum nokkuð oft eða oft. Að 

leiðbeina nemendum að gera áætlanir um framhaldsnám er sá verkþáttur sem þeir vildu sinna 

oftast af öllum verkþáttunum 54 sem þeir voru spurðir um í rannsókninni. Þetta samræmist 

því að starf náms- og starfsráðgjafa eigi að vera fræðandi, aðstoða nemendur og upplýsa þá 
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um nám og störf. Einnig vildu þeir sinna ráðgjöf tengda námi eins og námsráðgjöf og 

námsörðugleikum mun meira en þeir gerðu. Þrátt fyrir að þeir voru að sinna þessum 

verkþáttum oft í starfi vildu þeir sinna þeim enn meira. Þessar niðurstöður samræmast 

niðurstöðum könnunarinnar sem gerð var árið 2006 um starf náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006), sem sýnir að lítið hefur breyst í starfi 

náms- og starfsráðgjafa síðastliðin sjö ár þegar kemur að verkþáttum sem tengjast náms- og 

starfsráðgjöf. Ástæðan fyrir því að lítið hefur breyst í starfi náms- og starfsráðgjafa gæti 

meðal annars verið skortur á stefnumótun innan fagsins. Lítið hefur verið unnið að 

stefnumótunarvinnu fyrir fagið og jafnframt ekki nógu vel skilgreint hvaða verkefni tilheyri 

þeim og hvað ekki. Þeir þurfa oft að sinna verkefnum sem koma inn á borð til þeirra og því 

erfitt fyrir þá að skipuleggja tíma sinn.  

Í einstaklingsviðtölunum kom fram að vegna álags í starfi náms- og starfsráðgjafa gæti 

verið erfitt fyrir þá að forgangsraða verkefnum. Oft væri pressa frá öðru starfsfólki um að þeir 

tækju að sér ýmis verkefni hvort sem þau væru innan þeirra starfsviðs eða ekki. 

Persónuleg ráðgjöf er eitt af þeim meginsviðum sem talið er að náms- og starfsráðgjafar 

eiga að sinna í sínu starfi. Undir persónulega ráðgjöf flokkast aðstoð við nemendur með 

persónuleg eða félagsleg vandamál, stuðningur við nemendur vegna erfiðleika í skóla og 

einkalífi, ráðgjöf við nemendur vegna persónulegra málefna, hegðunar og persónuleg 

sambönd ásamt fleiru (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2010b; Gysbers og Henderson, 2006; 

Menntamálaráðuneytið, 1991; 1998; 2007). Af öllum verkþáttum sem þátttakendur 

rannsóknarinnar voru spurðir um var ráðgjöf við nemendur um persónuleg málefni sá þáttur 

sem þeir sinna hvað mest. Sömu niðurstöðu komst Sandra Þóroddsdóttir (2012) að í sinni 

rannsókn um innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum. Meðaltal yfir það 

hversu mikið þeir vildu sinna persónulegum málefnum nemenda var aðeins minna sem sýnir 

að þeim þyki of mikill tími sem fari í að sinna því. Samt sem áður vildu þeir sinna honum 

meira en öðrum þáttum sem tengjast persónulegri ráðgjöf fyrir utan eftirfylgni við þiggjendur 

einstaklings- eða hópráðgjafar. Þeim þætti vildu þeir sinna mun meira en þeir gera. Öllum 

verkþáttum um ráðgjöf til nemenda sem tengjast persónulegri ráðgjöf vildu náms- og 

starfsráðgjafar sinna minna en þeir þegar gera. Þegar svör þátttakenda eru borin saman við 

niðurstöður könnunar Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) voru þau mjög álíka fyrir utan 

hópráðgjöf um málefni tengd persónulegu lífi. Samkvæmt svörum frá 2006 vildu náms- og 

starfsráðgjafar sinna þessum verkþætti aðeins minna en þeir gera, en í dag vilja þeir sinna 
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honum mun meira en þeir gera. Litill munur er á því hvað þeir vildu sinna honum mikið í dag 

og þeir vildu fyrir sjö árum. Heldur er munur á hvað þeir sinna honum minna í dag. Í báðum 

rannsóknum töldu náms- og starfsráðgjafar að hópráðgjöf væri skilvirkari en 

einstaklingsráðgjöf. Aðstöðuleysi var helsta ástæðan fyrir því að hópráðgjöf er ekki sinnt 

meira. Áhugavert er að náms- og starfsráðgjafar vilja nýta hópráðgjöf enn meira í dag en þeir 

vildu árið 2006 þó þeir telji að hún þarfnist mikils skipulags. Þeir telja einnig mikilvægt að 

skipuleggja tíma sinn vel en það getur verið mjög erfitt þar sem þeir verða oft fyrir miklu 

áreiti frá nemendum, skólastjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki skólanna. Skipulagið 

getur riðlast auðveldlega því lenda þeir oft í  því að þurfa að sinna verkefnum sem enginn 

annar vill sinna.  

Þátttakendur voru spurðir hve miklum tíma þeir verja og hversu miklum tíma þeir vildu 

verja í samstarf og samráð við aðila innan og utan skóla. Þeir vildu sinna þessum verkþáttum 

meira en þeir gera að undanskildu samráði við starfsfólk skólans um hegðun nemenda. Þetta 

samræmist einnig við þær skoðanir að náms- og starfsráðgjafar eiga ekki að sinna hegðunar- 

eða agavandamálum í skólum. Það henti ekki þeirra hlutverki sem trúnaðar- og talsmenn fyrir 

nemendur (ASCA, 2003; Menntamálaráðuneytið, 1998). Þeir taka og vildu jafnframt taka 

mestan þátt í samráði við foreldra um málefni sem varða framgöngu barna og unglinga þeirra. 

