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Útdráttur 

Sérfræðingar á sviði náms- og starfsráðgjafar á Íslandi hafa hannað vefgátt sem á að veita 

heildstæðar upplýsingar og ráðgjöf um nám og störf. Vefgáttin gæti markað nýja stefnu í 

þróun rafrænnar stjórnsýslu þar sem tæknivæðing íslenska ríkisins í rafrænni stjórnsýslu er 

ábótavant miðað við hátt stig tækniþekkingar og önnur lönd. 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar var að koma til móts við fjölbreyttan íslenskan 

ráðþegahóp og rannsaka þá möguleika sem upplýsinga- og samskiptatæknin getur boðið upp 

á innan náms- og starfsráðgjafar með því að ræða við reynda danska netráðgjafa sem hafa 

unnið við rafræna náms- og starfsráðgjöf hjá ráðgjafarstofnuninni e-Vejledning. 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Spurt var yfir hvers konar hæfni náms- og 

starfsráðgjafar þurfi að búa til að nýta rafræna náms- og starfsráðgjöf sem og hverjir kostir 

og vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar væru. Kannað var hvort kynbundinn 

munur væri á hæfni ráðgjafa og hvað hægt væri að gera til að minnka líkurnar á öryggis- og 

trúnaðarbrotum. 

Niðurstöður benda til þess að náms- og starfsráðgjafar þurfi ekki að vera sérfræðingar í 

upplýsinga- og samskiptatækni til að geta beitt rafrænni náms- og starfsráðgjöf. Kynbundinn 

munur netráðgjafa virðist ekki hafa áhrif á hæfni þeirra eða þekkingu og kostir rafrænnar 

náms- og starfsráðgjafar eru umtalsvert fleiri en vandkvæði.  
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Abstract 

Experts in the field of career and guidance counselling in Iceland have designed and built a 

website which provides integrated information and counselling about education and the 

work market. The website could bring about a new policy in the development of e-public 

administration as the Icelandic e-public administration is defective compared to the high 

level of technological knowledge in Iceland and to other countries. 

The objective of this qualitative research was to meet the needs of diverse Icelandic 

users and research the potential that information and communication technology (ICT) has 

to offer within career and guidance counselling by interviewing experiensed Danish e-

counsellors who have worked within the fields of e-counselling at e-Vejledning. 

Two main questions were asked. What ability and qualifications do career and guidance 

counsellors need to have to be able to use online counselling and what is the advantage and 

disadvantage of that type of counselling. Every endeavour was made to see whether there 

was a gender difference in the counsellor´s qualification and what could be done to reduce 

the odds of breach of safety and confidentiality. 

The result of this research indicates that career and guidance counsellors do not need to 

be experts in information and communication technology (ICT) to be able to counsel within 

e-career and guidance counselling. Gender difference of e-counsellors does not appear to 

have an impact on their ability or knowledge and the advantage of e-career and guidance 

counselling is far greater than the disadvantage.   
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Formáli 

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

og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að koma til móts við 

hinn fjölbreytta hóp ráðþega á Íslandi og rannsaka þá möguleika sem upplýsinga- og 

samskiptatæknin hefur upp á að bjóða innan náms- og starfsráðgjafar á Íslandi.  

Með markmið rannsóknarinnar að leiðarljósi voru settar fram tvær 

rannsóknarspurningar: Yfir hvers konar hæfni þurfa náms- og starfsráðgjafar að búa til að 

geta nýtt sér rafræna náms- og starfsráðgjöf? Hverjir eru kostir og vandkvæði rafrænnar 

náms- og starfsráðgjafar? Kannað var hvort kynbundinn munur væri á hæfni ráðgjafa og 

hvað hægt væri að gera til að minnka líkurnar á öryggis- og trúnaðarbrotum sem er 

mögulegur fylgifiskur notkunar á veraldarvefnum sem tæki í náms- og starfsráðgjöf.  

Áhugi minn á rafrænni náms- og starfsráðgjöf kviknaði í meistaranáminu þar sem 

nemendur fengu góða kynningu og innsýn í ráðgjafarleiðina frá kennurum. Fyrirlestur Dr. 

James P. Sampson, eins fremsta sérfræðings Bandaríkjanna í notkun upplýsingatækni í náms- 

og starfsráðgjöf, veitti mér frekari innblástur og áhuga á rafrænni náms- og starfsráðgjöf. 

Fyrirlesturinn var haldinn í Hátíðarsal Háskóla Íslands 4. apríl 2013 og fjallaði um aðferðir við 

að blanda upplýsingatækninni við náms- og starfsráðgjöf til að hlúa að upplýstu vali um nám 

og störf. Í máli Sampson kom m.a. fram að mikilvægt sé að upplýsa fólk vel um að rafræn 

náms- og starfsráðgjöf er öðruvísi en hin hefðbundna ráðgjöf (e. face-to-face counseling) og 

taka skal henni sem slíkri. Sampson minntist einnig á að rafræn náms- og starfsráðgjöf geti 

aðeins verið viðbót við hina hefðbundnu ráðgjöf en ekki komið í stað hennar, en um leið 

getur hún náð til fleiri notenda sem hugnast ekki endilega hin hefðbundna ráðgjöf. Þá nálgun 

tel ég bera af þegar litið er til kosta rafrænnar náms- og starfsráðgjafar, að hún framfylgir 

rétti allra á náms- og starfsráðgjöf.  

Rökin fyrir að ég valdi að fá innsýn í danska rafræna ráðgjafarstofnun, e-Vejledning 

umfram aðrar sem í boði eru tengjast tvímenningu minni, en ég er fædd í Danmörku og 

dvaldi þar fyrstu æviárin. Síðar fór ég í nám til Danmerkur og er í dag gift dönskum manni. 

Auk þess fengum við nemendur í náms- og starfsráðgjöf tækifæri til að kynnast dönsku 

ráðgjafarstofnuninni á netfundi í gegnum samskiptamiðilinn Skype og með ráðgjafa þaðan 

sem fræddi okkur um starfsemina. Sú fræðsla gaf til kynna hve langt Danir eru komnir í 

uppbyggingu á upplýsinga- og ráðgjafarkerfi sem getur reynst Íslendingum vel þar sem hafin 

er uppbygging á fyrsta heildstæða upplýsinga- og ráðgjafarkerfi hér á landi um nám og störf 
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sem kallast næstaskref.is. Möguleikar þeirrar uppbyggingar felast að miklu leyti í því að geta 

lært af mistökum annarra og gripið þróun í tækni sem er okkur í hag (Guðrún B. 

Kjartansdóttir, 2012).  

Aðalleiðbeinanda mínum, Dr. Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur og meðleiðbeinanda mínum, 

Jónínu Ólafsdóttur Kárdal, M.A. í ráðgjafarsálfræði og starfandi náms- og starfsráðgjafa við 

Háskóla Íslands, vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og dyggan 

stuðning. Ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir þeirra þátt í rannsókninni, fyrir að 

hafa gefið sér tíma til þess að segja frá upplifun sinni af því að vera netráðgjafi og hvað 

rafræn náms- og starfsráðgjöf hefur upp á að bjóða.  

Að lokum vil ég færa fjölskyldu minni og vinum sérstakar og innilegar þakkir fyrir 

auðsýndan hlýhug, þolinmæði og ómetanlegan stuðning. „Og uden tro, håb og kærlighed fra 

min ægtefælle Casper var denne drøm ikke gået i opfyldelse.“ Ég vil tileinka þessa rannsókn 

ljósunum í lífi mínu, Mána, Sögu Liv, Önju Gyðu og Theodór Orra. 
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1. Inngangur  

Víða um heim eru rafrænar lausnir sívaxandi hluti umbótastarfs í opinberri þjónustu sem eru 

notaðar til að ná fram hraðari og betri þjónustu, hagræðingu í rekstri, auknu gegnsæi, 

gagnvirkni og samráði við notendur (Fountain, 2007). Mörg nágrannalönd okkar og vestræn 

ríki bjóða upp á heildstæð upplýsinga- og ráðgjafarkerfi um nám og störf sem bjóða sum hver 

upp á rafræna náms- og starfsráðgjöf. Á Íslandi er ekki til eitt heildstætt upplýsingakerfi um 

nám og störf (e. integrated guidance system), þó víða megi finna upplýsingar um nám og 

störf á íslenskum netsíðum (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). Með heildstæðri vefgátt 

geta notendur leitað upplýsinga um nám og störf, svo sem starfskunnáttu, námskröfur og 

námslengd. Þeir geta auk þess leitað upplýsinga út frá niðurstöðum gagnvirkra kannana, eins 

og áhugakönnunar, og leitað upplýsinga út frá eigin aðstæðum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Ingibjörg H. Björnsdóttir, 2013). Notendur geta leitað sér upplýsinga sjálfir á þess háttar 

vefgátt eða með aðstoð netráðgjafa (e. E-counselor). Með hugtakinu netráðgjafi er átt við 

náms- og starfsráðgjafa eða aðra fagaðila innan ráðgjafarsviðsins sem nýta sér upplýsinga- og 

samskiptatækni í vinnu sinni.  

Veraldarvefurinn (e. Internet) er mikilvægt verkfæri fyrir gagnvirk samskipti. Upplýsinga- 

og samskiptatækni skipar sífellt stærri sess í að þjónusta breitt svið samskipta. Hinar fjölda-

mörgu nýju leiðir sem fólk getur átt í samskiptum leiða óhjákvæmilega til félagslegra og 

stjórnfræðilegra breytinga en að sama skapi er fólk duglegra að finna nýjar leiðir til að nota 

veraldarvefinn og leita upplýsinga (Shirky, 2008). Upplýsinga- og samskiptatækni hefur lítið 

sem ekkert verið nýtt í náms- og starfsráðgjöf hér á landi og er því forvitnilegt að skoða 

hvaða möguleika hún getur gefið innan sviðsins og hvers konar hæfnisþætti náms- og 

starfsráðgjafar þurfi að hafa til að geta nýtt sér hana.  

Síðustu þrjá áratugi hefur tölvutækni og veraldarvefurinn þróast á miklum hraða. Í dag 

eru um 2,7 milljarðar netnotenda í heiminum sem svarar til 39% íbúa heimsins (International 

Telecommunications Union, 2013). Eftir því sem netnotendum fjölgar verður veraldar-

vefurinn sífellt mikilvægari í daglegu lífi fólks. Fólk verður vant því að fá þjónustu beint til sín 

hvar sem það er og hvar sem netaðgengi er mögulegt. Þessi bylting í samskiptum getur falið í 

sér mikla möguleika fyrir stétt náms- og starfsráðgjafa, t.d. félagslegan jöfnuð (e. social 

equity) einstaklinga að náms- og starfsupplýsingum og nýtt tækifæri til náms (Digital Youth 

Care Network, 2013). Tækifærið er talið mikilvægt framlag til aukins jafnréttis og jafnaðar og 

með tilliti til náms- og starfsráðgjafar er félagslegur jöfnuður grundvallarmannréttindi þar 
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sem lögð er áhersla á að styðja við jöfn tækifæri einstaklinga til menntunar og atvinnu 

(Alþýðusamband Íslands, 2007). Þessu tengt er eitt brýnasta verkefni í menntamálum 

samtímans hér á landi nýtt tækifæri til náms fyrir þá sem ekki hafa lokið grunn- eða 

framhaldsskólanámi. Horft er til skyldu samfélagsins til að skapa þeim sem horfið hafa frá 

námi nýtt tækifæri, t.d. vegna takmarkaðrar þjónustu menntakerfisins eða persónulegra 

erfiðleika. Mæta þarf ólíkum þörfum einstaklinga, námstilboðin þurfa að vera opnari og 

sveigjanlegri og fjölbreytni þarf að vera sem mest (Þingskjal nr. 7/2005-2006).  

Á Íslandi hefur lengi verið uppi sú hugmynd um að hanna vefgátt sem muni veita 

upplýsingar um nám og störf og reyndar hafa verið gerðar allnokkrar tilraunir til að hrinda 

slíkum áformum í framkvæmd. Síðasta tilraunin kom fram á fundi ráðgjafarnefndar European 

Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) um náms- og starfsráðgjöf á Íslandi árið 2009 en 

þar var það markmið sett fram að kanna hvernig staðið yrði að uppbyggingu slíkrar vefgáttar. 

Þremur árum síðar, 2012, var gerð framkvæmdaáætlun og frá þeim tíma hefur 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf við 

Háskóla Íslands stýrt þeirri vinnu. Uppbyggingin er komin langt á leið fyrir tilstilli Instrument 

for Pre-Accession Assistance (IPA) styrks, mótframlags Fræðslusjóðs og vinnu fagaðila, en nú 

hefur öllum IPA-styrkveitingum verið frestað og því er óvíst með áframhald þeirrar vinnu 

(Fjóla María Lárusdóttir, 2013). Hin íslenska vefgátt hefur hlotið heitið næstaskref.is og var 

opnuð formlega 4. desember 2014 þó að vinnu við hana hafi ekki verið lokið. Í fyrstu var 

vefgáttin hugsuð fyrir fullorðna með litla formlega menntun sem má rekja til eins brýnasta 

verkefnis í menntamálum, að gefa fólki sem hefur ekki lokið grunn- eða framhaldsskólanámi 

nýtt tækifæri til náms. Vefgáttin er sögð langt frá því sem áætlað var en ef menn ná að halda 

kyndlinum á lofti þá gæti draumurinn um heildstæða vefgátt um nám og störf ræst sem væri 

aðlöguð fyrir stærri markhóp.  

Að sama skapi er vilji íslenskra stjórnvalda við uppbyggingu hinnar íslensku vefgáttar 

óskýr þrátt fyrir að stjórnvöld settu sér það markmið árið 2008 ásamt aðilum vinnu-

markaðarins að Ísland yrði meðal tíu efstu þjóða árið 2020 í rafrænni stjórnsýsluvísitölu og 

rafrænni þátttökuvísitölu Sameinuðu þjóðanna. Í dag, sex árum síðar, hefur ekki tekist að 

nýta upplýsingatæknina sem skyldi til að einfalda og bæta opinbera þjónustu miðað við 

önnur samanburðarlönd og liggur landið enn langt undir tíunda sæti (forsætisráðuneytið, 

2013).  

Kjörorð nýjustu stefnu ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið 2013‒2016 er: 
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„Byggjum, tengjum og tökum þátt“ og til að Íslendingar nái fram meiri hagkvæmni í notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni þurfa þeir í ríkari mæli en víðast hvar annars staðar að 

samnýta þekkingu, lausnir og tækjabúnað (innanríkisráðuneytið, 2013). 

Til þess að vel takist til þarf samvinnu almennings og hagsmunaaðila ásamt eftirfylgni um 

hvert önnur Evrópuríki stefna en markmið rannsóknar minnar var að koma til móts við hinn 

fjölbreytta hóp ráðþega á Íslandi og rannsaka þá möguleika sem upplýsinga- og 

samskiptatæknin getur haft upp á að bjóða innan náms- og starfsráðgjafar á Íslandi. Það var 

gert með því að ræða við sex reynda danska netráðgjafa sem hafa unnið við rafræna náms- 

og starfsráðgjöf í nokkur ár hjá ráðgjafarstofnuninni e-Vejledning. 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær, settar fram með markmið rannsóknarinnar að 

leiðarljósi. Spurt var yfir hvers konar hæfni náms- og starfsráðgjafar þurfi að búa til að nýta 

rafræna náms- og starfsráðgjöf sem og hverjir kostir og vandkvæði rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar væru. Kannað var hvort kynbundinn munur væri á hæfni ráðgjafa og hvað 

hægt væri að gera til að minnka líkurnar á öryggis- og trúnaðarbrotum sem er mögulegur 

fylgifiskur notkunar á veraldarvefnum sem tæki í náms- og starfsráðgjöf.  

Ráðgjafarstofnunin e-Vejledning hefur náð góðri uppbyggingu með aðstoð haldbærrar 

stefnumörkunar dönsku ríkisstjórnarinnar í rafrænni lausn til að styrkja sókn fyrir mennta- og 

atvinnulíf. Hlutverk e-Vejledning er að veita aðgang að náms- og starfsráðgjöf á landsvísu í 

gegnum rafræna miðla til að stuðla að því að fá fleiri einstaklinga í nám (Devoteam 

Consulting, 2010). Í ársskýrslum e-Vejledning hefur m.a. komið fram almenn ánægja notenda 

með þjónustu hennar og töluverð aukning hefur orðið á ráðgjafarviðtölum frá opnun hennar 

árið 2010 (e-Vejledning, 2012). Ég tel að reynsla og þekking dönsku netráðgjafanna geti haft 

áhrif á uppbyggingu, tengingu og aukna þátttöku Íslands á rafrænni náms- og starfsráðgjöf 

þar sem við getum týnt fram það jákvæða úr þeirra reynslu og lært af þeim mistökum sem 

þeir gerðu.  

Á Íslandi eru tíð starfsskipti sem kalla á bætt aðgengi upplýsinga um nám og störf og er 

talið að með bættu aðgengi að náms- og starfsupplýsingum muni það auka sókn í símenntun 

því meiri hæfni styrkir stöðu fólks á vinnumarkaði. Fólk getur þurft á upplýsingum og ráðgjöf 

að halda um námsframboð og starfsmöguleika á öllum stigum lífsins og þarf að sníða 

aðstoðina að þörfum þess sem eftir henni leitar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg H. 

Björnsdóttir, 2013). Fleiri skilyrði eru fyrir hendi hér á landi til að byggja upp vefgátt um nám 

og störf, til að mynda hefur almenningur mjög góðan aðgang að veraldarvefnum og við 
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eigum á að skipa góðu fagfólki í náms- og starfsráðgjöf sem kallar eftir aukinni þekkingu á 

ráðgjafarleiðinni (Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf, 2012). Við búum eins að 

góðum tengslum við erlenda sérfræðinga á sviði náms- og starfsráðgjafar og hafa 

menntayfirvöld  birt mikið af upplýsingum um nám og störf í mörgum útgáfum eins og 

námskrám, námsupplýsingum frá skólum og opinberum stefnum.  

Eins er auðveldlega hægt að tengja forsendur rafrænnar náms- og starfsráðgjafar við 

siðareglur náms- og starfsráðgjafa. Samkvæmt þeim reglum ber náms- og starfsráðgjafa að 

viðhalda fagþekkingu sinni og færni. Hann skal leitast við að tileinka sér nýjungar á sviði 

náms- og starfsráðgjafar og bæta þá faglegu þjónustu sem hann veitir (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2006). Með innleiðingu rafrænnar náms- og starfsráðgjafar á Íslandi býðst 

íslenskum náms- og starfsráðgjöfum upp á nýtt tækifæri til náms þar sem þeir geta brúað 

bilið á milli hæfni á notkun upplýsinga- og samskiptatækni og áhuga við gerð vefgáttar um 

nám og störf. Til að setja þetta í betra samhengi er hægt að vísa í orð Dr. James Sampson, en 

hann hefur í skrifum sínum og tali um rafræna náms- og starfsráðgjöf lagt áherslu á að náms- 

og starfsráðgjafar taki þátt í þróun og uppbyggingu vefgátta. Sampson hefur eins bent á 

mikilvægi öflugrar þjálfunar í notkun hennar og að náms- og starfsráðgjafar nýti sér þá 

þekkingu sem til er, því með því móti sé hægt að tryggja notkun, gæði og gagn vefgáttar 

(Sampson, 2008). Hafa verður í huga að þrátt fyrir að ýmsar góðar forsendur séu til staðar 

fyrir rafrænni náms- og starfsráðgjöf verður hinni hefðbundnu ráðgjöf, þ.e. ráðgjöf augliti til 

auglitis, ekki skipt út fyrir hana. Það sem er aftur á móti spennandi við að nota tæknina í 

ráðgjöf er breytileikinn (e. variation) og sveigjanleikinn (e. flexibility) sem hún býður upp á til 

að stækka (e. extend) og aðlaga (e. adapt) hina hefðbundnu ráðgjöf (Anthony og Nagel, 

2010). Engin ein ákveðin ráðgjafarþjónusta  hentar fyrir öll samfélög og því skiptir máli að 

geta boðið upp á mismunandi þjónustuleiðir eins og rafræna náms- og starfsráðgjöf 

(Sampson, Reardon, Peterson og Lenz, 2004).  

Hver ráðgjafarleið hefur sína kosti og sín vandkvæði. Bæði einstaklings- og hópráðgjöf 

geta t.d. verið árangursríkar en ekki jafngildar. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að velja 

ráðgjafarleið sem hentar best hverjum ráðþega fyrir sig. Hið sama á við um hefðbundna 

ráðgjöf og rafræna náms- og starfsráðgjöf. Þessar tvær ráðgjafarleiðir eru bersýnilega 

mismunandi þannig að í stað þess að spyrja: hvort hefðbundin ráðgjöf og rafræn náms- og 

starfsráðgjöf séu jafngildar væri réttara að spyrja: hvort rafræn náms- og starfsráðgjöf sé 

árangursrík. Niðurstöður rannsókna innan náms- og starfsráðgjafar hafa sýnt fram á árangur 
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hennar en fjöldi rannsókna á sviðinu er takmarkaður og frekar háður reynslu (Malone, 2007). 

Þörf er á áþreifanlegri (e. empirical) gögnum til að meta áhrif og árangur og til að skilja betur 

hinar einstöku miðlunar- (e. mediating variables) og leiðsagnarbreytur (e. facilitative 

variables) rafrænnar náms- og starfsráðgjafar (Richards og Viganó, 2013). Með 

miðlunarbreytum er átt við samskiptamáta náms- og starfsráðgjafa og ráðþega á 

veraldarvefnum eins og t.d. tölvupóstssamskipti, símaráðgjöf, netspjall (e. chat) og 

vídeófundi. Leiðsagnarbreytur koma hins vegar inn á atriði er varða þá möguleika og áhættur 

sem rafrænni náms- og starfsráðgjöf fylgja, t.d. yfir hvers konar hæfni náms- og 

starfsráðgjafar þurfa að búa, siðferðileg álitamál, öryggis- og trúnaðarmál, rannsóknir og 

erlendar fyrirmyndir (Richards og Viganó, 2013). Rýnt verður nánar í þessar breytur og fleiri 

hér á eftir en áður en það er gert er vert að geta svarað spurningunni: „Hvað er rafræn náms- 

og starfsráðgjöf?“ 

1.1 Rafræn náms- og starfsráðgjöf  

Rafræn náms- og starfsráðgjöf er fyrst og fremst verkfæri til að aðstoða ráðþega í náms- og 

starfsleit (Amundson, Harris-Bowlsbey og Niles, 2013). Í meginatriðum eru samskipti sem 

styðjast við rafræna miðla eins og tölvu, síma, farsíma, snjallsíma og spjaldtölvur sem og 

fjarfundabúnað flokkuð undir hugtakið rafræn náms- og starfsráðgjöf. Ýmis ensk heiti eru 

notuð yfir rafræna náms- og starfsráðgjöf og má þar nefna „online counseling“, „e-

counseling“, „cyber counseling“, „e-mail counseling“ og „web counseling.“ Skilgreiningar 

ráðgjafarleiðarinnar eru eins margar og heitin sem gefa til kynna að rafræn náms- og 

starfsráðgjöf geti tekið á sig ýmsar myndir. Með tilliti til veraldarvefsins hefur bandaríska 

stofnunin „National Board for Certified Counselors (NBCC)“ skilgreint rafræna náms- og 

starfsráðgjöf formlega sem verklag faglegrar ráðgjafar og upplýsingagjafar sem á sér stað 

þegar ráðþegi og náms- og starfsráðgjafi eru á aðskildum eða fjarlægjum stað og nota 

rafrænar aðferðir til að eiga samskipti í gegnum veraldarvefinn (Prabhakar, 2013).  

