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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna helstu verkþætti í störfum náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum. Forvitnilegt var að skoða hvaða verkþættir hafa verið 

taldir tilheyra starfi náms- og starfsráðgjafa og hvaða verkþættir það voru sem þeir í 

raun sinna. Athugað var hvort að náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á Stór- 

Reykjavíkursvæðinu voru að nota aðferðir eins og heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun til þess að nýta tímann betur og ná betri markmiðum í starfi. 

Notuð var blönduð rannsóknaraðferð. Spurningalisti var sendur út á  57 starfandi náms- 

og starfsráðgjafa í grunnskólum á Stór-Reykjavíkursvæðinu og borin saman svör 

þátttakenda varðandi hversu oft þeir sinntu ákveðnum verkþáttum í starfi sínu og hversu 

oft þeir vildu sinna þessum sömu verkþáttum. Til þess að fá betri skilning á 

niðurstöðum megindlegrar rannsóknar voru tekin viðtöl, þar sem rætt var við sex 

starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á Stór-Reykjavíkursvæðinu.  

Niðurstöður sýndu að náms- og starfsráðgjafar vildu samhæfa og styðja við 

heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun en flestir höfðu ekki tök á því að sinna þeim 

verkþætti. Náms- og starfsráðgjafarnir lögðu meiri áherslu á persónulega ráðgjöf en 

mælt er með í heildrænum náms- og starfsráðgjafaráætlunum og settu því minni tíma í  

náms- og starfsráðgjöf og fræðslu.  
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Abstract 

 

The aim of the study was to identify the main activities in the work of guidance 

counsellors in compulsory schools in the greater Reykjavík area.  Of particular interest 

was to examine which activities are usually associated with vocational and educational 

guidance counsellors and which activities they  perform. Attention was paid to whether 

vocational and educational guidance counsellors in compulsory schools  were basing 

their work on a comprehensive school guidance and counseling program to maximise 

their efficiency and better achieve their work goals. Mixed research methods were used, 

questionnaires were sent to a sample of 57 guidance counsellors  and interviews were 

held with six guidance counsellors working in schools at the compulsory education 

level to gain a better understanding of the quantitative results of the research. In the 

results, a comparison was made of how often the participants undertook specific tasks 

versus how often they wanted to undertake these tasks.  

The results showed that guidance counsellors want to implement a comprehensive 

school guidance and counseling program, but are unable to implement such a program. 

Guidance counsellors put more emphasis on personal counseling compared with the 

time ratio recommended by the comprehensive school guidance and counseling program 

and therefore have less time for individual planning and career education. 
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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 skoða hverjir væru helstu 

verkþættir í störfum náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Einnig að skoða hvort 

náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum væru að nota aðferðir eins og heildræna náms- 

og starfsráðgjafaráætlun til að ná betri markmiðum í starfi.  

Í náminu mínu fór ég í vettvangsheimsókn til náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla, 

þar vaknaði áhugi minn á viðfangsefninu. Þar upplifði ég hvað starf náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum getur verið fjölbreytt og krefjandi. Margir verkþættir 

tilheyra starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og við heimildarleit fann ég 

skýrslu um rannsókn sem gefin var út af Menntasviði Reykjavíkurborgar árið 2006, þar 

hafði verið sendur út spurningarlisti sem fjallaði um þá mörgu verkþætti sem náms- og 

starfsráðgjafar sinna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar vakti athygli mína og fannst mér 

áhugavert að sjá hvort að breytingar hefðu orðið á starfi náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum á þessum átta árum. Dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir sem er leiðbeinandi 

þessarar rannsóknar og var ein af þeim sem framkvæmdu rannsóknina árið 2006 og var 

listinn fenginn hjá henni. Úrtakið voru starfandi náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum 

á Stór- Reykjavíkursvæðinu. Haft var samband við Félag náms- og starfsráðgjafa sem 

afhenti lista yfir starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og þakka ég þeim 

kærlega fyrir aðstoðina. Ég vil einnig þakka aðstoðina sem ég fékk frá hliðvörðunum 

mínum og viðmælendum mínum og þeim sem tóku þátt í rannsóknunum. Ég vil þakka 

Hildi Aðalsteinsdóttur, Ólöfu Markúsdóttur og Þórdísi Ingu Þorsteinsdóttur fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar. Að lokum vil ég sérstaklega þakka fjölskyldunni minni 

fyrir ómetanlegan stuðning og mikla þolinmæði.  
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Inngangur 

 

Í nútíma þjóðfélagi hefur álagið á nemendur aukist varðandi náms- og starfsval, þar sem   

sífellt fleiri námsmöguleikar standa þeim til boða. Kröfur varðandi árangur í starfi 

náms- og starfsráðgjafa hafa þar af leiðandi vaxið og mörg verkefni berast inn á borð til 

þeirra. Eftir að réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar var lögfestur í lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008, hefur enn meira þurft að leggja áherslu á að starf náms- og 

starfsráðgjafa sé markvisst til þess að allir nemendur fái jafnan aðgang að þjónustu 

þeirra. Í grunnskólum á Íslandi er nemendahópurinn mjög fjölbreyttur, þar sem 

skyldunám er frá sex ára til sextán ára þarf að taka tillit til þarfa og þroska allra 

nemenda í flórunni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Gysbers og Henderson, 2006; 

Menntamálaráðuneytið, 2008; 2007). 

Verkefni náms- og starfsráðgjafa eru að þeir aðstoða nemendur varðandi vinnubrögð 

í námi, þeir veita persónulega ráðgjöf og miðla upplýsingum varðandi nám og störf. 

Mikilvægur þáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um hagsmuni 

nemenda, það er að segja að náms- og starfsráðgjafinn er talsmaður nemenda og sér um 

að réttur þeirra til náms- og starfsráðgjafar sé að fullu nýttur samkvæmt lögum (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, 2003; Menntamálaráðuneytið, 2007; OECD, 2004).  

Þróun náms- og starfsráðgjafar er ekki löng hér á landi. Ólafur Gunnarsson var fyrsti 

starfsmaðurinn sem ráðinn var af Reykjavíkurborg til þess að sjá um og þróa námsefni 

fyrir náms- og starfsfræðslu. Lagalegt umhverfi hefur verið breytilegt eftir það og 

mismikil áhersla verið lögð á náms- og starfsráðgjöf í gegnum árin. Náms- og 

starfsráðgjöf var lengi vel flokkuð undir sálfræðiþjónustu skólans en í lögum um bæði 

grunn- og framhaldsskóla frá 2008 var réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar festur 

í lög (Menntamálaráðuneytið, 2008; 2007; 1998; 1991). Lög um náms- og starfsráðgjafa 

frá árinu 2009 skilgreindu þá menntun og skyldur sem náms- og starfsráðgjafar starfa 

eftir (Lög um náms- og starfsráðgjafa, nr. 35/2009). Réttur nemenda til að fá þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa er veigamikill hluti innan menntakerfisins. Það er því mikilvægt 

að lögformlegar forsendur séu fyrir því að nemendur hafi aðgang að henni  og eykur það 

líkur á að gæði í náms- og starfsráðgjöf séu tryggð (Guðrún Helga Sederholm, 1999; 

Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 
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Í skýrslu starfshóps Menntamálaráðuneytis frá árinu 2007 voru helstu tillögur að  

stefna þyrfti að því að innleiða heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun í grunn- og 

framhaldsskólum. Röksemdir starfshópsins var sú að öflug náms- og starfsráðgjöf geti 

lagt góðan grunn að árangursríkum náms- og starfsferli. Mikilvægt væri því að 

nemendur hefðu aðgang að heildrænni stefnu varðandi náms- og starfsráðgjöf og náms- 

og starfsfræðslu (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Ferlið sem heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun (e. comprehensive guidance and 

counseling program) þarf að fara í gegnum getur tekið allt að tíu ár. Til þess að markviss 

áætlun sé til staðar þarf að fara í gegnum ákveðna þætti áður en að hún er starfshæf. 

Fyrsti þátturinn er innihald (e. program content) þar sem farið er yfir hvert markmið 

áætlunarinnar sé og hvaða hæfniviðmið eru í gildi frá fræðsluyfirvöldum. Markmið 

áætlunarinnar er að gera þjónustu og starf náms- og starfsráðgjafans eins markvisst og 

mögulegt er. Skilgreining á hæfniviðmiðum fræðsluyfirvalda eru til dæmis 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, lög um grunnskóla og aðalnámskrá sem eru í gildi 

þegar áætlunin er þróuð.  

 Annar þátturinn er skipulagsrammi (e. organizational framwork) sá þáttur 

samanstendur af þremur hlutum, viðmið, áætlun og tímaskipulag. Viðmiðin vísa til 

hugmyndafræði, rökstuðnings og forsendna. Áætlanirnar eru skilgreindar út frá þeirri 

nálgun sem notuð er við nemendur. Síðasti hlutinn er tímaskipulag, þar sem tíma 

ráðgjafa er skipt á milli þeirra áætlana sem tilheyra þessum flokki. Mikilvægt er að 

þjónustan sé markviss og skilvirk, því verður náms- og starfsráðgjafinn að geta sinnt 

öllum nemendum eins og þeir eiga rétt á. Tími náms- og starfsráðgjafans þarf því að 

vera skipulagður og þar með má enginn einn þáttur vera of áberandi í starfi hans.  

Þriðji og seinasti þátturinn í heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er úrræði. Til 

þess að áætlun sé starfhæf þarf samstarf við ýmsa aðila í samfélaginu. Til þess að hægt 

sé að koma á virkri náms- og starfsráðgjafaráætlun þarf að vera fjárhagslegur stuðningur 

við áætlunina. Síðast en ekki síst þarf stuðning fræðsluyfirvalda og pólitískan stuðning 

svo hægt sé að framkvæma öll þau stig og þá þætti sem nauðsynlegir eru svo að 

þjónusta við nemendur sé hámörkuð (Gyspbers og Henderson, 2006). 

Í ritgerðinni verður sagt frá  sögu náms- og starfsráðgjafar á Íslandi. Sagan gefur 

innsýn í þá þróun sem hefur átt sér stað í fagstéttinni. Hér verður lögð áhersla á þróun 

náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum, þá sér í lagi á Íslandi. Það er að segja hvernig 

lagalegt umhverfi hefur mótast, hvernig áhersluþættir varðandi menntun hafa breyst og 

hvernig verkþættir í starfi náms- og starfsráðgjafa hafa þróast.  
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Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun verður innihaldgreind og farið verður yfir 

uppbyggingu hennar, til þess að sýna hvernig mögulegt er að gera störf náms- og 

starfsráðgjafa skilvirkari. Með markvissri áætlun geta náms- og starfsráðgjafar skipulagt 

vinnu sína og þjónustað nemendur eins og þeir eiga rétt á samkvæmt lögum og 

siðareglum náms- og starfsráðgjafa.  

Náms- og starfsráðgjöf  í grunnskólum á Íslandi 

Saga náms- og starfsráðgjafar er ekki löng hér á landi, miðað við þróun og sögu sem 

hefur átt sér stað í nágrannalöndunum (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Í þessum kafla 

verður lögð áhersla á þróun fagstéttarinnar á Íslandi og það sem hefur haft áhrif á stöðu 

hennar. Þar má nefna stofnun fagfélags og námsbrautar, átaksverkefni sem gert var að 

hálfu menntamálaráðuneytisins til að styrkja stöðu fagstéttarinnar í grunnskólum. Síðast 

en ekki síst hvernig lagalegt umhverfi varðandi náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum 

hefur breyst frá því að náms- og starfsráðgjafar voru fyrst nefndir í lögum um 

grunnskóla árið 1974 (Menntamálaráðuneytið, 1981; 1991).   

Þróun 

Með aukinni vitundarvakningu varðandi störf og nauðsyn náms- og starfsráðgjafa var  

fagfélag náms- og starfsráðgjafa stofnað árið 1981, það fékk nafnið Félag íslenskra 

námsráðgjafa. Fagfélagið stuðlar að því að menntaðir fagaðilar sinntu störfum náms- og 

starfsráðgjafa, hanna starfslýsingu og setja fram siðareglur sem stuðla að faglegum 

vinnubrögðum félagsmanna og til þess að gæta að faglegum hagsmunum félagsmanna 

sinna á Íslandi. Í lögum Félags náms- og starfsráðgjafa kemur fram að einungis þeir 

félagsmenn sem hafa lokið námi í náms- og starfsráðgjöf og hafa samþykki frá 

Menntamálaráðuneytinu geti verið fullgildir meðlimir í félaginu (Félag náms- og 

starfsráðgjafa , 2003; 2007; 2013b; OECD og European Commission, 2004). Þegar 

félagið var stofnað voru félagsmenn sex talsins. Félagsmönnum hefur fjölgað í gegnum 

árin og greiddu samtals 297 félagsmenn félagsgjöld í febrúar árið 2013 (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2013a ; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  

Upphaf náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum má rekja til þess að þrír 

athvarfsiðjukennarar sem störfuðu í grunnskólum á Stór Reykjavíkursvæðinu urðu 

félagsmenn í Félagi íslenskra námsráðgjafa árið 1984 (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006). Það varð því ljóst að þörfin fyrir náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum var fyrir 

hendi og setti því Menntamálaráðuneytið af stað átaksverkefni til að styrkja stöðu 
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stéttarinnar og fjölga ráðgjöfum í grunnskólunum.  Í október árið 1989 var skipuð nefnd 

til þess að efla náms- og starfsráðgjöf í grunn-, framhalds- og háskólum landsins í 

samvinnu við atvinnumarkaðinn. Eitt af þeim verkefnum var að leggja fram tillögur um 

heildarstefnu í námsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu. Þar má til dæmis nefna útgáfur á 

námsefni varðandi náms- og starfsfræðslu og gögn um námsleiðir, störf og atvinnulífið. 

Þróa átti samstarfseiningar sem myndu vinna með náms- og starfsráðgjöfunum, til 

dæmis sálfræðiþjónustu, sérkennara og aðrar stéttir sem kæmu að einhverju leyti að 

vinnu með nemendum. Mikil áhersla var einnig lögð á starf náms- og starfsráðgjafana 

sjálfra, ekki síst að það yrði sett fram tillaga um að hanna starfslýsingu, þar sem 

skilgreindir væru helstu verkþættir í starfi þeirra (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; 

Menntamálaráðuneytið, 1986; 1991). Eitt af þeim verkefnum sem tilheyrði 

átaksverkefni Menntamálaráðuneytisins var þróunarstarf sem skipulagt var í 

Ölduselsskóla frá febrúar 1990 til maí 1991. Guðrún Sederholm félagsráðgjafi var ráðin 

tímabundið í starf sem náms- og starfsráðgjafi skólans. Markmið verkefnisins var að 

skoða þá verkþætti sem náms- og starfsráðgjafar sinna í grunnskólum. Út frá þeim 

niðurstöðum væri hægt að þróa starfsramma fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

og hámarka þjónustu þeirra (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1992).  

Framhaldsnám í náms- og starfsráðgjöf var sett á laggirnar árið 1990 samhliða átaki 

stjórnvalda til þess að koma á fót náms- og starfsráðgjöf í skólakerfi landsins. Það var 

því mikilvægt að boðið væri upp á nám hérlendis sem myndi útskrifa sérfræðinga með 

tilskilin leyfi. Námið var eins árs viðbótarnám eða diplóma, innan Félagsvísindadeildar 

Háskóla Íslands en áður hafði verið mögulegt að taka einstaka námskeið í námsráðgjöf 

innan grunndeildar uppeldisfræðinnar. Árið 2004 var tilkynnt að náms- og starfsráðgjöf 

hefði verið samþykkt sem framhaldsnám innan Félagsvísindadeildar (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 1998; Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2010; Menntamálaráðuneytið, 

1991). Árið 2009 lagði stjórn Félags náms- og starfsráðgjafa áherslu á að starfsheitið 

náms- og starfsráðgjafi yrði lögverndað. Frumvarp var lagt fyrir Alþingi í mars sama ár 

og var það samþykkt. Lög um náms- og starfsráðgjafa (nr. 35/2009) tilgreindu meðal 

annars að aðeins þeir sem hefðu lokið háskólanámi í náms- og starfsráðgjöf hefðu leyfi 

til þess að kalla sig náms- og starfsráðgjafa og starfa sem slíkir. Undantekningin frá 

þessum skilyrðum var þó sú, að þeir sem þegar störfuðu sem náms- og starfsráðgjafar 

þegar lögin tóku gildi, gátu haldið starfsheiti sínu. Eftir að lögverndunin hafði tekið 

gildi var ákvæðum um náms- og starfsráðgjafa bætt við lög um grunn- og 
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framhaldsskóla (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d; Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 

35/2009; Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Þar sem náms- og starfsráðgjafar starfa við ráðgjöf og aðstoða einstaklinga við að 

finna farsælar lausnir á stöðu sinni varðandi náms- og starfsval er mikilvægt að þeir 

sinni starfi sínu af fagmennsku og siðferðilegri ábyrgð. Félag náms- og starfsráðgjafa 

hannaði siðareglur út frá siðareglum Alþjóðasamtaka náms- og starfsráðgjafa (IAEVG). 