Minnstan þátt taka þeir og vildu jafnframt taka minnstan þátt í að aðstoða við að greina börn 

með sérþarfir.  

Sambærilegar niðurstöður fengust í könnuninni árið 2006 (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006). Munur er samt sem áður á svörum frá 2006 og í dag hvað varðar samstarf við 

uppeldisaðila í hverfinu. Samráð við foreldra hefur aukist frá árinu 2006 og persónuleg 

ráðgjöf orðið meiri. Samkvæmt niðurstöðunum telja náms- og starfsráðgjafar of mikill tími 

fara í slíka ráðgjöf til foreldra og vilja frekar sinna nemendunum meira.   

Í starfslýsingu Félags náms- og starfsráðgjafa (2010b) er tekið fram að eitt af starfssviðum 

stéttarinnar er að sjá um fræðslu og miðlun þekkingar. Alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun 

Gysbers og Henderson (2006) leggur meðal annars áherslu á fræðslu og forvarnastarf. Þar 

segir jafnframt að mikilvægt sé til að efla hæfni nemenda að horfa á ráðgjöf og fræðslu sem 

jafn mikilvæga þætti.  

Náms- og starfsráðgjafar vildu sinna fræðslu um starfsþróun og atvinnulíf í bekkjum mun 

meira en þeir gera og samkvæmt lögum um grunnskóla frá 2008 eiga þessir þættir að vera 

teknir fram í aðalnámskrá grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Náms- og 

starfsráðgjafar vildu jafnframt sinna öllum þáttum sem spurt var um og tengdust fræðslu 



61 

meira en þeir gera fyrir utan fræðslu um einelti og fræðslu um hvernig leysa eigi deilur og 

almennt um samskipti. Það er breyting á niðurstöðum frá 2006 (Menntasvið Reykjavíkur-

borgar, 2006) þar sem náms- og starfsráðgjafar vildu einnig sinna þessum tveimur þáttum 

meira en þeir gerðu. Einnig var munur á hvernig þeir vildu sinna fræðslu um vímuefni. Í dag 

vilja þeir sinna henni meira en þeir gera öfugt við fyrri niðurstöður. Fræðsla um einelti er sú 

fræðsla sem náms- og starfsráðgjafar sinna mest og þó þeir vildu sinna henni minna en þeir 

gera þá vildu þeir sinna henni mest af þeim þáttum sem spurt var um að undanskildu fræðslu 

um starfsþróun og atvinnulíf. Í einu einstaklingsviðtali kom fram að of mikill tími náms- og 

starfsráðgjafa færi í að sitja fundi með öðru fagfólki eða foreldrum en of lítill tími færi í að 

sinna nemendum. Frekar ætti að nýta tímann í að aðstoða nemendur með nám og 

skipulagningu. Einnig kom fram í fleiri viðtölum að námstækni væri ekki nægjanlega sinnt. 

Ekki væri lögð nógu mikil áhersla á fagið og svo yrði áfram nema að fagið yrði gert að 

skyldufagi. Fyrr væri ekki hægt að ná til nemenda sem helst þyrftu á námstækni að halda.  

Mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafar geti starfað eftir alhliða náms- og starfsáætlun. 

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur hafa meiri skilning og meiri hæfni í námi þegar slík áætlun 

er starfrækt (Lapan, Gysbers og Petroski, 2001). Náms- og starfsráðgjafar vildu sinna 

samhæfingu og stuðningi við heildstæða náms- og starfsáætlun mun meira en þeir gerðu sem 

bendir til þess hve mikilvægt þeim þykir að innleiða slíka áætlun í skólum. Þeir vilja einnig 

koma meira að samhæfingarvinnu en þeir gera bæði um viðbrögð skóla vegna áfalla og 

aðgerða er varða náms og starfsval nemenda með nemendunum sjálfum og öðrum aðilum sem 

að því standa.  

Einnig vilja náms- og starfsráðgjafar sinna formlegu mati á framförum nemenda sem höfðu 

tekið þátt í hóp- eða einstaklingsráðgjöf meira en þeir gera. Sama má segja um þarfagreiningu 

og matskannanir á náms- og starfsráðgjöf skóla en það er sá verkþáttur sem þeir sinna hvað 

minnst í sínu starfi. Þessir tveir þættir sýna hvað mestan mun á milli þess sem náms- og 

starfsráðgjafar gera og hvað þeir myndu vilja gera af öllum verkþáttunum sem spurt var um í 

rannsókninni. Það samræmist tillögum nefndar í skýrslu um eflingu náms- og starfsráðgjafar í 

grunn- og framhaldsskólum sem úrræði gegn brottfalli nemenda. Nefndin lagði til að mat á 

störfum náms- og starfsráðgjafa myndi styrkja faglegt starf þeirra á öllum starfssviðum 

(Þingskjal 353, 2008-2009).  