Með rafrænni náms- og starfsráðgjöf getur ráðþegi leitað þjónustu 24 klukkutíma á dag, 

sjö daga vikunnar, á nóttu sem degi og frá hvaða staðsetningu sem er sem hefur aðgengi að 

veraldarvef eða síma. Rafræn náms- og starfsráðgjöf felur í sér ákvæði um styttri eða lengri 

tíma í einstaklingsbundinni ráðgjöf til ráðþega og geta samskiptin verið ósamstillt (e. 

asynchronous), samstillt (e. synchronous) eða hvorutveggja (Sampson, 2008). Ósamstillt 

samskipti valda reglulegum viðbragðstöfum. Tölvupóstur (e. emailing), tíst (e. tweeting), 
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blogg (e. blogging) og sms (e. texting) eru dæmi um ósamstillt samskipti. Samstillt samskipti 

bjóða hins vegar upp á samskipti milli tveggja einstaklinga án viðbragðstafa. Netspjall með 

eða án vefmyndavélar (e. text chatting with or without webcams) og samskipti með 

táknmyndum eru dæmi um samstillt samskipti. Samstillt samskipti bjóða upp á hraðari 

úrvinnslu og meiri samskipti en kostir ósamstilltra samskipta eru einkum þeir að sendandi og 

móttakandi fá meiri tíma til að svara (Osborn, Dikel, Sampson og Harris-Bowlsbey, 2011). 

Rafræn náms- og starfsráðgjöf getur verið í boði sem stök þjónusta eða verið viðbót við aðra 

þjónustu eins og fyrir vefgáttir um nám og störf (Bambling, King, Reid og Wegner, 2008). 

Rafræn náms- og starfsráðgjöf hefur þann möguleika að aðstoða einstaklinga sem hafa ekki 

aðgengi að hefðbundinni ráðgjöf eða kjósa fremur þá ráðgjafarleið. En rafræn náms- og 

starfsráðgjöf hentar þó ekki hvaða ráðþega eða náms- og starfsráðgjafa sem er. Náms- og 

starfsráðgjafi sem óskar eftir að bjóða upp á rafræna náms- og starfsráðgjöf verður fyrst að 

íhuga nokkra þætti. Hann þarf til að mynda að íhuga hvers konar hæfni hann þurfi að búa 

yfir, hvers konar þjónustu hann vilji bjóða upp á, uppbyggingu rafrænnar upplýsingasíðu og 

hann þarf að skoða samhæfni vélbúnaðar og hugbúnaðar hans og ráðþega þar sem tölvur 

keyra ekki allar á sama stýrikerfi eða hafa innbyggðan hljóðnema eða hátalara (Ravis, 2007). 

Einnig þarf náms- og starfsráðgjafi að huga að reynslu ráðþega við beitingu tækjabúnaðar og 

gæta fyllsta trúnaðar við ráðþega. Hagsmunir hins einstaka ráðþega á alltaf að vera ráðandi 

þáttur þegar tekin er ákvörðun um slíka ráðgjöf og náms- og starfsráðgjafar eru bundnir 

trúnaði samkvæmt gildandi siðareglum fagstéttarinnar. Í hinum íslensku siðareglum er lögð 

áhersla á manngildi og virðingu, sjálfræði, heill og velferð ráðþega (Ravis, 2007).  

Af framangreindu má draga þær ályktanir að rafræn náms- og starfsráðgjöf geti tekið á 

sig ýmsar myndir, frá nýtingu mismunandi samskiptamiðla til ólíkra heita hennar. Rafræn 

náms- og starfsráðgjöf getur bætt aðgengi fólks að náms- og starfsráðgjöf með löngum 

opnunartíma og með nýtingu ýmissa samskiptamiðla sem fyrr getur. Áður en rafræn náms- 

og starfsráðgjöf er nýtt þurfa náms- og starfsráðgjafar að afla sér upplýsinga um hana og 

meta möguleika hennar fyrir sig og ráðþega sína. 

1.2 Tilkoma tækninnar í náms- og starfsráðgjöf 

Fjarráðgjöf (e. non-face-to-face therapeutic work) er ekki ný af nálinni. Í kringum 1940 

skrifaði upphafsmaður mannúðarsálfræði, Carl Rogers, af eldmóði um kosti þess að nota 

upptökur á hljóðsnældu við ráðgjöf til að bæta hag ráðþega, auka ráðgjafarþjálfun og eftirlit. 
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Jafnvel fyrir þann tíma, með því að nota fáanlega samskiptatækni síns tíma útfærði geð- og 

taugalæknirinn Sigmund Freud greiningu sína á „Little Hans“ með bréfi (Rothschild, 1997) og 

sjálfsgreiningu í gegnum bréfaskriftir við háls- og eyrnasérfræðinginn Wilhelm Fliess (Kaplan, 

1997). Mörg okkar hafa viðhaldið samböndum við vini og elskhuga með bréfum. Pennavinir 

sem hafa aldrei hist augliti til auglitis eiga það til að fullyrða að þeir hafi stofnað til afar náins 

sambands. Með tilliti til þess er það kannski ekki svo byltingarkennt að vinna með texta og 

ímyndir (e. images) (Jones og Stokes, 2009).  

Tölvur og önnur form tækninnar eins og vídeóstreymi (e. live video links) hafa verið 

notuð við ýmsar gerðir ráðgjafar síðan í kringum miðjan sjöunda áratug síðustu aldar og hafa 

ýmsar niðurstöður rannsókna á þeirri notkun verið hvetjandi frá þeim tíma til núverandi 

aldar. Í undirkafla 1.9.1 verður fjallað nánar um rannsóknir á sviði rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar sem styrkt geta notkun rafrænnar stjórnsýslu hér á landi.  

Þrátt fyrir þessa yfirgripsmiklu sögu virðast viðbrögð við hugmyndinni um rafræna náms- 

og starfsráðgjöf ekki hafa breyst verulega. Hugmyndin er enn oft álitin ný og jafnvel ekki talin 

eiga heima innan fags sem er byggt eingöngu á verðleikum mannlegra samskipta (Goss og 

Anthony, 2012).  

Aðrir hafa verið reiðubúnari að taka hugmyndinni opnum örmum, sumir með ákafa sem 

hefur leitt þá til þess að stökkva út í framkvæmd prófunar til að athuga hvort hugmyndin sé 

árangursrík og örugg fyrir ráðþega. Fyrir óreynda náms- og starfsráðgjafa leynast gryfjur í 

hugmyndinni og því er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafi fái þjálfun í beitingu og lesi sér til 

um efnið því heimildir um efnið eru margar nú til dags (Anthony og Nagel, 2010).  

Tækninni fleytir fram og í nánustu framtíð verður það ekki sjálfgefið að viðtöl við náms- 

og starfsráðgjafa eigi sér endilega stað augliti til auglitis (Lindberg, 2007). Til að geta 

undirbúið verðandi netráðgjafa til að vinna á skilvirkan (e. effective) hátt með ráðþegum, þá 

gæti það gagnast að endurskoða farveg faglegrar umbreytingar með því að brúa bilið á milli 

kenninga og þjálfunar (Adeymo og Agokei, 2012). 

1.3 Kenningarleg nálgun rafrænnar náms- og starfsráðgjafar  

Kenningar um þróun starfsferils, starfsval og ákvarðanatöku um nám og störf hafa verið 

margar og misjafnar í gegnum tíðina. Það er mikilvægt að hafa í huga að rafræn náms- og 

starfsráðgjöf felur í sér mismunandi aðferðir til miðlunar á hefðbundnari aðferðum, en 

ráðgjafarferlið er alltaf hið sama. Að því sögðu verður komið inn á rafræna náms- og 
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starfsráðgjöf út frá sex kenningarlegum nálgunum í kaflanum sem hafa reynst vel í þess 

háttar ráðgjöf en á mismunandi vegu. Kenningarnar eru sálgreiningin (e. Psychodynamic 

perspectives), mannúðarstefna/persónulæg ráðgjöf (e. Humanistic perspectives/Person-

centred), hugræn atferlismeðferð (e. Cognitive-behavioural methods), kenning Holland (e. 

Holland´s theory), lausnamiðuð nálgun (e. Solution focused therapy) og kenningin um 

hugræna úrvinnslu upplýsinga (e. Cognitive information processing approach) (Anthony og 

Nagel, 2010, Sampson, Reardon, Peterson og Lenz, 2004).  

Kenningarnar sex koma allar inn á þrjá mest rannsökuðustu þætti innan náms- og 

starfsráðgjafar sem eru gjarnan kallaðir hinir þrír stóru (e. the big three) en það eru áhugi, 

þarfir og hæfni (Swanson og D‘Achiardi, 2005). Þættirnir eru þó langt því frá að vera þeir einu 

sem skipta máli við náms- og starfsval því hver kenning á sviði náms- og starfsráðgjafar og 

hugmyndafræði hennar getur orðið netráðgjafa styrkur í starfi hans. Og með því að taka tillit 

til ólíkra hugmynda fræðilegra kenninga er hægt að fá alhliða skýringu á hegðun einstaklinga 

á starfsferlinum (Kidd, 2006).  

1.3.1 Sálgreiningin (e. Psychodynamic perspectives) 

Sálgreiningin er grundvallarkenning innan ráðgjafar og byggist m.a. á verkum geð- og 

taugalæknisins Sigmund Freud. Megininntak kenningarinnar snertir þekkingu á fortíð 

ráðþega og varpar hún ljósi á hvað getur gerst í komandi tíð. Hið ómeðvitaða ferli sem á sér 

stað í lífi ráðþega og athugun á því innan rafrænnar náms- og starfsráðgjafar getur leitt til 

hrífandi túlkunar á mannshuga ráðþega fyrir netráðgjafann sem hefur áhuga á sál-

greiningunni sem getur leitt til styrkingar á ráðgjafarferlinu (Anthony og Nagel, 2010).  

Útskýringar með rituðum orðum taka tíma og krefjast aðgátar innan trausts 

ráðgjafarsambands. Sú hætta er fyrir hendi innan rafrænnar náms- og starfsráðgjafar að 

netráðgjafi bjóði upp á hvatvíslega útskýringu sem getur leitt til ákveðins skaða fyrir ráðþega. 

Ef það er hins vegar vel staðið að ráðgjafarsambandinu og því gefinn tími geta áhrifaríkar 

breytingar orðið innan hugsunarferils netráðgjafa og ráðþega. 

Það er mögulegt að geta sér til um hvernig og hvar sálgreiningin kemur inn í hinn 

rafræna heim. Allt frá hugarburði ráðþega um netráðgjafann, sem hann sér ekki eða heyrir í 

ef um t.d. tölvupóstsamskipti er að ræða, til tilfærslu (e. transference) og verndunar (e. 

projection) atriða sem netráðgjafinn hefur gagnvart eigin vélbúnaði (e. mechanism) og að 

lokum til innihalds tölvupósts (Anthony og Nagel, 2010).  
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1.3.2 Mannúðarstefna/persónulæg ráðgjöf (e. Humanistic 

perspectives/Person-centred) 

Einn helsti forvígismaður mannúðarsálfræðinnar var bandaríski sálfræðingurinn Carl 

Rogers. Hann trúði því að ráðgjöf ætti ávallt að taka mið af hagsmunum hins ráðandi ráðþega 

í stað ráðgjafa sem auðveldlega er hægt að tengja við rafræna náms- og starfsráðgjöf þar 

sem sú ráðgjafarleið miðast við það sama (Whybrow og Wildflower, 2011).  

Áhersla kenningarinnar er sú að hver manneskja sé einstök og í eðli sínu góð, hver og 

einn hafi frjálsan vilja og heilbrigða sjálfsmynd. En hlutverk sérfræðings eins og netráðgjafa 

er að hjálpa fólki til að hjálpa sér sjálft. Þegar unnið er með texta í gegnum veraldarvefinn er 

notkun ráðgjafans á sterkri meðvitaðri persónu það sem gerir samskiptunum kleift að færa 

ráðþegann í hvaða þá átt í lífi þeirra sem þeir vilja fara. Ráðgjafinn þarf að þekkja sjálfan sig, 

eigin styrkleika og veikleika og vera fær um að taka ákvarðanir á grunni þeirrar 

sjálfsþekkingar. Hann vinnur einnig kerfisbundið að því að draga úr vanlíðan ráðþega með því 

að efla innsæi og skilning þeirra á rótum vandans (Anthony og Goss, 2009).   

Eitt af skilyrðum kenningarinnar er að ráðgjafinn geti bæði skilið ráðþegann og sett sig í 

spor hans en einnig að hann geti komið ráðgjöf sinni skilmerkilega frá sér. Það er mikil kúnst 

að geta sýnt ráðþega samkennd (e. empathy) og geta sett sig í spor hans. Að auki krefst það 

mikillar þjálfunar og tíma að læra að veita ráðgjöf í gegnum hið ritaða orð og sýna ráðþegum 

að þeir eru ekki einir í heiminum.  

Annað skilyrði er skilyrðislaus jákvæðni (e. unconditional positive regard) sem getur 

hafist fyrir ráðgjafarvinnu til að mynda með vel unninni vefsíðu um hina rafrænu náms- og 

starfsráðgjöf þar sem einstaklingar geta aflað sér upplýsinga um ráðgjafarleiðina og net-

ráðgjafana. Netráðgjafi þarf einnig að gæta vel að samsvörun (e. congruence) í samskiptum 

við ráðþega, þ.e. hann þarf að huga vel að því hvað sé viðeigandi í svörun og setja fram réttar 

upplýsingar, og á það sama við um ráðþegann (Anthony og Goss, 2009). 

1.3.3 Hugræn atferlismeðferð (e. Cognitive-behavioural methods) 

Eins og nafnið bendir til snúast hugrænar kenningar um hugarstarf einstaklingsins, rétt eins 

og sálgreiningin. Það er hins vegar mikilvægur greinarmunur á kenningunum tveimur. 

Kennismiðir sálgreiningarinnar leggja einkum áherslu á duldar hvatir, væntingar og þrár en 

þeir sem aðhyllast hugrænar kenningar leggja áherslu á það hvernig fólk tekur við 

upplýsingum, hvernig það vinnur úr þeim og hvernig þær liggja til grundvallar túlkunar 
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einstaklingsins á umhverfinu. Kenningar hugfræðinga (e. cognitive psychologists) snúast um 

það að maðurinn safni, geymi, breyti og túlki í sífellu ytri upplýsingar sem höfðar vel til 

upplýsingastreymisins í rafrænni náms- og starfsráðgjöf (Andersson, 2009).  

Hugræn atferlismeðferð er tvíþætt, annars vegar er leitast við að breyta hugarfari sem 

stuðlar að einkennum röskunar og hins vegar að breyta þeirri hegðun sem viðheldur henni. 

Auk ráðgjafar fær ráðþegi gjarnan ýmsar æfingar til að gera á milli tíma. Tilgangur æfinganna 

er í fyrsta lagi að hjálpa ráðþega að bera kennsl á bjagaðar hugsanir, viðhorf og gildi en það 

felur í sér að hann getur skrifað niður hugsanir sínar, aðstæður og tilfinningar. Í öðru lagi þá 

prófar ráðþegi viðhorf sín og gildi með svokölluðum atferlistilraunum til að reyna á 

sannleiksgildi þeirra en með þessari aðferð er gerð tilraun til að leiðrétta óraunhæf hugarferli 

sem verða til þess að líðan ráðþegans verður betri (Westbrook, Kennerley og Kirk, 2011). 

1.3.4 Kenning Holland (e. Holland´s theory) 

Kenning Holland er ein mest rannsakaða kenningin á sviði starfsþróunar. Inntak hennar felur 

í sér að til þess að hægt sé að útskýra hegðun fólks þurfi bæði að skoða persónuleika þess og 

umhverfi. Holland hélt því fram að flokka mætti starfsáhuga fólks og starfsumhverfi í sex 

meginsvið, handverkssvið (e. realistic), vísindasvið (e. investigative), listasvið (e. artistic), 

félagssvið (e. social), athafnasvið (e. enterprising) og skipulagssvið (e. conventional) sem eru 

þekkt sem HVLFAS kvarðinn hér á landi. Kenningin gerir ráð fyrir að með auknu samræmi 

milli manngerða annars vegar og starfsumhverfis hins vegar megi búast við því að 

einstaklingurinn sýni ánægju og árangur í starfi sínu (Sharf, 2006). 

Með kenningunni er talið mikilvægt að einstaklingar búi yfir sjálfsþekkingu sem leggja 

megi til grundvallar við náms- og starfsval í hinu síbreytilega umhverfi okkar. Ýmsar 

bandarískar rannsóknir á formgerð starfsáhuga styðja gildi kenningar Holland en samkvæmt 

þeim hefur kenningin, matstæki (e. assessment instruments) hans og inngrip (e. 

interventions) umbreytt náms- og starfsaðstoð náms- og starfsráðgjafa, skóla og 

ópersónulegs vélbúnaðar (e. impersonal mechanism). Breytinguna má rekja til hins einfalda 

og stýrða kerfis kenningarinnar sem kemur skipulagi á upplýsingum um áhugasvið fólks og 

vinnuumhverfi. Eins má rekja umbreytinguna til þæginda kenningarinnar varðandi samskipti 

náms- og starfsráðgjafa og ráðþega sem og vegna eðlis hins sjálfstjórnandi (e. self-directed) 

inngrips og matstækja sem hann þróaði (Gottfredson og Johnstun, 2009). Nýlegar erlendar 

rannsóknir á kenningu Holland hafa hins vegar sýnt að menning og uppbygging samfélags og 
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atvinnulífs sé ekki sambærileg alls staðar. Út frá þeim sjónarmiðum varð íslenska 

áhugakönnunin Bendill til en hún á að endurspegla hinn íslenska vinnumarkað og 

námsframboð (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Með tilkomu fyrstu heildstæðu íslensku vefgáttarinnar um nám og störf, næstaskref.is, 

munu notendur hennar geta greint náms- og starfsáhuga sinn eftir stafakerfi Holland og bent 

á nám og störf sem tengjast áhugasviði þeirra. Á vefgáttinni verða einnig að finna 

áreiðanlegar og uppfærðar upplýsingar um störf, nám og þjálfun ásamt atvinnumöguleikum 

sem teljast mikilvægir þættir leikniþjálfunar í að stjórna starfsferli. Markmið vefgáttarinnar 

er að notendur efli starfsvitund sína, þ.e. að einstaklingur móti með sjálfum sér skýra 

hugmynd um eigið atgervi með tilliti til krafta og hæfileika og greiði þannig fyrir hvaða 

möguleikar standa eftir opnir fyrir hann (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg H. 

Björnsdóttir, 2013). Ítarlega umfjöllun um næstaskref.is má finna í kafla 1.10. 

1.3.5 Lausnamiðuð nálgun (e. Solution focused therapy) 

Lausnamiðuð nálgun leggur áherslu á að ráðþegar einblíni ekki á vandamálin og orsök þeirra 

við úrlausn mála heldur sjái það sem er nú þegar að ganga vel hjá þeim. Til að nálgunin skili 

árangri er afar brýnt að ráðþegi viðurkenni vanda sinn og sé tilbúinn að ræða hann. 

Mikilvægt er að fá fram sýn ráðþega á sjálfum sér, því það er sýn hans og viðhorf sem skipta 

máli til að finna rétta lausn sem hentar honum (De Jong og Berg, 2008).  

Í skýrslu frá forsætisráðuneytinu (2012) um samþættingu menntunar og atvinnu er 

komið inn á mikilvægi þess að örva nemendur í verkefnabundnu og lausnamiðuðu námi og 

að ýta þurfi undir frumkvæði, gagnrýna hugsun og skapandi starf þeirra. Talið er að nýta 

þurfi nýja miðla sem nemendur nota utan skóla til að glæða áhuga þeirra á náminu og auka 

fjölþætt verkefnaskil t.d. í formi margmiðlunar. Rafræn náms- og starfsráðgjöf sem og 

vefgátt um nám og störf eru dæmi um miðla sem hægt væri að nýta til að koma til móts við 

nemendur sem og aðra einstaklinga sem leita sér upplýsinga um nám og störf. 

Til að nýta veraldarvefinn á áhrifaríkan hátt við starfsákvörðunartöku er gjarnan litið til 

hugtaksins viðbúnaðar (e. readiness) sem höfðar vel lausnamiðaðrar nálgunar. Með 

viðbúnaði er átt við færni (e. skills) einstaklings til að taka viðeigandi starfsákvörðun með 

tilliti til margbreytileika (e. complexity) fjölskyldna, skipulags, samfélags og fjárhagslegra 

þátta sem geta haft áhrif á starfsferilsþróun. Einstaklingur með háan viðbúnað (e. high 

readiness) fyrir starfsákvörðunartöku er líklegri til að nýta veraldarvefinn á áhrifaríkari hátt 
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Mynd 1: Pýramídi um úrvinnslu 
upplýsinga (Reardon, Lenz, Sampson, 
Jr. og Peterson, 2009, bls. 56). 

en sá sem hefur lágan viðbúnað (e. low readiness) (Sampson, Mcclain, Musch og Reardon, 

2013). 

1.3.6 Kenningin um hugræna úrvinnslu upplýsinga (e. Cognitive information 

processing approach) 

Kenningin um hugræna úrvinnslu upplýsinga flokkast undir kenningar um ákvarðanatöku (e. 

career decision-making theories) sem eru ýmist lýsandi eða stýrandi. Í lýsandi kenningum (e. 

descriptive) er því lýst hvernig fólk ber sig gjarnan að við ákvarðanatöku en með stýrandi 

kenningum (e. prescriptive) er litið til þess hvernig best er að taka ákvarðanir. Kenningin um 

hugræna úrvinnslu upplýsinga er stýrandi en markmið hennar er að aðstoða einstaklinga við 

að taka ákvarðanir um störf og styrkja getu þeirra til að taka ákvarðanir í framtíðinni (María 

Dóra Björnsdóttir, Sif Einarsdóttir og Jónína Kárdal, 2008). 

Rætur kenningarinnar má rekja til hugrænnar atferlismeðferðar þar sem horft er til þess 

að tilfinningar og hegðun einstaklings ákvarðist einkum af hugsunum hans um sjálfan sig og 

umheiminn. Einstaklingurinn þarf að læra að bera kennsl á hamlandi hugsanir sínar og 

leiðrétta þær (María Dóra Björnsdóttir, Sif Einarsdóttir og Jónína Kárdal, 2008). 

Grundvallarhugmyndir kenningarinnar um hugræna úrvinnslu upplýsinga eru settar fram 

sem pýramídi um úrvinnslu upplýsinga sem snerta 

ákvarðanir um nám og störf (sjá mynd 1). 