Reglurnar skiptast í þrjá hluta, þar sem fyrsti hlutinn fjallar um manngildi og virðingu 

en þar er lögð áhersla á hvernig ráðgjafinn nálgast ráðþegann. Í öðrum hluta er fjallað 

um hvernig ráðgjafinn eigi að leiðbeina ráðþega en aldrei að stjórna. Þriðji hlutinn 

fjallar um heill og velferð, þar sem ráðgjafinn tekur ábyrgð á gjörðum sínum  út frá 

faglegri þekkingu og varast að valda ráðþega skaða (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d). 

Með áframhaldandi þróun stéttarinnar og aukinni fjölbreytni í starfi birti félagið 

starfslýsingu til þess að auðvelda starfandi náms- og starfsráðgjöfum að mynda ramma 

utan um skyldur sínar. Þar sem störf náms- og starfsráðgjafa eru fjölbreytt og margir 

verkþættir falla undir þeirra umsjá var starfslýsingarramminn almennur. Félag náms- og 

starfsráðgjafa samþykkti starfslýsingarrammann árið 2003. Áhersla var lögð á að hver 

og einn náms- og starfsráðgjafi hefði möguleika á að aðlaga rammann að sínu starfi og 

hámarka þar með gæði þjónustunnar sem þeir veita. Verkþætti í störfum náms- og 

starfsráðgjafa er enn hægt að aðlaga að starfslýsingarramma félagsins, en engin breyting 

hefur verið gerð á honum síðan starfslýsingarramminn var samþykktur fyrir ellefu árum. 

Lagalegt umhverfi 

Stór hluti af sögu náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á Íslandi er þróun hins 

lagalega umhverfis sem þeir starfa í. Í lokagerð grunnskólalaganna, sem samþykkt voru 

árið 1974, var ákvæði um ráðgjafa- og sálfræðiþjónustu, það var ekki sérstaklega minnst 

á náms- og starfsráðgjöf en ákvæði var um skólaráðgjafa innan sálfræðiþjónustunnar.  

Skyldur skólaráðgjafa voru að sinna málum varðandi náms- og starfsval í unglingadeild 

grunnskóla og að sjá um að leggja fyrir áhugasviðspróf og vinna úr niðurstöðum þeirra 

með nemendum. Sálfræðideild skólans hafði það hlutverk að sinna persónulegum og 

félagslegum málum nemenda, aðstoða fatlaða nemendur og aðstoða nemendur varðandi 

tilfinningaleg mál eða erfiðleika í skólanum (Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2010; 

Menntamálaráðuneytið, 1981; 1991). Staðan í dag er sú að náms- og starfsráðgjafar er 

getið í lögum um grunnskóla sem tóku gildi árið 2008. Þar fellur náms- og starfsráðgjöf 

undir þá sérfræðiþjónustu sem nemendur eiga rétt á. Skyldum náms- og starfsráðgjafa er 
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síðan betur lýst í aðalnámskrá grunnskóla: „Náms- og starfsráðgjöf felst í því að 

liðsinna nemendum við að finna hæfileikum sínum, áhugasviðum og kröftum farveg. 

Mikilvægt er að nemendur fái aðstoð við að leita lausna ef vandi steðjar að í námi þeirra 

eða starfi í skólanum“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls 45). Þá segir ennfremur að 

nemendur eigi að vera upplýstir um námsframboð að loknum grunnskóla og upplýstir 

um umhverfið á atvinnumarkaði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 1998; Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2010; Menntamálaráðuneytið, 

1991). 

Áherslur á fjölda nemenda bak við hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa hafa 

einnig breyst og þróast í gegnum árin. Í frumvarpinu til grunnskólalaga 1974 var tekið 

fram að einn skólaráðgjafi ætti að vera ráðinn fyrir hverja 500 nemendur í 7.-9. bekk. 

Nokkrum árum seinna var lagt til að fyrirkomulagið væri á þann veg að skólaráðgjafi 

myndi sinna nemendum í 8. og 9. bekk. Skólaráðgjafi yrði þó ekki ráðinn í fulla stöðu 

nema að nemendurnir væru 800 eða fleiri, að öðru leyti myndi starfandi kennari sinna í 

hlutastarfi ráðgjöf við nemendur. Sá kennari sem ætti að sinna stöðu ráðgjafa þurfti að 

hafa ákveðna menntun að baki, það var gerð krafa um BA- próf í uppeldis- og sálfræði 

eða tveggja ára nám að loknu kennaraprófi sem samanstóð af uppeldis- og 

sálfræðiþjálfun í ráðgjafastörfum. Þekking á námsframboði og stöðu á vinnumarkaði var 

einnig forsenda fyrir því að kennarar gætu sinnt þessari stöðu. Fjöldi nemenda á hvert 

stöðugildi skólaráðgjafa eða náms- og starfsráðgjafa hefur áhrif á gæði þjónustunnar 

sem þeir veita nemendum. Það var því niðurstaða í skýrslu Menntamálaráðuneytisins 

(1991) að ráðgjafa- og sálfræðiþjónusta grunnskólanna hefði ekki möguleika á því að 

sinna náms- og starfsráðgjöf nema í litlu mæli, út frá þeim fjölda nemenda sem 

þjónustan veitti (Menntamálaráðuneytið, 1981; 1991). Í skýrslu Menntamálaráðuneytis 

frá árinu 2007 var lagt til að eitt stöðugildi náms- og starfssráðgjafa yrði fyrir hverja 300 

nemendur, sá fjöldi nemenda myndi gera það að verkum að þjónusta náms- og 

starfsráðgjafa yrði markvissari og nægur tími væri í allar tegundir verkefna sem falla 

undir þeirra starf (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Náms- og starfsráðgjafar er einnig getið á öðrum stað í lögunum, þar sem tilgreint er 

að nemendur eigi rétt á þessari þjónustu af aðila sem uppfyllir lagaleg skilyrði um 

náms- og starfsráðgjöf (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  
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Hlutverk  og verkþættir 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að veita nemendum öruggt umhverfi til að tjá sig 

varðandi persónuleg, félagsleg eða námsleg vandamál og fá aðstoð við að vinna með 

eða úr þessum málefnum. Þegar grunnvinnu er lokið milli nemenda og náms- og 

starfsráðgjafa er vísað á þá fagaðila sem unnið geta áfram með málefni nemenda og 

staðið að greiningu ef þörf er á. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er einnig að vinna með 

nemendum í að finna sitt áhugasvið og hæfileika. Út frá þeirri fræðslu leiðbeina náms- 

og starfsráðgjafar nemendum um ákvarðanatökur sem mögulegar eru á þeirra náms- og 

starfsferli (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007; Menntamálaráðuneytið 1998; 1991; OECD, 

2004 ; Williams, 1999). 

Félag náms- og starfsráðgjafa skilgreinir að verkþættir innan starfs náms- og 

starfsráðgjafa sé að sjá um ráðgjöf varðandi vinnubrögð í námi, veita persónulega 

ráðgjöf, sinna hagsmunagæslu og upplýsingamiðlun vegna sérhæfðra réttindamála, veita 

ráðgjöf við náms- og starfsval, gera mat og greiningu á náms- og starfsfærni (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, 2003). Í skýrslu sem gerð var af Menntasviði 

Reykjavíkurborgar (2006) voru skilgreindir fimm verkþættir sem náms- og 

starfsráðgjafar sinna í sínu starfi. Þeir voru náms- og starfsráðgjöf, persónuleg ráðgjöf, 

samráð, fræðsla og starfsþróun. Verkefni í starfi náms- og starfsráðgjafa sem skilgreind 

eru undir þessum verkþáttum eru mörg. Náms- og starfsráðgjafar leiðbeina og fræða um 

námstækni, skipulagningu tíma og áætlunargerð. Þeir veita stuðning og ráðgjöf vegna 

erfiðleika í einkalífi og um streitu- og kvíðastjórnun. Náms- og starfsráðgjafar sjá um 

ráðgjöf varðandi könnun og greiningu á áhugasviði og aðstoða einstaklinga við að gera 

sér grein fyrir þeim metnaði og markmiðum sem þeir hafa og jafnframt við að gera 

raunhæfar áætlanir varðandi nám og störf (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003; 

Menntamálaráðuneytið, 2007; OECD, 2004). Samstarf og teymisvinna er mikilvægur 

þáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa og þarf hann að geta unnið með kennurum, 

skólastjórnendum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum og foreldrum, svo eitthvað sé 

nefnt (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Markmið í starfi náms- og starfsráðgjafa eru inngrip varðandi persónuleg, 

tilfinningarleg, félagsleg og námstengd vandamál. Þeirra helsta hlutverk innan 

skólakerfisins er að stuðla að velferð allra nemanda. Þar með að fyrirbyggja að vandi 

nemenda verði óþægilegri og flóknari en þörf er á (Menntamálaráðuneytið, 1991; 1998; 

2007; OECD, 2004). Náms- og starfsráðgjafar styðja nemendur í að efla vitund sína um 
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viðhorf, áhuga og hæfileika. Þeir veita ráðgjöf varðandi námsval og aðstoða nemendur 

varðandi persónuleg málefni sem hafa áhrif á nám þeirra. Þeir vísa áfram þeim 

nemendum sem þurfa á sérfræðiaðstoð að halda, í samráði við foreldra og forráðamenn. 

Þannig stuðla náms- og starfsráðgjafarnir að betri aðstæðum fyrir nemendur og greiðari 

aðgangi að aðstoð ef við á (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007; Menntamálaráðuneytið, 

1991).  

Náms- og starfsráðgjafar eru talsmenn nemenda og vinna í samstarfi við foreldra, 

kennara, skólastjórnendur, starfsmenn skólanna og sérfræðinga að lausnum mála þeirra. 

Þeir eru jafnframt bundnir þagnarskyldu um öll einkamál nemenda samkvæmt lögum og 

eðli málanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 

35/2009; Menntamálaráðuneytið, 1991).  

Í nefndaráliti Menntamálaráðuneytisins (1986) var tilgreint að ein af grunnskyldum 

náms- og starfsráðgjafa væri að sjá um persónulega ráðgjöf. Þeir verkþættir sem falla 

undir skilgreininguna á persónulegri ráðgjöf eru til dæmis, að aðstoða og leiðbeina 

nemendum varðandi námstækni, tímaskipulag, heimalærdóm og vegna sértækra 

námsörðuleika. Skilgreiningin á persónulegri ráðgjöf hefur breyst í gegnum tíðina, 

verkþættir sem falla undir persónulega ráðgjöf í dag eru aðrir en þeir voru árið 1986. 

Verkþættir sem náms- og starfsráðgjafar sinna í dag sem falla undir persónulega ráðgjöf 

eru til dæmis, að aðstoða nemendur að takast á við þær hindranir sem verða á vegi 

þeirra í námi og persónulegu lífi (Gysbers og Henderson, 2006; Menntamálaráðuneytið, 

2007). Hindranir, vandi eða mál nemenda sem hafa áhrif á getu þeirra til að stunda nám 

eru verkþættir í náms- og starfsráðgjöf. Nemendur sem eru í einhverskonar námsvanda, 

eru með slakan námsárangur, lélega mætingu eða eru greindir með einhverja sérstæka 

erfiðleika eru undir væng náms- og starfsráðgjafans og er það hans hlutverk að halda 

utan um mál þeirra og sjá til þess að þeir fái þá aðstoð sem þörf er á (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 1981; 1991; Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). Skýrslur og rannsóknir á verkefnum og hlutverki náms- og 

starfsráðgjafa hafa sýnt fram á að persónuleg ráðgjöf er fyrirferðamikil í starfi þeirra 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999;  Menntamáluneytið, 

1991; 1998; 2007; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  

Til þess að náms- og starfsráðgjafar geti fylgst með framvindu mála nemenda og 

fylgt þeim málum eftir sem þörf er á þarf að vera einhverskonar skráning á málum 

þeirra nemenda sem þurfa aðstoð náms- og starfsráðgjafans. Samkvæmt skýrslu 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) voru skiptar skoðanir á því hvernig mál 
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nemenda ættu að vera skráð til þess að mögulegt sé að fylgja eftir málum þeirra. Helstu 

rök fyrir því að skrá ekki mál nemenda í forrit líkt og mentor væru þau að ekki væri 

ljóst hverjir hefðu aðgang að þeim upplýsingum. Félag náms- og starfsráðgjafa 

skipulagði starfshóp til að meta persónuvernd og upplýsingaskyldur náms- og 

starfsráðgjafa varðandi skráningu persónuupplýsinga sem kæmu fram í vinnu með 

ráðþegum. Niðurstöður starfshópsins voru þær að móta þyrfti skýrar starfsreglur um 

skráningu mála og meðferð þeirra upplýsinga sem kæmu fram. Forritið Námsráðgjafinn 

var skoðað, sem sérstaklega var hannað fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. 

Með því forriti gátu náms- og starfsráðgjafar fylgst með því hve miklum tíma þeir 

eyddu í verkþætti í sínu starfi, það er að segja hvort ráðgjöfin félli undir persónulega 

ráðgjöf, námstækni eða starfsfræðslu. Ekki var þó ljóst hvaða reglur varðandi 

persónunvernd og upplýsingaskyldu það forrit félli undir (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

2004), sú óvissa gæti haft áhrif á nýtingu forritsins meðal starfandi náms- og 

starfsráðgjafa. 

Í skýrslum og rannsóknum hefur einnig komið fram að mikilvægt er að leggja aukna 

áherslu á náms- og starfsfræðslu í öllum stigum grunnskóla.  Náms- og starfsfræðsla er 

sá hluti af starfi náms- og starfsráðgjafa sem oft hefur þurft að víkja til þess að mögulegt 

sé að sinna þeirri persónulegu ráðgjöf sem kemur inná borð hjá náms- og 

starfsráðgjöfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; 

Menntamálaráðuneytið, 1991; 1998; 2007; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Náms- og starfsfræðsla í grunnskólum er í flestum tilvikum aðeins í 10. bekk. Henni er 

þá bætt við þá námsþætti sem eru í boði í lífsleikni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Námsefni á borð við „Margt er um að velja“ kom út í 

prentaðri útgáfu frá árunum 1993 til 1996 og breytt gerð af því er aðgengileg á vef 

Námsgagnastofnunar. Námsefnið inniheldur verkefni sem aðstoða nemendur við náms- 

og starfsval. Markmið námsefnisins er að nemendur öðlist skýrari sýn á sjálfsmynd sína 

og umhverfi að verkefnunum loknum og verði í betri aðstöðu til að takast á við 

ákvarðanir varðandi nám og störf. Viðfangsefni náms- og starfsfræðslu er þríþætt, það 

er að segja hún aðstoðar nemendur við sjálfskönnun, við að nálgast upplýsingar 

varðandi nám og störf, og  við að taka ákvarðanir um nám og störf. Mikilvægt er að 

nemendur sem eru að fara að ljúka skólaskyldu fái upplýsingar um nám og störf. Í 

námsefninu „Margt er um að velja“ er farið í þau markmið sem náms- og starfsfræðsla á 

að uppfylla. Nemandinn er aðstoðaður við að skoða sitt innra sjálf, til dæmis það sem 

hefur áhrif á hann og hvaða gildi hann vill hafa að leiðarljósi. Nemandinn fær aðstoð 
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við að setja sér markmið og skilja að gjörðir hans hafa afleiðingar, til dæmis að hætta í 

námi. Nemandinn fær einnig upplýsingar um atvinnumarkaðinn og fær innsýn í þau 

störf sem vekja áhuga hans, fremur en staðalímyndir um karla- og kvennastörf. Síðast 

en ekki síst lærir nemandinn að taka sjálfstæðar ákvarðanir með þeim tólum sem talin 

voru upp hér að framan. Þetta verður til þess að auka sjálfstæði hans og að hann fái sýn 

á hvert hann stefni og geti tekið upplýstar ákvarðanir um það sem stendur til boða 

varðandi nám og störf (Berglind Helga Sigurþórsdóttir og Helga Helgadóttir, 2004; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1993-1996; 1994; 2000). 

Námsefnið er byggt á fræðikenningu Super, hann taldi að grunnur náms- og 

starfsfræðslu væri skilningur á því hvernig börn á mismunandi lífsskeiðum takast á við 

upplýsingar um náms- og starfsferil. Æviferilskenning (e. life span theory) Super 

útskýrir þá þróun sem á sér stað á náms- og starfsferli barna og tilgreinir hvað hefur 

áhrif á einstaklinginn á hverjum hluta á lífsskeiði hans frá unga aldri til loka 

skyldunáms. Nokkur hugtök varðandi náms- og starfsferil barna upp að tólf ára aldri eru 

forvitni (e. curiosity), sjálfsmynd (e. self concept) og upplýsingar (e. information) 

(Sharf, 2006). Frá sjö til tíu ára aldurs vaknar forvitnin varðandi hvað mamma og pabbi 

starfa við, á þessum árum leggja þau lítið mat á hæfni, því áhuginn er það eina sem 

hefur áhrif. Eins og kemur fram í fræðum Super (1990) þá móta börn sjálfsmynd sína út 

frá því hvert áhugasvið þeirra er, hvaða gildi þau hafa í lífinu og hvert þau vilja stefna. 

Þau kanna (e. exploration) síðan umhverfi sitt, til dæmis út frá þeim störfum sem 

foreldrar þeirra gegna eða fyrirmyndum (e. key figures) sem starfa við eitthvað sem þau 

heillast af. Um ellefu ára aldurinn fara börn í flestum tilvikum að hugsa um þá hæfni 

sem þau búa yfir. Áhugi á öðrum störfum en þeim sem fyrirmyndirnar starfa við vekja 

meiri áhuga. Þessi störf eru þó í flestum tilvikum hulin draumórum og hugmyndaflugi. 