Félag náms- og starfsráðgjafa gaf út almenna starfslýsingu sem samþykkt var á aðalfundi 

félagsins í apríl 2003. Skiptar skoðanir voru um það hvort betra væri að hafa eina miðlæga 

starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa eða ekki. Fagaðilar sem rætt var við í 
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einstaklingsviðtölum töldu annars vegar að ef gefa ætti út starfslýsingu fyrir hvert starfssvið 

væri hætta á að eitthvað yrði útundan og hins vegar að ein almenn starfslýsing væri ekki nógu 

skýr til þess að starfa eftir. Þar sem ekki virðist hafa verið miklar breytingar á starfi náms- og 

starfsráðgjafa undanfarin ár þá virðist það ekki koma að sök að stuðst sé við miðlæga 

starfslýsingu á heimasíðu félagsins frá árinu 2003. Aftur á móti þegar litið er til þess hve 

hlutverk þeirra hefur breyst og stækkað, samanber aukið starfshlutfall þeirra innan skólanna 

síðast liðin ár, þá er hægt að draga þá ályktun að tíu ára gömul starfslýsing sé ekki nógu skýr 

fyrir starf þeirra í dag.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að álykta að náms- og starfsráðgjafar líti á starf 

sitt sem fyrirbyggjandi starf. Þeir vilja auka náms- og starfsfræðslu til nemenda og verja meiri 

tíma til að aðstoða þá við námsval bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Jafnframt vilja þeir 

verja meiri tíma til að upplýsa þá um framtíð þeirra bæði hvað varðar þeirra einkamál og 

atvinnulíf. Einnig vilja þeir verja meiri vinnutíma í ráðgjöf til nemenda, foreldra, 

skólastjórnenda og annarra aðila um mál tengd námi. En þeir vilja verja minni tíma í að sinna 

ráðgjöf sem tengist persónulegum málefnum heldur en þeir gera nú þegar. Við athugun á hvað 

það er sem náms- og starfsráðgjafar vilja síður gera þá vildu þeir minnka tímann sem fer í 

málefni sem koma að hegðun og agastjórnun sem og kennslu til nemenda fyrir utan kennslu í 

námstækni.  

4.2 Finna náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu fyrir 

breytingu í starfi sínu eftir að lögverndun á starfsheiti þeirra tók gildi árið 

2009? 

Lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa var mikið framfaraspor fyrir fagstéttina. Að 

fá starfsheiti lögverndað er talið mikilvægt til að starfsstétt teljist til sérfræðigreina eða 

fagstéttar. Um leið er verið að tryggja að nemendur og aðrir sem þiggja þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa njóti aðstoðar frá viðurkenndum aðilum (Menntamálaráðuneytið, 2007; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2000; Wilensky, 1964). Í skýrslum menntamálaráðuneytisins (1991, 

1998, 2007) og í skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2013) er fjallað um skort á 

menntuðum náms- og starfsráðgjöfum innan grunnskóla. Þar er einnig kveðið á um að allir 

nemendur ættu að njóta aðstoðar menntaðs náms- og starfsráðgjafa og því þyrfti að lögvernda 

starfsheiti þeirra til að tryggja fagmennsku innan starfsstéttarinnar.  

Þegar starfandi náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum voru spurðir hvort þeir hefðu 

fundið fyrir breytingu eftir að starfsheiti þeirra var verndað með lögum taldi meirihluti þeirra 

sig ekki finna fyrir breytingu í sínu starfi. Þátttakendur í rannsókn Menntasviðs 
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Reykjavíkurborgar (2006) töldu að lögverndun starfsheitis þeirra væri eitt af því sem myndi 

bæta starfsaðstæður þeirra. Væntingar þeirra til lögverndunar var að hún myndi auka 

stéttarvitund og fagmennsku innan stéttarinnar. Svarendur þessarar rannsóknar töluðu einnig 

um þessi atriði, þrátt fyrir að flestir töldu sig ekki finna fyrir breytingu þá töldu þeir að 

lögverndunin hefði náð fram ákveðnum markmiðum. Helstu atriðin voru að meðal 

félagsmanna væri meiri stéttarvitund og fagmennska. Faglegra mat væri notað þegar ráðið 

væri í stöður, meiri virðing væri borin fyrir starfi þeirra, þeir nytu meiri starfsöryggis, meiri 

samstaða væri innan fagsins og meiri umræða væri um menntun þeirra ásamt aukinni 

meðvitund um starf þeirra. Einnig væri opnari umræða um ráðgjöfina sem stuðningsúrræði 

nemenda og mikilvægi þess að koma að kennslu í náms- og starfsfræðslu í skólum. Einn 

þátttakandi taldi að lögverndunin hefði verið gengisfelld með því að aðrir en lærðir náms- og 

starfsráðgjafar gætu sótt um leyfisbréf. Viðmælendur í einstaklingsviðtölunum komu einnig 

inn á þetta en voru ekki sammála um hvort um gengisfellingu starfsheitisins væri að ræða. Þar 

kom meðal annars fram að mjög fáir hefðu sótt um leyfisbréf sem ekki hefðu menntun sem 

náms- og starfsráðgjafar. Ekki hefði verið hægt að láta lögverndunina gilda afturvirkt og því 

nauðsynlegt að gefa starfsmönnum kost á að sækja um starfsheitið þó þeir hefðu ekki tilskylda 

menntun.  

Viðmælendur töldu að ekki væru allir starfandi náms- og starfsráðgjafar að nota 

starfsheitið sitt, sem sést á því að fjöldi útgefinna leyfisbréfa miðað við fjölda útskrifaðra 

nemenda er nokkuð minni. Þeir töldu einnig að ekki væri nægjanleg virðing borin fyrir 

starfsheitinu af náms- og starfsráðgjöfunum sjálfum. Talið var að eftir mikla 

undirbúningsvinnu til fá starfsheitið verndað með lögum hefðu menn sofnað á verðinum. 