Í neðsta lagi pýramídans eru svið þekkingar (e. knowledge 

domains) sem skiptist í tvennt, sjálfsþekkingu (e. self-

knowledge) og þekkingu á störfum (e. occupational 

knowledge). Fyrir miðju er svið ákvarðanatöku (e. 

decision skills domain) en það svið lýsir fimm stiga ferli 

sem einstaklingar fara í gegnum við ákvarðanatöku. Ferlin 

eru samskipti, greining, samantekt, mat og framkvæmd. Svið framkvæmdar og úrvinnslu (e. 

executive processing domain) trónir efst á pýramídanum en það vísar til þekkingar 

einstaklings á eigin hugsunum (e. meta-cognitions) og lykilhugtök þess eru sjálfstal, 

sjálfsvitund, eftirlit og stjórnun. Lykilhugtökin vísa til þeirra hugmynda sem einstaklingur 

hefur um sjálfan sig og hvernig honum líður í ákvörðunarferlinu (Reardon, Lenz, Sampson, Jr. 

og Peterson, 2009). 
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Í samræmi við fagleg vinnubrögð er mælt með að netráðgjafi athugi sjálfur hvort rafræn 

náms- og starfsráðgjöf henti ráðþega með því að beita skimun (e. screening) á hann, t.d. í 

formi spurningalista. Ef skimun tekst vel er næsta skref að velja samskiptamiðil eða miðla 

sem ráðþegi og netráðgjafi vilja nota í samskiptum sín á milli sem og að fara yfir ábyrgð og 

aðild hvors aðila fyrir sig (Sampson, Shy og Cooley, 2008). 

Af þessari umfjöllun um ráðgjafar- og starfsferilskenningar má draga þær ályktanir að til 

eru kenningar sem hafa reynst vel í rafrænni náms- og starfsráðgjöf. Engin ein þeirra er þó 

sögð betri eða réttari en önnur þar sem hver kenning getur haft hagnýta þýðingu. 

1.4 Hinir ýmsu samskiptamiðlar rafrænnar náms- og starfsráðgjafar  

Afar fjölbreytt úrval samskiptamiðla er til og þúsundir slíkra vefsíðna má finna á 

veraldarvefnum. Talið er að rúmlega milljarður manna notist við samskiptamiðla á degi 

hverjum og við hvaða samskiptamáta sem er skilja einstaklingar eftir tilfinningaleg áhrif (e. 

imprint) (Omoteso, 2012).  

Hér verða teknir fyrir miðlar sem hægt er að nýta í rafrænni náms- og starfsráðgjöf og 

verður hugað sérstaklega að skilgreiningum þeirra. 

Tölvupóstur (e. e-mail) 

Tölvupóstur er algengasta form samskipta milli fólks á veraldarvefnum og er hann talinn 

einfaldur í notkun. Til að stofna tölvupóst skrifar sendandi skilaboð og sendir til póstforrits 

móttakanda. Skilaboðin eru opnuð, lesin og móttakandi velur hvort hann svarar eður ei. 

Viðhengi (e. attachment) geta einnig verið send og lesin í gegnum tölvupóst. 

Allar hliðar tölvupóstsamskipta þarf að hugleiða, frá titli, uppbyggingu tölvupóstar og til 

lokaorða þar sem hver hlið felur í sér lýsingu (e. expression) og skilning (e. meaning). 

Tölvupóstur er eitt af aðal verkfærum tilfinningalegra samskipta. Á hverjum degi eru skilaboð 

send með tölvupósti til að tjá tilfinningar eins og gleði, hamingju, ást, sorg, spennu og eftirsjá 

(Maples og Han, 2008).  

Umræðu- og vídeófundir (e. forums and videoconferencing)  

Umræðufundir fara fram á ákveðinni vefsíðu þar sem einstaklingar þurfa að skrá sig inn með 

lykilorði. Áskrifendur geta deilt umræðuefnum og lesið og svarað efni frá öðrum áskrifendum 

með sínu eigin nafni eða með dulnefni (Anthony og Nagel, 2010). Mikið er rætt um dulnefni í 

tengslum við veraldarvefinn. Margoft hefur verið bent á þann ókost dulnefnis að fólk getur 
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komið fram í skjóli þess og sett fram ærumeiðandi ummæli um aðra eða villt á sér heimildir. 

En dulnefni hefur ýmsa kosti. Dulnefni getur t.d. veitt áskrifendum öryggistilfinningu og aukið 

þor til að birta efni sem þeir hefðu síður gert undir eigin nafni (Esere, Omotosho og Idowu, 

2012).  

Umræðufundir eru taldir henta vel hópum og geta þeir farið fram með mynd (e. image) 

með notkun vefmyndavélar, myndbandi (e. video) eða vefhlekkjum (e. links) sem settir eru á 

vefsíðuna (Anthony og Nagel, 2010). 

Vídeófundir er nálgun við hefðbundna náms- og starfsráðgjöf þar sem náms- og 

starfsráðgjafi og ráðþegi sjá hvorn annan á meðan ráðgjöf stendur. Erlendis hefur þessum 

samskiptamiðli verið sýndur mikill áhugi og sérstaklega af þeim sem búa á afskekktum 

svæðum eða þeim sem búa við frelsisskerðingu eins og fangar og einstaklingar sem eru 

bundnir heima (Holmes og Ainsworth, 2004). 

Smáskilaboð (e. instant messaging) og netspjall (e. chat) 

Með smáskilaboðum skrifa eða tala (með aðstoð vefmyndavélar) tveir eða fleiri einstaklingar 

saman í gegnum forrit í tölvunni, snjallsímanum (e. smartphone), spjaldtölvunni (e. tablet) 

sem er tengd veraldarvefnum eða öðru gagnaflutningsneti. Forritið getur geymt lista yfir 

tengiliði notanda með upplýsingum um hverjir eru tengdir forritinu og hverjir ekki. Forritin 

„Windows Live Messenger“, „Skype“, „ICQ“ og „Yahoo Messenger“ eru dæmi um forrit sem 

bjóða upp á notkun smáskilaboða (Ou og Davison, 2011). 

Netspjall er skriflegt rafrænt samtal, oftast í gegnum veraldarvefinn á rauntíma. Með 

vafranum er hægt að skrá sig inn á fyrirfram valda spjallrás og sjá á skjánum sínum hvað aðrir 

á spjallrásinni skrifa um leið og það er skrifað. Á sama hátt sést það sem maður hefur sjálfur 

skrifað hjá þeim sem eru tengdir spjallrásinni. Hægt er að velja hvort spjallað er við alla á 

spjallrásinni eða bara við útvalda notendur (Ou og Davison, 2011).   

Símaráðgjöf (e. telephone counseling) 

Með símaráðgjöf er átt við hvers konar sálfræðilega þjónustu í gegnum síma. Símaráðgjöf í 

gegnum heimasíma hefur þekkst í yfir 40 ár en farsímaráðgjöf, samskipti með smá-

skilaboðum, ráðgjöf gegnum hugbúnað farsíma eða fjarfundabúnað eru nýjar aðferðir sem 

ekki er komin mikil reynsla á að nýta í ráðgjöf (Anthony og Nagel, 2010). Notkun farsíma var 

talin óviðeigandi fyrir ráðgjöf hér áður fyrr vegna mögulegra sambandstruflana, 

rafhlöðubilunar, hugsanlegrar hættu á meðan á akstri stæði og trúnaðar (Payne, Casemore, 
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Neat og Chambers, 2006). Enn eru þetta fullgild íhugunarefni en farsímatæknin hefur þróast 

mikið undanfarin ár og má þar benda á að merkis- og rafhlöðuvandamál eru ekki eins 

vandráðin, handfrjáls búnaður er til og fleiri einstaklingar nota farsíma í stað heimasíma 

(Anthony og Nagel, 2010).  

Blogg (e. blogs) 

Blogg er í stuttu máli dagbókarform á veraldarvefnum. Að blogga sem sjálfmeðferð getur 

veitt ráðþega huggun, sjálfíhugun og tækifæri til að þróa sína eigin rödd (Tan, 2008). Með 

eigin rödd er átt við hugsanir einstaklinga sem aðstoðar þá að vega og meta það sem þeir 

upplifa. Náms- og starfsráðgjafi þarf að fara vel yfir með ráðþega um hvað hann megi skrifa 

og hvað ekki út frá náms- og starfsráðgjöfinni vegna trúnaðar á milli beggja aðila (Anthony, 

2004). 

Sýndarheimur (e. virtual reality) og avatars 

Í sýndarheimi getur fólk átt samskipti í rauntíma í gegnum myndræna persónu sína eða 

avatar (karakter). „Second Life“ er dæmi um sýndarheim með sitt eigið hagkerfi. Við 

skráningu er búinn til avatar, honum er gefið nafn, útlit valið og hefst þá fyrsta 

könnunarferðin um „Second Life“-heiminn. Hægt er að eiga samskipti við aðra avatara 

annaðhvort með textaskilaboðum eða með beinum samræðum (Second Life, e.d.). Avatar 

geta t.d. frætt hverja aðra um nám og störf og hvar hægt sé að nálgast nánari upplýsingar 

um efnið.  

Sýndarheimur hefur einnig reynst mikilvægt og árangursríkt hjálpartæki fyrir 

einstaklinga með þrálát geðræn vandamál eins og fælni þar sem einstaklingur getur falið sig 

á bak við sinn avatar og þorir því fremur að leita sér aðstoðar (Morie, Haynes, Chance og 

Purohit, 2012). Stíl ráðgjafar má rekja til sálgreiningar Sigmund Freud þar sem markmiðið er 

að auka aðlögunarhæfni ráðþega, gera hið ómeðvitaða meðvitað og styrkja sjálfið (e. ego). 

Félagsleg netkerfi (e. social networks) 

Félagslegar netkerfissíður eins og Facebook og Twitter hafa verið nýttar í ráðgjafarvinnu 

erlendis og hafa sumir ráðgjafar borið því við að óformlegt samband (e. informal contact) við 

ráðþega á félagslegum netkerfissíðum geti gert samskiptin mannúðlegri og ráðgjafa 

aðgengilegri (Barak og Grohol, 2011). Dæmi um íslenskar þýðingar fyrir þessar tvær 

félagslegu netkerfissíður, sem teknar eru úr slangurorðabók Snöru, eru Fésbók, 
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Hvarmskinna, Snjáldurskjóða og Trýna fyrir Facebook en tíst, tvít, tvitt eða tvítra fyrir Twitter 

(Slangurorðabók Snöru, e.d.).  

Huga þarf vandlega að því hvernig samskipti við eigum hvert við annað á þessum 

félagslegu netkerfissíðum og hvaða pyttir geta leynst á veginum þar sem gagnkvæm 

samskipti eru möguleg, t.d. þau að ráðgjafi sé vinur á Facebook. Með tilliti til þessarar 

umræðu er í dag hægt að leita sér ráðgjafar vegna innritunar í framhaldsskóla á Íslandi í 

gegnum Facebook-síðuna: Ráðgjöf vegna innritunar í framhaldsskóla. Á þeim vettvangi geta 

ráðþegar og vinir/félagar ráðgjafa gert athugasemdir við myndir hans og skrifað honum 

skilaboð. Sambandsstaða ráðgjafa er sýnileg öllum sem hann ert tengdur við og tilkynningar 

eru sendar út ef þetta breytist. Öllum þessum atriðum þarf að huga að þegar ráðgjafi er á 

veraldarvefnum faglega, hvort sem það tengist vinnu með ráðþegum í þessu umhverfi eða 

ekki (Anthony og Nagel, 2010). Í siðareglum Félags íslenskra náms- og starfsráðgjafa, sem 

ætlað er að efla fagvitund náms- og starfsráðgjafa og stuðla að fagmennsku í starfi með 

hagsmuni ráðþega í fyrirrúmi, er m.a. bent á mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafar 

forðist að aðhafast nokkuð sem rýrt gæti það traust sem ríkja ber milli stéttarinnar og 

almennings (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2006). 

Þá ályktun má draga af umræðu um samskiptamiðla að enginn einn samskiptamiðill er 

talinn betri en annar og til að koma til móts við flóru ráðþega er mikilvægt að netráðgjafi 

kynni sér vel alla samskiptamiðla til að upplýsa sjálfan sig og ráðþega um möguleika og 

beitingu hvers miðils. Við val á miðlum er gott að hafa eftirfarandi í huga: 

- Notendur verða að vera nægilega öruggir og hæfir með samskiptaverkfærið (e. 

interaction tool) sem notað er og vita af svæðum þar sem öryggismál gætu leitt til 

trúnaðarbrots. 

- Samskiptaverkfærið og hugbúnaðurinn sem verða fyrir valinu þurfa að vera 

samrýmanlegir (e. compatible) við þjónustumiðilinn (e. service delivery) og huga þarf 

vel að öryggisskilyrðum.  

 

Þegar samskiptamiðill hefur verið valinn þarf að fara yfir nokkur atriði áður en ráðgjöf 

hefst til að forðast misskilning eins og kostur er á milli netráðgjafa og ráðþega (Evans, 2009). 
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1.5 Hin fyrstu tengsl í rafrænni náms- og starfsráðgjöf 

Að baki náms- og starfsráðgjafar liggur fagleg þekking og vinnubrögð og starfsheitið náms- og 

starfsráðgjafi vísar til þess að sá hinn sami veiti faglega ráðgjöf á grundvelli sértækrar 

menntunar sinnar (Ágústa E. Ingþórsdóttir, 2009). Við upphaf hefðbundinnar ráðgjafarleiðar 

er talið ákjósanlegt að upplýsa ráðþega um eðli þjónustunnar og fá upplýst samþykki (e. 

informed consent) þeirra fyrir ráðgjöfinni. Það sama á við um fyrstu tengslin milli netráðgjafa 

og ráðþega í rafrænni náms- og starfsráðgjöf. Netráðgjafi ætti að útskýra ítarlega þjónustu-

leiðina, skilmála hennar, kosti og áskoranir. Tengd málefni eins og friðhelgi (e. privacy), 

trúnaður (e. confidentiality), lagalegar- og siðferðislegar spurningar (e. legal and ethical 

questions), umkvörtunarefni (e. grievances), lokun (e. termination), gjaldskrá (e. fee 

structure) ásamt öðrum vel til fundnum spurningum er einnig talið vert að leggja fram 

(Malone, 2007). 

Náin tengsl skipta sköpum fyrir árangur í hvaða ráðgjafarsambandi sem er. Afhjúpun (e. 

disclosure) er gjarnan talinn hornsteinn þess að samband geti orðið árangursríkt og til að 

sjálfsafhjúpun (e. self-disclosure) eigi sér stað. Sjálfsafhjúpun er nytsamleg aðferð til að deila 

upplýsingum með öðrum. Með því að deila upplýsingum geta samskipti við aðra orðið 

nánara sem og okkar innra samband (e. interpersonal relationship) styrkst (Popoola, 

Adebowale, Akintomide og Olatomide, 2012). Sjálfsafhjúpun snýst ekki eingöngu um að veita 

annarri manneskju upplýsingar, heldur skilgreina fræðimenn hana þannig að upplýsingum sé 

deilt með öðrum sem þeir hvorki vita af né uppgötva sjálfir.  

Náin sambönd geta eingöngu átt sér stað þar sem til staðar er traust, áhrifarík samskipti 

og loforð um trúnað. Skortur á nánum tengslum í ráðgjafarsamböndum getur ýtt undir bæði 

lífeðlisfræðilegan og sálfræðilegan vanda ráðþega og því er mikilvægt að hver náms- og 

starfsráðgjafi hafi náin tengsl og tengjanleg samskipti sem forgangsverkefni hjá sér (Popoola, 

Adebowale, Akintomide og Olatomide, 2012). 

Þær ályktanir sem hægt er að draga af kaflanum er mikilvægi þess að náms- og 

starfsráðgjafi eða netráðgjafi gegni starfi sínu af fagmennsku og siðferðislegri ábyrgð. 

Lykilorð kaflans er afhjúpun sem snýr að tengslum ráðgjafa og ráðþega og sjálfskynningu. 

1.5.1 Að vinna án líkamlegrar nándar 

Vegna eðlis rafrænnar náms- og starfsráðgjafar krefst hún meiri fyrirhafnar, til að mynda 

náin tengsl og tengjanleg samskipti við ráðþega, en hefðbundin ráðgjöf. Fyrir utan 
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nauðsynlega hæfni til að verða faglegur netráðgjafi þurfa netráðgjafar ákveðna leikni í 

tæknilegum samskiptum. Eins ættu þeir að vera vel upplýstir um meginreglur árangursríkra 

samskipta á veraldarvefnum (Griffiths, 2011). 

Talað er um þrjár aðalhliðar samskipta á veraldarvefnum, netsiði (e. netiquette), notkun 

broskarla (e. use of emoticons) og notkun skammstafana (e. acronyms). Netsiðir eru 

mannasiðir á netinu og rétt eins og óformlegar siðareglur gilda í daglegu lífi fjalla óformlegar 

siðareglur um hvernig fólki beri að haga sér í netmiðlum. Reglurnar snúast m.a. um kurteisi, 

virðingu, umburðarlyndi, ábyrgð og gott og rétt mál (SAFT, e.d.). 

Tjáning tilfinninga augliti til auglitis veltur einkum á óyrtum vísbendingum (e. nonverbal 

cues) og eru þær vísbendingar ekki til í rafrænni náms- og starfsráðgjöf ef engin vefmyndavél 

er til staðar. Þar geta t.d. broskarlar nýst sem staðgenglar andlitstjáningar og þannig aukið á 

víxlun tilfinningalegra upplýsinga á einfaldan og skýran hátt (Derks, Bos og Grumbkow, 

2008). Broskarlar eru ekki eingöngu mikilvægir til að gefa til kynna tilfinningar heldur einnig 

til að minnka hættuna á misskilningi sem ritaður texti einn og sér getur valdið. Notkun 

broskarla verður að vera stjórnað af ráðþegum. Ef að netráðgjafi skilur ekki merkingu 

ákveðins broskarls ætti hann að afla sér upplýsinga um táknið til að enginn misskilningur 

verði.  

Nú á dögum fara rituð samskipti einkum fram á veraldarvefnum og með farsímanotkun 

og eru báðir miðlarnir að leiða fólk til að nota stuttar bókstafarunur (e. strings) sem greiðir 

fyrir notkun skammstafanna og þá um leið hraðari samskiptum. Fáar skammstafanir eru 

allsráðandi en mörg netumhverfi (e. cyberspace environment) eiga sína eigin kjörstillingu 

fyrir notkun þeirra. Enskar veraldarvefsskammstafanir eru oftast notaðar hér á landi og 

dæmi yfir þess háttar skammstafanir eru:  

BRB: Be right back – Kem að vörmu spori 

BTW: By the way – Meðal annarra orða 

B4N: Bye for now – Bless í bili 

FYI: For your information – Þér til upplýsingar 

LOL: Laughing out loud – Hlæja upphátt 

NP: No problem – Ekkert mál 

RT: Real time – Rauntími 
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Skammstafanir geta verið nothæfar fyrir þá sem þekkja vel til þeirra, en margar 

skammstafanir munu aðeins rugla einstaklinga í ríminu og hefur fræðsla á notkun 

skammstafanna því mikið að segja (Javarone og Armano, 2013). 

Þrátt fyrir að þessar hliðar séu til þýðir það ekki að þær þurfi að vera í hverjum texta því 

muna þarf eftir hinum persónulega stíl og huga að hvað passar við hvern texta til að 

samskiptin verði þægileg (e. comfortable), skilmerkileg (e. meaningful) og fullnægjandi (e. 

fullfilling) (Anthony og Nagel, 2010). Talið er gott fyrir netráðgjafa að lokinni ráðgjöf að fá 

mat frá ráðþega hvað gekk vel og hvað mætti betur fara til að móta hugmyndir fyrir 

uppbyggingu rafrænnar náms- og starfsráðgjafar (Lumsden, 2007).  

Af þessari umfjöllun má draga þær ályktanir að til eru áhugaverðar og nýtanlegar leiðir 

til að stuðla að meiri nánd á milli netráðgjafa og ráðþega en aldrei má þó gleyma hinum 

persónulega stíl í samskiptum manna á milli né mati á nýtingu útvaldra leiða. 

1.6 Veraldarvefurinn: Blessun eða bölvun fyrir náms- og starfsráðgjöf? 

Veraldavefurinn er hafsjór möguleika á að rannsaka, skapa og vinna með öðrum. Vefurinn er 

þó ekki fyrir alla og fyrir val á ráðgjafarleið þarf notandi fyrst að meta þarfir (e. needs) sínar, 

markmið (e. goals), úrræði (e. resources) og færni (e. skills) áður en hann tekur ákvörðun um 

hvaða ráðgjafarleið henti sér best. Eins og með líkamlegar æfingar (e. physical exercise), 

virkar rafræn náms- og starfsráðgjöf á sem áhrifaríkastan hátt ef notandi skilur kosti og 

vandkvæði hennar og beitir henni viturlega (Walz, 2007).  

1.6.1 Helstu kostir rafrænnar náms- og starfsráðgjafar  

Helstu kostir rafrænnar náms- og starfsráðgjafar eru að hafa aðgengi að upplýsingum um 

nám og störf á einum stað sem sparar einstaklingum bæði tíma og fjármuni. Í stað þess að 

einstaklingar taki tíma frá vinnu eða skóla til að hitta náms- og starfsráðgjafa geta þeir sent 

fyrirspurn og tekið á móti upplýsingum í gegnum samskiptamiðil eins og tölvupóst eða með 

símaráðgjöf hvar sem netaðgengi er allan sólarhringinn. Í mörgum tilvikum geta svör við 

spurningum með rafrænni náms- og starfsráðgjöf nýst ráðþegum betur (e. efficiency) en í 

hefðbundinni ráðgjöf þar sem bíða þarf eftir ákveðnum viðtalstíma (Malone, 2007). Undir 

þessu máli á umræðan um viðbúnað (e. readiness) vel heima en hún vísar til þess hversu 

tilbúinn einstaklingur er til að taka ákvarðanir um náms- og starfsferil sinn. Upplýsinga- og 

ráðgjafarkerfi gæti auðveldað þeim einstaklingum sem hafa háan viðbúnað (e. high 
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readiness) að leita sér upplýsinga sjálfir á meðan þeir sem hafa lágan viðbúnað (e. low 

readiness) og þurfa frekari aðstoð geta áfram leitað til hefðbundinnar ráðgjafar eða fengið 

aðstoð frá netráðgjafa (Guðrún B. Kjartansdóttir, 2012).  

Þegar rafræn náms- og starfsráðgjöf er valin með skriflegu formi eins og tölvupósti gefur 

hún netráðgjafa og ráðþega tækifæri til að ígrunda það sem fram hefur farið á milli þeirra og 

eins býður ráðgjafarleiðin upp á gagnabanka (e. databank/account) varðandi það sem hefur 

farið fram í ráðgjöf. Með gagnabanka geta netráðgjafi og ráðþegi flett upp upplýsingum sem 

komið hafa fram í ráðgjöf til upprifjunar og staðfestingar ef til árekstra kemur á milli þeirra 

(Chester og Glass, 2006). Gagnabankinn felur í sér ákveðna vernd fyrir friðhelgi einkalífsins 

en þá vernd er víðsvegar að finna, í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins (nr. 33/1944), í 

almennum hegningarlögum og í alþjóðlegum skuldbindingum. 

Rafræn náms- og starfsráðgjöf telst afar hentug fyrir þá sem hafa ekki aðgengi að náms- 

og starfsráðgjafa t.d. vegna búsetu og fyrir þá sem glíma við fötlun eða alvarleg veikindi og 

eiga erfitt með að komast leiðar sinnar. Eins telst ráðgjafarleiðin henta þeim vel sem eru til 

að mynda feimnir eða treysta sér ekki í ráðgjöf augliti til auglitis.  

Ráðgjafarleiðin gerir náms- og starfsráðgjöfum kleift að vinna heima fyrir sem getur falið í sér 

þægindi og sparnað fyrir þá (Esere, Omotosho og Idowu, 2012). Hér á landi er ágætt net 

náms- og starfsráðgjafa í skólum og stofnunum um land allt, en aðgengi að náms- og 

starfsráðgjöf er frekar takmarkað og miðast við hefðbundinn opnunartíma sem getur greitt 

fyrir komu rafrænnar náms- og starfsráðgjafar (Guðrún B. Kjartansdóttir, 2012). Með 

rafrænni náms- og starfsráðgjöf fá einstaklingar náms- og starfsráðgjöf á sínum forsendum á 

sínum tíma (Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf, 2012). 