Frá ellefu ára aldri og til fjórtán ára fara þau að gera sér grein fyrir raunverulegri hæfni 

sinni og áhuga. Á þessu tímabili byrja þau að útiloka störf út frá þeirri hæfni sem þau 

telja að sé nauðsynleg til að sinna þeim. Þessi þróun hefur áhrif á framtíðarsýn þeirra og 

flest telja þau að hugmyndir um störf sem þau höfðu áhuga á tveimur árum áður séu 

fáránlegar. Um það leyti sem unglingarnir eru að klára grunnskólann, það er að segja 

um fimmtán til sextán ára, eru þau samkvæmt kenningunni tilbúin til að leggja mat á 

starfsþróun út frá markmiðum sínum og áhuga, þó að áhugi, hæfni og gildi séu ekki 

fullmótuð. Vinnumarkaðurinn og það starfsumhverfi sem unglingarnir eiga eftir að 

takast á við í framtíðinni er mun flóknara en flest þeirra gera sér grein fyrir á þessum 

aldri. Þar sem æviferilskenningin er aðlöguð að bandarísku umhverfi er síðasta skref 



19 

unglingsáranna sautján til átján ára. Á því stigi eru unglingarnir að klára efri bekki 

grunnskóla (e. high school). Þegar þar er komið þurfa þau að taka ákvörðun um 

áframhaldandi nám. Unglingar hér á landi þurfa að taka þessa ákvörðun tveimur árum 

fyrr en unglingar í Bandaríkjunum. Samfélagið verður sífellt margbrotnara, margar 

ólíkar námsleiðir eru í boði og fjölbreyttur atvinnumarkaður. Unglingar sem eru að ljúka 

skyldunámi þurfa því að vinna úr miklu magni af upplýsingum. Talið er að á þessu stigi 

þroska geti unglingarnir skilið að ákvörðun sem þeir taka í dag hefur áhrif á framtíð 

þeirra en þó gert sér grein fyrir því að sú leið sem þeir velja í dag er ekki endanleg 

ákvörðun um framtíð þeirra (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Sharf, 2006). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að nemendur sem hafa aðgang að markvissri náms- og starfsfræðslu frá 

upphafi skólagöngu sinnar vegnar betur í samskiptum við aðra, þeir ná betri árangri í 

námi og hafa meiri þekkingu á því sem er í boði varðandi framhaldsnám og störf. Þeir 

læra að þekkja hæfileika sína og eru færari í sjálfsskoðun varðandi áhugamál sín og 

gildi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007; Aðalheiður Skúladóttir, 2012; American School 

Counselor Association, 2003; Williams, 1999). Þeir sem hafa aðgang að náms- og 

starfsfræðslu eru betur undirbúnir til að takast á við val á áframhaldandi námi og hafa 

meiri skilning á atvinnumarkaðinum (American School Counselor Association, 2003; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Gysbers og 

Henderson, 2006). 

Í lok skyldunáms er mikilvægt að unglingar hafi aðgang að leiðsögn og aðstoð 

varðandi það sem í boði er bæði hvað varðar áframhaldandi nám og vinnu (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999).  

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun  

Í köflum hér á undan hefur verið lýst mikilvægustu verkþáttunum í starfi náms- og 

starfsráðgjafa. Eftir að réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar var lögfestur í lögum 

um grunnskóla nr 91/2008, hafa kröfur varðandi árangur í starfi náms- og starfsráðgjafa 

vaxið. Til þess að ná þessu marki þurfa náms- og starfsráðgjafar að vinna á markvissari 

hátt. Mögulegt er að vinna eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun til að auka 

gæði þjónustunar og skilvirkni í starfi náms- og starfsráðgjafa. „Vel undirbúin áætlun í 

námsráðgjöf er jafn nauðsynleg og kennsluáætlun í hverri námsgrein á önn eða 

skólaári“ (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999, bls 37). Í skýrslu Menntamálaráðuneytisins 

(2008) var lagt til að komið yrði á heildrænni náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum. Þar sem náms- og starfsráðgjöfin yrði samofin námsmarkmiðum 
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skólans. Þessi kafli fjallar um uppbyggingu og framkvæmd heildrænnar náms- og 

starfsráðgjafar áætlunar og notkun hennar í grunnskólaumhverfi.  

Hlutverk grunnskóla er að gefa nemendum tækifæri til að tileinka sér leikni, hæfni og 

þekkingu sem býr þá undir áframhaldandi náms- og starfsferil. Í Lögum um grunnskóla 

nr. 91/2008 kemur fram að grunnskóli skuli vera tíu ára skyldunám, nemendur hefja 

nám á sjötta aldursári og ljúka skyldunámi á sextánda aldursári. Almenn menntun 

grunnskóla stuðlar að alhliða þroska allra nemenda, það er að segja skólinn skal aðstoða 

nemendur við að gera sér grein fyrir styrkleikum sínum, styrkja þá í fræðilegri þekkingu 

og verklegri færni. Almenn menntun á einnig að undirbúa nemendur undir 

áframhaldandi nám að loknum grunnskóla eða þátttöku í atvinnulífinu. Grunnskólinn  

stefnir að farsælu skólastarfi og velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 

forráðamenn (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2011).  

Til þess að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun sé skilvirk er mikilvægt að hún 

sé mótuð og þróuð að því umhverfi sem hún er gerð fyrir. Það þarf að taka tillit til 

aldurs og þroska nemenda því áherslur og aðferðir áætlunarinnar geta verið mismunandi 

eftir því hvort að nemendur eru í yngri eða eldri deildum skólans. Til þess að náms- og 

starfsráðgjöf skili þeim árangri sem ætlast er til, þarf hún að vera markviss í gegnum allt 

skyldunám nemenda. Árangur náms- og starfsráðgjafar er metinn út frá þeirri þekkingu, 

þeim viðhorfum og þeirri hegðun sem nemendur öðlast í samskiptum sínum við náms- 

og starfsráðgjafa (American School Counselor Association, 2003; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2005; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999).  

Líkan Gysbers og Hendersons (2006) af heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun 

(Mynd 1) samanstendur af þremur megin þáttum. Þeir eru; innihald (e. program 

content), skipulag (e. organizational framwork), úrræði (e. resources) og þróun, rekstur 

og ábyrgð (e. Development, management and accountability element). Hér verður gerð 

grein fyrir hverjum þessara þátta.  
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Mynd 1. Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Innihald áætlunar  

Fyrsta stig áætlunarinnar er innihald (e. program content). Þar eru sett fram markmið 

áætlunarinnar og þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram af fræðsluyfirvöldum í 

námskrám.  

Markmið heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar er að gera starf náms- og 

starfsráðgjafa skilvirkara og mælanlegra. Áætlunin er ætluð til þess að bæta þá þjónustu 

sem náms- og starfsráðgjafar veita nemendum. Tilgangurinn er meðal annars sá að auka 

tíma sem   varið er í verkþættina innan sérsviðs náms- og starfsráðgjafans, til dæmis 

ráðgjöf og fræðslu varðandi nám og störf og lögð verði áhersla á að styrkja nemendur í 

þeirri færni sem þeir þurfa á að halda til að takast á við nám og störf í framtíðinni. Ef 

unnið er eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun, þá hefur náms- og 

starfsráðgjafi möguleika á því að forgangsraða þeim verkefnum sem hann fær inn á borð 

til sín. Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun leggur grunn að markvissu starfi náms- 

og starfsráðgjafans, meðal annars af því að hann vinnur eftir tíma- og verkáætlun 

(Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Gysbers og Henderson, 2006; Ragnhildur Ísleifs 

Ólafsdóttir, 2013).  
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Áætlunin aðlagar sig að hæfnisviðmiðum sem sett eru fram af fræðsluyfirvöldum og 

stefnu hvers skóla. Þessi viðmið eru unnin út frá þeim lagalega ramma sem gildir, það er 

að segja grunnskólalögum, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Aðalnámskrá 

grunnskóla. Viðmið í Aðalnámskrá skilgreina þann árangur sem nemendur eiga að ná 

þegar námsárinu líkur (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Gysbers og Henderson, 2006).  

Skipulagsrammi  

Næsta stig heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætlunarinnar er skipulagsramminn (e. 

organization framwork) og skiptist hann í þrjá hluta. Viðmið (e. structural components) 

sem hefur áhrif á áætlunina, áætlanir (e. program components) sem notaðar verða til að 

ná settum hæfniviðmiðum og þeim tímamörkum (e. time allocation) sem náms- og 

starfsráðgjafinn eyðir í verkþætti innan starfsins (Gysbers og Henderson, 2006).  

Viðmið hefur þrjú áhersluatriði; hugmyndafræðina (e. definition) sem mótað hefur 

heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun, rökstuðninginn (e. rationale) um mikilvægi 

áætlunarinnar og forsendur (e. assumptions) fyrir þeim árangri sem náms- og 

starfsráðgjafinn, í samstarfi við aðra í skólaumhverfinu, mun ná í þjónustu við 

nemendur. Hugmyndafræði heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar er byggð á 

Lífshlaupskenningunni (e. life career development theory) og hún skilgreinir þróun 

einstaklingsins (e. self development) alla ævi. Greint er frá þremur hugtökum 

kenningarinnar sem útskýra nánar hvernig þróun einstaklingsins á sér stað. Hugtakið líf 

(e. life) skilgreinir ferlið sem er til þess að einstaklingurinn þróist og áhrifin sem það 

hefur á hann. Ferill (e. career) er annað hugtak sem skilgreinir þau hlutverk sem 

einstaklingurinn fer í gegnum á lífsleiðinni, umhverfi hans og atburði sem 

einstaklingurinn upplifir. Hlutverk eru til dæmis nemandi, foreldri, starfsmaður og 

atvinnurekandi, svo eitthvað sé nefnt. Umhverfi einstaklingsins er til dæmis samfélagið, 

heimili, skóli eða vinnustaður. Atburðir sem einstaklingurinn upplifir og mótar hann eru 

til dæmis gifting, skilnaður, barneignir og áföll. Síðasta hugtakið sem skilgreint er í 

Lífsferilsþróunarkenningunni er hugtakið þróun (e. development) sem sameinar hin tvö 

hugtökin og lýsir því hvernig einstaklingurinn þróast og mótast út frá lífi og atburðum. 

Mikilvægur þáttur í Lífsferilskenningunni er starfsvitund (e. career consciousness), þar 

sem einstaklingurinn þróar sýn sína á störf og starfsumhverfi út frá persónueinkennum 

og gildum. Þrjár mögulegar sjálfsmyndir (e. possible selves) þróast út frá þessum 

persónueinkennum og gildum, það sem gæti orðið, það sem einstaklingurinn þráir að 

verði og það sem hann hræðist að verði. Einstaklingurinn þróar síðan sjálfsmynd sína út 
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frá þeim markmiðum sem hann setur sér út frá þeim persónueinkennum og gildum sem 

hann vill styrkja. Í heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun aðstoðar náms- og 

starfsráðgjafinn einstaklinginn við að finna bestu leiðina til þess að sjálfsmyndin standi 

undir væntingum með aðstoð starfsfræðslu (Gysbers og Henderson, 2006).  

Rökstyðja þarf hvers vegna það sé þörf á að hafa heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun innan skólans. Helstu rökin eru að nemendur sem fá kerfisbundna, 

samfellda ráðgjöf og aðstoð í gegnum alla sína grunnskólagöngu eru betur undirbúnir til 

að taka ákvarðanir og meta áhrif þeirra. Þeir læra að taka upplýstar og hagnýtar 

ákvarðanir sem stuðla að persónulegum þroska og ánægju. Nemendur þurfa að læra að 

taka ábyrgð á gjörðum sínum, þeir þurfa að hafa skilning á hvað einkennir þá og hver sé 

hæfni þeirra, styrkur og geta. Það verður til þess að nemendur þróa með sér þá hæfni 

sem þarf til þess að takast á við framtíðina og skilning á því hvers vegna sú hæfni, 

kunnátta og eiginleikar  eru mikilvægir fyrir þann náms- og starfsferil sem er framundan 

(Gysbers og Henderson, 2006). Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun á að bæta 

þjónustuna svo að nemendur nái árangri og hæfniviðmiðum skólakerfisins á skilvirkan 

hátt. Teymisvinna er mikilvæg í þessum hluta áætlunarinnar þar sem náms- og 

starfsráðgjafar vinna með skólastjórnendum, starfsfólki skólans og foreldrum í að ná 

markmiðum sem sett eru fram á fyrsta stigi áætlunarinnar (Gysbers og Henderson, 

2006). 

Árangur þjónustunnar við nemendur eru forsendur fyrir því hvers vegna mikilvægt er  

að hafa skilvirka og heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun í skólum. Allir 

starfsmenn skólans og þær stofnanir sem eru í samstarfi við skólann þurfa að hafa sömu 

viðmið og sama skilning á því hvers vegna heildræn náms- og starfsráðgjöf er 

mikilvæg. Allir nemendur eiga jafnan rétt á ráðgjöf innan heildrænnar náms- og 

starfsráðgjafaráætlunarinnar. Það þarf því að gera alhliða áætlun sem tekur mið af þeim 

margbreytileika sem er í skólasamfélaginu og umhverfinu í kring. Það er að segja að 

það þarf að skilgreina fræðslu sem veita á öllum nemendum. Í öðru lagi þarf náms- og 

starfsráðgjafinn að vera tiltækur og móttækilegur fyrir sérstökum eða óvæntum þörfum 

nemenda, starfsmanna, foreldra eða forráðamanna og samfélagsins. Í þriðja lagi þurfa 

náms- og starfsráðgjafar, fræðsluyfirvöld og skólasamfélagið að hafa þann stuðning sem 

þarf til þess að hafa virka náms- og starfsráðgjafaráætlun (Gysbers og Henderson, 

2006). 

Til þess að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru á þjónustuna innan heildrænu náms- 

og starfsráðgjafaráætlunarinnar, þarf að setja fram áætlanir (e. program components) 
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sem taka á hinum ýmsu nálgunum við nemendur. Fjórar tegundir af áætlunum eru 

skilgreindar í heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Hendersons (2006). 

Fræðsluáætlun (e. guidance curriculum), einstaklingsáætlun (e. individual student 

planning), persónuleg ráðgjöf (e. responsive services) og samráðsáætlun (e. system 

support) (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Fræðsluáætlun: Vegna þess að allir nemendur hafa jafnan rétt á þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa þarf að hafa skipulagða og kerfisbundna náms- og starfsfræðslu. Náms- 

og starfsráðgjafar taka því þátt í að þróa kennsluáætlanir, bæði utan og innan 

skólastofunnar. Til dæmis er eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafans að skipuleggja 

náms- og starfsfræðslu í samstarfi við kennara og starfsfólk skólans, þá til dæmis í 

lífsleikni. Náms- og starfsráðgjafar og aðrir starfsmenn skólans vinna í teymi til þess að 

sinna kynningum og skipuleggja heimsóknir á vinnustaði, framhaldsskólakynningar og 

annað sem hefur áhrif á þróun náms- og starfsferil nemendanna (Gysbers og Henderson, 

2006).  

Einstaklingsáætlun: Nemendur geta upplifað sig vanmáttuga og ósýnilega í 

mannfjöldanum, einstaklingsáætlunin á við ráðgjöf um nám og störf sem og 

áætlunargerð nemenda í námi og starfi Til þess að allir nemendur fái jafna og skilvirka 

þjónustu í skólanum er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafi aðstoði nemendur í 

einstaklingsmati, einstaklingsráðgjöf og eftirfylgni. Þar leggja náms- og starfsráðgjafar 

áherslu á að aðstoða nemendur við að meta færni sína og áhuga. Þeir aðstoða nemendur 

einnig við að skilja hvar á náms- og starfsferlinum þeir geti nýtt þessa hæfileika sína og 

hvert markmið þeirra sé í námi og starfi. Að lokum sinnir náms- og starfsráðgjafinn 

eftirfylgni, þar sem hann vinnur með upplýsingarnar í samvinnu við nemenda. Það er að 

segja þeim upplýsingum sem var safnað í einstaklingsviðtölunum (Gysbers og 

Henderson, 2006). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er þessi einstaklingsmiðaða 

ráðgjöf skilgreind sem svo: „Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að 

vinna úr upplýsingum um nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi nám og starf.“ 

Persónuleg ráðgjöf: Tilgangur persónulegrar ráðgjafar er að aðstoða nemendur við að 

vinna úr persónulegum vandamálum, persónulegum aðstæðum, áhyggjuefnum eða 

vandamálum sem trufla þá við heilbrigða, persónulega og námslega þróun. Við þess 

konar málefni er mikilvægt að góð teymisvinna sé á milli náms- og starfsráðgjafa, 

sérfræðinga til dæmis félagsráðgjafa og sálfræðinga, heilbrigðisstofnana og starfsmanna 

skólans. Samráð verður að vera gagnvirkt ferli á milli náms- og starfsráðgjafa og þeirra 
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sem koma að nemandanum, þar með talið eru foreldrar og forráðamenn (Gysbers og 

Henderson, 2006). 