Náms- og starfsráðgjafar gerðu sér ekki grein fyrir að þeir þyrftu að vaka yfir réttindum sínum 

til að vernda starfsvið sitt og starfsöryggi.   

Tveir viðmælendur töldu að margt hefði breyst við lögverndun starfsheitisins en náms- og 

starfsráðgjafar væru ekki nægilega samstíga hópur, ástæða þess getur verið að þeir starfa á 

mjög ólíkum starfssviðum og starf þeirra getur verið mjög ólíkt. Lögverndun á starfsheiti var 

sameiginleg barátta allra en þegar um ósamstígan hóp er að ræða getur það verið erfitt að 

finna hvar áherslan innan fagsins á að vera. Jafnframt getur það haft áhrif á að náms- og 

starfsráðgjafar finna ekki fyrir breytingu eftir að lögverndun starfsheitisins tók gildi að 

stefnumótunarvinna innan félagsins hefur legið niðri.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ekki eru um neinar stórar breytingar á starfi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum eftir lögverndun á starfsheiti þeirra. Skortur hefur verið á 
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áframhaldandi starfi í að efla og samræma starf náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla. Ekki 

hefur verið unnið að markvissri stefnumótun fyrir fagstéttina. Þó þróun starfs náms- og 

starfsráðgjafa hafi verið mikil undanfarin ár hér á landi er samt ýmislegt sem betur má fara. 

Skortur er á heildstæðri náms- og starfsráðgjafaáætlun fyrir grunnskóla og skýra stefnu frá 

stjórnvöldum um fagið. Með heildstæðri áætlun verður starf þeirra markvissara, skipulagðara 

og minni hætta er á að eitthvað verði útundan. 
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5 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í verkefni náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. 

Hvaða verkþáttum þeir eru helst að sinna og hvort þeir vilja leggja áherslu á þá. Einnig er 

skoðað hvort lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafi hefði breytt einhverju fyrir 

starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. 

Það þykir nokkuð ljóst hve mikilvægum verkefnum náms- og starfsráðgjafar sinna innan 

menntastofnana sem og annars staðar. Þrátt fyrir það hefur ekki verið skilgreint nægilega vel 

hvað heyrir undir þeirra starfssvið og ekki er náms- og starfsráðgjöf í boði í öllum 

grunnskólum. Menntamálaráðuneytið fór af stað fyrir 24 árum með átak til að efla 

námsráðgjöf og starfsfræðslu í skólum. Um leið var skilgreint betur hvað fælist í náms- og 

starfsráðgjöf. Meðal annars kom fram að starf náms- og starfsráðgjafa ætti að vera 

fyrirbyggjandi með því að veita nemendum aðstoð við vandamál sem upp koma í námi þeirra. 

Jafnframt ættu þeir að vera til staðar fyrir nemendur sem trúnaðar- og talsmenn þeirra. Einnig 

ættu þeir að veita nemendum fræðslu og upplýsingar um nám og störf og tengsl þar á milli, 

ásamt því að aðstoða þá við að auka sjálfsþekkingu og hæfni sína. Nefndir og starfshópar hafa 

verið skipaðir í gegnum árin og gefið út skýrslur um starf náms- og starfsráðgjafa og komið 

með tillögur um hvernig hægt væri að efla það. Þessar tillögur fjalla um heildarstefnu í 

skólum hvað varðar náms- og starfsráðgjöf, fjölda nemenda á hvert stöðugildi ráðgjafa og 

hvernig ráðgjöfin gæti best nýst til að sporna við brottfalli ásamt mörgu fleiru. Þetta hefur 

orðið til þess að sjónum hefur verið beint í auknum mæli að náms- og starfsráðgjöf hér á 

landi. 

Í skýrslum menntamálaráðuneytisins kom fram að rannsóknir sýndu að nemendur sem 

fengið höfðu náms- og starfsráðgjöf höfðu meiri metnað og voru líklegri til að ljúka námi. Til 

þess að náms- og starfsráðgjöf skili sér sem best til nemenda þarf hún að vera skipulögð og 

markviss. Í skýrslum ráðuneytisins hefur einnig verið fjallað um takmörkun á fjölda nemenda 

á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa þó ekki hefur verið gefið út lagalegt ákvæði hvað 

það varðar. Enda er misjafnt eftir skólum hversu mörgum nemendum náms- og starfsráðgjafar 

þurfa að sinna. 

Þó náms- og starfsráðgjöf hafi farið hægar af stað hér á landi heldur en í öðrum löndum 

hefur hún eflst mjög undanfarin ár. Má þar til dæmis nefna að menntun náms- og 

starfsráðgjafa er orðin sambærileg og á Norðurlöndunum og tryggt með lögum að allir 

nemendur í grunn- og framhaldsskólum skuli fá að njóta náms- og starfsráðgjafar. Fjölgun 
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náms- og starfsráðgjafa innan grunnskólanna sýnir einnig að þörfin á þessari þjónustu hefur 

aukist. Skortur er þó eins og fyrr segir á hvað eigi að heyra undir þessa ráðgjöf.  

Náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum koma að ýmsum störfum innan skólanna og þeir 

vilja fá að sinna ýmsu fleira en þeir gera í dag. Sérstaklega þegar kemur að fræðslu til 

nemenda um framtíð þeirra og framhaldsnám, sem getur bent til þess að þeir leggi áherslu á 

fræðslu til nemenda um möguleika þeirra í framtíðinni bæði hvað varðar náms- og starfsferil. 