Öðrum finnst rafræn náms- og starfsráðgjöf vera hentug vegna möguleika á nafnleynd 

ráðþega en nafnleynd samskiptanna getur greitt fyrir persónulegu frelsi (e. personal 

freedom) og friðhelgi (e. privacy) sem gefur ráðþeganum frelsi til að geta talað við 

netráðgjafann af öryggi (Esere, Omotosho og Idowu, 2012).  

Við lifum á tækniöld og unga kynslóðin þekkir varla annan veruleika en þann að geta 

nálgast upplýsingar hvar og hvenær sem er. Unga fólkið hefur alist upp við notkun 

veraldarvefsins og samfélagsmiðla og því getur rafræn náms- og starfsráðgjöf verið 

ákjósanleg fyrir það vegna hentugleika og skilvirkni (DeSilets, 2011). Fyrir suma einstaklinga 

er ritun ef til vill tjáningaríkari leið til að leita sér aðstoðar og rafræn samskipti virðast ekki 

eins þvingandi og hamlandi. Auðvelt er að ímynda sér skilvirknina í því að áframsenda 
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vinnuskjal til náms- og starfsráðgjafa sem notar viðeigandi tækni til að fara yfir skjalið og 

sendir það tilbaka með tölvupósti með athugasemdum og ábendingum (Suler, 2004).  

Unga kynslóðin hefur einnig lært að umgangast tölvu sem verkfæri í skólastarfi og vegna 

takmarkaðs aðgengis að náms- og starfsráðgjöf hér á landi gæti rafræn náms- og 

starfsráðgjöf verið svar við auknu aðgengi og ýtt undir frekari nýtingu á upplýsingatækni í 

skólastarfi. Nýtinguna væri hægt að tengja við mótun stefnu og aðgerðaráætlun mennta- og 

menningarmálaráðuneytis í upplýsingatækni í skólakerfinu en hún hefur það m.a. að 

leiðarljósi að menntakerfið lagi sig að nýrri tækni og þörfum atvinnulífsins (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Rafræn náms- og starfsráðgjöf kemur einnig til móts við þá nemendur sem eru í fjarnámi 

og eiga að hafa sama aðgengisrétt og njóta sömu gæða í þjónustu náms- og starfsráðgjafa og 

staðnemar. Hafa skal í huga þá staðreynd að nemendur eru að öllu jöfnu dreifðir vítt og 

breitt um landið eða jafnvel erlendis. Heimsókn til náms- og starfsráðgjafans í skólanum er 

þá jafnvel ekki inni í myndinni og því getur rafræn náms- og starfsráðgjöf veitt dýrmæta 

aðstoð í náms- og starfsleit (Suler, 2004). Með rafrænni náms- og starfsráðgjöf geta 

einstaklingar lært að leggja netupplýsingar til grundvallar ákvörðunum og lært hvernig þeir 

geta sjálfir fundið lausnir á vanda sínum. Hér er átt við að einstaklingar öðlist vitund um 

sjálfan sig, hæfni sína og starfsmöguleika (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg H. 

Björnsdóttir, 2013).  

En hvað er það sem dregur suma náms- og starfsráðgjafa að rafrænni náms- og 

starfsráðgjöf fyrir utan þá kosti sem hafa verið nefndir? Eflaust geta ástæðurnar verið jafn 

margar og fjöldi náms- og starfsráðgjafa er en dæmi um ástæður eru t.d. að (Jones og Stokes, 

2009): 

- Þeir eru forvitnir um ráðgjafarleiðina 

- Þeir óska eftir að auka undirstöðu ráðþega, þ.e. efla færni og víkka sjóndeildarhring 

þeirra með tilliti til tækni, náms og starfs 

- Þeir vilja reyna á spennandi vinnuhæfni á mismunandi vettvangi 

- Þeir vilja gera ráðgjöf mögulega fyrir eins marga og hægt er og með heildstæðu 

upplýsinga- og ráðgjafakerfi um nám og störf væru náms- og starfsráðgjafar að 

framfylgja rétti allra á náms- og starfsráðgjöf 
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Kannski er einnig skilningur fyrir hendi hjá þeim um að þetta samskiptaform sé komið til að 

vera og ef að þeir líti ekki á leiðir til að vera samferða tæknibyltingunni geti þeir smám saman 

orðið „útdauðir“ eins og risaeðlur og munu ekki hafa hag af möguleikunum sem 

ráðgjafarleiðin býður upp á (Jones og Stokes, 2009). 

Miðað við það sem fram hefur komið hér í kaflanum um helstu kosti rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar má sjá að ýmsar forsendur eru fyrir rafrænni náms- og starfsráðgjöf sem geta 

styrkt nýtingu og stöðu hennar.  

1.6.2 Helstu vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar  

Vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar eru til staðar og má þar nefna skort á 

líkamlegri nánd, mögulegum misskilningi, öryggisbrot, trúnaðarbrest, skort á upplýsingum 

um gæði ráðgjafarleiðar, skort á lagalegum og kenningarlegum ramma og mismunandi 

aðgengi einstaklinga að tækjabúnaði og veraldarvefnum (Evans, 2009).  

Aðal áhyggjuefni margra náms- og starfsráðgjafa varðandi rafræna náms- og 

starfsráðgjöf er skortur á líkamlegri nánd milli netráðgjafa og ráðþega. Það getur verið erfitt 

að ná inntaki lipurrar ráðgjafar í gegnum veraldarvefinn þó að vefmyndavélar séu notaðar. 

Veraldarvefurinn er í stöðugri þróun og því getur það reynst mjög krefjandi að búa til 

þægilegt umhverfi sem hentar fyrir ráðgjöf (Jones og Stokes, 2009).  

Tilfinningaleg samskipti í gegnum veraldarvefinn hafa verið gagnrýnd og þá einkum fyrir 

tvíræðni (e. ambiguity). Stundum geta skilaboð verið misskilin af viðtakanda og sendandi ekki 

til staðar til að útskýra þau sem getur valdið misskilningi á milli þeirra (Omoteso, 2012). Þrátt 

fyrir að dulkóðar (e. encryption) og álíka aðferðir séu notaðar til að minnka áhættuna á að 

persónulegar upplýsingar komist í hendur utanaðkomandi aðila er veraldarvefurinn enn 

óöruggt umhverfi. Það er aldrei gulltryggt að upplýsingar eins og glósur (e. case notes) 

netráðgjafans eða samskipti milli ráðþega og netráðgjafa og önnur gögn geti ekki lekið út 

fyrir eldvegg (e. firewall) (Niles og Harris-Bowlsbey, 2012).  

Einhverjir geta efast um hvort hægt sé að mynda traust í rafrænu ráðgjafarsambandi 

sem hægt er að tengja við þankagang um öryggi ráðgjafarleiðar. Hver er t.d. hinum megin á 

samskiptalínunni? Engin skipulögð leið er til að gefa fullvissu um það að ef einstaklingar leita 

aðstoðar eða upplýsinga gegnum veraldarvefinn muni þeir fá faglegan stuðning eða 

eftirfylgni ef þess er þörf eða óskað. Mikilvægt er því að netráðgjafi láti í té starfsleyfis- 

upplýsingar um sig og að hann hafi réttar upplýsingar um ráðþega til að meira öryggi og 
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traust myndist milli þeirra áður en til sendinga á persónulegum upplýsingum kemur og eins 

ef til neyðartilvika kemur (Pollock, 2006). Netráðgjafa ber að upplýsa ráðþega um að hætta 

sé á að þriðji aðili komist yfir persónulegar upplýsingar ráðþega þó að tölvuþrjótur hafi 

eflaust lítinn áhuga á samtali milli netráðgjafa og ráðþega um náms- og starfsráðgjöf (Chope, 

2009). Það er mikilvægt að hafa það hugfast að 100% trúnaði er ekki hægt að tryggja í 

rafrænni náms- og starfsráðgjöf og einnig er ómögulegt að gera slíka kröfu í hefðbundinni 

ráðgjöf (Saunders, 2007). Náms- og starfsráðgjafar eru bundnir þagnarskyldu varðandi þær 

upplýsingar sem þeim er trúað fyrir í starfi sínu, jafnt um aðstæður og hverjir ráðþegar þeirra 

eru. En það getur reynst nauðsynlegt fyrir náms- og starfsráðgjafa að rjúfa trúnað við 

ráðþega ef að þeir meta það svo að líf og heilsa ráðþega er í húfi (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2006).  

Núverandi ástand rannsókna á skilvirkni rafrænnar náms- og starfsráðgjafar er enn í 

þróun. Náms- og starfsráðgjafar vita alltof lítið um hvernig á að veita rafræna náms- og 

starfsráðgjöf, stuðning og upplýsingagjöf í gegnum veraldarvefinn. Ekki er vitað hvort 

samstillt eða ósamtillt tölvupóstsamskipti séu áhrifaríkari, né hvort bætt hljóð eða 

myndskeið milli netráðgjafa og ráðþega séu skilvirkari eða hvort einstaklingar með 

mismunandi persónuleika eða lærdómsstíl eru líklegri til að hagnast á ráðgjafarleið (Harris-

Bowlsbey, 2000).  

Rafræn náms- og starfsráðgjöf er ný þjónustuleið sem er í stöðugri þróun. Sem slík 

inniheldur hún bæði siðferðislegar og lagalegar hindranir. Þar sem veraldarvefurinn er 

aðgengilegur án landamæra er ekki algilt að lagarammi ráðgjafa eigi ávallt við. Hið tiltölulega 

nýja fyrirbæri, rafræn náms- og starfsráðgjöf, hefur í för með sér að margir náms- og 

starfsráðgjafar hafa áhyggjur af því að ráðgjafakenningar eigi einkum við um hefðbundna 

ráðgjöf en ekki rafræna (Griffiths og Cooper, 2003). Þar af leiðandi verður ekki auðvelt að 

notast við hefðbundna aðferðafræði ráðgjafa við rafræna náms- og starfsráðgjöf. Eins vantar 

alþjóðlegan lagaramma utan um rafræna náms- og starfsráðgjöf þar sem ráðgjafarleiðin er 

ekki bundin við ákveðin landamæri og ólík lög er að finna á milli landa og svæða (Maples og 

Han, 2008).  

Notkun veraldarvefsins getur verið gagnleg fyrir suma ráðþega en náms- og 

starfsráðgjafar þurfa að gæta þess að ganga ekki að því sem vísu að allir ráðþegar þeirra hafi 

aðgang að veraldarvefnum eða séu leiknir í að nota tækjabúnað eins og tölvur (Remley og 

Herlihy, 2010). 
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Kynþættir, menning, þjóðerni og kyn hafa áhrif á samskiptamynstur og viðhorf til 

tækninotkunar. Aðgengi að tækni felur líka í sér fjárhagslegar áhyggjur varðandi hina 

stafrænu gjá (e. digital divide). En ef ráðþegar hafa ekki ráð á þjónustunni ber ráðgjöfum 

siðferðisleg skylda til að aðstoða þá að finna þjónustu með litlum tilkostnaði eða með 

frjálsum almennum aðgangi að þjónustu (Malone, 2007).  

En hvers vegna ætli sumir náms- og starfsráðgjafar vilji ekki nýta sér rafræna náms- og 

starfsráðgjöf fyrir utan framangreind vandkvæði? Ástæðurnar geta verið þær að þeir telji að 

ráðgjafarleiðin virki einfaldlega ekki, að ekta samband geti ekki þróast án líkamlegrar nándar 

og eru smeykir við tæknina (Jones og Stokes, 2009).  

Vert er að viðurkenna og skilja kosti og vandkvæði ráðgjafarleiðar en talið er að með 

stefnumörkun (e. strategy) og viðeigandi áætlanagerð (e. appropriate planning) sé hægt að 

draga úr vandkvæðunum (Malone, 2007). 

Þegar tekið er saman yfirlit yfir helstu vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar eru 

ýmis siðferðisleg álitamál og áhyggjur sem fagstétt náms- og starfsráðgjafar þarf að glíma við 

og rannsaka frekar til að bjóða upp á enn betri þjónustu á þessu sviði. 

1.7 Siða- og lagareglur rafrænnar náms- og starfsráðgjafar 

Á Íslandi eru ekki til neinar lagalegar og siðferðislegar reglur um rafræna náms- og 

starfsráðgjöf en í siðareglum Félags náms- og starfsráðgjafa á Íslandi eru þrjár reglugreinar 

sem hægt er að tengja vel við rafræna náms- og starfsráðgjöf. Í þeirri fyrstu, sem er fjórða 

grein siðareglnanna, er fjallað um að hverju náms- og starfsráðgjafi þurfi að gæta í vinnu 

sinni. Í inntaki reglugreinarinnar segir m.a.: „Hann sýnir einkalífi ráðþega virðingu og gætir 

ávallt fyllstu vandvirkni og varúðar í skráningu og meðhöndlun persónulegra gagna á rafrænu 

og órafrænu formi.“ (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2006). Níunda reglugreinin fjallar um 

ábyrgð náms- og starfsráðgjafa og þar segir: „Náms- og starfsráðgjafi ber ábyrgð á að 

viðhalda fagþekkingu sinni og færni. Hann leitast við að tileinka sér nýjungar á sviði náms- og 

starfsráðgjafar og bæta þá faglegu þjónustu sem hann veitir. Náms- og starfsráðgjafi leitar 

sér handleiðslu til að efla fagvitund sína, færni og öryggi í starfi. Hann tekur þátt í 

rannsóknum er stuðlað geta að framförum í faggreininni eftir því sem þekking, hæfni og 

aðstæður gera honum fært.“ (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2006). Tenging níundu greinar 

við rafræna náms- og starfsráðgjöf getur verið sú að íslenskir náms- og starfsráðgjafar tileinki 

sér nýjungar eins og rafræna náms- og starfsráðgjöf hér á landi og með þeirri tileinkun getur 
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fagþekking þeirra styrkst og þá sérstaklega ef áhugi er fyrir hendi hjá þeim að kynnast 

ráðgjafarleiðinni, til að mynda með lestri rannsókna og eins ef þeir telja sig búa yfir ákveðinni 

hæfni sem gott er að hafa við notkun ráðgjafarleiðar. Í 14. grein siðareglnanna er komið inn á 

miðlun upplýsinga náms- og starfsráðgjafa en þar segir m.a: „Hann vandar alla miðlun 

upplýsinga jafnt til starfssystkina, ráðþega, almennings og opinberra stofnana.“ (Félag náms- 

og starfsráðgjafa, 2006). Greinina er hægt að tengja við mikilvægi þess að bjóða upp á 

mismunandi þjónustuleiðir innan náms- og starfsráðgjafar, eins og rafræna náms- og 

starfsráðgjöf, þar sem engin ein ákveðin þjónustuleið hentar öllum.  

Ýmsar lagagreinar um skólastarf í grunnskólum og framhaldsskólum er hægt að tengja 

við rafræna náms- og starfsráðgjöf. Í 2. gr. grunnskólalaga er bent á að nemendum skuli veitt 

tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til 

menntunar og þroska. Þar segir ennfremur að skólastarfið eigi að leggja grundvöll að 

frumkvæði og sjálfstæðri hugsun (lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Lagagreinina er hægt að 

tengja við uppbyggingu íslensku vefgáttarinnar um nám og störf, næstaskref.is en þess háttar 

vefgátt gæti bætt aðgengi nemenda að náms- og starfsráðgjöf og eins væri hún mikilvægt 

kennslugagn í náms- og starfsfræðslu. Vefgáttin býður um leið upp á sjálfskönnun notanda 

þar sem hann fær tækifæri til að nýta viðbúnað (e. readiness) sinn, þ.e. færni sína á 

veraldarvefnum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg H. Björnsdóttir, 2013).  

Í 6. gr. grunnskólalaga er komið inn á mikilvægi þess að nemendum sé tryggður 

aðgangur að sérfræðiþjónustu (lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Með sérfræðiþjónustu 

grunnskóla er átt við skipulag, vinnubrögð og verkefni starfsfólks sem sinnir ýmsum 

sérfræðiverkefnum innan grunnskólastarfsins og starfar bæði í einstökum skólum og á 

sviðsskrifstofu fræðsluþjónustunnar, eins og t.d. náms- og starfsráðgjafar (Hafnarfjarðarbær, 

e.d.). Með tilkomu íslensku vefgáttarinnar um nám og störf væri hægt að bæta 

sérfræðiþjónustu skóla og nemenda með fagmenntuðum netráðgjöfum. Vefgáttin gæti gert 

sérfræðiþjónustuna aðgengilegri þar sem hún er hvorki háð tíma né rúmi. En samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að markmið náms og kennslu og staðarhættir 

grunnskóla skuli vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, 

kynhneigðar, búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu. Að auki skal að því 

gætt að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja sér viðfangsefni og 

nálgun í eigin námi (aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  
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Aðalnámskrá grunnskóla leggur einnig áherslu á margvíslegar leiðir við öflun þekkingar 

með notkun tæknimiðla, upplýsingatækni og safna- og heimildavinnu sem auðvelt er að 

tengja við nýtingu rafrænnar náms- og starfsráðgjafar (aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í 

aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt (2007) kemur t.d. fram að 

upplýsingalæsi færist í vöxt með hinum síbreytilega heimi tækni, upplýsinga og samskipta. 

Með upplýsingalæsi er átt við þá þekkingu og færni sem þarf til að afla, flokka, vinna úr og 

miðla upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Færni upplýsingalæsis er talin undirstaða 

að ævilangri símenntun. Þegar sú færni er til staðar á einstaklingur að geta aflað sér af 

sjálfsdáðum þekkingar og upplýsinga til að viðhalda og aðlaga færni sína og kunnáttu að 

síbreytilegum kröfum samfélagsins. Vefgáttin, næstaskref.is horfir til þessa þáttar en með 

komu hennar eiga notendur að geta hjálpað sér sjálfir við að afla sér upplýsinga. Talið er 

mikilvægt að hafa þekkingu á sjálfum sér, þörfum sínum og vinnuumhverfi þar sem 

starfsferill fólks er í stöðugri þróun og umskipti á starfsvettvangi geta verið ör. Vegna 

hreyfanlegs starfsferils er vert að einstaklingar lagi sig vel að breyttum aðstæðum og geti 

haldið sér við, því það felst í ævilangri menntun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg H. 

Björnsdóttir, 2013). 

Eins og grunnskólalögin kveða lög um framhaldsskóla m.a. á um að nemendum með 

sérþarfir skuli látin í té sérfræðileg aðstoð og viðeigandi aðbúnaður sem þörf er á (lög um 

framhaldsskóla, nr. 92/2008). Hér væri aftur hægt að flokka rafræna náms- og starfsráðgjöf 

undir mismunandi þjónustuleiðir innan náms- og starfsráðgjafar til að koma betur til móts 

við þarfir nemenda.  

Í 53. gr. framhaldsskólalaga er fjallað um svokallaðan sprotasjóð sem má hæglega tengja 

við uppbyggingu íslensku vefgáttarinnar um nám og störf og nýtingu hennar fyrir nemendur. 

Sjóðurinn er sameiginlegur fyrir framhaldsskóla, grunnskóla og leikskóla en hann styður við 

þróun og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá (lög um 

framhaldsskóla, nr. 92/2008). Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá 2013 er kveðið á um að 

ríkisstjórnin vinni gegn brottfalli úr námi, m.a. með styrkingu á náms- og starfsfræðslu á 

grunn- og framhaldsskólastigi. En bætt aðgengi að upplýsingum um nám og störf getur verið 

liður í því að skapa þeim sem horfið hafa frá námi nýtt tækifæri til náms (Stjórnarráð Íslands, 

2013). Vefgáttin næstaskref.is sprettur úr jarðvegi símenntunarstefnu þar sem markmiðið er 

að efla starfshæfni fólks með stutta formlega skólagöngu. 
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Í lögum um náms- og starfsráðgjafa er fjallað um hverjir hafa réttindi til að bera 

starfsheitið náms- og starfsráðgjafi og hvers konar skyldur þeir bera. Eina af skyldunum má 

auðveldlega tengja við rafræna náms- og starfsráðgjöf en þar segir: „Náms- og starfsráðgjafa 

ber að þekkja skyldur sínar samkvæmt lögum, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 

nýjungar er varða fagið“ (lög um náms- og starfsráðgjafa, nr. 35/2009). Rafræn náms- og 

starfsráðgjöf gæti fallið undir flokkinn að tileinka sér nýjungar. 

Rafræn náms- og starfsráðgjöf er ekki ný af nálinni erlendis og þar er að finna 

fyrirmyndir um hvers konar siðferðislega og lagalega ábyrgð netráðgjafar bera. Má í því 

sambandi nefna International association for educational and vocational guidance (IAEVG), 

The National Board for Certified Counselors (NBCC), International Society for Mental Health 

Online (ISMHO), National Career Development Association (NCDA) og American Counseling 

Association (ACA) (Malone, 2007). Í siðareglum American Counseling Association (2014) 

kemur m.a. fram að bandarískir náms- og starfsráðgjafar eigi að upplýsa ráðþega undir 

upplýstu samþykki um kosti, vandkvæði og takmarkanir rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. 

Jafnframt eiga þeir að tilkynna ráðþegum um mörk trúnaðar þegar kemur að tækni. Þeir eiga 

að hvetja ráðþega til að vera meðvitaða um viðurkenndan og óviðurkenndan aðgang 

upplýsinga við notkun samskiptamiðla. Að því sögðu er vert að hugleiða hvert ráðþegar eigi 

að leita ef þeim finnst að netráðgjafar hafi brotið á þeim í störfum sínum. Þá er gjarnan vísað 

til persónuverndarlaga en markmið þeirra er að stuðla að því að með persónuupplýsingar sé 

farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. 

Persónuverndarlögin eiga einnig að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst 

flæði þeirra á innri markaði evrópska efnahagssvæðisins. Lögin gilda einnig um sérhverja 

rafræna vinnslu persónuupplýsinga (lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 

nr. 77/2000). Rafræn náms- og starfsráðgjöf mun ekki henta öllum en með tilkomu 

veraldarvefsins og öllum þeim möguleikum sem slík tæknibylting í upplýsingaöflun og 

fræðslu fylgja er óhætt að segja að það hafi opnast gluggi inn í samfélag sem veitir fólki 

tækifæri til að efla samskipti sín og veita hvert öðru stuðning, hvort sem það er innanlands 

eða hnattrænt (Evans, 2009).  

Til að rafræn náms- og starfsráðgjöf heppnist vel þarf m.a. að skoða hvers konar hæfni 

netráðgjafar þurfa að búa yfir og þjálfa þá (Niles og Harris-Bowlsbey, 2012). 

Út frá  kaflanum má álykta að skortur sé á siða- og lagareglum fyrir rafræna náms- og 

starfsráðgjöf á Íslandi og þær þarfar fyrir innleiðingu hennar þar sem vinnuumhverfið er 
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öðruvísi en í hefðbundinni náms- og starfsráðgjöf. Einhverjir myndu benda á að til eru siða- 

og lagareglur fyrir rafræna náms- og starfsráðgjöf erlendis sem hægt væri að nýta hér en þá 

er vert að muna að engin menning er eins og því ekki hægt að setja samasemmerki á milli 

landa um gildar reglur. 