Samráðsáætlun: Til þess að starf náms- og starfsráðgjafa uppfylli fyrrnefnd skilyrði 

varðandi þjónustu við nemendur þarf hann að uppfylla fleiri fagleg skilyrði. Þar má til 

dæmis nefna að náms- og starfsráðgjafi þarf að viðhalda þekkingu sinni, eins og kemur 

fram í 9. grein í siðareglum Félags náms- og starfsráðgjafa. Hann á einnig að taka þátt í 

rannsóknum sem geta stuðlað að framförum í faggreininni (Félags náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.). Náms- og starfsráðgjafi á einungis að sinna þeim verkefnum sem 

eru innan hans sérhæfingu. Þar af leiðandi þarf að vera samstarf í samfélaginu í kringum 

nemendur til þess að hægt sé að vísa þeim til réttra fagaðila (Félags náms- og 

starfsráðgjafa, e.d; Gysbers og Henderson, 2006).  

Til þess að að þjónusta náms- og starfsráðgjafa verði eins skilvirk og mögulegt er, 

innan heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætlunarinnar, þarf að skipuleggja tíma (e. time 

allocation) náms- og starfsráðgjafans. Gysbers og Henderson (2006) telja að mismikinn 

tíma þurfi í ákveðna verkþætti og áætlanir í þjónustu við nemendur, á hverju skólastigi 

fyrir sig. Þeir skipta því tíma ráðgjafans niður eins og sjá má á Töflu 1.  

Tafla 1. Tímaskipulag 

 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% 

 

Gysbers og Henderson (2006) telja að sérstaklega þurfi að leggja áherslu á 

fræðsluáætlunina á yngsta stigi, en litlum sem engum tíma í að aðstoða þá innan 

einstaklingsáætlunarinnar. Á yngri stigum eiga náms- og starfsráðgjafar að leggja 

áherslu á að aðstoða nemendur við þá námstækni sem krafist er af þeim. Nemendurnir 

kynnast starfsráðgjöf í einfaldri mynd, þá sérstaklega að skólinn sé fyrsti vinnustaðurinn 

þeirra og við hvað foreldrar þeirra starfa, svo dæmi séu nefnd. Á miðstigi grunnskóla 

leggja náms- og starfsráðgjafar aukna áherslu á náms- og starfsráðgjöf með nemendum 

Á efsta stigi grunnskóla leiðbeina náms- og starfsráðgjafar nemendum við að taka 

ákvarðanir og að meta næsta stig á náms- og starfsferli sínum. Nemendur læra hverjir 

veikleikar og styrkleikar þeirra eru og hvernig þeir muni nýtast þeim í framtíðarstörfum 

eða námi. Náms- og starfsráðgjafar geta náð þessu fram eftir þremur leiðum: 
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Hópráðgjöf í starfsfræðslu, til dæmis með framhaldsskólakynningum og ferðum í 

fyrirtæki. Einstaklingsráðgjöf þar sem farið er yfir náms- og starfsferil nemanda, ferilinn 

er síðan skoðaður með skamm- og langtímamarkmið í huga. Einstaklings- og 

hópráðgjöf varðandi markmiðasetningu, ákvarðanatöku og aðra námstækni.  

Mat á verkþáttum 

Til þess að meta hvort að náms- og starfsráðgjafar eru að sinna þessum verkþáttum 

og áætlunum er mögulegt að nota The School Counselor Activity Rating Scale 

(SCARS), það er spurningalisti sem hannaður var til að mæla verkþætti sem náms- og 

starfsráðgjafar eru að sinna í sínu starfi. Flokkar innan spurningarlistans eru sex en hægt 

er að aðlaga þrjá þeirra að þeim áætlunum sem settar eru í heildrænu náms- og 

starfsráðgjafaráætluninni (Gybers og Henderson, 2006; Scarborough, 2005).  

Fyrsti flokkur spurningarlistans er náms- og starfsráðgjöf (e. curriculum 

intervention), verkþættir innan hans eru persónuleg- og félagsleg einkenni, félagsleg 

hæfni og starfsfræðsla. Fræðslu varðandi persónulegan þroska til dæmis misnotkun á 

vímuefnum, samskiptavanda eða einelti. Mögulegt er að tengja þennan flokk við 

fræðsluáætlun í heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætluninni. Verkþættir flokksins eru 

að miklu leyti það sem kennt er í lífsleikni í eldri deildum grunnskóla á Íslandi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007; Gysbers og Henderson, 2006; Menntamálaráðuneytið, 

1991; Scarborough, 2005). 

Annar flokkur spurningarlistans er verkþættir tengdir ráðgjöf (e. counseling), það er 

að segja ráðgjöf varðandi persónuleg málefni, hegðun í skóla, sambönd við fjölskyldu, 

vini og ástarsambönd. Lögð er áhersla á að nálgast  nemendur bæði í einstaklingsráðgjöf 

og hópráðgjöf. Þessi flokkur fellur að mestu leyti við áætlunina persónuleg ráðgjöf sem 

fjallað er um í heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætluninni (Gysbers og Henderson, 

2006; Scarborough, 2005).  

Þriðji flokkurinn tengist samráði (e. consultation), áhersla er lögð á samvinnu náms- 

og starfsráðgjafa og þeirra starfsmanna, foreldra og stofnana sem koma að skólastarfinu 

og umhverfinu í kringum hann. Einn verkþáttur innan flokksins fjallar um agamál 

nemenda, samkvæmt The American School Counselor Association (ASCA) þá er 

mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar komi að engu leyti að agamálum nemenda. 

Náms- og starfsráðgjafar eru fulltrúar nemenda og trúnaðarmenn þeirra það er því ekki 

hans hlutverk að sinna agavandamálum. Mögulegt er að tengja þennan flokk við 
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samráðsáætlun heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætlun (American School Counselor 

Association, 2003; Gysbers og Henderson, 2006; Scarborough, 2005). 

Flestir flokkarnir skoða bæði einstaklings- og  hópráðgjöf, það er því mögulegt að 

tengja einstaklingsáætlunina við alla flokkana. 

Úrræði  

Til þess að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun sé virk þarf að hafa skýr úrræði (e. 

resources) í kringum hana. Þessi úrræði þurfa að vera starfslið (e. personnel resources), 

fjárhagslegur stuðningur (e. financial resources) og pólitískur stuðningur (e. political 

resources). Starfsliðið eru þeir sem vinna náið með náms- og starfsráðgjöfunum í að 

innleiða og framkvæma heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætlunina innan skólans. 

Kennarar, foreldrar og forráðamenn, skólastjórnendur, sérfræðingar, aðilar á 

vinnumarkaði og aðrir sem koma að beinni þjónustu við nemendurna sjálfa. 

Fjárhagslegur stuðningur er mikilvægt úrræði til þess að heildræn náms- og 

starfsráðgjafaráætlun nái árangi. Án fjármagns hefur starfsliðið ekki aðgang að þeim 

búnaði sem nauðsynlegur er til að framfylgja áætluninni. Mikilvægt er að hafa 

fræðsluyfirvöld með í þeirri teymisvinnu sem er í kringum áætlunina. Lagalegt 

umhverfi og námskrár eru þau atriði sem þurfa að vera skilgreind og innleidd til þess að 

heildræn náms- og starfráðgjafaráætlun hafi þá undirstöðu og þann pólitíska stuðning 

sem styrkir stöðu hennar og framkvæmd (American School Counselor Association, 

2003; Gysbers og Henderson, 2006).  

Þróun, rekstur og ábyrgð 

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun samanstendur af fimm stigum til að hún sé 

starfshæf og skilvirk, þau eru; skipulag (e. plan), hönnun (e. design), innleiðing (e. 

implement), mat (e. evaluate) og efling (e. enhance). Hvert stig getur tekið nokkur ár að 

fullvinna til þess að heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlunin geti farið yfir á næsta 

stig. Þess vegna tilgreindu Gysbers og Henderson (2006) þau verkefni sem þyrfti að 

framkvæma á hverju tímabili fyrir sig svo að hægt væri að vinna sig áfram í 

áætlunarferlinu. Skilgreina þarf tímaramma og þau skref sem þarf að stíga til þess að 

koma á virkri, heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun. Tímaramminn getur verið 

sveigjanlegur, fyrstu árin fara mögulega í undirbúningsvinnu og að fá fræðslu- og 

skólayfirvöld með í teymisvinnu. Áætlunin getur tekið allt að fjögur ár að verða virk og 

tíu ár að verða full samþætt við skólaumhverfið og fræðsluyfirvöld.  
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Í framhaldinu verður fjallað um þau stig sem heildræn náms- og 

starfsráðgjafaráætlun fer í gegnum. Hvenær þau eiga sér stað í ferlinu og þau skref sem 

þau flokkast undir.  

Skipulag og hönnun: Fyrsta og annað árið þarf að skoða og meta stöðuna í 

skólasamfélaginu, stöðu náms- og starfsráðgjafar, hvernig tíma náms- og starfsráðgjafa 

er varið, lagarammann og þá sérstaklega grunnskólalög, Aðalnámskrá og lög um náms- 

og starfsráðgjafa (Gysbers og Henderson, 2006). 

Næsta skref væri svo að skilgreina þær breytingar sem heildræn náms- og 

starfsráðgjafaráætlunin mun hafa áhrif á. Mikilvægt er að kynnast samfélaginu í 

kringum skólann, þá sérstaklega þeim úrræðum sem í boði eru í umhverfi skólans. 

Teymisvinna er mikilvægur hluti þessa stigs, skólastjórnendur, starfsfólk skólans og 

fræðsluyfirvöld vinna saman í að skilgreina verkferla og verkefni sem hver aðili 

teymisins ber ábyrgð á (Gysbers og Henderson, 2006). 

Innleiðing: Á þriðja og fjórða árinu er heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlunin orðin 

virk, því er sérstök áhersla lögð á fjárhagsáætlun þegar hér er komið. Þá er verið að 

meta það sem gert var á fyrsta og öðru ári til þess að hægt sé að halda áfram á næsta 

stig. Á þessu stigi er lögð áhersla á hlutverk náms- og starfsráðgjafa og verkþættir hans 

eru skilgreindir nánar. Bætt er við fleiri náms- og starfsráðgjöfum ef þörf er á og 

teymisvinna er endurmetin (Gysbers og Henderson, 2006). 

Mat og efling: Síðustu stigin í ferli áætlunarinnar eru mat og efling. Þessi stig geta verið 

á sjötta ári áætlunarinnar og allt að tíu árum eftir að fyrsta stig áætlunarinnar hófst. Hluti 

af matsferlinu er mat á störfum náms- og starfsráðgjafa, það er að segja hversu miklum 

hluta af starfinu hann er að eyða í þær fjórar gerðir af áætlunum sem tilgreindar eru í 

tímaskipulaginu. Einnig er farið yfir hvort eða hversu mikið náms- og starfsráðgjafinn 

er að eyða í verkefni sem ekki tilheyra náms- og starfsráðgjafarstörfum. Önnur tegund 

af mati sem gerð er í heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætluninni er mat sem 

framkvæmt er af nemendum. Þeir fá spurningalista sem þeim ber að svara varðandi 

hvenær, hvers vegan og hve oft þeir hafa notað þjónustu náms- og starfsráðgjafans. 

Þessi matsferill tilgreinir gæði heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætlunarinnar og störf 

náms- og starfsráðgjafans. Lögð er áhersla á endurhönnun áætlunarinnar út frá þeim 

gögnum sem safnað hefur verið þau ár sem heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlunin 

hefur verið virk (Gysbers og Henderson, 2006). 
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Samantekt 

Skyldur og hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fjölbreytt, þeir sinna ráðgjöf varðandi 

náms- og starfsval, aðstoða nemendur við að finna farsælar lausnir á persónulegum 

málefnum sem hafa áhrif á nám og einkalíf, þeir liðsinna nemendum við að finna 

hæfileika sína og áhugasvið.  Réttur nemenda til að fá þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

hefur verið festur í lagalegt umhverfi skólasamfélagsins (Aðalnámskrá Grunnskóla, 

2011; Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun er áætlun sem bæði horfir á ytra og innra 

umhverfi skólasamfélagsins. Áætlunin tekur á stefnumótun og skilvirkni en leggur 

sérstaka áherslu á að gæði þjónustunnar til nemenda sé sem mest. Heildræn náms- og 

starfsráðgjafaráætlun er hönnuð til að leiðbeina ráðgjöfum á grunn- og 

framhaldskólastigum. Áætlunin felst í því að náms- og starfsráðgjafarnir vinna sem 

teymi með starfsfólki skólans, foreldrum og öðrum sem tengjast umhverfi nemandans, 

til þess að hámarka gæði skólastarfsins og þjónustunnar í kringum nemandann. Þessi 

teymisvinna er til þess að nemandinn nái sem mestum árangri í námi, til þess að inngrip 

og aðstoð við nemandann sé byggð upp á sem skilvirkastan máta, því markmiðið er að  

móta hæfni hans til að takast á við framtíðar náms- og starfsferil. Með heildrænni náms- 

og starfsráðgjafaráætlun er hægt að greina starf náms- og starfsráðgjafa og þar með 

móta skyldur hans og hlutverk á markvissan hátt (Gysbers og Henderson, 2006; Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999; Ragnhildur Ísleifs Ólafsdóttir, 2013).  

Framkvæmd var blönduð rannsókn til að skoða verkþætti í starfi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum Stór- Reykjavíkursvæðisins, lögð var áhersla á að skoða þá 

verkþætti sem þeir vildu sinna og þá verkþætti sem þeir sinna í sínu starfi. Athugað var 

hvort náms- og starfsráðgjafar væru að nota aðferð eins og heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun til þess að nýta tímann betur í sínu starfi. Í næstu köflum verður 

farið yfir aðferð, þátttakendur og niðurstöður rannsóknanna.  
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Aðferðafræði rannsókna 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna helstu verkþætti í störfum náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum á Stór- Reykjavíkursvæðinu. Athugað var hvaða 

verkþáttum þeir sinna í starfi sínu og hvaða verkþáttum þeir myndu helst vilja sinna. 

Einnig var skoðað hvort náms- og starfsráðgjafar á stór- Reykjavíkursvæðinu væru að 

nota aðferðir eins og heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun til að nýta tímann á 

markvissan hátt og betri markmiðum í starfi.  

Rannsóknarspurningar 

Störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum hafa oft verið efni matsrannsókna í gegnum 

tíðina, bæði varðandi hvað náms- og starfsráðgjafar gera og hvers vegna þeir eru 

mikilvægir. Þar hefur komið fram að náms- og starfsráðgjafar gegna mikilvægu 

hlutverki og því er mikilvægt að nemendur hafi aðgang að þjónustu þeirra. Náms- og 

starfsráðgjafar sjá um að stuðla að velferð barna og unglinga og efla vitund þeirra um 

viðhorf, áhuga og hæfileika. Þeir sinna einnig málefnum varðandi upplýsingar og 

ákvarðanatöku í tengslum við nám og störf. Þeir eru talsmenn nemenda og 

trúnaðarmenn, þar af leiðandi þarf að skilgreina hverjir eiga rétt á þjónustu þeirra út frá 

lögum (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Sederholm, 1999; Gysbers og Henderson, 

2006; Menntamálaráðuneytið, 2007; 1998; 1991; Lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

Sharf, 2006; Williams, 1999). Til þess að skilja starf náms- og starfsráðgjafa betur þarf 

að skoða hvaða verkþáttum þeir sinna í sínu starfi og hvort það fellur að 

skilgreiningunni um náms- og starfsráðgjöf 

Til þess að skilja starf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum þarf að hafa upplýsingar 

um:  

 Hvaða  helstu verkþáttum sinna náms- og starfsráðgjafar  í sínu starfi? 

o Hvaða verkþáttum verja þeir mestum tíma í? 

o Hvaða verkþáttum vilja þeir verja mestum tíma í? 

 Styðjast náms- og starfsráðgjafar við  heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun? 

Rannsóknaraðferð 

Notuð var blönduð aðferð (e. mixed method) við gagnasöfnun, til þess að skoða 

viðfangsefnið rannsóknarinnar. Megin tilgangur þess að nota blandaða aðferð er sá að 

öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu. Notað var samleitandi snið (e. convergent 
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parallel design) þar sem megindlegum og eigindlegum gögnum er safnað og þau greind. 

Niðurstöður eru síðan tengdar saman og túlkaðar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013).  

Þátttakendur 

Úrtak þessarar rannsóknar voru náms- og starfsráðgjafar sem starfa í grunnskólum á 

Stór- Reykjavíkursvæðinu. Þau sveitarfélög sem tilheyra því svæði eru; Reykjavík, 

Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær, Álftanes og Hafnafjörður. 