Þau störf sem þeir telja einna síst vera innan síns starfssviðs eru agavandamál og almenn 

kennsla. Því er hægt að ætla að náms- og starfsráðgjafar líti á starfssvið sitt sem 

fyrirbyggjandi og aðstoð til nemenda við vandamál sem upp kunna að koma í náminu. 

Það var ákveðin viðurkenning fyrir stéttina að fá starfsheitið lögverndað. Ekki virðist hún 

samt hafa breytt miklu fyrir starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Þegar 

niðurstöðum þessarar rannsóknar voru bornar saman við sambærilega rannsókn sem gerð var 

árið 2006 kom í ljós að verkefni náms- og starfsráðgjafa eru þau sömu og hlutverk þeirra 

hefur lítið breyst á þessum sjö árum.  

Fagaðilar sem rætt var við töldu að náms- og starfsráðgjafar væru ekki nógu samstíga í 

málefnum sínum. Ekki eru allir að nota starfsheiti sitt og má því ætla að ekki sé nægilega 

mikil virðing borin fyrir því ef þeir sem útskrifast úr faginu hafa ekki fyrir því að sækja um 

leyfisbréf. Þrátt fyrir það telja svarendur að lögverndunin hafi opnað umræðu um starf þeirra 

og að meiri virðing sé borin fyrir starfi þeirra en áður.  

Rannsóknin sýnir að ekki hefur mikið breyst hvað varðar starf náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum og eru niðurstöður hennar mjög svipaðar og úr sambærilegri könnun sem gerð 

var árið 2006. Margt er hægt að bæta svo náms- og starfsráðgjöf komist betur til skila innan 

grunnskólanna. Stjórnvöld þurfa að koma með skýrari stefnu varðandi þennan málaflokk og 

vinna þarf að markvissri stefnumótun fyrir fagið. Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar 

verði gagnlegar fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum ásamt öðrum aðilum sem koma 

að mótun stefnu á sviði náms- og starfsráðgjafar. Fróðlegt verður að fylgjast með 

áframhaldandi þróun stéttarinnar sem er frekar ung hér á landi. 

 

 



67 

Heimildaskrá 

American School Counselor Association (ASCA). (2003). The ASCA National Model: A 

framework for school counseling programs. Alexadria: Author. 

Borders, L. D. og Drury, S. M. (1992). Comprehensive school counseling programs: A review 

for policy makers and practitioners. Journal of Counseling & Development, 70, 487–498. 

Burnham, J. J., & Jackson, C. M. (2000). School counselor roles: Discrepancies between 

actual practice and existing models. Professional School Counseling, 4(1), 41–49. 

ELGPN. (2010). Lifelong Guidance Policies: Work in Progress. Finland: Finnish Institute for 

Educational Research.  

Ferguson, L. H. og Ramsay, J. D. (2010). Development of a Profession. The role of education 

and certification in occupational safety becoming a profession. Professional safety, 

professional Issues, 24–30.  

Félag náms- og starfsráðgjafa. (2010a). Siðareglur Félags náms og starfsráðgjafa. Sótt 12. 

maí. 2013 af http://fns.is/efni/sidareglur_felags_nams_og_starfsradgjafa 

Félag náms- og starfsráðgjafa. (2010b). Starfslýsingar. Sótt 7. apríl 2013 af 

http://www.fns.is/efni/starfslysingar_0 

Félag náms- og starfsráðgjafa. (2007, apríl). Ársskýrsla Félags náms- og starfsráðgjafa. Sótt 

10. apríl 2013 af http://fns.is/files/pdf_skjol/arsskyrsla-2007.pdf 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. (2013). Skýrsla um heildstætt MA-nám í náms- og 

starfsráðgjöf. Endurskoðun náms í náms- og starfsráðgjöf. Verklag við endurskoðun og ný 

námsskipun sem tekur gildi háskólaárið 2010-2011. Reykjavík: Félagsvísindasvið Háskóla 

Íslands.  

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. (2010). Skýrsla um heildstætt MA nám í Náms- og 

starfsráðgjöf. Reykjavík: Háskóli Íslands.  

Gerður G. Óskarsdóttir. (1990). Námsráðgjöf og starfsfræðsla. Í fimm nágrannalöndum og 

samanburður við Ísland. Með viðauka um tvö lönd eftir Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur og 

Harald Finnsson. Reykjavík: Námsgagnastofnun.  

Guðbjörg Sigurðardóttir. (2006). Fagþróun náms- og starfsráðgjafa: Sérfræðiþekking 

stéttarinnar og staða hennar sem sérfræðihóps. Óbirt MA-ritgerð: Háskóli Íslands, 

Félagsvísindadeild.  

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir. (2007). Outcomes of two different methods in careers education. 

International Journal for Educational and Vocational Guidance, 7(2), 97–110.  

http://fns.is/files/pdf_skjol/arsskyrsla-2007.pdf


68 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir. (1996). Að byggja nám. Afmælisrit Félags náms- og starfsráðgjafa, 

12–14.  

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir. (1994). Grein eða villigróður? Um náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum. Ný menntamál, 12(3), 12–18  

Guðrún Friðgeirsdóttir. (1999). Námsráðgjöf í skólum. Reykjavík: Háskólaútgáfa.  

Gysbers, N. C. og Henderson, P. (2006). Developing and Managing Your School Guidance 

Programe (4. útgáfa). Alexandria: American Counceling Association.  