1.8 Hæfni netráðgjafa  

Hugtakið hæfni (e. competency) er almennt notað yfir hugtökin færni (e. skills), þekkingu (e. 

knowledge) eða viðhorf (e. attitudes) sem auðveldar fólki að framkvæma vinnu sína með 

árangri. Hæfni er náð með formlegri eða óformlegri menntun, starfsreynslu, starfsþjálfun 

eða með öðrum hætti (Bimrose, Barnes og Attwell, 2010).  

Færni (e. skill) stuðlar að hæfni (e. competency) í að vinna hlutverk og vísar til tækni sem 

stuðlar að getu til að gera eitthvað vel. Færni er yfirleitt keypt eða lærð frekar en að vera 

meðfædd. Þessi aðgreining milli færni og hæfni er mikilvæg í allri umfjöllun um rafræna 

náms- og starfsráðgjöf þar sem hún aðstoðar okkur við að skilja að hæfni fyrir þess háttar 

ráðgjöf er svipuð hefðbundinni ráðgjöf en færnisbeiting þeirra getur verið mismunandi og fer 

einkum eftir því hvers konar samskiptamiðlum er beitt (Bimrose, Barnes og Attwell, 2010).  

Samkvæmt skýrslu frá Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) sem hægt er að 

tengja við starf netráðgjafa þurfa starfsmenn á 21. öldinni að ná tökum á hæfni sem beinist 

að starfskunnáttu í vissum verkum. Auk þess þurfa þeir að búa yfir hæfni til 

upplýsingaúrvinnslu ásamt ýmsum sértækum tegundum hæfni eins og samskiptahæfni, 

stjórn á eigin verkum og hæfninni til að læra til að auðvelda sér að fóta sig í hinum óvissa 

heimi vinnumarkaðar sem tekur hröðum breytingum (The Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2013). 

Sú hæfni sem netráðgjafar þurfa einkum að sýna er að þeir skilji notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni (e. ICT) í ráðgjöf og sýni viðeigandi siðferðislega og faglega hegðun með tilliti 

til hlutverks og ábyrgðar. Þeir þurfa að þróa eigin getu og skilja eigin takmarkanir ásamt því 

að beita kenningum og rannsóknum við ráðgjöf. Með rannsóknum er átt við að netráðgjafar 

kynni sér það nýjasta í heimi rafrænnar náms- og starfsráðgjafar til að efla fagvitund sína. 

Auk þess þurfa netráðgjafar að geta átt áhrifarík samskipti við ráðþega sem og að taka tillit til 

mismunandi menningarheima þeirra.  

Aðrir hæfnisþættir sem auðvelt er að tengja við hvaða ráðgjafarþjónustu sem er, 

hefðbundna ráðgjöf, einstaklings- eða hópráðgjöf og rafræna náms- og starfsráðgjöf eru 
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þættir eins og að mynda samband við ráðþega, virkja sjálfsskilning ráðþega og útbúa 

áætlanagerð fyrir valda ráðgjafarleið (Bimrose, Barnes og Attwell, 2010).  

Upplýst samþykki, virk hlustun, spurningar, áskoranir og meðhöndlun upplýsinga eru 

megin færnisþættir netráðgjafa. Netráðgjafar þurfa að búa yfir mikilli færni sem felur í sér 

þekkingu til inngrips sem og hagnýta tölvuþekkingu (Anthony og Nagel, 2010). Vitund fyrir 

tæknilegri þróun og færni til að nota mismunandi aðferðir er mikilvæg í þróun færni í 

upplýsinga- og samskiptatækni ásamt þremur öðrum flokkum sem skilgreindir eru sem 

algengustu færnisþættir í hinum rafræna heimi. Í töflu 1 er birt yfirlit yfir flokkana þrjá og 

færnisþætti þeirra:  

Tafla 1: Algengustu færnisþættir í hinum rafræna heimi (Green og Hannon, 2007, bls. 36). 

Félagslegir/persónulegir Vitsmunalegir/líkamlegir Tæknilegir 

Samskipti Fjölverkavinnsla (e. multitasking) Samhæfing handa og augna 

Almenn þekking Rökrétt hugsun Tæknilegt öryggi 

Sköpunargáfa Vandamálalausn Vefhönnun 

Samvinna Prófun og villu nám  

Sjálfsmat   

Samhliða vinnsla   

Seigla   

Jafningjanám   

Áskorun   

 

Netráðgjafi þarf ekki að vera sérfræðingur í tækni en það er mikilvægt að hann búi yfir 

lágmarks þekkingu og geti brugðist við mismunandi sviðsmyndum (e. scenarios) áður en 

ráðgjöf hefst. Eins getur það aðstoðað netráðgjafa að vera virkur leitandi á veraldarvefnum. 

Netráðgjafi sem hefur litla unun af að vafra á veraldarvefnum er ekki eins líklegur til að 

gerast netráðgjafi og sá sem hefur gaman af tækninni (Anthony og Nagel, 2010). 

Þegar allt er tekið saman úr kaflanum má álykta að netráðgjafi þurfi ekki að búa yfir 

yfirgripsmikilli tækniþekkingu heldur fer hæfni hans einkum eftir áhuga og skilningi á 

upplýsinga- og samskiptatækni. 

1.8.1 Hæfnismunur kynja á veraldarvefsnotkun  

Því hefur verið haldið fram að veraldarvefs- og tölvunotkun sé karllæg og að veraldarvefurinn 

hafi verið þróaður af karlmönnum fyrir karlmenn. Samt má líka segja að veraldarvefurinn sé 

lýðræðissvæði og lágmarki t.d. karllæg samskipti milli karla og kvenna því það eru færri 

samfélagslegar vísbendingar í netsamskiptum. Sumir netnotendur skrifa í skjóli nafnleyndar 
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og þar af leiðandi getur mismunun vegna kynferðis minnkað og á endanum jafnað út 

samskiptamynstur (Weizer, 2004). 

Þeir sem fullyrða að veraldarvefurinn sé karllægur og styrki (karla) feðraveldi, tengja það 

við eldri félagsmótunarferli, þar sem karlar voru teknir fram yfir konur í tölvugreinum, 

stærðfræðigreinum og vísindum. Hvað varðar notkun á veraldarvefnum nota þó fleiri 

karlmenn veraldarvefinn en konur, samanber tölfræði International Telecommunication 

Union (ITU) frá árinu 2013. Það ár voru skráðir 980 milljónir karlkyns notendur en 826 

milljónir kvenkyns notendur. Eigi að síður er mikilvægt að muna að nánari athuganir á 

stafrænni gjá á milli kynjanna út frá tölfræðilegri notkun eru misvísandi vegna þess að 

mismunandi félagslegar væntingar kynjanna halda áfram að hafa áhrif á viðhorf til notkunar 

á vefnum, til tölvutækni og til samskiptamynsturs og aðferða í rafrænni miðlun.  

Almennt er kynjamunur á notkun veraldarvefsins. Karlar eru líklegri til að nota 

veraldarvefinn til að finna fréttir, spila leiki, leita upplýsinga og vinna með hljóð (e. connect 

to audio broadcasts). Karlar hafa tilhneigingu til að hafa háþróaðri veraldarvefsfærni (e. web 

skills), eins eru þeir álitnir öruggari og vandvirkari í að þróa eigin vefsíður og breyta 

stillingum. Konur eru aftur á móti líklegri til að nota veraldarvefinn fyrir innri samskipti (e. 

interpersonal communication) og fræðslu (e. education) (Weizer, 2004).  

Kynjamunur er einnig áberandi í efnisinnihaldi netsamskipta (e. content of internet 

communication). Við skoðun texta á rafrænu formi hafa konur tilhneigingu til að sökkva sér í 

efni sem hefur hagnýta þýðingu og afleiðingar og hallast minna til efnis sem er óhlutbundið 

og fræðilegt. Konur kjósa að ræða persónuleg málefni, spyrja spurninga til að fá fram 

upplýsingar og veita eða safna upplýsingum. Karlmenn ræða einnig persónuleg málefni, en 

kjósa að einblína á málefni, gefa eða fá upplýsingar, spyrja spurninga og ræða um persónuleg 

málefni (Danet og Herring, 2007). 

Karlkyns samskipti eru talin einkennast af meira valdi (e. power), þ.e. þeir eru ákveðnari 

(e. assertive) í miðlun upplýsinga og leggja minni áherslu á að skiptast á upplýsingum og þróa 

tengsl. Á hinn bóginn er kvenkyns samskiptum lýst sem minna aflráðandi, þær hafa meiri 

áhuga á að spyrja spurninga og afsaka sig oftar.  

Í rannsókn minni leitaðist ég m.a. við að kanna hvort rannsóknir hefðu verið gerðar sem 

sýndu fram á sýnilegan mun á milli netráðgjafa með tilliti til kynferðis þeirra, þ.e. hvort til 

væri annars vegar karllæg og hins vegar kvenlæg ráðgjöf. Skemmst er frá því að segja að 

bókfræðileg leit bar ekki árangur þar sem notast var við efnisorðin gender difference ( kynja-
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munur), online counsellor (netráðgjafi) og online counselling (netráðgjöf). Að mínu áliti er 

það mjög verðugt rannsóknarefni, því líklegt má telja að þar sé munur á miðað við 

framangreind kaflaskrif.  

Í samanburði við hefðbundna náms- og starfsráðgjöf kom fram í nýlegri fræðigrein eftir 

Blow, Sprenkle og Davis (2011) að það gefur auga leið að ráðgjafar eru misgóðir í að ná 

árangri hvort sem miðað er við kyn, kynþætti eða aldur. Sumir ráðgjafar sýna betri árangur 

en aðrir, á sama hátt og gengi lögfræðinga er misgott og að sumir listamenn höggva 

minnisstæðari styttur en aðrir og að sumir kennarar hvetja nemendur sína fremur til 

árangurs en aðrir. 

Ljóst er að ómögulegt er að hunsa hlutverk kynja í mótun samskipta á veraldarvefnum. 

Meðan sumir upphefja kraft veraldarvefsins til að lýðræðisvæða og jafna út samskipti 

kynjanna, þá er jafn mikilvægt að vera meðvitaður um að stöðluð kynhlutverk og áhrif 

samfélagsvæðingar eru ekki síðri á veraldarvefnum. Náms- og starfsráðgjafar ættu að vera 

meðvitaðir um áhrif kynja á samskiptamynstur og tilbrigði í einstaklings- og hóparáðgjöf í 

rafrænni náms- og starfsráðgjöf (Dickerson, 2003). 

1.8.2 Þjálfun fyrir netráðgjafa  

Þjálfun fyrir rafræna náms- og starfsráðgjöf hefur einkum farið fram á veraldarvefnum sem 

er talið skynsamlegt þar sem hinn verðandi netráðgjafi fær tækifæri að kynnast heimi án 

líkamlegrar nándar. Rafræn náms- og starfsráðgjöf er hraðskreiður vettvangur og því 

þarfnast úrræði netráðgjafa og þjálfun þeirra stöðugrar uppfærslu. Vegna örra breytinga á 

þessum vettvangi er þjálfun á veraldarvefnum talin handhægari en prentað kennsluefni. Með 

þjálfun öðlast netráðgjafar viðeigandi þekkingu og upplifun á rafrænni náms- og 

starfsráðgjöf. Þjálfun ætti að hvetja til þróunar á þekkingu til þess að auka skilning á öllum 

möguleikum ráðgjafarleiðar (Fernández og Sanz, 2012).  

Kennslufræðileg nálgun er til um hugtakið rafrænt nám (e. e-learning) (Waterhouse, 

2005) en fyrir þjálfun netráðgjafa býður hugtakið upp á námsmiðaða netnálgun (e. a learner 

centred online approach) sem samanstendur af notkun blandaðrar tækni, bæði samstilltri og 

ósamstilltri. Til upprifjunar á hugtökunum er samstilltri (e. synchronous) tækni lýst þannig að 

samskiptamöguleikar miðast við rauntíma á meðan ósamstillt (e. asynchronous) tækni býður 

upp á viðbragðstafir í samskiptum. Litið er á tækni sem dýrmætt verkfæri og þegar tæknin er 
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blönduð eykst námsupplifunin. Notkun blandaðrar tækni við þjálfun getur hjálpað til við að 

ná (Lehman og Berg, 2007): 

- Betri uppfyllingu ákveðinna markmiða  

- Meiri skilvirkni  

- Sveigjanleika  

- Að höfða til mismunandi aðstæðna, innihalds og námsaðferða  

Þegar boðið er upp á þjálfun á veraldarvefnum um framkvæmd rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar hefur aðstoð leiðbeinanda einnig áhrif á þróun þjálfunar.  

Á heimsvísu er mismunandi lagalegur rammi varðandi starfsleyfi fyrir rafræna náms- og 

starfsráðgjöf. Það er því ráðlegt að fagaðilar leiti að leiðbeinendum og námskeiðum sem 

bjóða upp á viðeigandi þjálfun á þessu sviði með námsefni sem tekur sérstaklega mið af 

hvers konar lagaramma og regluverki innan lögsögu hinnar rafrænnu ráðgjafarþjónustu. 

Upphafsmat og stöðugt áhættumat eru lykilatriði á þessu fagsviði og krefjast færni sem 

ávinnst í gegnum sérmenntun og þjálfun (American Counseling Association, 2007).  

Þar sem engar viðmiðunarreglur fyrir rafræna náms- og starfsráðgjöf eru til á Íslandi væri 

ráðlegt að nýta þá reynslu sem löndin í kringum okkur búa yfir við uppbyggingu íslensks 

ráðgjafarkerfis á veraldarvefnum. Við getum lært af þeim sem hafa þróað þess háttar kerfi og 

nýtt okkur þær bjargir sem við höfum, t.d. samstarf við aðrar Evrópuþjóðir um stefnumótun í 

náms- og starfsráðgjöf sem og samstarf við mennta- og menningarmálaráðuneytið. Frá árinu 

2007 hefur Ísland verið hluti af evrópsku samstarfsneti um stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf (European Lifelong Guidance Policy Network) og leiðir þar vinnu um hvernig 

hægt er að auka aðgengi að náms- og starfsráðgjöf og þá sérstaklega hvernig hægt er að nýta 

upplýsinga- og samskiptatækni til þess, en komið verður nánar inn á það samstarfsnet í 

næsta undirkafla. Mennta- og menningarmálaráðuneytið stofnaði árið 2009 ráðgjafarnefnd 

um náms- og starfsráðgjöf en henni er ætlað að vera ráðuneytum til stuðnings og samráðs í 

stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf. Ásamt fulltrúum mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins hélt Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (SÆNS) 

utan um vinnu ráðgjafarnefndarinnar en hlutverk þess er að auka og efla rannsóknir á sviði 

náms- og starfsráðgjafar á Íslandi (Guðrún B. Kjartansdóttir, 2012). Í samstarfi við 
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Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf hafið 

vinnu á fyrstu íslensku vefgáttinni, næstaskref.is sem á að veita heildstæðar upplýsingar um 

nám og störf. Ef vel tekst til með uppbyggingu þeirrar vefgáttar gæti hún í framtíðinni verið 

svæði þar sem fagaðilar geta öðlast þekkingu og upplifun á rafrænni náms- og starfsráðgjöf.  

Æskilegt væri að allir náms- og starfsráðgjafar fengju handleiðslu (e. supervision) í 

þjálfun nýrrar aðferðar en markmið handleiðslu lýtur að því að efla sjálfsþekkingu og stuðla 

að frekari fagþróun og faglegum vinnubrögðum (Corey og Corey, 2011). Ávinningur 

handleiðslu er ekki bara í þágu fagaðilans heldur hefur hann einnig gildi fyrir þá þjónustu sem 

hann veitir (Bernard og Goodyear, 2009).  

Sumum netráðgjöfum finnst þjálfunin fyrir starfið hafa tekið yfir allt lífið þeirra en þróun 

færni og hæfni náms- og starfsráðgjafa í hefðbundinni ráðgjöf sem og rafrænni náms- og 

starfsráðgjöf er ævilangt ferli, þ.e. svo lengi lærir sem lifir (Sultana, 2008).  

Kennismiðir kenningarinnar um hugræna úrvinnslu upplýsinga sem tekin var fyrir í kafla 

1.3.6 var umhugað að hjálpa einstaklingum að finna aðferðir til starfsframa úrlausna og 

ákvarðanatöku sem hægt væri að nýta ævina alla og í næsta kafla er sjónum beint að þess 

háttar aðferðum (Reardon, Lenz, Sampson, Jr. og Peterson, 2009).  

Af framangreindu er snertir þjálfun fyrir netráðgjafa má ljóst vera að æskilegt þykir að fá 

þjálfun í gegnum veraldarvefinn til að netráðgjafi kynnist betur hinum rafræna heimi og er í 

samfloti við upplýsingahraðbrautina og þróun ævilangs náms. Með upplýsingahraðbraut er 

átt við hinar hröðu breytingar innan upplýsinga- og samskiptatækninnar. Mælt er með að 

netráðgjafi styðjist bæði við samstillta og ósamstillta tækni til að námsupplifun hans aukist, 

hann leiti sér handleiðslu og nýti sér þá reynslu og þekkingu sem önnur lönd hafa um 

rafræna náms- og starfsráðgjöf.  

1.8.3 Samanburður á milli ævilangrar náms- og starfsráðgjafar og rafrænnar 

náms- og starfsráðgjafar 

Árið 2007 var ýtt úr vör netverki í stefnumótun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (European 

Lifelong Guidance Policy Network) sem má rekja til tveggja stefnumótandi yfirlýsinga (2004 

og 2008) frá ráðherraráði Evrópusambandsins (ESB) um mikilvægi náms- og starfsráðgjafar. 

Netverkið kemur inn á að allir Evrópubúar eigi að hafa aðgang að ráðgjafarþjónustu á öllum 

ævistigum sínum. Ævilöng náms- og starfsráðgjöf má skilgreina sem samfellt ferli sem veitir 

borgurum, burtséð frá aldri eða tíma í lífi þeirra, tækifæri til að átta sig á hæfileikum sínum, 
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áhuga og hæfnisviði til að starfa, til að takast á við menntun, þjálfun sem og getu til að taka 

starfstengdar ákvarðanir. Eins aðstoðar hún við að ná stjórn á sjálfsvitund þeirra í námi, 

vinnu og öðrum þáttum þar sem þessi hæfni og hæfileikar eru notaðir til náms eða annars 

slíks. Ævilöng náms- og starfsráðgjöf nær yfir svið sem varðar einstaklinga, markvissa 

upplýsingagjöf, ráðgjöf, starfshæfni, stuðning og hvernig kenna má fólki að taka ákvarðanir 

sem hafa áhrif á frama þess og stjórnunarhæfni (Cedefob, 2011).  

Hægt er að beita tvenns konar nálgunum í ævilangri náms- og starfsráðgjöf. Fyrri 

nálgunin (e. The individual problem solving approach) snýst um að aðstoða einstaklinga við 

að leysa vandamál sem tengjast menntun eða atvinnu og fer aðstoðin einkum fram með 

viðtölum, mati og upplýsingagjöf. Megin markmið seinni nálgunarinnar (e. The lifelong 

learning skills approach) er að gera sem flesta hæfa í að stjórna ævilöngum náms- og 

starfsferli (Den Boer, Mittendorff, Scheerens og Sjenitzer, 2004).  

Samkvæmt ráðherraráði Evrópusambandsins hafa verkefni ævilangrar náms- og 

starfsráðgjafar undanfarin ár samanstaðið af fjórum þemum (European Lifelong Guidance 

Policy Network, 2012): 

- Að efla hæfni einstaklinga til að stjórna starfsferli sínum  

- Að auka aðgengi almennings að náms- og starfsráðgjöf 

- Að vinna að því að gæði náms- og starfsráðgjafar verði tryggð 

- Að hvetja til samstarfs stefnumótunaraðila milli og innan landa 

Út frá fyrsta þema er eitt helsta verkefni ævilangrar náms- og starfsráðgjafar samkvæmt 

nýjustu ársskýrslu European lifelong guidance policy network (ELGPN) frá árinu 2011‒2012 

að útbúa bjargir og verkfæri (e. Resource Kit) fyrir stefnumótendur í ævilangri náms- og 

starfsráðgjöf. Starfsferill fólks er í stöðugri þróun og umskipti á starfsvettvangi geta verið ör. 

Því er nauðsynlegt fyrir einstaklinga að hafa aðgang að áreiðanlegri upplýsinga- og 

ráðgjafarþjónustu eins og þema tvö tekur fyrir (Gore og Hitch, 2005). 

Miðlun upplýsinga og ráðgjafar á veraldarvefnum, eins og rafræn náms- og starfsráðgjöf, 

skipar háan sess í stefnumótun á sviði náms- og starfsráðgjafar. Þess háttar vefmiðill gæti 

aukið aðgengi að upplýsingum og ráðgjöf og gert kleift að tryggja gæði upplýsinganna sem 

hið þriðja þema kemur inn á (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). Tækifæri til náms verða 

ekki aðeins aðgengilegri heldur fá einstaklingar einnig aðstoð við að öðlast nýja þekkingu og 

getu svo þeir verði betri í að leysa vanda, stjórna og taka ákvarðanir á náms- og starfsferli 
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sem eykur leikni þeirra í stjórnun á starfsferli (e. career management skills) (European 

Lifelong Guidance Policy Network, 2012).  

Að því sögðu getur rafræn náms- og starfsráðgjöf boðið upp á mikla sjálfskönnun fyrir 

einstaklinga og eins er hún talin upplögð til að ná til fólks á þess eigin forsendum og á þeim 

tíma sem hentar því best. 

Rafræn náms- og starfsráðgjöf getur einnig komið til móts við stefnuyfirlýsingu íslenskra 

stjórnvalda um ævilanga náms- og starfsráðgjöf frá árinu 2005 þar sem lagt var fram að árið 

2020 væri prósentutala fullorðinna með litla formlega menntun farin úr 30% í 10% (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, e.d.). Með rafrænni náms- og starfsráðgjöf væri hægt að jafna aðgengi fólks 

á öllu ævistigi að hlutlausum upplýsingum um nám og störf. Uppbygging íslensku 

vefgáttarinnar, næstaskref.is snýr að stefnuyfirlýsingunni frá 2005 en litið er til þess að í 

framtíðinni megi laga hana að þörfum fleiri hópa (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.).  

Það sem kallar á mikilvægi ævilangrar náms- og starfsráðgjafar er menntaáætlun 

Evrópusambandsins sem nefnist ævilangt nám (e. lifelong learning). Menntaáætlunin 

sameinar undir einum hatti stuðning við menntun á öllum stigum frá vöggu til grafar. 

Áætlunin lítur til hins hreyfanlega starfsferils þar sem mikilvægt er að einstaklingar lagi sig 

vel að breyttum aðstæðum og haldi sér við með því að leita tækifæra til að bæta kunnáttu og 

þroska hæfileika sína. Helstu markmið áætlunarinnar er að stuðla að þróun öflugs 

þekkingarsamfélags í Evrópu sem hægt er að tengja við fjórða þemað í verkefni ævilangrar 

náms- og starfsráðgjafar um samstarf stefnumótunaraðila milli og innan landa (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg H. Björnsdóttir, 2013).  

Tvær menntaáætlanir Evrópusambandsins hafa verið gefnar út og hafa markmið þeirrar 

fyrri sem er fyrir tímabilið 2007‒2013 verið auðtengjanleg við rafræna náms- og 

starfsráðgjöf. Helstu markmið þeirrar áætlunar voru að styðja nýsköpun í þróun upplýsinga- 

og tölvutækni, þjónustu, kennslufræði og undirbúningi fyrir nám á öllum ævistigum. 