Í megindlega hluta rannsóknarinnar voru upplýsingar varðandi starfandi náms- og 

starfsráðgjafa á Stór-Reykjavíkursvæðinu sóttar til Félags náms- og starfsráðgjafa og til 

Hagstofunnar. Samkvæmt lista frá Félagi náms- og starfsráðgjafa voru samtals 28 náms- 

og starfsráðgjafar starfandi í grunnskólum í Reykjavík og 29 náms- og starfsráðgjafar 

starfandi í hinum sveitarfélögunum. Samkvæmt talningu frá Hagstofunni voru alls 51 

náms- og starfsráðgjafi starfandi í Reykjavík og á Stór-Reykjavíkursvæðinu í 44,8 

stöðugildum. Í gagnagrunni Hagstofunnar eru einstaklingar flokkaðir eftir stöðugildum, 

einstaklingur er aðeins skráður í eitt aðalstarf eftir því hve háu stöðugildi hann sinnir í 

hverju starfi (munnleg heimild, Haukur Pálsson, 4. mars 2013). Mismunur var á 

heildartölum frá Félagi náms- og starfsráðgjafa og tölum frá Hagstofunni. Talning og 

skráning Hagstofunar getur því verið  möguleg útskýring á þeim mismun sem var á 

milli fjölda starfandi náms- og starfsráðgjafa samkvæmt Félagi náms- og starfsráðgjafa 

og samkvæmt því sem kemur fram í gagnagrunni Hagstofunnar. Á listanum sem fengin 

var frá Félagi náms- og starfsráðgjafa fylgdu netföng sem notuð voru til þess að senda 

spurningalista á úrtak rannsóknarinnar. Spurningalistinn var því sendur á 57 netföng, þar 

af var eitt netfang óvirkt og tvær tilkynningar bárust um að einstaklingur starfaði ekki 

lengur sem náms- og starfsráðgjafi í viðkomandi grunnskóla. Eftir stóðu 54 netföng sem 

tilheyrðu náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum og svöruðu 86% þeirra 

spurningarlistanum eða um 49 náms- og starfsráðgjafar. 

Viðmælendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru valdir út frá markmiði 

rannsóknarinnar, sú tegund af úrtaki kallast tilgangsúrtak (e. purposive sampling). 

Viðmælendur eiga það allir sameiginlegt að starfa sem náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskóla (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Haft var samband við 

viðmælendur með aðstoð tveggja hliðvarða (e. gatekeepers) en hliðverðir eru tengiliðir 

rannsakanda við viðmælendur. Í þessari rannsókn var hlutverk þeirra að afhenda 

rannsakanda tölvupóstföng og láta viðmælendur vita að haft yrði samband við þá 



32 

varðandi þátttöku í rannsókninni (Neuman, 2005). Í viðtölunum bentu viðmælendurnir 

oft á aðra náms- og starfsráðgjafa sem þeir töldu að hefðu áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni. Þessi aðferð nefnist snjóbolta úrtak (e. snowball recruitment), þar sem 

möguleiki er á að ná til fleiri viðmælenda en hliðverðir hafa þegar bent á (Neuman, 

2005). 

Viðmælendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru sex konur sem allar störfuðu 

sem náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á Stór- Reykjavíkursvæðinu. 

Bakgrunnsmenntun þeirra var fjölbreytt, til dæmis grunnskólakennari, BA í sálfræði og 

jafnvel guðfræði. Nöfn viðmælenda hafa verið bjöguð, þetta eru þau nöfn sem þeim 

voru gefin og með því fylgir hversu lengi þær hafa starfað sem náms- og starfsráðgjafar, 

hvert þeirra stöðugildi er og hversu margir náms- og starfsráðgjafar starfa á þeirra 

vinnustað. 

Alda – unnið sem náms- og starfsráðgjafi í fjórtán ár, er í 50% stöðugildi, einn náms- 

og starfsráðgjafi á hennar vinnustað. 

Brynja – unnið sem náms- og starfsráðgjafi í sjö ár, er í 80% stöðugildi, einn náms- 

og starfsráðgjafi á hennar vinnustað. 

Diljá – unnið sem náms- og starfsráðgjafi í  tólf ár, er í 80-85% stöðugildi, einn 

náms- og starfsráðgjafi á hennar vinnustað.  

Erla – unnið sem náms- og starfsráðgjafi í fjórtán ár, er í 100% stöðugildi, einn 

náms- og starfsráðgjafi á hennar vinnustað. 

Fríða – unnið sem náms- og starfsráðgjafi í fimm ár, er í 100% stöðugildi, tveir 

náms- og starfsráðgjafar á hennar vinnustað. 

Gyða – unnið sem náms- og starfsráðgjafi í sex ár, er í 75% stöðugildi, einn náms- og 

starfsráðgjafi á hennar vinnustað. 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni var þróaður í Bandaríkjunum og ber 

nafnið The School Conselor Activity Rating Scale (SCARS) (Scarborough, 2005). 

SCARS var hannaður til að hægt væri að mæla hvaða þáttum náms- og starfsráðgjafar 

sinntu í starfi sínu. Spurningalistinn samanstendur af 54 spurningum sem skiptast í sex 

flokka sem eru; verkefni tengd náms- og starfsráðgjöf, persónuleg ráðgjöf, samráð, 

fræðsla, starfsþróun og innra starf námsráðgjafa og aðrir verkþættir (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006; Scarborough, 2005).  
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Uppbygging á spurningarlistanum „Mæling á verkefnum námsráðgjafa“ (sjá 

fylgiskjal A) var að mestu leyti sú sama og þegar hann var lagður fyrir árið 2006 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Spurningarnar voru 54 í heild og hver flokkur 

samanstóð af 6 til 14 spurningum sem voru lýsandi fyrir flokkinn. Sjö 

bakgrunnsspurningum var bætt við sem skoðuðu t.d menntun, starfsaldur, stöðugildi og 

fleira. Þátttakendur þurftu að ljúka öllum spurningum varðandi verkþættina í hverjum 

flokki áður en hægt var að svara spurningum í næstu flokkum.  

Gagnasöfnun 

Báðir hlutar rannsóknarinnar voru tilkynntir til persónuverndar og meðferð upplýsinga 

var unnin samanber 8. grein, 20. grein og 21. grein laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000.  

Spurningalistinn (sjá fylgiskjal A)  var sendur út með netkerfinu kannanir.is fyrir 

háskólanema þann 21. mars og var aðgengilegur til 30. apríl 2013. Í kynningarbréfinu 

sem fylgdi spurningarlistanum var farið yfir tilgang rannsóknarinnar og tekið var fram 

að könnunin væri nafnlaus og að ekki væri hægt að rekja svör þátttakenda.  

Í netkerfinu kannanir.is er hægt að fylgjast með svörun og ef þörf er á að senda 

áminningu til þátttakenda. Til þess að uppfylla trúnað við þátttakendur var ekki hægt að 

skoða einstök svör þar sem þau voru nafnlaus og órekjanleg. Alls voru sendar út 4 

áminningar til þeirra sem höfðu ekki svarað, sú fyrsta var send út þann 3. apríl  og sú 

síðasta þann 29. apríl. Ákveðið var að síðasti dagur rannsóknarinnar yrði 30. apríl og 

var þátttakendum tilkynnt sú dagsetning í þriðju og fjórðu áminningu.  

Í eigindlegum hluta rannsóknarinnar var tölvupóstur  sendur til tíu viðmælenda 9. 

febrúar og  tveggja viðmælenda 19. febrúar. Áminning var send þann 25. febrúar á þá 

sem ekki höfðu svarað, aðeins var send út ein áminning. Í tölvupósti til viðmælanda var 

sent út kynningarbréf (sjá fylgiskjal B) þar sem farið var yfir trúnað og tilgang 

rannsóknarinnar. Sex viðmælendur samþykktu þátttöku og voru viðtölin tekin upp á 

vinnustað þeirra, á starfrænt upptökutæki og voru á bilinu 30 mínútur upp í 75 mínútur. 

Stuðst var við viðtalsramma (sjá fylgiskjal C) viðtölin voru afrituð síðar og þemagreind. 

Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) notað. Hægt er með auðveldum hætti að flytja gögn á milli forritsins kannanir.is 

og SPSS, þar sem unnið er síðan úr gögnunum. 
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Svör þátttakenda voru á raðkvarðanum einum og upp í fimm, þær breytur sem ekki 

féllu innan kvarða rammans voru leiðréttar sem auð svör (e. missing value). Til þess að 

finna auð svör voru breyturnar skoðaðar í tíðnitöflum (e. frequency table).  

Í spurningarlistanum voru verkþættirnir flokkaðir í sex flokka og hver spurning var 

tvíþætt. Til þess að skoða muninn og bera saman svörin varðandi hvað þeir vildu gera 

og hvað þeir í raun gerðu voru skoðuð meðaltöl (e. mean). T- próf paraðra úrtaka (e. 

paired-sample t-test) voru einnig gerð til þess að kanna hvort marktækur munur væri á 

svörum verkþáttanna. Niðurstöður hvers flokks voru settar fram á myndrænan hátt í 

formi súlurita sem sýndu meðaltal svara. 

 Bakgrunnsspurningarnar sem bætt var við spurningarlistann fengu ný gildi (e. 

recode). Stöðugildi þátttakenda og menntun voru flokkuð og fengu ný gildi vegna þess 

að hægt var að svara þeim með tölum, orðum og táknum (e. string). Eftir að breyturnar 

sem flokkuðust saman höfðu fengið sama gildi var hægt að reikna hversu mörg prósent 

þátttakenda féllu undir hverja skilgreiningu.  

Starfsaldri var skipt upp í þrjá flokka; náms- og starfsráðgjafar sem höfðu starfað í 

grunnskólum í fimm ár eða minna fengu gildið einn, starfsaldur sex til tíu ár fékk gildið 

tveir og síðasti flokkurinn sem var ellefu ár eða meira fengu gildið þrír.  

Viðtölin sex voru afrituð og því næst þemagreind (e. coding) til þess að finna út það 

sem sameiginlegt var í frásögnum viðmælanda. Viðtölin voru þemagreind bæði út frá 

því sjónarhorni að mögulegt væri að bera gögnin saman við niðurstöður 

spurningarlistans, en einnig voru tekin út þemu sem voru sameiginleg í öllum 

viðtölunum.  

Siðferðisleg álitamál 

Við gerð rannsókna er mikilvægt að rannsakandi fari eftir siðferðislegum reglum 

varðandi þátttakendur eða viðmælendur, nema að hvort tveggja eigi við. Sérstaklega 

þarf að hafa í huga þegar framkvæmd er eigindleg rannsókn að brjóta ekki það traust 

sem myndast getur á milli rannsakanda og viðmælenda hans. Það er því mikilvægt að 

rétt sé farið með þær  upplýsingar sem koma fram á meðan á rannsókninni stendur og að 

viðmælendur verði ekki fyrir persónulegum skaða eða að mannorð þeirra skaddist á 

einhvern máta þegar niðurstöður eru birtar. Viðmælendum og þátttakendum í 

megindlegri rannsókn var gerð grein fyrir því að gætt yrði trúnaðar varðandi þær 

upplýsingar sem kæmu fram og ekki væri mögulegt að rekja svör þeirra. Einnig er 

mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir þeim skoðunum sem hann hefur á efni 
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rannsóknar, þó erfitt sé að vera alveg óhlutdrægur í eigindlegum rannsóknum þá er það 

skylda rannsakanda að gera grein fyrir þeim viðhorfum sem hann hefur (Hennink, 

Hutter og Bailey,2011; Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Eigindlegur hluti þessarar rannsóknar var framkvæmdur eftir að megindleg gögn 

höfðu verið greind. Það var því margt sem kom fram í þeim gögnum sem hafði áhrif á 

því hvernig spurningarammi viðtalanna var hannaður og hvaða spurningar var lögð 

áhersla á. Ég var meðvituð um þær fyrirframgefnu hugmyndir mínar að náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum sinntu persónulegri ráðgjöf að miklu leyti í sínu starfi. Ég 

reyndi því eftir bestu getu að leyfa viðmælendum sjálfum að koma fram með sínar 

skoðanir og upplifanir í starfi án þess að ýta sérstaklega undir ákveðin svör.  
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Niðurstöður 

 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar, fyrst verður farið yfir 

niðurstöður í megindlega hlutan og síðan í eigindlega. Til þess að útskýra 

niðurstöðurnar úr megindlega hluta rannsóknarinnar verður hver flokkur settur fram á 

myndrænan hátt, fyrst verður farið yfir bakgrunnsspurningar og svo yfir flokkana sex 

sem fjalla um verkþætti í starfi náms- og starfsráðgjafa. Þar á eftir verður gert grein fyrir 

þeim þemum sem komu fram í viðtölum eigindlegu rannsóknarinnar. Að lokum verður 

samantekt á helstu niðurstöður úr báðum hlutum rannsóknarinnar.  

Megindleg rannsókn 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr megindlega hluta 

rannsóknarinnar. Eins og komið hefur fram þá verða niðurstöður settar fram á 

myndrænan hátt, farið verður yfir menntun og starfsaldur þátttakenda, verkþætti í starfi 

þeirra og að lokum verða helstu niðurstöður dregnar saman.  

Menntun og starfsaldur 

Kynjahlutfall þátttakenda var mjög ójafnt og af þeim 57 náms- og starfsráðgjöfum sem 

fengu sendan spurningalista var aðeins einn karlmaður. Menntun þátttakenda var þannig 

að 46% þeirra höfðu lokið meistaragráðu á háskólastigi, 3% höfðu lokið við grunnnám 

og þá annað hvort B.A eða B.Ed gráðu. 66% þátttakenda höfðu lokið sérmenntun í 

náms- og starfsráðgjöf, 46% diplómanámi og 15% hafði lokið meistaragráðu. Tveir 

þátttakendur sögðust aðeins eiga eftir meistararitgerðina til að klára meistaranámið. 

Tafla 2. Menntun þátttakenda 

Menntun Hlutfall 

B.A/B.ed 3% 

Meistaragráða á háskólastigi 46% 

Diplóma í náms- og starfsráðgjöf 46% 

MA í náms- og starfsráðgjöf 15% 

 

Flestir þátttakendur höfðu starfað í 6-10 ár sem náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólum, níu höfðu starfað í 5 ár eða minna og níu höfðu starfað í 11 ár eða meira. 

Lítill munur var á starfsaldri í heild og starfsaldri í grunnskóla, lengsti starfsaldurinn var 

17 ár sem náms- og starfráðgjafi almennt og 16 ár sem náms- og starfsráðgjafi í 

grunnskóla. 
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Tafla 3. Starfsreynsla náms- og starfsráðgjafa  

Starfsaldur 

 

Fjöldi 

0-5 ár 

 

9 

6-10 ár 

 

15 

11 ár eða meira 9 

 

Þátttakendur svöruðu spurningum varðandi stöðugildi og fjölda náms- og 

starfsráðgjafa á vinnustað þeirra. Niðurstöður varðandi stöðugildi voru þær að 70% 

svarenda var í fullu starfi, 24%  voru í hálfu starfi eða meira og 6% í minna en 50% 

stöðugildi. Niðurstöður varðandi fjölda náms- og starfsráðgjafa á vinnustað  voru   þær 

að 41% störfuðu einir og af þeim voru 31% sem störfuðu í fullu stöðugildi. 22% 

störfuðu á vinnustað þar sem tveir náms- og starfsráðgjafar störfuðu innan sama skóla 

og 4% svöruðu að þrír náms- og starfsráðgjafar störfuðu í sínum skóla. 

Ein af spurningunum sem bætt var við listann fjallaði um löggildinguna á stafsheiti 

náms- og starfsráðgjafa, hvort þátttakendur finndu fyrir breytingum eftir að löggildingin 

hefði tekið gildi. 64% sögðu að þeir finndu ekki fyrir neinum breytingum. Þátttakendur 

gátu skrifað athugasemdir fyrir neðan spurninguna um löggildinguna, flestir sem 

svöruðu að þeir upplifðu engar breytingar höfðu engar athugasemdir varðandi hvers 

vegna það væri. Einn þátttakandi svaraði því til að enn vantaði stéttarfélag fyrir náms- 

og starfsráðgjafa til að vinna í launamálum. Þátttakendur sem svöruðu að þeir finndu 

fyrir breytingum voru um 24%, flestar athugasemdir skýrðu hvers vegna þeir finndu 

fyrir breytingum. Flestir töldu að löggildingin hefði aukið fagmennsku og stéttarvitund 

innan fagstéttarinnar, sem og opnað umræðuna um menntun og starfssvið náms- og 

starfsráðgjafa. Aðrir töldu að hún hefði aukið starfsöryggi innan stéttarinnar ásamt því 

að auka á virðingu sem borin væri fyrir náms- og starfsráðgjöf. Þrír af þátttakendunum 

höfðu hafið störf eftir að löggildingin tók gildi og töldu sig því ekki getað metið hvort 

breyting hefði átt sér stað. 

Mæling á verkþáttum náms- og starfsráðgjafa 

Spurningum var skipt í sex flokka og voru þátttakendur beðnir um að svara hverri 

spurningu tvisvar sinnum. Annars vegar hversu oft þeir vildu sinna ákveðnum verkþætti 

í starfi sínu (vildi gera) og hins vegar hversu oft þeir sinntu þessum sama verkþætti 

(geri). Svarmöguleikarnir voru á raðkvarða (e. ordinal scale) frá einum til fimm, þar 

sem 1 stóð fyrir aldrei og fimm stóð fyrir oft. 
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Tafla 4. Svarmöguleikar 

  1 = Aldrei 

2 = Sjaldan 

3 = Stundum 

4 = Nokkuð oft 

5 = Oft 

Náms- og starfsráðgjöf 

Spurningar í fyrsta flokknum (Mynd 2) fjalla um verkþætti sem falla undir náms- og 

starfsráðgjöf. Flokkurinn samanstendur af sex tvíþættum spurningum þar sem 

þátttakendur svöruðu frá einum (aldrei) til fimm (oft).  