Gysbers, N. C. og Lapan, R. T. (2001). The implementation and evaluation of comprehensive 

school guidance programs in the United States: Progress and prospects. International 

Journal for Educational and Vocational Guidance, 1, 197–208.  

Háskóli Íslands. (2013, 4. apríl). Náms- og starfsráðgjöf. Sótt 6. apríl 2013 af 

http://www.hi.is/felags_og_mannvisindadeild/nams_og_starfsradgjof  

Krejsler, J. (2005). Professions and their Indentities: How to explore professional 

development among (semi-) professions. Scandinavian Journal of Educational Research, 

4, 335–357.  

Kvale, S. (1996). Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand 

Oaks, CA: Sage puplications. 

Lambie, G. W. og Williamson, L. L. (2004). The Challenge to Change from Guidance 

Counseling to Professional School Counseling: A Historical Proposition. Prefessional 

School Counseling 8(2), 124–131.  

Lapan, R. T., Gysbers, N. C. og Petroski, G. F. (2001). Helpling Seventh Graders be safe and 

Successful: A statewide Study of the Impact of Comprehensive guidance and counsseling 

programs. Journal of Counseling and Development, 79, 320–330. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Lög um grunnskóla nr. 49/1991.  

Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008.  

Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009. 

McMillan, J. H. (2008). Educational research: fundamentals for the consumer (5. útgáfa). 

Boston: Pearson Education.  



69 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013). OECD review: Skills beyond School. National 

Background Report for Iceland. Sótt af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-

pdf/OECD-SKYRSLA-TILBUIN-NOV-2013.pdf. 

Menntamálaráðuneytið. (2007). Náms- og starfsráðgjöf: Skýrsla starfshóps. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Menntamálaráðuneytið. (1998). Efling náms- og starfsráðgjafar. Nefndarálit. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið.  

Menntamálaráðuneytið. (1991). Námsráðgjöf og starfsfræðsla. Markmið og leiðir. Nefnd um 

náms- og starfsráðgjöf. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

Menntamálaráðuneytið. (1986). Starfsfræðsla – námsráðgjöf. Nefndarálit og drög að 

námskrá. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

Menntamálaráðuneytið. (1981). Starfsfræðsla í grunnskólum. Nefndarálit. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið.  

Menntasvið Reykjavíkurborgar (2006). Greinagerð á starfi: Náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólum Reykjavíkur. Reykjavík: Gagnadeild Menntasviðs. 

Neuman, W. L. (2005). Social research methods: Qualitiative and quantitative approaches. 

Boston: Allyn & Bacon.  

Noble, C. og Irwin, J. (2009). Social Work Supervision: An Exploration of the Current 

Challenges in a Rapidly Changing Social, Economic and Political Environment. Journal of 

Social Work, 9(3), 345-358.  

OECD. (2013). OECD Reviews of Vocational Education and Training. A Skills Beyond 

School Commentary On Iceland. Sótt af http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-

school/ASkillsBeyondSchoolCommentaryOnIceland.pdf 

OECD. (2004). Career guidance and puplic policy. Bridging the gap. Paris: Organisation for 

Economic Co-operation and Development. 

OECD og European Commission. (2004). Career guidance: A handbook for policy makers. 

Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development og European Comission. 

Ragnheiður Bóasdóttir. 2005. Þróun náms- og starfsráðgjafar í anda jafnréttis. Óbirt MA-

ritgerð: Háskóli Íslands, félagsvísindadeild.  

Sandra Þóroddsdóttir. (2012). Innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum og 

viðhorf þeirra til heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana. Óbirt MA-verkefni: 

Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið. 



70 

Savickas, M. L. (2012). Life Design: A Paradigm for Career Intervention in the 21st Century. 

Journal of Counseling and Development 90, 13–19.  

Scarborough, J. L. (2005). The School Counselor Activity Rating Scale: An Instrument for 

Gathering Progress Data. Professional School Counseling 8(3), 274–283.  

Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf. (e.d. -a). Ráðgjafarnefnd um náms- og 

starfsráðgjöf. Sótt af http://saens.hi.is/radgafarnefnd_um_nams_og_starfsradgjof  

Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf. (e.d. -b). ELGPN. Sótt af 

http://saens.hi.is/elgpn 

Sharf, R. S. (2010). Applying career development theory to counseling. (5. útgáfa). Pacific 

Grove: Brooks/Cole.  

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða meigindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum 

í heilbrigðisvísindum (219–235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Þingskjal 353. (2008-2009). Skýrsla nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum sem úrræði gegn brottfalli nemenda. Sótt 11. febrúar 2013 af 

http://althingi.is/altext/136/s/pdf/0353.pdf  

Þingskjal 715. (2008-2009). Frumvarp til laga um náms- starfsráðgjafa. Alþingistíðindi A-

deild, 305. Sótt 10. apríl  2013 af http://www.althingi.is/altext/136/s/0715.html 

Þorgerður Einarsdóttir. (2000). Sérfræðihópar og fagþróun í ljósi kynferðis. Í Friðrik H. 

Jónsson og Ingjaldur Hannibalsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum III (131– 146). 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Wilensky, H. L. (1964). The professionalization of everyone? American Journal of Sociology, 

70, 137–158.  



71 

Fylgiskjal I 

 

Rannsókn á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

 
Við erum nemendur í náms- og starfsráðgjöf í Háskóla Íslands og erum að gera rannsókn 

fyrir meistaraprófsverkefni okkar. Rannsókn okkar felst í að skoða hvaða verkefni náms- 

og starfsráðgjafar í grunnskólum sinna í sínu starfi.  