Áætlunin átti að stuðla að aukinni þátttöku í námi meðal fólks á öllum aldri óháð félags- og 

efnahagslegum bakgrunni sem og að bæta gæði, aðdráttarafl og aðgengi að námi meðal 

aðildarríkja Evrópusambandsins. Eins átti áætlunin að efla framlag til náms á öllum 

ævistigum til félagslegrar samheldni, virkrar þátttöku borgara í samfélaginu, umræðu milli 

menningarhópa og jafnrétti kynjanna (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 

2013). Menntaáætlun Evrópusambandsins hefur veitt Íslandi aðgang að fjölmörgum og 

ólíkum samstarfsáætlunum og með tilliti til náms- og starfsráðgjafar má nefna 
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Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar (e. Euroguidance) sem hefur þann megintilgang að 

miðla evrópskri vídd í náms- og starfsráðgjöf og undirstrika mikilvægi hennar (Rannís, e.d.).  

Samanburður á milli ævilangrar náms- og starfsráðgjafar og rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar má einnig tengja við stefnumörkunina Ísland 2020. Þar kemur t.d. fram að 

meginmarkið atvinnustefnu landsins sé að skapa ný og fjölbreytt störf sem eru vel launuð og 

gjaldeyrisskapandi og byggja á samkeppnishæfni Íslands í heild eða sérstöðu einstakra 

svæða. Helstu vaxtargreinarnar eru líklegar til að tengjast iðnaði, frumgreinaframleiðslu og 

þjónustu, þ.m.t. hátækni- og þekkingariðnaði. Vaxtargreinarnar eiga að njóta sérstaks 

stuðnings í rannsóknum og þróun, menntun og endurmenntun, fjárfestingum í innviðum og 

grunngerð samfélagsins og stuðningi við markaðssetningu Íslands. Til þess að styðja við 

atvinnustefnuna þarf framsækna menntastefnu og þar á sérstaklega að vera hugað að öðru 

tækifæri til náms og starfsþjálfunar fyrir þá sem lenda tímabundið út af vinnumarkaði 

(forsætisráðuneytið, 2010). Með tilkomu íslensku vefgáttarinnar væri Ísland að móta 

mennta- og atvinnustefnu þar sem leitast er við að auka val og búa til kerfi sem gæti brugðist 

við ólíkum þörfum einstaklinga yfir allt æviskeiðið (The Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2004.)  

Samkvæmt þessum kafla leggur ævilöng náms- og starfsráðgjöf  mikla áherslu á eflingu 

náms- og starfsráðgjafar. Innan þeirrar eflingar væri hægt að flokka rafræna náms- og 

starfsráðgjöf með bættu aðgengi, tækifæri til að ná betri leikni í að stjórna eigin starfsferli, 

auknum upplýsingagæðum og með samstarfi og samhæfingu við aðra hagsmunaaðila. 

1.9 Rannsóknir og erlendar fyrirmyndir rafrænnar náms- og starfsráðgjafar 

Rafræn náms- og starfsráðgjöf býður upp á tæknilega og faglega þróun fyrir upplýsinga-

samfélagið sem við búum við en náms- og starfsráðgjafar hérlendis og erlendis virðast ekki 

enn tilbúnir til að segja með sannfæringu hvað rafræn náms- og starfsráðgjöf er í raun eða 

hvernig hún ætti að vera starfandi. Fyrir notkun ráðgjafarleiðar þurfa náms- og 

starfsráðgjafar að fá meiri áhuga, eldmóð og skilning á rafrænni náms- og starfsráðgjöf og í 

því sambandi geta rannsóknir og erlendar fyrirmyndir haft jákvæð áhrif.  

1.9.1 Rannsóknir  

Margar gloppur eru í þekkingu okkar á rafrænni náms- og starfsráðgjöf, engu að síður er 

gjarnan fjallað um hana af miklum þunga og sannfæringu sem er ekki í samræmi við 
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fyrirliggjandi erlendar rannsóknir. Hún er t.d. sögð vera ný af nálinni og ekki talin eiga heima 

innan fags sem byggir á verðleikum mannlegra samskipta (Goss og Anthony, 2012).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar í heiminum á rafrænni náms- og starfsráðgjöf en fyrstu 

niðurstöður rannsókna lofa góðu, þær vekja áhuga og veita góða ástæðu fyrir frekari 

rannsóknir (Adeyemo og Agokei, 2012). 

Flestar þeirra rannsókna sem gerðar voru í upphafi á rafrænni náms- og starfsráðgjöf 

byggðust á eigindlegri aðferð (e. qualitative) og frásögn (e. anecdotal) sem er oft raunin á 

fyrstu stigum þróunar á sérgrein (e. specialty). Í eigindlegri rannsóknaraðferð og frásögn er 

áhersla lögð á að þátttakandinn sé virkur túlkandi veruleikans og því sé mikilvægt að afla 

upplýsinga um þá merkingu sem hann leggur í aðstæður sínar og reynslu (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011). 

Ýmis inngrip (e. interventions) rafrænnar náms- og starfsráðgjafar eins og notkun 

tölvupóstsamskipta (e. e-mail communication) hafa sýnt jákvæðar niðurstöður. Margir 

ráðþegar hafa skýrt frá dýpri skilningi á umræðuefni þar sem þeir fá meiri tíma til að íhuga 

það sem kemur fram í skriflegri ráðgjöf en í ráðgjöf sem byggist á töluðu formi (Suler, 2004). 

Það eru einnig töluverðar frásagnar sannanir sem styðja gildi nafnleyndar (e. anonymity) og 

meira næðis sem veitt er í fjarlægðri vinnu sem er talinn hvati fyrir aukinni sjálfsafhjúpun 

ráðþega en hún dregur fram tilfinningar þeirra og skoðanir (Chechele og Stofle, 2003). Hins 

vegar er mikilvægt að beita ávallt skimun (e. screening) fyrir notkun á ráðgjafarleið á hvern 

ráðþega til að meta hentugleika hennar. Kate Dunn (2012) gerði eigindlega rannsókn á 

ráðgjafarsambandi ráðþega og netráðgjafa í ósamstilltum samskiptum (með tölvupósti) og 

kannaði möguleika þess hvernig þau samskipti geta auðveldað bæði vefráðgjöf og 

hefðbundna ráðgjöf. Spurningar sem settar voru fram voru hálf-opnar (e. semi-structured) til 

að fá þátttakendur til að lýsa með opnum huga reynslu sinni og upplifun. Viðtöl fóru fram 

með rafrænum samskiptum og voru tekin viðtöl við sex netráðgjafa innan háskóla og 

símenntunar sem nýttu sér tölvupóstsamskipti við ráðþega og við tíu þáverandi ráðþega sem 

höfðu nýtt sér rafræna náms- og starfsráðgjöf sem í boði var í háskóla þeirra (Smith, Flowers 

og Larkin, 2009).  

Niðurstöður sýndu fjögur aðal þemu sem geta auðveldað ráðgjöf fyrir netráðgjafa og 

ráðþega en fyrsta þemað kom inn á mikilvægi skipulags og framgangsmáta notenda. Annað 

þemað sýndi að hugsun og tilfinning notenda hefði áhrif á ráðgjöf og hið þriðja kom inn á að 

áhrif notenda á sig sjálfa og sambönd innan og utan ráðgjafar hefði þar einnig áhrif. Fjórða 
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og síðasta þemað kom inn á breytingar sem fylgja ráðgjöf í gegnum tölvupóst. Þær ályktanir 

sem voru síðan dregnar af niðurstöðunum voru að meiri tími myndast til að hugsa þegar að 

samskiptin eru ósamstillt. Netumhverfi býður upp á nafnleysi og hvatvísi, tímabundin rými og 

ríkulega orðanotkun. Allt myndmál ýtir undir hugmyndina um að einstaklingurinn hafi vald 

yfir aðstæðum sínum og myndi raunveruleg sambönd. Allt þetta stuðlar að skilningi á 

sjálfsstyrkingu og dýpri tengslum fyrir einstaklinga sem hugsanlega hefðu annars forðast að 

leita sér aðstoðar. Hin ósamstilltu samskipti hafa leitt til jákvæðra breytinga í mörgum 

tilfellum og fyrir suma auðveldað hefðbundna ráðgjöf síðar. Niðurstöður rannsóknar styðja 

rafræna náms- og starfsráðgjöf og sérstaklega að hún fari saman við hefðbundna ráðgjöf 

(Smith, Flowers og Larkin, 2009).  

Ein af áskorunum netráðgjafa í dag er að finna samfelldar áþreifanlegar rannsóknir sem 

fjalla um skilvirkni inngripa rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. Við búum í heimi þar sem 

sannreyndar aðferðir (e. evidence-based techniques) eru taldar gæðagrunnur (e. gold 

standard) faglegrar þjónustu. Margir erlendir ráðþegar hafa lýst ánægju sinni með 

símaráðgjöf, netspjall, tölvupóst- og vídeósamskipti en fleiri rannsókna er þörf, bæði 

eigindlegar og megindlegar, sem upplýsa starf netráðgjafa á vísindalegri hátt (Suler, 2004). 

Á árunum 2001, 2002 og 2010 var rannsókn sett fram í Finnlandi til að kanna hvaða 

breytingar hafa orðið með tímanum, ef einhverjar, á hlutverki upplýsinga- og samskiptatækni 

innan náms- og starfsráðgjafar á meðal náms- og starfsráðgjafa sem eru reyndir 

veraldarvefsnotendur (Vuorinen, Sampson og Kettunen, 2011). Alls voru fengnir sjö 

rýnihópar (e. focus groups) en rýnihópar er eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er til að 

öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu 

viðfangsefni rannsóknar (Sóley S. Bender, 2003). Gagnaöflun fór hins vegar fram með 

mismunandi nálgunum, bæði eigindlegum og megindlegum. 

Niðurstöður úr öllum þremur rannsóknum leiddu m.a. í ljós að allir þátttakendur þeirra 

voru áhugasamir um að styðjast við veraldarvefinn í náms- og starfsráðgjöf. Eins kom fram í 

rannsóknunum að í stað þess að vera að þróa heildstæða stefnu um notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni væru þátttakendur að nota tæknileg forrit (e. technical applications) til að 

leysa sundurskipt vandamál. Rannsóknirnar sýndu líka að áhersla í notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni væri einkum á að veita upplýsingar um nám og störf fremur en að stuðla að 

stjórnunarhæfni á starfsferli (e. career management skills) með tilliti til ævilangrar náms- og 

starfsráðgjafar. Í rannsókninni frá 2010 hafði veraldarvefurinn fengið aukið vægi, sérstaklega 
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varðandi náms- og starfsupplýsingar. Á árunum 2001 og 2002 voru margir náms- og 

starfsráðgjafar ekki færir um að beita veraldarvefnum á mismunandi vegu til að mæta 

þörfum ráðþega og þá einkum vegna lélegs aðgengis að vefnum. Árið 2010 var aðgengi að 

veraldarvefnum orðið betra og höfðu fleiri kunnáttu í notkun upplýsinga- og samskiptatækni. 

Á því ári kom einnig fram að fleiri úrræði og eins þjónusta innan upplýsinga- og 

samskiptatækni væru nú í boði og meiri ytri þrýstingur um notkun veraldarvefsins og 

samfélagsmiðla innan náms- og starfsráðgjafar þar sem væri meiri þörf á mismunandi 

ráðgjafarleiðum til að koma til móts við alla flóru ráðþega. Þátttakendur allra rannsóknanna 

voru sammála um mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafar fái stuðning og þjálfun í notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni (Vuorinen, Sampson og Kettunen, 2011). 

Fræðimennirnir Barak, Hen, Boniel-Nissim og Shapira (2008) söfnuðu öllum þeim 64 

raunvísindagreinum sem höfðu verið gefnar út fram til mars 2006 sem könnuðu virkni 

mismunandi rafrænnar náms- og starfsráðgjafar og framkvæmdu heildargreiningu (e. meta-

analysis) á öllum rannsóknum innan þeirra. Þessar rannsóknir náðu yfir 9.764 ráðþega sem 

voru meðhöndlaðir í gegnum veraldarvefinn í gegnum mismunandi sálfræðileg inngrip og 

tóku á mismunandi vandamálum, en skilvirkni þeirra voru metnar með mismunandi 

tegundum af mælingum. Heildar meðaltal áhrifastærðar (e. effect size) var 0,53 sem telst 

miðlungsáhrif (e. medium effect) og var svipað meðaltali áhrifastærðar hefðbundinnar 

ráðgjafar. Rannsakendur könnuðu einnig samvirkniáhrif (e. interacting effects) ýmissa 

hugsanlegra breyta á virkni rafrænnar náms- og starfsráðgjafar, þar á meðal gerð ráðgjafar 

(sjálfshjálparleit versus aðstoð netráðgjafa), árangursmælingar (e. outcome measure), 

vandamál, kenningarleg nálgun og samskiptaform. Helstu niðurstöður voru þær að 

samanburður milli hefðbundinnar ráðgjafar og veraldarvefs inngripa sýndu lítinn sem engan 

mun í virkni, þ.e. skilvirkni veraldarvefs inngripa reyndust ekki síðri. 

Í Bandaríkjunum gerðu fræðimenn að nafni Jerry Finn og Azy Barak (2010) lýsandi 

rannsókn (e. descriptive study) til að stuðla að víðtækari skilningi á rafrænni náms- og 

starfsráðgjöf með því að skoða viðhorf netráðgjafa, siðferðisleg álitamál og verklag. 

Netkönnun var framkvæmd meðal 93 fagmenntaðra netráðgjafa og innihéldu spurningar 

lýsandi upplýsingar (e. demographic information) og mælieiningakvarða (e. Likert-type scale) 

sem tengdust umfangi verklags, fræðilegri stefnumörkun, þjálfun, handleiðslu sem og 

viðhorfi um viðeigandi verklag, tilvísun, lagaleg og siðferðisleg álitamál og ánægju 

netráðgjafa.  
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Á heildina litið sýndu niðurstöður almenna ánægju netráðgjafa með verklag þeirra sem 

og trú á virkni ráðgjafarleiðar. Netráðgjafarnir höfðu hvorki fengið formlega almenna þjálfun 

né handleiðslu á notkun ráðgjafarleiðar og reyndist notkunin einkum vera viðbót við hina 

hefðbundnu ráðgjafarleið. Það reyndist lítið samkomulag milli netráðgjafa á viðhorfum, 

verklagi, siðferðislegum álitamálum og þekkingu á reglugerðum tengdri rafrænni náms- og 

starfsráðgjöf. Vegna skorts á samstöðu um siðferðislegar skyldur og verklag innan 

ráðgjafarleiðar bentu netráðgjafarnir á mikilvægi þess að fá formlega þjálfun frá faglegri 

starfsemi og koma á alþjóðlegu samstarfi varðandi mótun siðferðislegs verklags. 

Í Bandaríkjunum hefur nýlega verið hannað matstæki „Cyber-counseling Objective 

Structured Clinical Examinations“ (COSCE) af rannsóknarhópi en því er ætlað að meta hæfni 

iðkenda og lærlinga rafrænnar náms- og starfsráðgjafar (Fang, Bogo, Mishna, Murphy, 

Gibson, Griffiths og Regehr, 2013). Fagleg hæfni hefst í upphafi þjálfunar og er ævilangt ferli. 

Að teknu tilliti til eðlis hæfnisþróunar mun hæfnismat ekki einungis auka vægi náms- og 

starfsráðgjafasviðsins og vernda almenning, heldur mun það einnig auðvelda nám í gegnum 

styrk og ákveðin svið skilgreindra sérfræðinga til frekari framþróunar.  

Þróun COSCE fólst í að búið var til rafrænt náms- og starfsráðgjafar frammistöðumat 

ásamt tveimur sambærilegum dæmum og vali og þjálfun þriggja matsmanna. COSCE var 

prófað á sex meistaranemendum á félagsvísindasviði og sex reyndum netráðgjöfum þar sem 

rannsakað var innra samræmi (e. internal consistency), áreiðanleiki matsmanna (e. interrater 

reliability) og innri áreiðanleiki ráðþega (e. interclient reliability). Þar að auki var réttmæti (e. 

validity) matstækisins metið með þáttagreiningu (e. factor analysis) og með ákveðnum 

löggildingar hópi (e. known-groups validation). Niðurstöður voru þær að með frekari 

umbótum gæti COSCE orðið áreiðanlegt og réttmætt matstæki til að meta hæfni netráðgjafa 

í rafrænni náms- og starfsráðgjöf (Fang, Bogo, Mishna, Murphy, Gibson, Griffiths og Regehr, 

2013). 

Allar framangreindar rannsóknir sýna fram á margvísleg jákvæð áhrif notkunar 

rafrænnar náms- og starfsráðgjafar, en þörf er á fleiri samfelldum áþreifanlegum 

rannsóknum til að auka vitneskju um áhrif hennar.  

1.9.2 Erlendar fyrirmyndir að rafrænni náms- og starfsráðgjöf 

Margar vefgáttir eru til í heiminum sem geta aðstoðað einstaklinga í náms- og starfsleit sinni 

og verður stiklað á stóru í kaflanum og taldar upp nokkrar helstu þeirra sem hafa náð góðri 
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uppbyggingu og þá einkum með aðstoð haldbærrar stefnumörkunar ríkisstjórnar viðkomandi 

lands í rafrænni lausn til að styrkja sókn fyrir mennta- og atvinnulíf. Hinar völdu vefgáttir hafa 

einnig þá kosti að vera nákvæmar, þ.e. innihalda góðar náms- og starfslýsingar. Þær eru vel 

hannaðar og uppsettar sem skiptir máli því vefgáttin er án efa andlit þess út á við. Eins veita 

þær aukinn aðgang og ítarefni að rafrænu efni sem tengist rafrænni náms- og starfsráðgjöf. 

Undir þeim flokki væri hægt að nefna netráðgjöf og gagnvirkar áhugakannanir.  

Í neðangreindri umræðu verður lagt meira vægi á danskar vefgáttir en aðrar til að 

lesendur fái betri mynd af því umhverfi sem viðmælendur rannsóknar hrærast í. 

1.9.2.1 Uddannelsesguiden og e-Vejledning 

Á dönsku vefgáttinni Uddannelsesguiden (ug.dk), er að finna upplýsingar um almenna 

menntun og eftirmenntun ásamt upplýsingum um störf og atvinnuaðstæður á danska 

vinnumarkaðnum. Markmið vefgáttarinnar er að veita nákvæmar og uppfærðar 

leiðbeiningar og upplýsingar til allra sem leita upplýsinga um störf, menntun, atvinnugreinar 

og vinnumarkaðinn. Uddannelsesguiden var þróaður af „Schultz information“ árið 2004. 

Schultz stendur á bak við marga stóra danska rafræna miðla sem styðja þúsundir fagaðila 

daglega við vinnu sína við ráðgjöf og að leiðbeina út frá réttum og uppfærðum forsendum. 

Í gegnum Uddannelsesguiden er hægt að finna ráðgjafargátt e-Vejledning, sem býður 

upp á vefráðgjöf og samskiptamiðla fyrir þá sem leita sér ráðgjafar og aðra sem óska eftir 

upplýsingum um menntun og atvinnugreinar. Netráðgjafar með mikla reynslu sitja tilbúnir til 

að svara spurningum og gefa ráðleggingar (Uddannelsesguiden, e.d.).  

e-Vejledning er hluti af UNI-C, sem stýrir upplýsinga- og samskiptatækni (IT) og fræðslu í 

danska menntamálaráðuneytinu. Aðaláherslusvið UNI-C er aukin notkun á upplýsinga- og 

samskiptatækni í kennslu og stuðningur við skilvirkan stofnanarekstur með notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni. Í ársskýrslu e-Vejledning frá 2012‒2013 kom m.a. fram að 

undir lok ársins 2012 hafi e-Vejledning veitt ráðgjöf samtals 159.000 sinnum frá stofnun 

þess. Það hefur því orðið mikil aukning þar sem árið 2011 var fjöldi ráðgjafar um 70.000. Eins 

kom fram í skýrslunni almenn ánægja notenda með vefgáttina en árið 2012 voru gerðar þrjár 

rannsóknir um hversu ánægðir notendur væru með þjónustuna (e-Vejledning, 2012). Með 

tilliti til notenda er stærsti markhópur e-Vejledning í dag einstaklingar á aldrinum 17‒23 ára 

en hópurinn nær þó frá 14 ára aldri og upp úr.  
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Helstu samskiptamiðlar e-Vejledning eru sími, netspjall, tölvupóstur og smáskilaboð. Af 

þeim hefur netspjallið verið einna mest nýtt.  

Í þriðja kafla, niðurstöðum, munu viðmælendur rannsóknar m.a. færa rök fyrir því hvers 

vegna ungir notendur leita fremur til „e-Vejleding“ og hvers vegna netspjallið er svona 

vinsælt. 

Haustið 2012 hélt e-Vejledning ráðstefnu um ráðgjöf í gegnum rafræna miðla (d. 

vejledning via digitale medier). Á ráðstefnunni var m.a. fjallað um möguleika á sameiginlegri 

ráðgjöf sem byggir á upplýsingatækni, um Twitter og um netvenjur unga fólksins. Að auki var 

boðið upp á ýmis námskeið (e. workshops) með aðal áherslu á ráðgjöf með netspjalli eða í 

gegnum Facebook. Ráðstefnunni var sýndur mikill áhugi og yfir 100 manns tóku þátt í henni 

sem störfuðu annaðhvort við framhaldsskólamenntun, náms- og starfsráðgjöf, vinnumiðlun 

eða á öðrum menntastofnunum. Ráðstefnan leiddi í ljós mikla þörf fyrir áframhaldandi 

samskipti um efnið og því tók e-Vejledning frumkvæði að því að búa til tengslanet fyrir 

leiðsögn í gegnum samskiptamiðla. Vinnuhópur tengslanetsins hefur hist einu sinni, en í 

honum eru nú tíu meðlimir með mismunandi bakgrunn. Tengslanetið miðar að því að skapa 

vettvang fyrir samræður um rafræna náms- og starfsráðgjöf bæði frá hugmyndafræðilegu 

sem og verklegu sjónarhorni (e-Vejledning, 2012). 

Í ágúst 2014 voru hinar tvær vefgáttir, e-Vejledning og ug.dk sameinaðar undir einn hatt 

þar sem menntamálaráðuneyti Danmerkur tók við ug.dk af Schultz. Áherslur ug.dk verða sem 

áður að efla náms- og starfsvitund einstaklinga þannig að fyrirspurnir til e-Vejledning verði 

markvissari. Reynsla e-Vejledning á mismunandi markhópum getur aðstoðað ug.dk í þá átt 

sem nýtist hverjum og einum náms- og starfsleitanda og þar með eykst samvirkni (d. synergi) 

vefgáttanna.  

1.9.2.2 Career New Zealand 

Nýsjálenska vefgáttin Career New Zealand var sett á laggirnar í samræmi við ákvæði laga um 

menntun „The Education Act“ árið 1989 og er stýrt af stjórn sem heyrir undir mennta-

málaráðherra landsins. Fjármögnun hennar kemur frá „Vote Education“ en vefgáttin vinnur 

náið með ríkisstofnunum um aðgerðir og stefnumörkun sem snertir mikilvægi 

starfsferilsþátta. Hugsjón nýsjálensku ríkisstjórnarinnar þeirra er að stuðla að bættum náms- 

og starfsferli í Nýja-Sjálandi og stefnumótandi markmið vefgáttarinnar er að veita gott náms- 

og starfsferilskerfi sem tengir á áhrifaríkan hátt menntun og þjálfun með atvinnu.  
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Hlutverk vefgáttarinnar er að bæta tengsl á milli menntunar og atvinnu með því að nota 

sérþekkingu sína til að styðja stofnanir og Nýsjálendinga almennt til að taka upplýstar 

ákvarðanir um framtíðarstörf (Careers New Zealand, e.d.).  