 

Mynd 2. Náms- og starfsráðgjöf  

Niðurstöður sýna að náms- og starfsráðgjafar sinna ekki verkþáttum tengdum náms- 

og starfsráðgjöf eins og þeir myndu vilja. Mestur munur er á meðaltölum í 

verkþáttunum að upplýsa nemendur um hlutverk á lífsleiðinni og mismunandi aðstæður 

kynjanna á vinnumarkaði. Náms- og starfsráðgjafar sinntu þessum verkþáttum í mun 

minna mæli en þeir hefðu viljað. Náms- og starfsráðgjafar sinna verkþáttum eins og að 

gera áætlanir um framhaldsnám með nemendum og ráðgjöf við nemendur um mál tengd 

námi nánast eins mikið og þeir myndu vilja. Munurinn er aðeins 0,5 á milli meðaltala 

varðandi hvað þeir vildu gera og þess sem þeir gerðu. Niðurstöður þessa flokks benda til 

þess að náms- og starfsráðgjafar séu í mun minna mæli að sinna verkþáttum sem 
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tengjast náms- og starfsráðgjöf heldur en þeir myndu vilja. Marktækur munur mældist á 

milli meðaltala innan hvers verkþáttar í öllum sex spurningunum. 

Persónuleg ráðgjöf 

Flokkurinn persónuleg ráðgjöf samanstóð af sjö verkþáttum sem tengdust persónulegri 

ráðgjöf (Mynd 3). Verkþættirnir voru einnig settir upp á raðkvarða eins og flokkurinn 

náms- og starfsráðgjöf, þar sem einn stóð fyrir (aldrei) og fimm stóð fyrir (oft). 

Spurningarnar voru sömuleiðis tvíþættar eins og í flokknum á undan, þar sem spurt var 

hve oft þeir vildu sinna og hve oft þeir sinntu ákveðnum verkþætti. 

Mynd 3. Persónuleg ráðgjöf  

Meira samræmi er á milli meðaltala verkþátta í þessum flokki, sem gefur til kynna að 

náms- og starfsráðgjafar eyði nokkurn veginn þeim tíma í þessa verkþætti eins og þeir 

gera og vilja gera. Af þeim verkþáttum sem tilheyra þessum flokki eyða náms- og 

starfsráðgjafar mestum tíma í persónuleg málefni (4,61). 70% þátttakenda svöruðu að 

þeir sinntu þessum verkþætti oft, enginn þátttakandi merkti við svarmöguleikann aldrei. 

Svör þátttakenda varðandi hópráðgjöf gefur til kynna að þeir sinna ekki þeim hluta af 

persónulegri ráðgjöf eins og þeir myndu vilja.  

Ekki var marktækur munur á milli meðaltala í verkþáttunum hópráðgjöf um 

samskipti/félagslega færni og verkþáttarins ráðgjöf við nemendur um áföll/krísur. 

Marktækur munur var á milli meðaltala í hinum fimm verkþáttunum. 
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Samráð 

Þriðji flokkurinn (Mynd 4) samanstendur af sjö verkþáttum sem fjalla um samráð. 

Tvíþættar spurningar á raðkvarða mældu hve oft náms- og starfsráðgjafar vildu sinna 

ákveðnum verkþáttum og hve oft þeir sinntu þessum sömu verkþáttum. 

Mynd 4. Samráð  

Í flestum verkþáttunum er vilji hjá þátttakendum til þess að sinna þeim meira en þeir 

nú þegar gera, að einum undanskildum. Lítill munur er á vilja og gjörðum í 

verkþáttunum aðstoða við að greina börn með sérþarfir og samráð við foreldra um 

málefni sem varða framgöngu barna/unglinga. Verkþættir þar sem er marktækur munur 

á meðaltölum er þátturinn samstarf við uppeldisaðila í hverfinu og þátturinn vera 

skólastjórnendum til ráðgjafar. 
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Fræðsla 

Flokkurinn fræðsla (Mynd 5) samanstendur af tíu verkþáttum varðandi fræðslu. 

Þátttakendur svöruðu á raðkvarða frá einum (aldrei) og upp í fimm (oft) tvíþættum 

spurningum um hve oft þeir vildu og hve oft þeir sinntu ákveðnum verkþáttum innan 

flokksins. 

Mynd 5. Fræðsla  

Niðurstöður sýna að náms- og starfsráðgjafar vilja taka meiri þátt í fræðslu en þeir nú 

þegar gera. Sérstaklega varðandi starfsþróun og atvinnulífið en þar er mikill og 

marktækur munur á milli meðaltala. Þátttakendur vilja sinna minna af fræðslu varðandi 

einelti, deilur og samskipti almennt, en þó er ekki mikill munur á meðaltölunum. 

Niðurstöður sýna að náms- og starfsráðgjafar sinna lítið fræðslu um sérstæka 

námsörðugleika og voru 70% þátttakenda sem sögðust aldrei sinna þessum verkþætti. 

Aðeins 5,6% þátttakenda svöruðu að þeir myndu vilja sinna þessari fræðslu oft en 44,4 

% svöruðu að þeir vildu aldrei sinna þessum verkþætti. 
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Mat og áætlunargerð 

Flokkurinn Mat, áætlunargerð, o.fl. er fjölþættasti flokkurinn og samanstendur af fjórtán 

verkþáttum (Mynd 6). Þessar tvíþættu spurningar sem settar eru upp á raðkvarða mæla á 

skalanum einn (aldrei) til fimm (oft) hve oft náms- og starfsráðgjafar vilja sinna og 

sinna verkþáttum sem tengjast mati, áætlunargerð, starfsþróun og fleira.  

 

Mynd 6. Mat og áætlunargerð 

Það er aðeins einn flokkur sem náms- og starfsráðgjafar myndu vilja sinna minna en 

þeir gera og það er verkþátturinn að koma að lausn agavandamála. 55% þátttakenda 

svöruðu að þeir vildu aldrei eða sjaldan sinna verkefnum í þessum verkþætti en 22% 

þeirra sinna þessum verkþætti nokkuð oft eða oft. Náms- og starfsráðgjafar myndu vilja 

sinna flestum verkþáttum innan þessa flokks mun meira en þeir nú þegar gera. Mestur 

munur er á meðaltölum í verkþáttunum sjá um þarfagreiningu, matskannanir á 
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námsráðgjöf í skólanum og formlegt mat á frammistöðu nemenda eftir að hafa tekið þátt 

í hópráðgjöf. Náms- og starfsráðgjafar sinna þessum tveimur verkþáttum mun minna en 

þeir vilja. Annar verkþáttur þar sem mikill munur er á meðaltölum þess sem þeir myndu 

vilja sinna og hversu mikið þeir sinna er að samhæfa og styðja við heildstæða áætlun 

skólans um námsráðgjöf og starfsfræðslu. 72% þátttakenda myndu vilja sinna þessum 

verkþætti nokkuð oft eða oft en aðeins 25% gerir það. 

Aðrir verkþættir 

Síðasti flokkurinn (Mynd 7) samanstendur af verkþáttum sem falla ekki undir 

skilgreiningar hinna flokkanna en eru mikilvægar upplýsingar varðandi verkefni og 

störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Eins og í hinum flokkunum þá meta 

þátttakendur hversu oft eða hversu sjaldan þeir sinna og vilja sinna þessum verkþáttum 

á skalanum 1 (aldrei) til fimm (oft). 

Mynd 7.  Önnur verkefni 

Náms- og starfsráðgjafar sem svöruðu könnuninni sinntu flestum verkþáttum þessa 

flokks lítið en það var lítill munur á meðaltölum og þar af leiðandi ekki marktækur 

munur. Niðurstöður þessa verkþátta gefa það til kynna að flestir þátttakendur svöruðu að 

þeir sinntu þessum verkþáttum aldrei og vildu aldrei sinna þeim. Það voru aðeins þrír 

verkþættir sem þátttakendur sinntu og vildu sinna; Þátttaka í teymisvinnu, skrá mál 

nemenda í skráningakerfi náms- og starfsráðgjafa og skráningakerfi skólans. 
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Samantekt 

Mestur munur var á meðaltölum sex verkþátta varðandi það sem náms- og 

starfsráðgjafar vildu gera og hvað þeir í raun gerðu í sínu starfi. Flestir verkþættirnir 

féllu undir flokkinn mat, áætlunargerð o.fl. náms- og starfsráðgjafar vildu sinna í mun 

meira mæli verkþáttum varðandi mat á framförum nemenda eftir bæði einstaklings og 

hópráðgjöf. Þeir vildu einnig sinna í mun meira mæli þarfagreiningu og matskönnunum 

á sínu eigin starfi, þátttakendur vildu einnig taka meiri þátt í stefnumótun innan skólans 

þá sérstaklega varðandi lífsleikni.  

Eigindleg rannsókn 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr eigindlega hluta rannsóknarinnar. 

Eins og fram hefur komið þá voru tekin viðtöl við sex starfandi náms- og starfsráðgjafa 

í grunnskólum á Stór- Reykjavíkursvæðinu. Notaður var spurningarammi en flæði var 

ekki stoppað í viðtölum þó farið væri út fyrir hann. Margt áhugavert kom í ljós í 

viðtölunum og við þemagreiningu á gögnunum komu í ljós tvö meginþemu. Fyrra 

meginþemað var starf náms- og starfsráðgjafa sem lýsir hlutverki og þeim verkþáttum 

sem þeir sinna og þeim lagalega ramma sem þeir telja mikilvægan. Seinna meginþemað 

var heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun þar sem kom fram hvaða áhrif 

viðmælendur teldu að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun myndi hafa á þeirra 

starf. 

Starf náms- og starfsráðgjafa 

Fyrra meginþemað var flokkað í fimm undirþemu sem voru lýsandi. Hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa þar sem viðmælendur lýstu starfi sínu og hvað þeir töldu að væri að vera 

náms- og starfsráðgjafi var fyrsta undirþemað. Næsta undirþema var áberandi í öllum 

viðtölum við viðmælendur. Þeir töldu það ekki í sínum verkahring að sjá um 

agavandamál eða að skamma nemendur. Þriðja undirþemað kom að rétti nemenda til að 

hafa aðgang að náms- og starfsráðgjöf. Þetta undirþema kom í ljós þegar viðmælendur 

voru spurðir um það hvort þeir teldu að lögverndun starfsheitisins hefði haft einhver 

áhrif á starf þeirra. Fjórða og fimmta undirþemað fjallaði um verkþætti sem voru 

áberandi eins og persónuleg ráðgjöf og náms- og starfsfræðsla sem þátttakendur vildu 

leggja meiri áherslu á.  
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Hlutverk 

Þegar viðmælendur voru spurðir um það hvort þeir störfuðu eftir ákveðinni starfslýsingu 

eða starfsramma þá kom margt fram um starfið sjálft og þeirra hlutverk sem náms- og 

starfsráðgjafar. 

Brynja var beðin um að segja frá starfi sínu þegar utan að komandi aðilar voru 

með kynningu í skólanum hennar. Hún svaraði á þennan veg: 

„[...] náms- og starfsráðgjafi hann er að fræða um nám og störf og er með náms og 

starfsráðgjöf .“ 

Hún bætir síðar við: 

„[...] ég lít á það að það er mitt starf, þess vegna heiti ég náms- og starfsráðgjafi, ég heiti 

ekki sálfræðingur eða félagsráðgjafi [...] Við þurfum að vera svoldið skýrari þarna en 

auðvitað get ég ekki sagt nei þið getið ekki komið til mín.“ 

 

Diljá talar til dæmis um: 

„Starfslýsingin liggur ekki á lausu, maður kemur sér auðvitað upp ákveðnum 

verkefnum, maður kemur sér upp ákveðinni rútínu. Ég myndi segja að starf 

námsráðgjafa það er eiginlega endalaust, þú veist eiginlega ekkert hvar þú átt að enda 

þannig. Þú ert ekkert bara starfsheitið náms- og starfsráðgjafi þá þetta er miklu meira en 

bara það. [...] það er fátt í skólasamfélaginu sem gæti ekki einhvernvegin lent inn á 

borði.“ 

 

Erla svaraði spurningunni á þennan hátt: 

„[...] verkefni náms- og starfsráðgjafa eru svoldið árstíðarbundin. [...] ég er búin að vera 

á mörgum fundum með grunnskólaráðgjöfum og þá hefur mjög oft verið talað um það 

að við viljum fá skýrari skilgreiningu á hlutverki okkar [...] ekki það að við viljum að 

einhver komi að og segi að þú átt að gera þetta svona og svona og svona því að hver og 

einn verður auðvitað að móta sitt starf.“ 

 

Gyða bendir á:  

„[...] það eru verkþættir sem náms- og starfsráðgjafi á að sinna og þeir verkþættir sem 

námsráðgjafi þarf að sinna er tvennt ólíkt. Sem náms- og starfsráðgjafi ég ætti að vera 

með fræðslu ég ætti að vera með áhugasviðskannanir reglulega og ýmislegt þess háttar 
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og draumurinn er að byrja kannski í 4. bekk, byrja að pæla í hlutunum, fá foreldra inn til 

að kynna sitt starf eða sinn vinnustað, það er hægt að gera svo ótal margt skemmtilegt 

en það bara lítur í lægra haldi fyrir því sem þarf að gera. [...] þetta slökkvistarf, bara 

nemendur sem eru mjög illa staddir.“  

Ekki refsilögga 

Allir viðmælendur nefndu að það væri ekki þeirra hlutverk að skamma eða sjá um 

agamál. 

Alda svaraði á þennan veg þegar hún var spurð hvort hún sinnti einhverjum 

verkefnum sem væru fyrir utan hennar sérsvið: 

„Ég hef reynt með árunum svoldið að passa mig á því, að ég sé ekki mikið að sinna 

hegðunarvandkvæðum.“ 

 

Brynja orðaði það á þennan veg: 

„[...] ég er ekki hérna til að skamma, ég er algjörlega talsmaður nemenda og ég er 

stuðningur þeirra og ef það er eitthvað sem þau þurfa þá stend ég með þeim. [...] Þau 

þurfa að geta fundið traust hjá mér.“ 

 

Diljá hafði einnig þessa skoðun: 

„[...] en alveg klárt ég er ekki einhver refsilögga. Barn þó að það hagi sér illa þá fer það 

ekki til námsráðgjafa þar er alveg klár lína dregin. Það er aftur á móti ef það eru einhver 

samskiptavandamál eða einhver leiðindi í samskiptum, þá er það tekið sem afmarkað 

verkefni. [...] maður þarf alveg að vera með puttann á púlsinum ef maður ætlar að 

standa undir merki að vera að fylgjast með velferð krakkanna.“ 

 

Réttur nemanda til náms- og starfsráðgjafar 

Þegar viðmælendur voru spurðir um lögverndun starfsheitisins, svöruðu þeir í stuttu 

máli það sem þeim fannst lögverndinginn hafi breytt litlu en lögðu frekar áherslu á rétt 

nemanda til náms- og starfsráðgjafar sem kemur fram í aðalnámskrá. 

Erla bendir á að:  

„[...] það að allir nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf finnst mér mjög gott en 

mér finnst að það þurfi líka að [...] það er ekki nóg að það standi bara í einhverju skjali.“ 
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Fríða taldi að réttur nemanda til náms- og starfsráðgjafar hefði meiri áhrif á starf 

náms- og starfsráðgjafa heldur en lögverndunin sjálf, þó svo að hún væri einnig 

mikilvæg: 

„[...] held að frekar það að það sé komið í lög að náms- og starfsráðgjöf skuli, að allir 

nemendur í skólanum eigi rétt á henni ég held að það hafi meiri áhrif heldur en að 

starfsheitið. [...] Mér finnst það einhvernvegin veigameira af því að sko við erum ekki 

hérna af því bara, þetta er ekkert bara einhver geðþótta ákvörðun einhvers hvort hann 

eigi að hafa námsráðgjafa eða ekki það er bara komið í lög og við eigum að veita þessa 

þjónustu inní skólunum og mér finnst það svoldið veigamikill þáttur. Jú auðvitað er það 

veigamikill þáttur að það sé faglærður náms- og starfsráðgjafi sem sinnir því, þetta er 

réttur nemandans að eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf af þess til bærum aðila.“ 

 

Alda svaraði á þennan veg: 

„[...] Þó að starfið okkar hafi ekki endilega breyst, þá eins og ég segi þá getur maður 

svoldið hamrað á því að þetta er bundið í lög og nemendur eiga rétt á náms- og 

starfsfræðslu sem skiptir rosalega miklu máli að nemendur fái þessa þjónustu.“ 

 

Diljá hafði þessa skoðun á málinu: 

„[...]Svo finnst mér að það þurfi betur að negla niður það er ekki nóg að setja í lög að 

barn eigi að fá og í námsskrá að barn eigi að fá en hvað mikið? Þá þarf bara að tryggja 

það [...] mér finnst það þurfa að setja það í einhverskonar reglugerð, hvað margir 

nemendur á bakvið hvert stöðugildi, klárt, þá er ekkert hægt að svína á því.“ 

Náms- og starfsfræðsla 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvaða verkþætti þeim fyndist náms- og 

starfsráðgjafi ætti að sinna í starfi kom oftast fram náms- og starfsfræðsla. Þeir nefndu 

einnig að Lífsleikni væri sá vettvangur þar sem mögulegt var að koma náms- og 

starfsfræðslunni til nemenda.  