 Okkur þætti vænt um ef þú gætir séð af smá tíma til að svara þessari könnun. Þátttaka þín 

er mikilvæg. Könnun er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til þátttakanda. 

 
Hér fyrir neðan er listi yfir verkefni sem náms- og starfsráðgjafi getur sinnt. 

 Vinsamlegast skráðu í dálk 1 töluna sem gefur til kynna hve oft þú sinnir eða "GERIR" 

þetta verk. 

 Skráðu í dálk 2 töluna sem gefur til kynna hve oft þú "VILDIR" sinna viðkomandi verki. 

 

 Skráðu vinsamlegast viðeigandi tölu í hvern reit. Athugaðu að hver fullyrðing fær tvær 

einkunnir. 

 

 1 =       Ég geri þetta aldrei.                Ég vildi helst aldrei gera þetta. 

 2 =       Ég geri þetta sjaldan.             Ég vildi helst gera þetta sjaldan. 

 3 =       Ég geri þetta stundum.           Ég vildi helst gera þetta stundum. 

 4 =       Ég geri þetta nokkuð oft.       Ég vildi helst gera þetta nokkuð oft. 

 5 =       Ég geri þetta oft.                     Ég vildi helst gera þetta oft. 

 

 Það eru 61 spurningar í þessari könnun 
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Náms- og starfsráðgjöf 
  

 

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

  

  

GERI VILDI 

1. Gera áætlanir um framhaldsnám með nemendum 
    

2. Veita nemendum ráðgjöf við val á valáföngum í 8. - 10. bekk 
    

3. 
Ráðgjöf við nemendur um mál tengd námi, s.s vegna námstækni eða 

námsörðugleika     

4. Leggja fyrir áhugakannanir / færnikannanir 
    

5. Upplýsa nemendur um mismunandi aðstæður kynjanna á vinnumarkaði  
    

6. 
Upplýsa nemendur um mismunandi hlutverk á lífsleiðinni og hvernig unnt er að ná 

þar jafnvægi     

    Persónuleg ráðgjöf 
  

 

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

  

  

GERI VILDI 

7. Ráðgjöf við nemendur um persónuleg málefni     

8. Ráðgjöf við nemendur um hegðun í skólanum      

9. Ráðgjöf við nemendur um áföll / krísur     

10. Ráðgjöf við nemendur um persónuleg sambönd (fjölskylda, vinir, ástarsambönd     

11. Hópráðgjöf um samskipti / félagslega færni     

12. 
Hópráðgjöf um málefni tengd persónulegu lífi (til dæmis skilnaður, dauðsfall, 

neysla) 
    

13. Eftirfylgni við þiggjendur einstaklings- eða hópráðgjafar     

    Samráð 
  

 

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

  

  

GERI VILDI 

14. Samráð við starfsfólk skólans um hegðun nemenda     

15. 
Samráð við stofnanir um einstaka nemendur, sem sagt aðra skóla eða 

félagsþjónustu 
    

16. Samráð við foreldra um málefni sem varða framgöngu barna / unglinga     

17. 
Aðstoða við að greina börn með sérþarfir (meta sérkennsluþörf eða 

afburðanemendur) 
    

18. 
Vera skólastjórnendum til ráðgjafar (um til dæmis skólastefnu, námskrá, starfslið 

og nemendur) 
    

19. Þátttaka í samráðsfundum um bekki, námsgreinar o.s.frv.      
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20. Samstarf við uppeldisaðila í hverfinu     

Fræðsla 
  

 

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

  

  

GERI VILDI 

21. Taka þátt í fræðslu í bekkjum þar sem fjallað er um starfsþróun og atvinnulífið     

22. 
Taka þrátt í fræðslu í bekkjum þar fjallað er um ýmiss konar persónulega og / eða 

félagslega þætti (til dæmis ábyrgð, virðing o.s.frv.) 
    

23. Taka þátt í fræðslu þar sem fjallað er um tengsl við aðra (fjölskyldu, vini)     

24. Taka þátt í fræðslu um persónulegan þroska      

25. Taka þátt í fræðslu um einelti     

26. Taka þátt í fræðslu um hvernig leysa megi deilur og almennt um samskipti     

27. Taka þátt í fræðslu um misnotkun vímuefna     

28. Sjáum námstækni í bekkjum      

29. Taka þátt í fræðslu um sértæka námsörðugleika (til dæmis stam, Downs heilkenni)     

30. Kenna annars konar lífsleikni en kemur fyrir hér að ofan     

    
Mat, áætlanagerð og fleira 

  

 

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

  

  

GERI VILDI 

31. Að fylgjast með hvernig tíma þínum er varið til mismunandi þátta starfs þíns     

32. 
Formlegt mat á framförum nemenda eftir að hafa tekið þátt í einstaklings- / 

hópráðgjöf, til dæmis kanna mat foreldra, kennara eða nemenda 
    

33. Sjáum þarfagreiningu og matskannanir á námsráðgjöfinni í skólanum     

34. 
Samhæfing sérstakra viðburða og áætlana í þágu skólans sem varðar nám, störf 

eða persónulega / félagsleg málefni (til dæmis námskynningar, starfskynningar, 

vímuefnafræðsludagar, prófundirbúningur) 

    

35. 
Fjalla um námsráðgjöfina í skólanum í teymi sérfræðinga innan skólans (til dæmis 

vegna sjálfsmats) 
    