Í ársskýrslu vefgáttarinnar frá 2013 kemur m.a. fram að Career New Zealand hafi fengið 

heimsókn 3,5 milljón gesta og að um 87% notenda hennar þyki vefgáttin auðveld í notkun, 

uppfærsla góð ásamt því að hún mæti þörfum þeirra og auki náms- og starfsferilshæfni 

þeirra (Careers New Zealand, 2013).  

1.9.2.3 My World of Work 

Skoska vefgáttin My World of Work var stofnuð árið 2007. Vefgáttin veitir upplýsingar um 

störf, nám og þjálfun fyrir fólk sem býr í Skotlandi. Hugmyndafræði vefgáttar um náms- og 

starfsval byggir á því að hverjum og einum er nauðsynlegt að þekkja eigin færni, áhuga og 

gildismat til að geta valið starfsvettvang við hæfi. Vefgáttin styðst við ákveðið verkfærasett 

(e. toolkit) til að koma skipulagi á áhugasvið notenda og til að koma þeim af stað við frekari 

könnun á náms- og starfsvali (My World of Work, e.d.).  

My World of Work er rekið af „Skills Development Scotland (SDS)“ sem er grunnstoð 

alþjóðahæfni sem styður íbúa og viðskiptalíf Skotlands. SDS er óháð stofnun innan skosku 

ríkisstjórarninnar sem leikur mikilvægt hlutverk í efnahagslegri stefnumótun 

ríkisstjórnarinnar. Stofnunin hefur verið lykillinn að efnahagslegri velgengi stjórnarinnar í 

efnahagsstefnumótun Skotlands (Skills Development Scotland, e.d.). 

Samkvæmt ársskýrslu My World of Work frá árinu 2012 kemur til að mynda fram að 

vefgáttin hafi dafnað vel frá stofnun hennar og að hún hafi stutt um 194.583 einstaklinga 

með upplýsingum um náms- og starfsferil, ráðgjöf og leiðbeiningum (International Labour 

Organization, 2012).  

1.9.2.4 CareerOneStop 

Bandaríska vefgáttin, CareerOneStop er rekin af bandarísku vinnumálastofnuninni og var 

hönnuð til að veita alhliða aðstoð fyrir atvinnuleitendur undir einu þaki. Hún var stofnuð af 

„Workforce Investment Act“ en hlutverk þess er að endurmóta starfsþjálfunaráætlanir og 

skapa nýtt alhliða vinnuaflsfjárfestingarkerfi. Hinu endurmótaða kerfi er ætlað að leggja 

áherslu á sjónarhorn notenda til að hjálpa Bandaríkjamönnum að fá aðgengi að þeim 
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verkfærum sem þeir þurfa til að stjórna náms- og starfsferli sínum með upplýsingum og 

hágæða þjónustu og til að hjálpa fyritækjum að finna hæft starfsfólk (CareerOneStop, e.d.).  

Árið 2009 vann CareerOneStop til verðlauna fyrir hugbúnaðar- og vélbúnaðarsamskipti 

og uppbyggingu. CareerOneStop þykir bera af umfram aðrar vefgáttir í Bandaríkjunum sem 

bjóða upp á rafræna náms- og starfsráðgjöf hvað varðar úrval upplýsinga (SDL, 2009).  

 

Talið er gagnlegt að sameina notkun vefgátta og vefráðgjafar en sem hluti af ferli 

vefráðgjafar getur netráðgjafi vísað ráðþega að tilteknu efni á ákveðinni vefgátt sem tengist 

vandamáli sem tekið hefur verið fyrir í ráðgjöf. Þetta lærða augnablik (e. teachable moment) 

getur aukið skilvirkni með notkun ýmissa úrræða, en lærða augnablikið á sér stað þegar 

ráðþegi nýtir sér náms- og starfsferils úrræði (Sampson, 2008). Til nánari útskýringar er hægt 

að endurbæta kunnáttu með því að nýta sér hið lærða augnablik og skýra samtímis hvað 

hefur áunnist eða til að bera kennsl á óstarfhæfar hugsanir sem hamla lærdómi og 

ákvarðanatöku, án þess að þurfa að bíða eftir næsta pantaða tíma hjá sérfræðingi (Reardon, 

Lenz, Sampson, Jr. og Peterson, 2009). 

Að framansögðu um erlendar fyrirmyndir að rafrænni náms- og starfsráðgjöf má færa 

sterk rök fyrir því að íslensk vefgátt eins og næstaskref.is gæti leitt til aukinnar rafrænnar 

stjórnsýslu með samvinnu ráðuneyta og stofnana. Vel uppsett vefgátt um nám og störf getur 

einnig leitt til aukinnar skilvirkni notenda í náms- og starfsleit.  

1.10 Rafræn náms- og starfsráðgjöf á Íslandi 

Ýmsar forsendur eru fyrir rafrænni lausn eins og rafrænni náms- og starfsráðgjöf hér á landi. 

Fyrst má nefna að Ísland er framarlega í heiminum í ýmsum þáttum upplýsingatækninnar, 

t.d. tölvueign, tölvunotkun, netnotkun og notkun þeirrar þjónustu sem í boði er á 

veraldarvefnum (forsætisráðuneytið, 2008). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2014) teljast nú 

95% íbúa landsins til reglulegra netnotenda. Er það hæsta hlutfall sem mælist í Evrópu, en 

meðaltal reglulegra netnotenda í löndum Evrópusambandsins er 72%. Aðgengi að tölvum og 

veraldarvefnum á heimilum á Íslandi mælist einnig hátt eða um 96,7% af heildarfjölda 

heimila. En meðaltal nettengdra heimila í 28 ríkjum Evrópusambandsins er 79%.  

Það er lífsnauðsynlegt fyrir hið íslenska samfélag nú þegar atvinnuumhverfi hefur breyst 

með auknu atvinnuleysi og meiri kröfum um vandvirkni og sérfræðikunnáttu á öllum sviðum 

að einstaklingar eigi sem greiðastan aðgang að þeim upplýsingum sem þeir þurfa til þess að 
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geta tekið farsæla ákvörðun um nám og starf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). Á Íslandi er 

einnig hátt hlutfall framhaldsskólanema sem ljúka ekki námi og er brottfall þeirra úr skóla 

dýrt fyrir samfélagið og ógn við velferðarsamfélag framtíðar (Markussen, 2010). Ríkisstjórn 

Íslands vill vinna gegn brottfalli úr námi, m.a. með styrkingu náms- og starfsfræðslu á grunn- 

og framhaldsskólastigi (Stjórnarráð Íslands, 2013). Samkvæmt skýrslu um samþættingu 

mennta- og atvinnumála sem skilað var til forsætisráðherra árið 2012 kom m.a. fram að 

mikilvægt sé að allt ungt fólk hafi aðgang að ráðgjöf og upplýsingum um náms- og 

starfsmöguleika á einum stað. Þar segir enn fremur að upplýsingar um nám og störf verði 

samræmdar og aðgengilegar öllu ungu fólki gegnum vefgátt sem veiti jafnframt aðgengi að 

náms- og starfsráðgjöf (forsætisráðuneytið, 2012). Ekki hefur jafnræðis gætt í aðgengi 

nemanda að náms- og starfsráðgjöfum í grunn- og framhaldsskólum landsins 

(menntamálaráðuneytið, 2007) en með rafrænni náms- og starfsráðgjöf væri hægt fyrir þá 

nemendur sem og aðra einstaklinga að nálgast náms- og starfsráðgjafa hvar og hvenær sem 

er (Patrick, 2006). Smæð landsins getur auðveldað okkur að taka breytingum fljótt og ná til 

margra á stuttum tíma. Möguleikar okkar felast einnig að miklu leyti í því að geta lært af 

mistökum annarra þjóða og gripið þróun í tækni sem er okkur í hag. 

Í rannsókn Álfhildar Eiríksdóttur (2011) um rafræna náms- og starfsráðgjöf kom í ljós að 

eftirspurn er eftir rafrænum upplýsingum um nám og störf og upplýsingakerfi að erlendri 

fyrirmynd af hálfu íslenskra náms- og starfsráðgjafa. Þar kom einnig fram að náms- og 

starfsráðgjafar hafi sinnt rafrænni náms- og starfsráðgjöf að einhverju leyti en að reynslan af 

þess konar ráðgjöf væri hins vegar ekki mikil. Svarhlutfall rannsóknar var fremur lágt og er 

því ekki hægt að alhæfa um stöðu mála hér á landi en niðurstöður gefa þó ákveðna 

vísbendingu sem vert er að taka tillit til við áframhaldandi vinnu (Guðrún B. Kjartansdóttir, 

2012).  

Frá hausti 2012 fram á vor 2014 hefur Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, fyrir tilstilli IPA 

styrks (e. Instrument for Pre-Accession Assistance) frá Evrópusambandinu og mótframlags 

frá Fræðslusjóði, stýrt verkefninu „Þróun raunfærnimats,“ til að efla starfshæfni fullorðinna 

með litla formlega menntun. Eitt af meginmarkmiðum verkefnisins var að þróa vefgáttina 

næstaskref.is sem mun veita aðgengi að upplýsingum og ráðgjöf um nám og störf á 

veraldarvefnum. Það markmið er unnið í samráði við Sérfræðisetur ævilangrar náms- og 

starfsráðgjafar. Tilgangur vefgáttarinnar, fyrir utan það að veita upplýsingar og ráðgjöf um 

nám og störf, er að draga fram tækifæri til raunfærnimats (Fjóla María Lárusdóttir, 2013). 
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Með raunfærnimati er átt við samanlagða færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum 

hætti, svo sem starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum og 

fjölskyldulífi. Vefgáttin næstaskref.is á jafnframt að vera tæki fyrir náms- og starfsráðgjafa til 

að nýta með einstaklingum í markhópnum við færniþróun. Hún á að auka almennt aðgengi 

einstaklinga að upplýsingum um leiðir til færniuppbyggingar og náms- og starfsráðgjöf. 

Inntak vefgáttarinnar mun m.a. geyma lýsingar á námsleiðum og -brautum sem og 500 

starfslýsingar sem fengnar verða úr ýmsum heimildum. Eins er ætlunin að bjóða upp á 

áhugasviðskönnun fyrir markhópinn og með henni getur einstaklingur fengið aukna 

sjálfsþekkingu sem styður hann í ákvarðanatöku um færniþróun. Þær niðurstöður sem fást úr 

könnuninni tengjast síðan lýsingum á námsleiðum og störfum og hvatt verður til þess á 

vefgáttinni að einstaklingar leiti til netráðgjafa til að ræða niðurstöðurnar nánar og 

skipuleggja næstu skref (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2007). 

Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar landsins eiga að móta þá ráðgjöf sem í boði verður 

á næstaskref.is, t.d. símaráðgjöf og mögulega netspjall sem getur aukið aðgengi markhópsins 

að þjónustunni með tímanum. Horft er til þess að vefgáttin geti nýst einstaklingum og náms- 

og starfsráðgjöfum utan markhópsins og mun gera það í auknum mæli þegar til 

áframhaldandi þróunar kemur (Fjóla María Lárusdóttir, 2013). Þróunin er óljós í dag þar sem 

IPA hefur fellt niður styrkveitingu sína en stefnumörkunin Ísland 2020 er skýr og því þarf 

vitundavakningu á meðal ríkisstjórnarinnar til að finna leiðir til að greiða aðgang fyrir 

áframhaldandi vinnu vefgáttarinnar þar sem hún getur verið stefna um hvernig styrkja megi 

menntun og menningu, nýsköpun og þróun, umhverfi og samfélagslega innviði 

(forsætisráðuneytið, 2010). 

Ályktunin er að tilkoma rafrænnar náms- og starfsráðgjafar á Íslandi getur leitt til 

ýmissar hagræðingar innan náms- og starfsráðgjafar fyrir ráðgjafa, almenning og ríki. 

Uppbygging fyrstu heildstæðu íslensku vefgáttarinnar um nám og störf, næstaskref.is er í 

biðstöðu en hún getur boðið upp á gott tækifæri fyrir verðandi og starfandi náms- og 

starfsráðgjafa að ræða til að ýta við frekari uppbyggingu og framtíð (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.). 
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2. Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir má rekja til hugmynda og kenninga t.d. hughyggju, 

fyrirbærafræði og samskiptakenninga þar sem áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé virkur 

túlkandi veruleikans. Því er aðeins hægt að útskýra athafnir fólks með því að afla gagna um 

hvaða merkingu það leggur í aðstæður sínar og reynslu. Ennfremur er félagslegur veruleiki 

óstöðugur og túlkun háð síbreytilegu samhengi og samskiptaferlum. Eigindlegar rannsóknir 

byggja á því að afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður í gegnum 

viðtöl (e. interviews), upplifun (e. observation) eða reynslu (e. experience) af því umhverfi 

sem rannsakandi er í hverju sinni. Þetta er gert með því að fylgjast með fólki í þeirra daglega 

umhverfi og taka viðtöl við það (Hennink, Hutter og Bailey, 2011).  

Í rannsókninni er notast við tvö eigindleg rannsóknarsnið, hálf-opin (e. semi-structured) 

viðtöl og tilviksathugun (e. case study). Rannsóknarspurningar eru hálf-opnar með það að 

markmiði að viðmælanda finnist hann geta með opnum huga lýst reynslu sinni og upplifun. 

Hálf-opin viðtöl veita rannsakanda tækifæri til að nýta sér hæfni sína til að leiða viðtalið með 

því að spyrja spurninga og ná þar af leiðandi að draga fram þær upplýsingar sem þarf til að 

svara rannsóknarspurningunum (e. saturation) (Berg, 2009). Með tilviksathugun kannar 

rannsakandi samtímafyrirbæri í sínu rétta umhverfi. Hægt er að skoða ýmis tilvik eins og 

einstaklinga, hópa, stofnun, stefnu eða afmarkað samhengi (Yin, 2009). Tilgangur athugunar 

er að þróa eins ítarlegan skilning og mögulegt er á tilvikinu og í þessu tilfelli að fá innsýn í 

reynslu og upplifun sex danskra netráðgjafa sem hafa unnið við rafræna náms- og 

starfsráðgjöf. 

2.1 Viðmælendur  

Viðmælendur rannsóknarinnar eru sex talsins og eiga það allir sameiginlegt að hafa unnið 

sem netráðgjafar hjá dönsku ráðgjafarstofnuninni, e-Vejledning frá stofnun hennar árið 2010 

til dagsins í dag. Í allt starfa 36 netráðgjafar hjá e-Vejledning vítt og breitt um Danmörku, þar 

af 24 í hlutastarfi og 12 í fullri vinnu. Af hinum sex viðmælendum rannsóknarinnar starfar 

annar helmingurinn í hlutastarfi og hinn í fullu starfi. Viðmælendur eru á aldrinum 30‒60 ára 

og er hlutverk þeirra og annarra netráðgjafa e-Vejledning að veita faglega ráðgjöf á 

grundvelli sértækrar menntunar sinnar á sviði náms- og starfsráðgjafar með aðstoð 

upplýsinga- og samskiptatækninnar ýmist heima hjá sér eða á skrifstofusvæði e-Vejledning. 
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Nálgun við viðmælendur rannsóknarinnar fór fram með aðstoð meðleiðbeinanda míns, 

Jónínu Ólafsdóttur Kárdal, en hún kom mér í tölvupóstsamband við einn viðmælandanna og 

sá hinn sami benti mér á fimm aðra. Hugsunin að baki vali á viðmælendum var að ná fram 

sem mestri þekkingu og sjónarmiðum þeirra á rafrænni náms- og starfsráðgjöf sem og að fá 

sýn beggja kynja á möguleikum ráðgjafarleiðarinnar og mismunandi nálgun þeirra á nýtingu 

veraldarvefsins. Viðmælendur voru því þrír karlmenn og þrjár konur. Vægi var lagt á langan 

starfsaldur viðmælenda sem netráðgjafar hjá e-Vejledning með það að leiðarljósi að ná sem 

mestri þekkingu og sjónarmiðum þeirra á rafrænni náms- og starfsráðgjöf.  

Viðmælendum var gert ljóst að fyllsta trúnaðar yrði gætt, viðtölum og öðrum gögnum 

yrði eytt og búið svo um að ekki væri hægt að rekja svör til þeirra. Viðmælendur fengu af 

þeim sökum gervinöfnin Louise Holm, Tim Pedersen, Rita Vilhelmsen, Lars Thomsen, Emma 

Olsen og Magnus Eriksen.   

2.2 Framkvæmd rannsóknar og gagnaöflun 

Framkvæmd rannsóknarinnar hófst á haustmánuðum 2013 með gagnaöflun um rafræna 

náms- og starfsráðgjöf. Við gagnaöflun var stuðst við þrjár gerðir af gögnum, ritaðar 

heimildir, gögn frá opinberum stofnunum og viðtöl. Ritaðar heimildir fengust t.d. á 

bókasöfnum, hjá náms- og starfsráðgjöfum og á veraldarvefnum. Gögn frá opinberum 

stofnunum fengust með tölvupóstsamskiptum og upplýsingum af veraldarvef. Við opinberar 

stofnanir vinna starfsmenn ríkis, sveitarfélaga og ýmissa sjálfseignarstofnana og þær 

stofnanir sem leitað var til vegna rannsóknarinnar voru m.a. Háskóli Íslands, mennta- og 

menningarmálaráðuneyti Íslands, forsætisráðuneyti Íslands og hin danska ráðgjafarstofnun 

e-Vejledning. 

Viðtöl eru eitt algengasta form gagnaöflunar og eru talin veita innsýn í efni sem er ekki 

endilega til skjalfest og geta þar af leiðandi sett rannsókn í víðara samhengi (Yin, 2009).  

Eins og fyrr segir var stuðst við hálf-opin viðtöl en kostir þess konar viðtala eru að þau 

eru sveigjanleg á þann hátt að viðmælendur fá að segja frá lífi sínu og reynslu á sinn hátt og 

oft kemur eitthvað nýtt í ljós sem rannsakandi var ekki búinn að gera ráð fyrir í undirbúningi 

rannsóknar (Valentine, 2005).  

Fyrir viðtöl viðmælenda var þeim sent kynningarbréf með tölvupósti þar sem 

rannsakandi útskýrði hver hann væri, hver hefði bent honum á viðmælanda, tilgang og 

framkvæmd rannsóknar ásamt heiti um trúnað og beiðni fyrir upplýstu samþykki (e. 
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informed consent) á rannsókn. Með upplýstu samþykki viðmælanda tryggir rannsakandi að 

viðtalið sé nýtanlegur efniviður til miðlunar (Miðstöð munnlegrar sögu, e.d.). Jafnframt var 

öllum viðmælendum gert grein fyrir að þeir gætu hafnað þátttöku í rannsókn og hvenær sem 

er hætt þátttöku eftir að hún væri hafin. Allir sex viðmælendur samþykktu þátttöku fljótlega 

og því næst var fundinn hentugur tími til netfundar. Viðtöl við viðmælendur voru tekin í 

desember 2013 og janúar 2014 með netfundum í gegnum samskiptamiðilinn Skype og með 

aðstoð hljóðupptökuforritsins iFree Skype recorder. Viðtölin voru skipulögð með samstilltu 

(e. synchronous) formi en með því er átt við að rannsakandi og viðmælandi ræði saman á 

ákveðinni spjallsíðu (e. chat room) eins og Skype á sama tíma. Skype er hugbúnaður á 

veraldarvefnum fyrir tölvur og síma sem gerir notendum fært að hringja símtöl í gegnum 

veraldarvefinn (Yovanof og Hazapis, 2008). Skype var nýtt vegna fjarlægðar á milli Íslands og 

Danmerkur sem og vegna kunnáttu og þekkingar rannsakanda og viðmælenda á þeim miðli. 

Eins var Skype nýtt vegna möguleika þess á líkamlegri nánd með aðstoð vefmyndavélar (e. 

webcam).  

Nálgunin við viðmælendur gaf rannsakanda smjörþef af beitingu rafrænnar náms- og 

starsráðgjafar ásamt aukinni innsýn í heim netráðgjafa. Staðsetning viðtalanna var ekki sett í 

forgang en áhersla var lögð á að umhverfið væri þægilegt og afslappað til viðræðna. Þau 

verkfæri sem rannsakandi og viðmælendur þurftu að hafa til taks voru tölva, míkrófónn, 

hátalari og vefmyndavél. Allir sex viðmælendur samþykktu hljóðupptöku og vefmynda-

vélanotkun skilyrðislaust. Enginn viðmælenda dró þátttöku sína tilbaka og hver og einn 

þeirra stóð við settan viðtalstíma. 

Viðtölin fóru öll fram á dönsku og voru frá því að vera um 40 mínútur upp í tæpa eina og 

hálfa klukkustund að lengd. Flest viðtölin voru í um eina klukkustund. Tekið var eitt viðtal við 

hvern viðmælanda og hélt gagnaöflun áfram þar til að mettun (e. saturation) á upplýsingum 

var náð. Mettun telst náð þegar rannsakandi hættir að heyra eitthvað nýtt um tilvikið sem 

hann er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi reyndi að forðast leiðandi 

spurningar til að gefa viðmælanda færi á að segja frá með sínum eigin orðum. 

Ekki varð vart við stórvægilega tækniörðugleika en í viðtali rannsakanda við Ritu 

Vilhelmsen hvarf mynd hennar af tölvuskjánum í lok viðtals sem gerði það að verkum að 

samskiptin enduðu með óbeinum hætti, þ.e. án líkamlegrar nándar sem er stór hluti af 

rafrænni náms- og starfsráðgjöf. Rannsakandi og viðmælendur gerðu sér grein fyrir í upphafi 

viðtala að tæknin gæti strítt þeim og því fengu þeir símanúmer hjá hvor öðrum til að geta 
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tengst aftur en til þessa kom ekki. Að loknu hverju viðtali þakkaði rannsakandi viðmælanda 

fyrir veitta aðstoð. Rannsakandi tryggði að viðmælandi hefði þær upplýsingar sem þyrfti til 

að ná í rannsakanda og eins fékk hann sjálfur leyfi til að hafa aftur samband við viðmælanda 

ef til útskýringa á atriðum við úrvinnslu gagna kæmi. Hvert viðtal var vandlega merkt 

hverjum viðmælanda og vistað á öruggum stað. Síðan voru viðtölin afrituð orðrétt og í 

framhaldi af því voru gögnin kóðuð (e. coding) í þeim tilgangi að draga fram þemu. Gögnin 

voru því næst lesin markvisst yfir og greind með þemun í huga.  