Erla nefndi náms- og starfsfræðslu á þennan hátt: 

„[...] Ég er búin að berjast fyrir því í mörg ár að innleiða inn öflugri náms- og 

starfsfræðslu, það er alltaf mitt samviskubit.“ 

Í skólanum hennar Erlu er náms- og starfsfræðslu sinnt í lífsleiknitímum:  
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 „[...] er núna búin að fá 10 bekkja kennarana með mér svoldið í það að nota lífsleikni 

tíma af því að ég hef ekki haft tök á því að vera með mikla náms- og starfsfræðslu.“ 

 

Brynja bendir á: 

„[...] við erum náttúrulega í náms- og starfsfræðslu og börnin eru auðvitað ekki að leita 

eftir náms- og starfsfræðslu af því þau vita ekkert hvað það er. Og hvað þá ef þau eru 

ekki alin upp við það þarna í yngri deildunum.“ 

 

Í skólanum þar sem Fríða starfar eru tveir náms- og starfsráðgjafar, en í vetur var 

hún ein. Hún nefndi því náms- og starfsfræðsluna á þennan veg: 

„Draumastaðan í grunnskóla væri að geta farið náttúrulega að sinna náms og 

starfsráðgjöf svoldið kannski eins og við erum að gera í svona forvörnum, eins og að 

kenna námstækni í 7. og 8. bekk. [...] Ég myndi líka vilja að vera sinna náms og 

starfsfræðslu meira. Hún hérna situr sko svoldið á hakanum. Kannski í vetur minna um 

hana en áður. Við höfum alltaf verið með val áfanga í 10. bekk, hann komst ekki fyrir í 

rauninni. Það var svo mikið val og það var orðið svo margt í töflu.“ 

Gyða sinnir náms- og starfsfræðslu með þessum hætti í sínum skóla: 

„[...] sú náms- og starfsfræðsla sem ég er með hún einskorðast eiginlega alveg við bara 

10. bekk, bæði að koma inn í bekkina með fræðslu bara með glærupakka og síðan í 

persónulegum viðtölum.“ 

Diljá kennir lífsleikni í sínum skóla og getur komið áherslum náms- og 

starfsráðgjafa þannig til nemenda: 

„[...] svo kenni ég lífsleikni í 8. 9. og 10. bekk sem mér finnst algjört happadrætti og 

nauðsynlegt til að halda góðum tengslum og sjá nemendur í hlutverki nemenda, hvernig 

þeir act-a og hvernig samskiptin eru, svo gerir þetta mér miklu auðveldara fyrir að fara 

inn með áherslur náms-og starfsráðgjafans inní tímann, ég þarf ekki alltaf að vera að 

banka, get ég .. má ég fá tíma núna, má ég taka krakka núna, mér finnst þetta mjög 

þægilegt, gott fyrirkomulag.” 

Persónuleg ráðgjöf 

Viðmælendur voru allir á sama máli um að of mikill tími þeirra færi í persónulega 

ráðgjöf. Þó töldu þær að mikilvægt væri að sinna þessari þjónustu að einhverju leyti.  

Erla hafði þessa skoðun á persónulegri ráðgjöf  
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„[...] svo vil ég meina að ég sinni of mikið þessum störfum sem sálfræðingar ættu að 

sinna það verður bara að segjast eins og er.“ 

 

Brynja nefnir persónulegu ráðgjöfina á þennan hátt: 

„[...] mér finnst það skipta máli að börn þekki mig, þannig þau eigi auðveldara með að 

koma til mín þá finnst mér ég fara vera í svolítilli tvísögn því mér finnst að ég eigi að 

vera í náms- og starfsráðgjöf og allt það en ekki meira í persónulegri ráðgjöf en mér 

finnst mjög gott að þau séu tilbúin til að koma til mín og ég er þá aðili sem þau treysta.“ 

 

Fríða talar um umfang verkþáttanna í starfinu:  

„[...] persónulega ráðgjöfin er svo fyrirferðarmikil. Hún er alveg 60% af starfinu okkar. 

Óþarflega mikil sko. Við vildum eiginlega geta snúið þessu haft náms og starfsráðgjöf 

með fræðslunni inní svona 60% og þá þessa persónulega ráðgjöf svona 30%.“ 

 

Diljá bendir á: 

„[...] ef það væri farið í það að við ættum bara að sinna náms- og starfsráðgjöf, þá spyr 

maður hver á að hugsa um allt hitt.“ 

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Viðmælendur voru spurðir um það hvort þeir væru með heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun á sínum vinnustað. Einnig um það hvort að hún myndi breyta 

einhverju varðandi starf þeirra og þá verkþætti sem þeir sinna. Tveir viðmælendur af 

sex svöruðu að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun væri virk í þeirra skóla. Þeir 

sem svöruðu neitandi töldu að stór hluti starfsins myndi taka róttækum breytingum ef 

áætlun væri virk á þeirra vinnustað.  

Erla bendir á að:  

„[...] kannski samkvæmt heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun þá ætti að vera gert 

einhverskonar mat á starfi náms- og starfsráðgjafa en eins og það er fljótandi í 

grunnskólum landsins í dag þá held ég að það sé ekki möguleiki.“ 

Erla bætir við seinna: 

„[...] Menntamálayfirvöld og námsráðgjafar verða einhvernvegin að byggja einhvern 

svona ramma, svona heildræna stefnu, ég er ekki að meina það þannig að við séum 
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rígbundin. Alveg eins og kennari, hann nálgast ákveðið viðfangsefni á mismunandi 

máta en mér finnst að það eigi að vera og mér finnst bara að það eigi að lögbinda að það 

eigi að kenna náms- og starfsfræðslu og þá eigi að vera heildræn. Hún á að taka mið af 

getu og þroska nemanda að hverju sinni. Þau eru í hlutverkaleikjum. Þau eru í búðaleik 

og þau eru í hlutverkaleikjum og þau eru að spá í þetta og við eigum að vera með þetta 

frá 1 bekk og upp.“ 

 

Alda taldi að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun myndi breyta hennar starfi 

á þennan hátt: 

„[...] það væri svoldið spennandi ef maður væri að vinna í einhverskonar teymi, 

námsráðgjafar í hverfinu eða eitthvað, vinna eftir einhverjum sameiginlegum. [...] Það 

væri hægt að nýta reynslu hvor annarra varðandi ýmiskonar verkefni og verkfæri sem 

maður gæti notað, svo maður þurfi kannski ekki alltaf að vera að finna svoldið upp 

hjólið svoldið sjálfur. [...] Ég held að vissu leyti held ég að hún hjálpi manni að 

forgangsraða og kannski að gera starfið sýnilegt og starfið kannski skilvirkt. Eins og ég 

segi maður er svoldið bara ábyrgur fyrir þessu sjálfur á sínum vinnustað og það er engin 

sem er að skoða þetta.“ 

 

Þegar Brynja var spurð um það hvort heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

væri á hennar vinnustað svaraði hún á þessa leið: 

„Nei ég myndi ekki segja það, það er bara miklu meiri bara persónuleg ráðgjöf.“ 

 

Hún taldi að heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlunin myndi breyta starfi 

hennar á þennan veg:  

 „[...] ég held að það myndi hjálpa manni uppá það að skipuleggja, þá er maður með 

fyrirfram ákveðið hvar ég ætla að hafa náms- og starfsfræðslu, ég gæti alveg þó ég sé 

ekki með neglda tíma niður hjá 8. 9. og 10. bekk þá get ég tekið þetta í köflum, minn 

vinnurammi segir að ég eigi að vera með hvað mikið í hópráðgjöf, þá fer ég inní þessa 

bekki, bara skiptu því á milli.“ 
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Á vinnustaðnum hennar Gyðu er ekki heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun. 

Ef heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun væri virk í hennar skóla, talaði hún 

um að áætlunin hefði áhrif á þennan hátt: 

„ Það er ekki nóg að hún sé til staðar það verður að fylgja henni, ef henni væri fylgt þá 

tel ég að 70% af starfinu mínu myndi taka rótækum breytingum.“ 

Samantekt 

Tvö meginþemu komu í ljós við þemagreiningu þeirra sex viðtala sem tekin voru. 

þau voru starf náms- og starfsráðgjafa og heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun. 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í starfslýsingu kom margt fram varðandi þeirra 

skoðun á því hvað það væri að vera náms- og starfsráðgjafi. Helstu niðurstöður úr 

undirþemanu hlutverk var að þörf væri á starfslýsingu, en þó væri mikilvægt að starfið 

væri ekki of formfast. Viðmælendur vildu hafa frelsi til að móta starf sitt en þó væri 

hentugt að hafa starfslýsingu sem tilgreindi þá verkþætti sem féllu undir náms- og 

starfsráðgjöf. Annaðr undirþemað sem kom í ljós í sambandi við starf náms- og 

starfsráðgjafa var að vera ekki í hlutverki ekki refsilöggu. Viðmælendum fannst 

mikilvægt að þeir væru ekki að sjá um agamál innan skólanna. Það ætti ekki að vera 

refsing að fara til náms- og starfsráðgjafa, heldur ætti þetta að vera traust og þægilegt 

umhverfi sem gæfi nemendum tækifæri til að tjá  sig. Þriðja undirþemað var réttur 

nemenda. Þegar viðmælendur voru spurðir um það hvort lögverndunin hefði breytt 

einhverju varðandi þeirra starf lögðu þeir áherslu á að mikilvægt að réttur nemenda væri 

lögfestur. Fjórða undirþemað var náms- og starfsfræðsla þar sem viðmælendur nefndu 

að of lítill tími færi í hana og besta leiðin til þess að koma náms- og starfsfræðslunni til 

nemenda væri til dæmis í gegnum lífsleiknina. Fimmta og síðasta undirþemað var 

persónuleg ráðgjöf og augljóst var að viðmælendum fannst hún of umfangsmikil í starfi 

sínu. Þó vildu þeir að nemendur treystu þeim til þess að segja þeim frá ef eitthvað 

bjátaði á.  
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Umræður 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna helstu verkþætti í störfum náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum á Stór- Reykjavíkursvæðinu. Athugað var hvort  náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum væru að nota aðferðir eins og heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun til að skipuleggja tíma sinn betur og þar af leiðandi að nýta hann á 

markvissari hátt og ná betri markmiðum í starfi. Umræðum verður skipt í tvo kafla, 

verkþættir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og heildræn náms- og 

starfsráðgjafaráætlun. 

Verkþættir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Ef litið er nánar á þá verkþætti sem náms- og starfsráðgjafar sinna í starfi sínu þá eru 

nokkrir þættir sem þeir myndu vilja sinna meira en þeir gera. Þessir verkþættir eiga það 

þó til að falla í skuggann af öðrum þáttum sem eru meira áberandi í starfi náms- og 

starfsráðgjafa. Þessum kafla verður því skipt í þá tvo flokka sem náms- og 

starfsráðgjafar vilja helst sinna og þeim verkþætti sem þeir sinna helst í sínu starfi, sem 

eru náms- og starfsráðgjöf og persónuleg ráðgjöf  

Náms- og starfsráðgjöf 

Tilgangur með náms- og starfsráðgjöf er til dæmis að fræða um nám og störf, hún á 

að aðstoða einstaklinga við að taka ákvarðanir varðandi framtíðar náms- og starfsferil 

(Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2010; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; 

Menntamálaráðuneytið, 1991). Ef litið er sérstaklega á nemendur í grunnskólum, þá 

þurfa þeir að öðlast þekkingu varðandi samfélagið og þann náms- og starfsvettvang sem 

þar er. Með þroskanum og leiðbeiningum náms- og starfsráðgjafar geta þeir orðið 

sjálfstæðir einstaklingar sem eru tilbúnir til þess að takast á við þjóðfélagið og það sem 

það hefur uppá að bjóða (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999).  

Samkvæmt svörum þátttakenda í megindlega hluta rannsóknarinnar myndu þeir allir 

vilja sinna verkþáttum innan þessa flokks í mun meira mæli en þeir gera. Náms- og 

starfsfræðslu er helst sinnt í unglingadeildum grunnskóla og þá sérstaklega í 10. bekk 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994). Þetta kemur einnig fram hjá viðmælendum í 

eigindlegu rannsókninni. Þar er áherslum varðandi náms- og starfsfræðslu komið til 

nemenda í lífsleiknitímum, í formi framhaldsskólakynninga og með viðtölum við 

nemendur í 10. bekk. Diljá viðmælandi í eigindlega hluta rannsóknarinnar taldi að það 
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væri happadrætti að fá að taka þátt í lífsleikni. Tímaskortur getur hins vegar orðið til 

þess að náms- og starfsáðgjafar hafa ekki tök á því að taka þátt í þeirri kennslu, eins og 

kemur fram hjá viðmælandanum Erlu. Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar sýndu 

fram á að flestir þátttakendur myndu vilja taka þátt í að móta lífsleikni innan síns skóla 

en aðeins lítill hluti þeirra í raun tekur þátt í stefnumótun innan skólans í lífsleikni.  

Ef sérstaklega er litið á verkþætti sem falla undir starfsfræðslu (upplýsa nemendur 

um mismunandi hlutverk á lífsleiðinni og hvernig unnt er að ná þar jafnvægi og upplýsa 

nemendur um mismunandi aðstæður kynjanna á vinnumarkaði) kemur í ljós að náms- 

og starfsráðgjafar sinna þeim hluta starfsins í mun minna mæli en þeir vildu. Þetta 

kemur einnig fram hjá viðmælendum í eigindlegu rannsókninni, þar sem kom fram að 

þeir sinna ekki starfsfræðslu eins mikið og þeir myndu vilja og að hún ætti það til að 

verða undir vegna annarra verkþátta. Draumastaða viðmælenda var sú að mögulegt væri 

að byrja að kenna náms- og starfsfræðslu fyrr en gert er í dag, hægt væri að aðlaga hana 

að þroska og getu nemenda. Nemendur væru byrjaðir í 1. bekk að leika sér í 

hlutverkaleikjum og mögulegt væri að nota það til þess að miðla upplýsingum um nám 

og störf. Viðmælandinn Brynja benti á að börn væru ekki að leitast eftir náms- og 

starfsfræðslu því þau kynntust henni svo seint á skyldunámsferlinu. Það námsefni sem 

til er varðandi náms- og starfsfræðslu er til dæmis námsefnið „Margt er um að velja„ 

sem var hannað fyrir efri bekki grunnskóla (Berglind Helga Sigurþórsdóttir og Helga 

Helgadóttir, 2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1993-1996). Ljóst var út frá svörum 

þátttakenda í megindlegu rannsókninni og svörum viðmælenda í eigindlegu 

rannsókninni að þeir vildu sinna náms- og starfsfræðslu í efri bekkjunum og þá 

sérstaklega í 10. bekk. 70% Þátttakenda megindlega hluta rannsóknarinnar svöruðu því 

að þeir vildu sinna verkþættinum Gera áætlanir um framhaldsnám með nemendum 

nokkuð oft eða oft. Í viðtölunum kom einnig fram að þeir vildu leggja áherslu á þessa 

fræðslu, þar sem allir viðmælendur minntust á Framhaldsskólakynninguna og 

Íslandsmót iðn- og verkgreina sem haldið var í Kórnum í Kópavogi á meðan á 

rannsókninni stóð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Persónuleg ráðgjöf 

Persónuleg ráðgjöf hefur lengi verið fyrirferðamikil í starfi náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum, álykta má að ástæða þess sé sú að náms- og starfsráðgjöf hafi verið í 

fyrstu skilgreind undir sálfræðiþjónustu grunnskóla (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; 

Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 2007; 1998; 1991; Menntasvið 
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Reykjavíkurborgar, 2006).  Það hefur því þróast í þeirra starfi að þeir sjá um ráðgjöf og 

inngrip varðandi persónulegan, tilfinningarlegan, félagslegan og námstengdan vanda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007; Menntamálaráðuneytið, 1991; OECD, 2004). 

Rannsóknir á störfum og starfsumhverfi náms- og starfsráðgjafa hafa sýnt fram á að í 

grunnskólum sé ráðgjöfin einstaklingsbundin og lögð mikil áhersla á ráðgjöf vegna 

persónulegra og félagslegra vandamála (Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2010; 

Menntamálaráðuneytið, 1991; 1996). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja það sem 

áður hefur komið fram að náms- og starfsráðgjafar sinna persónulegri ráðgjöf í meira 

mæli en þeir sinna náms- og starfsráðgjöf. Megindleg gögn þessarar rannsóknar sýndu 

að þátttakendur sinntu þessum verkþætti oft, sama má segja um svör viðmælenda í 

eigindlega hluta þessarar rannsóknar. Samkvæmt skilgreiningu á starfi og hlutverki 

náms- og starfsráðgjafa þá eiga þeir að sinna persónulegri ráðgjöf að einhverju marki, til 

dæmis ef persónuleg mál koma í veg fyrir að  nemendur geti stundað sitt nám 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007; Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Viðmælendur í eigindlegum hluta þessarar rannsóknar bentu á að mikilvægt væri að 

sinna persónulegri ráðgjöf til að byggja upp traust við nemendur, en þó væri sá hluti 

fyrirferða meiri en þeir vildu. Þátttakendur í megindlega hluta rannsóknarinnar sinntu 

þessum verkþætti oft en vildu að einhverju leyti sinna honum þó í minna mæli en nú. 