36. 
Samhæfa aðgerðir með nemendum, kennurum, öðrum náms- og starfsráðgjöfum, 

stjórnendum og foreldrum er varða náms- og starfsval nemenda 
    

37. Samhæfa og styðja við heilstæða áætlun skólans um námsráðgjöf og starfsfræðslu     

38. 
Uppfræða foreldra um hlutverk, þjálfun, áætlun og aðgerðir náms- og 

starfsráðgjafans í skólanum þínu 
    

39. Taka þátt í stefnumótun innan skólans í lífsleikni     

40. Samhæfa viðbrögð skólans vegna áfalla     

41. Koma að lausn agavandamála     
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42. 
Uppfræða kennara / stjórnendur um hlutverk, þjálfun, áætlun og aðgerðir náms- og 

starfsráðgjafans í skóla þínum 
    

43. 
Sækja viðburði sem varða eigin starfsþróun (sem sagt ráðstefnur eða 

endurmenntunarnámskeið 
    

44. Stýra eða samhæfa endurmenntunarnámskeið fyrir kennara     

    
Aðrir verkþættir 

  

 

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

  

  

GERI VILDI 

45. Þátttaka í teymisvinnu í skólanum     

46. Sjá um fyrirlögn á könnunum í skólanum fyrir aðra rannsakendur, sem sagt PISA     

47. Gæsla á göngum, matsal, böllum og fleira     

48. Yfirseta í prófum      

49. þátttaka í stundaskrágerð      

50. Viðhalda / fylla út skjól sem skrá námsárangur, einkunnir, mætingu o.s.frv.     

51. 
Leggja fyrir kannanir sem tengjast starfinu, sem sagt um tómstundaiðju nemenda 

og vinna að úrvinnslu þeirra 
    

52. Skrá mál nemenda sem leita til þín í skráningarkerfi náms- og starfsráðgjafa      

53. Skrá mál nemenda sem leita til þín í skráningarkerfi skólans     

54. Forfallakennsla í skólanum      

    Annað 
  

 

Að lokum koma nokkrar spurningar til upplýsinga um stöðu og bakgrunn náms- 

og starfsráðgjafa 

  

 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

  
55. Hvað er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?     

56. Hvað hefur þú starfað lengi sem náms- og starfsráðgjafi? 
    

57. Hve lengi hefur þú starfað sem náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla 
    

58. Hversu margir náms- og starfsráðgjafar starfa í þínum grunnskóla? 
    

59. Hvert er stöðugildi (%) þíns starfs? 
    

60. Hefur þú aðgengi að handleiðslu? 
    

61. 
Finnst þér eitthvað hafa breyst eftir löggildingu starfsheiti náms- og 

starfsráðgjafa ?  
 

 Já 

 
 

 Nei 

 

Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 

  

 

Með þakklæti fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal II 

Viðtalsrammi 

Í ritgerð minni fjalla ég meðal annars um verkefni náms- og starfsráðgjafa og hvernig þau 

hafa verið skilgreind af ýmsum aðilum. Einnig er fjallað um stefnumótun fyrir starf náms- og 

starfsráðgjafa og alhliða náms- og starfsráðgjafaáætlun.   

Rannsókn mín fólst í að skoða hvaða verkefnum náms- og starfsráðgjafar eru að sinna í 

grunnskólum. Hve miklum tíma þeir sinna hverjum verkþætti í starfi sínu og hve miklum tíma 

þeir myndu vilja sinna hverjum verkþátt. Einnig voru þeir spurðir út í lögverndun starfsheiti 

síns og hvort þeir finndu mun á starfi sínu eftir að hún var samþykkt.  

Þegar niðurstöður úr rannsókn minni voru bornar saman við niðurstöður sambærilegrar 

rannsóknar sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir og Gerður G. 

Óskarsdóttir gerðu árið 2006. Kom í ljós að ekki hefur verið mikil breyting  á milli þessara ára 

á hve miklum tíma þeir eru að sinna hverjum verkþætti og hve miklum tíma þeir vildu vera 

sinna hverjum verkþætti.  

Einnig sýndu niðurstöður að meirihluti svarenda fyndu ekki fyrir breytingu á starfi sínu 

eftir lögverndunina 2009. Alls svöruðu 76% af þeim sem svöruðu spurningunni neikvætt.    

Spurningar: 

1. Telur þú að starfsheiti og starf náms- og starfsráðgjafa sé þekkt meðal almennings? 

2. Hvaða ávinning telur þú að lögverndun starfsheitis náms- og starfráðgjafa hafi verið? 

3. Hver telur þú vera helstu ástæður þess að náms- og starfsráðgjafar eru ekki að finna 

mun eftir að starfsheitið þeirra var lögverndað árið 2009?  

4. Hvernig finnst þér staðið að stefnumótun hér á landi þegar kemur að náms- og 

starfsráðgjöf í grunnskólum? 

5. Hver telur þú vera helstu verkefni sem þurfi að leggja áherslu á þegar kemur að náms- 

og starfsráðgjöf ? 

6. Telur þú að grunnskólar vinni eftir gæðaviðmiðum hvað varðar náms- og 

starfsráðgjöf? 

7. Telur þú að starf náms- og starfsráðgjafa sé nægjanlega skilgreint hér á landi? 

8. Telur þú að betra sé að hafa miðlæga starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjöf eða 

ætti hvert skólastig að hafa ákveðna starfslýsingu fyrir sig? 

9. Telur þú að skortur sé á meiri skilgreiningu eða stýringu frá stjórnvöldum? 