Samband nemanda og náms- og starfsráðgjafa er mikilvægt, þar þarf að ríkja traust og 

virðing (Guðrún Helga Sederholm, 1999).  

Aðrir verkþættir 

Verkþættir sem féllu ekki undir náms- og starfsráðgjöf né persónulega ráðgjöf en þó 

tilheyrðu starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum er hægt að skilgreina sem aðra 

verkþætti. Þátttaka í teymisvinnu í skólanum var áberandi í megindlegum niðurstöðum, 

flestir þátttakendur vildu sinna þessum verkþætti og voru að sinna honum í starfi sínu. 

Þetta kom einnig fram í viðtölum við viðmælendur, þeir töldu að teymisvinna væri 

nauðsynlegur hluti af starfinu sérstaklega vegna þess að starf náms- og starfsráðgjafa er 

að miklu leyti einyrkjastarf. Náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á stór- 

Reykjavíkursvæðinu vildu einnig taka þátt í ýmsum verkþáttum tengdum samráði, þar 

var helst samráð við foreldra, starfsfólk skólans og stofnanir.  

Náms- og starfsráðgjafar vildu ekki sinna verkþætti á borð við koma að lausnum 

agavandamála. Viðmælendur í eigindlegri rannsókn bentu á að náms- og starfsráðgjafi 

ætti að vera talsmaður nemenda og því ætti ekki að senda barn til náms- og 
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starfsráðgjafa sem einhverskonar refsingu. Viðmælendur bentu á að þessi verkþáttur 

væri ekki innan  þeirra verkahrings því að náms- og starfsráðgjafar væru talmenn og 

trúnaðarmenn nemenda. Áhugaverðar niðurstöður voru því að lítill hluti þátttakenda í 

megindlega hluta rannsóknarinnar sinntu þessum verkþætti að einhverju leyti. 

Álag er í starfi náms- og starfsráðgjafa vegna þess hve mörgum verkefnum hann 

sinnir og  þeim fjölda nemenda sem hann þjónustar. Tilurð náms- og 

starfsráðgjafaráætlunar getur komið í veg fyrir að náms- og starfsráðgjafi sinni 

verkefnum sem ekki tengjast hans hlutverki og verksviði. Verkþættir á borð við agamál 

er eitthvað sem náms- og starfsráðgjafar ættu ekki að sinna í sínu starfi, því það getur 

reynst erfitt að vera bæði trúnaðarmaður og sá sem sér um hegðunarvandamál (Gysbers 

og Henderson, 2006; Menntamálaráðuneytið, 2007; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006).  

Verkefni náms- og starfsráðgjafa eru mörg þar á meðal sinna þeir ráðgjöf um 

vinnubrögð í námi, persónuleg ráðgjöf, hagsmunagæsla og upplýsingamiðlum vegna 

sérhæfðra réttindamála, ráðgjöf við náms- og starfsval, mat og greining á náms- og 

starfsfærni (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003). Náms- og starfsráðgjafar leiðbeina og 

fræða um námstækni, skipulagningu tíma og áætlunargerð. Þeir veita stuðning og 

ráðgjöf vegna erfiðleika í einkalífi og um streitu- og kvíðastjórnun. Náms- og 

starfsráðgjafar sjá um ráðgjöf varðandi könnun og greiningu á áhugasviði og aðstoð 

einstaklinga við að gera sér grein fyrir þeim metnaði og markmiðum sem þeir hafa og 

jafnframt við að gera raunhæfar áætlanir varðandi nám og störf (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2003; Menntamálaráðuneytið, 2007; OECD, 2004). 

Markmið í starfi náms- og starfsráðgjafa eru inngrip varðandi persónulegan, 

tilfinningarlegan, félagslegan og námstengdan vanda. Innan skólakerfisins  hafa náms- 

og starfsráðgjafar það hlutverk og þær skyldur að stuðla að velferð allra nemanda. Þar 

með að fyrirbyggja að vandi nemenda verði óþægilegri og flóknari en þörf er á 

(Menntamálaráðuneytið, 2007; 1998; 1991; OECD, 2004). Náms- og starfsráðgjafar 

styðja nemendur í að efla vitund sína um viðhorf, áhuga og hæfileika. Þeir veita ráðgjöf 

varðandi námsval og aðstoða nemendur varðandi persónuleg málefni sem hafa áhrif á 

nám þeirra. Þeir vísa áfram þeim nemendum sem þurfa á sérfræðiaðstoð að halda, í 

samráði við foreldra og forráðamenn. Þannig stuðla náms- og starfsráðgjafarnir að betri 

aðstæðum fyrir nemendur og greiðari aðgangi að aðstoð ef við á (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007; Menntamálaráðuneytið, 1991).  
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Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun tengist verkþáttum í starfi náms- og 

starfsráðgjafa, áætlunin mótar og greinir starfi náms- og starfsráðgjafans svo mögulegt 

sé að þjónustan verði sem skilvirkust (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Gysbers og 

Henderson, 2006; Ragnhildur Ísleifs Ólafsdóttir, 2013). 

Flestir þátttakendur í megindlegum hluta þessarar rannsókar vildu leggja meiri 

áherslu á að samhæfa og styðja við heildstæða áætlun, en aðeins lítill hluti þeirra sinnti 

þessum verkþætti í raun. Þetta kom einnig fram í eigindlegum hluta rannsóknarinnar þar 

sem aðeins tveir viðmælendur af sex voru með einhverskonar heildræna stefnu í náms- 

og starfsráðgjöf innan síns skóla. Hinir fjórir viðmælendurnir töldu að ekki væri 

mögulegt að hafa virka áætlun á vinnustað þar sem væri aðeins einn náms- og 

starfsráðgjafi. Þeir töldu að ef heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun væri til staðar þá 

myndi stór hluti starfs þeirra gjörbreytast og áherslurnar yrðu aðrar. 

Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun þarf að vera samofin námsmarkmiðum 

skólasamfélagsins og þannig er mögulegt að vinna í átt að þeim markmiðum sem 

skilgreind eru í áætluninni (Menntamálaráðuneytið, 2008). Viðmælendur nefndu að 

mikilvægt væri að nemendur hefðu rétt á náms- og starfsráðgjöf en þó væri mikilvægt 

að því yrði fylgt eftir til dæmis með heildrænni stefnu í náms- og starfsráðgjöf. 

Mögulegt er að ef heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun væri virk á vinnustöðum 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum þá væri þessum rétti nemenda sinnt að fullu.  

Mikilvægur hluti heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætlunarinnar er mat og efling 

hennar. Það er að segja þá er metið hversu skilvirkt starf náms- og starfsráðgjafans hefur 

verið frá því að heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlunin tók gildi (Gysbers og 

Henderson, 2006). Erla viðmælandi í eigindlega hluta þessarar rannsóknar benti til 

dæmis á að erfitt væri að framkvæma mat á starfi náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum, vegna þess að starfið er það fljótandi. Hver náms- og starfsráðgjafi 

hannar sitt eigið starf út frá þeim verkefnum sem þarf að sinna á hans vinnustað sem og 

út frá þeim starfslýsingarramma sem settur var fram af Félagi náms- og starfsráðgjafa. 

Viðmælendurnir Brynja og Erla bentu báðar á að mögulegt er að skipuleggja tíma náms- 

og starfsráðgjafa betur en án þess að starfið verði of formfast. 

Helsti kostur varðandi virka heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun að mati 

viðmælenda í eigindlega hluta þessarar rannsóknar var sá að hún myndi aðstoða náms- 
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og starfsráðgjafa í að skipuleggja tíma sinn betur og nýta hann á markvissari hátt en gert 

er í dag. 

Samantekt 

Ekki er hægt að alhæfa út frá þessari rannsókn varðandi störf náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskóla, en út frá þeim gögnum sem safnað var þá voru þetta helstu niðurstöðurnar.  

Helsti verkþátturinn í starfi þeirra náms- og starfsráðgjafa sem tóku þátt í þessari 

rannsókn var persónuleg ráðgjöf. Viðmælendur töldu mikilvægt að sinna þessum 

verkþætti að einhverju leyti, sérstaklega til að byggja upp traust á milli náms- og 

starfsráðgjafa og nemenda. Persónuleg ráðgjöf er einn af þeim verkþáttum sem tilheyrir 

starfi náms- og starfsráðgjafa en þátttakendur og viðmælendur töldu hann of 

fyrirferðamikinn í þeirra starfi. Verkþátturinn sem þeir vildu helst sinna var náms- og 

starfsfræðsla, sá verkþáttur fer að mestu leyti fram í efri bekkjum grunnskóla þá 

sérstaklega innan lífsleikninnar. Viðmælendur voru allir á sama máli um að leggja ætti 

meiri áherslu á náms- og starfsfræðslu í yngri deildunum, en tímaskortur hamlaði því. 

Aðrir verkþættir sem náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla sinna í sínu starfi eru þættir 

tengdir samráði og teymisvinnu. Verkþátturinn sem þátttakendur í báðum hlutum af 

rannsókninni vildu ekki sinna var sá sem fjallaði um agamál. Viðmælendur voru á þeirri 

skoðun að náms- og starfsráðgjafi væri trúnaðarmaður og talsmaður nemenda, það 

myndi því skaða það traust sem myndast á milli nemenda og ráðgjafa. Þó sýndu 

niðurstöður megindlega hluta rannsóknarinnar að lítill hluti starfandi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum á Stór- Reykjavíkursvæðinu sinntu þessum verkþætti. 

Flestir þátttakendur vildu leggja meiri áherslu á að samhæfa og styðja við heildræna 

náms- og starfsráðgjafaráætlun. Það var þó aðeins lítill hluti af þátttakendum sem sinntu 

þeim verkþætti. Viðmælendur nefndu að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun væri 

mikilvæg til þess að þeir hefðu möguleika á því að sinna nemendum eins og þeir eiga 

rétt á samkvæmt lögum. Áætlunin væri gott tæki til þess að hjálpa náms- og 

starfsráðgjöfum að skipuleggja tíma sinn betur og sinna öllum þeim verkþáttum sem 

tilheyra þeirra starfi á markvissari hátt. Ókosturinn við heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun að mati viðmælenda var sá að erfitt væri að leggja mat á starf 

þeirra vegna þess hve fjölbreytt það væri á milli skóla.  
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Tillögur til úrbóta 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar fer mikill tími náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum á Stór- Reykjavíkursvæðinu í persónulega ráðgjöf. Það er mikilvægur 

verkþáttur innan starfs náms- og starfsráðgjafa en sé tekið mið af því sem mælt er með í 

heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er persónulega ráðgjöfin of fyrirferðamikil. 

Hætta er  þar af leiðandi á því að náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum hafi of lítinn 

tíma afgangs til þess að sinna öðrum verkþáttum. Náms- og starfsfræðsla er einn að 

þeim verkþáttum sem helst mætir afgangi í starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. 

Menntamálaráðuneytið hefur sent frá sér skýrslur sem fjallar um mögulegar leiðir til 

þess að styrkja náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Helstu niðurstöður þeirra voru að 

náms- og starfsfræðsla væri mikilvægur verkþáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa og 

mikilvægur liður í þroska nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2008; 2007; 1991; 1986; 

1981).  

Skýrsla Menntamálaráðuneytisins (2008) lagði fram þær tillögur til að styrkja náms- 

og starfsfræðslu í grunnskólum að gefa ætti út aftur námsefni í náms- og starfsfræðslu. 

Það námsefni ætti að vera í formi vinnubóka  með aðgengilegum upplýsingum um störf 

og atvinnulíf. Hægt væri því að gefa aftur út námsefnið „Margt er um að velja“, fyrir 

allar deildir grunnskólans. En þó er ekki nóg að gefa út námsefni fyrir náms- og 

starfsfræðslu, því að náms- og starfsráðgjafar verða hafa möguleikan á því að sinna 

þessum verkþætti á skilvirkari hátt en gert er í dag. Þar  af leiðandi þarf að innleiða 

heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun í grunnskólum á Íslandi. Ef virk heildræn 

náms- og starfsráðgjafaráætlun er til staðar er möguleiki á því að náms- og starfsfræðsla 

yrði gerð að skyldurgrein. Það mun gera það að verkum að náms- og starfsráðgjafar geta 

sinnt þeim verkþáttum sem tilheyra þeirra starfi á markvissan hátt og þjónustað 

nemendur eins og þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Til þess að náms- og starfsráðgjafar 

geti fylgt heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætluninni, þyrfti að leggja áherslu á að 

fjölga náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum landsins. Það gæti orðið til þess að álag 

á náms- og starfsráðgjafana væri minna, þjónustan yrði  betri og þeir hefðu tíma til þess 

að sinna þeim verkþáttum sem tilheyra þeirra starfi. 

Áhugavert væri í framhaldi af þessari rannsókn að hanna þróunarverkefni varðandi 

heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun í grunnskóla. Sérstaklega í ljósi þess hvernig 

mögulegt væri að þróa aðferð Gysbers og Henderson (2006) að íslenskum grunnskólum. 
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Mögulegt væri að skoða hvernig hægt væri að hanna námsefni í náms- og starfsfræðslu 

sem skilar góðum árangri og sem hentar þeim fjölbreytta hóp sem er í grunnskólum. 

Náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum sinna mikilvægu starfi, vonandi mun þessi 

rannsókn hafa áhrif á að skilvirkari aðferðir verði notaðar svo að þeir geti sinnt þeim 

verkþáttum sem náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum telja mikilvægasta.  
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Fylgiskjal A 

Rannsókn á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Við erum nemendur í náms- og starfsráðgjöf í Háskóla Íslands og erum að gera 

rannsókn fyrir meistaraprófsverkefnið 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. Könnunin er nafnlaus og ekki hægt að rekja svör til þátttakenda.  

Hér fyrir neðan er listi yfir verkefni sem náms- og starfsráðgjafi getur sinnt.  

Vinsamlegast skráðu í dálk 1 tölu 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           

          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 þátt 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, áætlunargerð 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 
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39. Taka þátt í stefnumótun innan skólans í lífsleikni         

40. Samhæfa viðbrögð skólans vegna áfalla          

41. Koma að lausn agavandamála           

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 (svör) 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? 

       



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Hvert er stöðugildi (%) þíns 

starfs? 

          

60. Hefur þú aðgengi að 

handleiðslu? 

      Já Nei 

61. Finnst þér eitthvað hafa breyst eftir löggildingu starfsheiti náms- og starfsráðgjafa ?    

            

            

 Skrifaðu þínar athugasemdir hér:        

                    

 Með þakklæti fyrir þátttökuna         
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Fylgiskjal B 

Sæl <nafn viðmælanda> 

Ég heiti Alma Sif Kristjánsdóttir og er meistaranemi í Náms- og starfsráðgjöf. Ég er 

nú að vinna að rannsókn sem er hluti af meistaraprófsritgerðinni minni, leiðbeinandi 

minn er Guðbjörg Vilhjálmsdóttir.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar og innsýn í starf náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum. Þátttaka felur í sér viðtal um hina ýmsu verkþætti sem 

þátttakendur sinna í starfi sínu og viðhorf þeirra til heildrænnar náms- og 

starfsráðgjafaráætlunar. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og mun 

rannsakandi fara eftir þeim reglum sem settar eru um trúnað og því ekki hægt að rekja 

svör þátttakendi. 

Ef áhugi liggur fyrir er hægt að hafa sambandi við mig í gegnum tölvupóst eða í síma 

8652891. 

Virðingarfyllst 

Alma Sif Kristjánsdóttir (ask4@hi.is) 
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Fylgiskjal C 

Spurningarammi 

Bakgrunnspurningar 

 Hvað hefur þú unnið lengi sem náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla? 

 Hver er menntun þín? 

Vinnustaður 

 Hvað eru margir náms- og starfsráðgjafar sem vinna á þínum vinnustað? 

Hvað eru margir nemendur í skólanum? 

 Hvert er stöðugildi þitt? 

 Telur þú að þú starfir eftir ákveðinni starfslýsingu eða starfsramma? 

 Hvaða verkefnum/verkþáttum telur þú að náms- og starfsráðgjafi eigi að sinna í 

starfi sínu? 

 Skráir þú eða fylgist þú með í hvað tíminn þinn fer? 

 Hvaða verkþáttum myndir þú telja að þú sinnir helst í þínu starfi? 

 Daglega 

 Í heildina 

 Hvaða verkþáttum myndir þú helst vilja sinnir í þínu starfi? 

 Daglega 

 Í heildina 

 Telur þú að þú sinnir verkefnum sem eru fyrir utan þitt sérsvið? 

 Hvert er þín skoðun á teymisvinnu og samstarfi á milli náms- og starfsráðgjafa, 

skólastjórnenda og kennara? 

 Í hvaða bekk hefst náms- og starfsfræðsla í þínum skóla?  

 Telur þú að lögverndunin hafi breytt einhverju varðandi þitt starf og starfsumhverfi? 

 Hvað telur þú að þurfi að breytast í starfsumhverfi þínu svo að þú getir sinnt þeim 

verkþáttum sem þú telur mikilvægasta? 

 Hvað telur þú að þurfi að breytast varðandi fagstéttina/stefnumótun til þess að þú 

getir sinnt verkþáttum sem þú telur að náms- og starfsráðgjafi eigi að sinna? 

 Er heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun á þínum vinnustað, að þínu mati? 

 Telur þú að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun myndi breyta einhverju í starfi 

þínu? 

 