Eins og reglur kveða á um var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (nr. S7159/2015) 

en hlutverk hennar er að hafa eftirlit með því að farið sé að lögum og öðrum reglum um 

vinnslu persónuupplýsinga og að bætt sé úr annmörkum og mistökum (Persónuvernd, 2006). 
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3. Niðurstöður 

Í þessum kafla er niðurstöðum rannsóknar gerð skil og þær ræddar og skýrðar. Nokkur þemu 

komu fram í viðtölunum við dönsku netráðgjafana og er niðurstöðunum skipt niður í þrjá 

kafla með meginþemun að leiðarljósi. Fyrsti kafli nefnist e-Vejledning (rafræn náms- og 

starfsráðgjöf), en umfjöllun hans beinist að því hvaða þjónustu danska ráðgjafarstofnunin e-

Vejledning hefur fram að færa, framboð rafrænnar stjórnsýslu í Danmörku (da. digitalisering 

strategi i Danmark), kosti og vandkvæði rafrænnar náms- og starfráðgjafar og framtíðarsýn 

viðmælenda á rafrænni náms- og starfsráðgjöf með tilliti til hefðbundinnar náms- og 

starfsráðgjafar (e. face-to-face counseling). Annar kafli ber heitið De forskellige medier og 

bruger (hinir ýmsu samskiptamiðlar og notandi) og verður þar fjallað um hinar ýmsu leiðir til 

að eiga samskipti við aðra í gegnum veraldarvefinn og möguleika þeirra samskiptamiðla. Litið 

verður til hvers konar hæfni notandi (da. bruger) þarf að hafa til að beita samskipta-

miðlunum sem og hvort aldur og kyn notenda hafi áhrif á notkun miðlanna. Þriðji og síðasti 

kaflinn heitir E-vejleder (netráðgjafi) en í þeim kafla er komið inn á þætti er varða innra og 

ytra starf netráðgjafa. Með innra starfi er átt við hlutverk netráðgjafa, allt frá stöðugildi 

netráðgjafa til daglegra starfa þeirra. Hið innra starf varpar einnig ljósi á hvers konar hæfni 

netráðgjafar eru taldir þurfa búa yfir, en þar er m.a. litið til kynbundins muns og mikilvægi 

menntunar náms- og starfsráðgjafa. Með ytra starfi netráðgjafa er átt við vinnuumhverfi 

þeirra og samvinnu við aðra netráðgjafa.  

3.1 e-Vejledning (Rafræn náms- og starfsráðgjöf) 

Skilgreiningar á rafrænni náms- og starfsráðgjöf geta verið mismunandi á milli landa vegna 

ólíkrar nálgunar og því spurði rannsakandi dönsku viðmælendur sína út á hvað e-Vejledning 

gengi í Danmörku. Svör hinna sex viðmælenda voru á svipaðan hátt, að e-Vejledning væri 

einvörðungu rafræn stjórnsýsla en með því er átt við alla þá þjónustu danska ríkisins sem 

veitt er á grundvelli upplýsinga- og fjarskiptatækni. e-Vejledning býður upp á náms- og 

starfsráðgjöf rafrænt þar sem stuðst er við samskiptamiðla á borð við tölvupóst, 

smáskilaboð, netspjall, síma, Facebook og webinars (da. et digitalt møde). Viðmælendur 

komu inn á að e-Vejledning væri ríkisrekið og tilheyrði Børne- og undervisningsministeret 

(barna- og menntamálaráðuneyti) þar sem að í Danmörku er lögð sérstök áhersla á að fá 

ungt fólk til að mennta sig. Það framtak tilheyrir „Ungepakke 2“ sem var sett á fót árið 2010 

og er hluti af fjárlögum ríkisstjórnar Danmerkur. „Ungepakke 2“ snýst m.a. um mat á hversu 
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tilbúinn unglingur er fyrir menntun, undirstöðureglur til að standa við menntun unglinga, 

menntunarskyldu, iðju eða atvinnu fyrir 15‒17 ára og rafræna náms- og starfsráðgjöf sem 

nefnd hefur verið e-Vejledning. Megin markmið „Ungepakke 2“ er að sporna við brottfalli 

nemenda úr framhaldsskóla með það að leiðarljósi að um 95% unglinga hljóti menntun í 

Danmörku. Til að ná því markmiði er hlutverk e-Vejledning samkvæmt viðmælendum 

rannsóknar, að gera náms- og starfsráðgjöf aðgengilegri og að ráðþegar geti leitað náms- og 

starfsráðgjafar á þeim tíma sem þeim hentar. Eftir aðstoð frá netráðgjafa geta ráðþegar 

leitað upplýsinga sjálfir og tekið næstu skref í náms- og starfsleit sinni. Viðmælandinn Louise 

Holm lýsti þessu á eftirfarandi hátt:  

Vi giver dem lige et lille skub, så de får tænkt over hvorfor vælger jeg 
det her? Hvorfor vil jeg være sygeplejerske? Nå ja, jeg vil gerne 
hjælpe. Eller hvordan vil du gerne hjælpe? Vil du hjælpe syge eller vil 
du hjælpe raske? 

Þrátt fyrir að e-Vejledning tilheyri „Ungepakke 2“ nefndu allir viðmælendurnir að náms- og 

starfsráðgjöf þeirra væri fyrir alla aldurshópa en þeir vildu gjarnan ná til fleirri ráðþega úr 

grunnskóla þar sem þeir væru framtíðin og þyrftu ýmiss konar náms- og starfsráðgjafar 

úrræði með árunum. Viðmælandinn Emma Olsen lýsti markhópi e-Vejledning þannig: 

Det er alle der har brug for vejledning og uddannelse i Danmark, der 
kan henvende sig til os.  

Það er að segja allir sem hafa þörf á náms- og starfsráðgjöf og eru í náms- og starfsleit í 

Danmörku geta leitað til e-Vejledning. En samkvæmt viðmælandanum Lars Thomsen er 

ævilöng náms- og starfsráðgjöf (e. lifelong guidance) kjarnapunktur í umræðu um markhóp 

e-Vejledning: 

e-Vejledning handler om tilgængelighed og den er for alle, på alle 
tidspunkter. Det er det først og fremmest og så rent vejlednings-
mæssigt, så er det at vi skal kunne vejlede i bredden. Som vi siger: Fra 
vugge til krukke, altså helt fra børn til ældre. Hele det spektrum der, 
og så skal vi vejlede først og fremmest dem der kan selv, dvs. dem 
der søger vejledning selv.  

Hin rafræna náms- og starfsráðgjöf felst í að vera til staðar á hvaða tíma sem er. Náms- og 

starfsráðgjöfin spannar breitt svið og er hún ætluð ungum ráðþegum sem öldnum. Náms- og 

starfsráðgjafarþjónusta e-Vejledning snýst fyrst og fremst um að veita þeim ráðþegum 

þjónustu sem geta leitað upplýsinga sjálfir. Viðmælandinn Tim Pedersen kom að því í tali sínu 

að e-Vejledning átti í fyrstu að létta undir með hefðbundinni náms- og starfsráðgjöf, þannig 

að hægt væri að einblína á þá einstaklinga sem höfðu sérstaka þörf fyrir náms- og 
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starfsráðgjöf í raun, þ.e. í hefðbundinni náms- og starfsráðgjöf og því gætu þeir einstaklingar 

sem höfðu háan viðbúnað (e. readiness) fremur leitað til e-Vejledning. Þrátt fyrir þessa 

hugmyndafræði er e-Vejledning opin fyrir alla einstaklinga, ítrekar Tim, og ættu allir að finna 

sér einhverja samskiptamiðla við sitt hæfi og um leið fá tækifæri til að fikra sig áfram í heimi 

upplýsinga- og samskiptatækninnar.  

Allir viðmælendur rannsóknar komu inn á hið breiða svið náms- og starfsráðgjafar e-

Vejledning en lýsing Louise Holm skýrði starfssviðið á skýran hátt en hún lýsir því þannig: 

Vi vejleder om alt, det er lidt vildt men det gør vi faktisk [griner]. Vi 
vejleder om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, 
voksenuddannelse, alt fra et lille kursus i håndhygiejne til 
masteruddannelser og kandidatuddannelser. 

Til að fá betri mynd af lýsingu Louise Holm útskýrir hún að e-Vejledning leiðbeini ráðþegum 

um nám á unglingastigi, framhaldsnám, fullorðinsfræðslu/endurmenntun, allt frá litlum 

námskeiðum í handsnyrtingu til meistara- og kandídatsgráðu.  

Viðmælandinn Emma Olsen kom inn á frekara notagildi rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar en hún telur að e-Vejledning þurfi ekki eingöngu að takmarkast við náms- og 

starfsráðgjöf heldur geti hún einnig haft lærdómsgildi fyrir notanda og boðið upp á gott 

námsumhverfi. Með lærdómsgildi á Emma við að vefsíða e-Vejledning geti haft lærdómsgildi, 

til að mynda bloggfærsla sem fær notanda til að sjá hlutina í nýju ljósi eða myndskeið (e. 

video-clip) sem kynnir möguleika rafrænnar náms- og starfsráðgjafar sem og notkun helstu 

samskiptamiðla. Viðmælendurnir Tim Pedersen, Louise Holm og Lars Thomsen komu inn á 

mikilvægi auglýsingamátts e-Vejledning við kynningu starfsemi þess. Þeir telja að leggja þurfi 

áherslu á gott samstarf við aðrar ráðgjafarstofnanir og skóla. Eins er vert að þeirra mati að 

kynna starfsemi e-Vejledning með ýmsum aðferðum eins og plakötum, póstkortum og 

bæklingum til að gera e-Vejledning sýnilegri. Einnig kom fram að gæta þurfi vel að 

uppsetningu og inntaki auglýsinganna þar sem viðhorf fólks til þeirra hafi almennt áhrif á mat 

þess á einstökum auglýsingum.  

Vefsíða e-Vejledning hefur einnig áhrif á mat fólks á síðunni og starfseminni sem þar fer 

fram samkvæmt hinum þremur viðmælendum Louise Holm, Magnus Eriksen og Lars 

Thomsen. Vefsíðan er því uppfærð reglulega með nýjustu upplýsingum, fréttum, myndum og 

textum. Að sögn hinna þriggja viðmælanda fer upplýsingasöfnun e-Vejledning fram t.d. með 

aðstoð frétta ráðgjafarstofnana, ráðuneyta, vinnumálastofnana, skóla og upplýsingaleit 

netráðgjafa e-Vejledning. 
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Magnus Eriksen kom mjög ítarlega inn á hvers konar upplýsingar vefsíða e-Vejledning 

hefur að geyma: 

Man finder først og fremmest oplysninger om åbningstider og hvilke 
medier man kan kontakte os på. [Æhm] og så har vi muligheden for at 
lægge aktuelle nyheder på vores hjemmeside. Det kan være 
nyhedsbreve, det kan være om den konference vi holder på onsdag 
om den virtuelle vejleder, det kan være vores lukkedage, sådan nogle 
ting findes på vores hjemmeside. Og så findes der statistikker og 
brugertilfredshedsundersøgelser som kan styrke e-Vejlednings 
opbygning og udvikling. 

Þær upplýsingar sem fram koma eru opnunartímar e-Vejledning, úrval samskiptamiðla og 

ýmiss konar fréttir. Það geta verið fréttabréf, upplýsingar um komandi ráðstefnur og frídaga 

hjá e-Vejledning svo dæmi séu tekin. Á vefsíðunni er einnig hægt að finna tölfræðilegar 

upplýsingar um gagnsemi e-Vejledning, svo sem notendamat sem getur styrkt uppbyggingu 

og þróun ráðgjafarstofnunarinnar.  

Þrátt fyrir ýmiss konar upplýsingaveitur á vefsíðu e-Vejledning bentu allir viðmælendur 

rannsóknarinnar á að ekki er um upplýsingamiðstöð að ræða heldur ráðgjafarstofnun þar 

sem ráðþegar leita ráða. Að sögn allra viðmælenda hefur e-Vejledning fengið miklar og mjög 

góðar undirtektir en það má alltaf gera betur.  

3.1.1 Rafræn stjórnsýsla í Danmörku 

Viðmælendur rannsóknarinnar lýstu því að stofnun e-Vejledning mætti rekja til stefnu Dana í 

rafrænni stjórnsýslu (da. Digitalisering strategi/ e. e-Government) en það telst mikilvægt 

tæki til að ná markmiðum um bætt aðgengi að stjórnsýslunni og þjónustu hennar, lækkaðan 

kostnað við að sækja og veita þjónustuna sem og aukin gæði þjónustunnar. Rita Vilhelmsen 

bætti hins vegar við þessa skilgreiningu og sagði: 

En digitalisering strategi betyder at danskerne skal blive bedre og 
bedre til at navigere via nettet og der skal være flere og flere tilbud, 
der findes digitalt. 

Með rafrænni stjórnsýslu geta Danir orðið betri og betri í að færa sér veraldarvefinn í nyt. Og 

um leið býður stjórnsýslan upp á fleiri og fleiri rafræn tilboð fyrir einstaklinga, stofnanir og 

fyrirtæki.  

Rita upplýsir að Danir séu mjög framarlega í rafrænni stjórnsýslu í opinbera geiranum og 

séu efstir í öllum alþjóðlegum rannsóknum á því sviði. Þetta ályktar Efnahags- og 

framfarastofnun Evrópu (OECD) í stórri samantekt frá 2010 um danska rafræna stjórnsýslu. 
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Sá ávinningur hefur hafist með samvinnu dönsku ríkisstjórnarinnar, sveitarfélaga og hinna 

fimm stjórnsýslueininga í Danmörku (Kaupmannahöfn, Sjáland, Suður-Jótland, Mið-Jótland 

og Norður-Jótland). 

Viðmælandinn Emma Olsen telur að aukning verði á rafrænni stjórnsýslu í Danmörku og er 

viss um að Danir verði enn duglegri að virkja hana. Að mati Tim Pedersen hefur e-Vejledning 

átt sinn þátt í að örva tæknilegar framfarir í Danmörku og um leið gert náms- og starfsráðgjöf 

aðgengilegri án tillits til efnahags og búsetu almennings. Lars Thomsen var á sama máli og 

Tim og telur að e-Vejledning hafi virkt rafræna stjórnsýslu m.a. með því að fylgjast stöðugt 

með nýjungum á sviði upplýsinga- og samskiptatækni eða vera eins og hann segir: „Altid 

fremme i skoene.“ 

Erlendar fyrirmyndir í rafrænni náms- og starfsráðgjöf hafa haft áhrif á uppbyggingu og 

þróun e-Vejledning að mati Ritu Vilhelmsen og hefur e-Vejledning einkum sótt sér innblástur 

frá Svíum þar sem þeir byggja rafræna náms- og starfsráðgjöf á svipuðum kenningarlegum 

grunni. Rita kemur inn á að þau norrænu lönd sem hafi tekið upp upplýsinga- og 

ráðgjafakerfi um nám og störf, eins og Svíþjóð, Noregur og Danmörk, líti einkum til 

kennslufræðilegrar ráðgjafar (da. pædagogisk funderet vejledning) á meðan mörg önnur 

lönd, eins og England, Þýskaland, Frakkland og Ameríka, horfi til sálfræðilegrar ráðgjafar (da. 

psykologisk funderet vejledning). Muninn á hinum tveimur kenningarlegum nálgunum segir 

Rita vera þann að sálfræðileg ráðgjöf leggi mikla áherslu á áhugasviðskannanir við náms- og 

starfsleit í stað kennslufræðilegs samtals milli netráðgjafa og ráðþega sem felst í því að miðla 

þekkingu til að ráðþegi finni lausn á kennslufræðilegum vandamálum. 

Að auki er haft eftir Ritu að e-Vejledning hafi þróað hina rafrænu náms- og starfsráðgjöf 

að stórum hluta á sinn máta þar sem vert sé að líta til sinnar eigin menningar og samfélags til 

að koma sem best til móts við óskir þegna sinna. Rita upplýsir um leið að e-Vejledning hafi 

hlotið gott lof fyrir starfsemi sína og teljist t.d. fyrirmynd í  Noregi, Austurríki og Englandi og 

með vísan í orð hennar er ein ástæðan þessi: 

Vi er ret unikke på den måde at der er ingen der gør det på den måde 
som vi gør, fordi vi har mange forskellige medier og fordi vi dækker 
hele landet og fordi vi har åbent hele tiden.  

Velgengni e-Vejledning vill Rita Vilhelmsen rekja m.a. til þess að starfsemi þeirra sé einstök á 

þann hátt að það sé engin önnur ráðgjafarstofnun sem bjóði upp á marga samskiptamiðla, sé 

aðgengileg um allt land og hafi opið allan sólarhringinn. 
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Viðmælendur rannsóknar komu allir inn á að e-Vejledning væri eina ráðgjafarstofnunin í 

Danmörku sem gefi kost á rafrænni náms- og starfsráðgjöf með aðstoð netráðgjafa en hún 

vinnur náið með Uddannelsesguiden (ug.dk), sem einnig er rekið af barna- og 

menntamálaráðuneyti Danmerkur. Með vísan í orð Lars Thomsen og Louise Holm veitir 

Uddannelsesguiden upplýsingar um nám og störf sem standa til boða í Danmörku og þar er 

að finna vefhlekk (e. link) yfir á vefsíðu e-Vejledning. Frá og með ágúst 2014 mun samstarf 

vefsíðnanna tveggja aukast vegna samræmingar síðanna á eina vefsíðu sem mun bera heitið 

ug.dk/evejledning og verður það í höndum e-Vejledning að stjórna þeirri síðu. Kostir þeirrar 

samræmingar eru einkum þrenns konar að mati Ritu Vilhelmsen og Lars Thomsen. Í fyrsta 

lagi verður e-Vejledning  „kontoret for elektronisk vejledning“, þ.e. yfirvald rafrænnar náms- 

og starfsráðgjafar. Í öðru lagi getur samræmingin náð til fleiri notenda og í þriðja lagi býður 

hún upp á skjótvirkari uppfærslu gagna þar sem netráðgjafar e-Vejledning munu ekki lengur 

þurfa að senda tölvupóst til „Schultz information“ sem hefur séð um vefsíðugerð ug.dk til að 

benda á leiðréttingu um nám og störf. En biðin eftir svörum hefur oft reynst löng.  

Allir viðmælendur hafa þó verið ánægðir með samstarfið og telja að ug.dk hafi gert e-

Vejledning sýnilegri og nefnir Louise Holm gott dæmi um það: 

Fordi vi ligger på ug.dk så bliver vi hjulpet rigtig godt på vej. Når du 
går i gymnasiet så vil der være vejledere som fortæller dig om ug.dk 
og som siger: Det er her du skal gå ind, prøv at se nu viser jeg dig det, 
det virker på den og den måde og der ser de e-Vejledning automatisk. 

Vefsíðan ug.dk hefur rétt e-Vejledning fram hjálparhönd með því að vísa á vefsíðu þeirra. 

Danskir framhaldsskólanemendur fá t.d. gjarnan kynningu á ug.dk af náms- og starfsráðgjafa 

þeirra og með þeirri kynningu verður e-Vejledning sýnilegri.  

Með rafrænni stjórnsýslu eins og rafrænni náms- og starfsráðgjöf er einnig hugað að ýmsu er 

snýr að innri uppbyggingu hennar og starfsemi stjórnvalda inn á við að sögn Magnus Eriksen. 

e-Vejledning leggur áherslu á að samræma hugbúnað, vélbúnað og vinnubrögð m.a. til að 

auðvelda hin rafrænu samskipti. Hjá e-Vejledning er stuðst við samskiptakerfi sem ber heitið 

Statens Kommunikationsplatform (da. SKP-system) sem keypt var af danska ríkinu en það á 

einnig að geta deilt öllum sérlausnum þvert á ráðuneyti og stjórnkerfi. Magnus segir að 

samskiptakerfið auðveldi innhringingu og úthringingu og geri notendum kleift að sjá hverjir 

séu tengdir veraldarvefnum og hverjir ekki. Magnus upplýsir einnig að þess háttar 

samskiptakerfi muni spara danska ríkinu margar milljónir í rafmagnsreikning og geti fært 

notendur nær upplýsingasamfélaginu.  
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3.1.2 Kostir rafrænnar náms- og starfsráðgjafar 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru almennt sammála um hvaða kosti rafræn náms- og 

starfsráðgjöf hefur fram að færa og skiptast þeir í fimm þætti: 

Fyrsti þátturinn snýr að því að rafræn náms- og starfsráðgjöf nái til alls landsins (da. 

Landsdækkende) og að notendur geti nýtt sér hana hvar sem er í heiminum (da. På tværs af 

geografi) þar sem netaðgengi er mögulegt. Gott dæmi um það kom frá viðmælandanum 

Emmu Olsen, en hún segir: 

I digital vejledning der kan man mødes på tværs af geografi og her i e-
Vejledning er vi også landsdækkende som kan give et bredt udsnit af 
befolkningen der henvender sig. 

Emma á hér við að rafræn náms- og starfsráðgjöf geti náð til margra notenda með víðri 

kortlagningu sinni. 

Annar þátturinn, og einn sá mikilvægasti samkvæmt viðmælendum, fjallar um að rafræn 

náms- og starfsráðgjöf bjóði upp á betra aðgengi að náms- og starfsráðgjöf (da. 

Tilgængelighed) þar sem netráðgjafar eru til taks (da. Tilrådighed) stóran hluta dagsins á 

virkum dögum og um helgar (da. Udvidet åbningstider). Dæmi um þetta kom fram í máli 

Louise Holm þar sem hún segir að aðgengi að hefðbundinni náms- og starfsráðgjöf geti verið 

takmarkað og miðist oft við hefðbundinn opnunartíma en kostir rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar séu til að mynda:  

Tilgængelighed. Du kan sidde derhjemme og starte en chat op fredag 
aften hvis du vil det fordi vejlederen står tilrådighed. 

Hér á Louise við að aðgengi að rafrænni náms- og starfsráðgjöf er ekki takmarkað, hægt sé 

að sitja heima hjá sér á föstudagskvöldi og ákveða að hefja netspjall við netráðgjafa þar sem 

hann er til taks á þeim tíma. Rafræn náms- og starfsráðgjöf mætir því notandanum þar sem 

hann er staddur.  

Viðmælandinn Emma Olsen nefnir annað dæmi er viðkemur hinu bætta aðgengi að 

náms- og starfsráðgjöf en hún segir: 

Digital vejledning tilbyder ret gode åbningstider som gør at folk kan 
åbne en chat eller ringe, når det lige passer dem. De er ikke så styret 
af at man skal nå ned i banken inden klokken fire. 

Emma talar um að hinn langi opnunartími rafrænnar náms- og starfsráðgjafar geri fólki kleift 

að nálgast náms- og starfsráðgjöf þegar því hentar. Notendur rafrænnar náms- og 
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starfsráðgjafar þurfa t.d. ekki að stressa sig yfir því að ná ekki að fara í bankann fyrir lokun 

því með lengri opnunartíma eykst þjónusta og sveigjanleiki náms- og starfsráðgjafar.  

Lars Thomsen bendir á annan plús við lengri opnunartíma sem getur um leið stutt hina 

hefðbundnu náms- og starfsráðgjöf: 

Når den unge kommer hjem med sine forældre og over aftensmaden 
bliver enige om at nu har de snakket om det i skolen, og så siger mor: 
Nej, det kan ikke passe! Nå men så går den unge lige ind og snakker 
med e-vejlederen. Og på den måde får de lige rettet deres spørgsmål 
til os, så vi lige kan få bekræftet eller afkræftet det der var.  

Hinn langi opnunartími rafrænnar náms- og starfsráðgjafar getur samkvæmt Lars t.d. gagnast 

skólanemendum sem hafa leitað til hefðbundinnar náms- og starfsráðgjafar til að fá 

staðfestingu á því sem um var talað ef þörf er á. Dæmi um staðfestingu getur verið hversu 

langt ákveðið nám er.  

Þriðji þátturinn um kosti rafrænnar náms- og starfsráðgjafar kemur inn á hið stafræna (da. 

Digitale) form rafrænnar náms- og starfsráðgjafar en það býður upp á ódýra og skjóta 

þjónustu (da. Billig og hurtig tjeneste), þ.e. þjónustan getur leitt til aukins fjárhagslegs 

sparnaðar fyrir notendur og þeir þurfa ekki að bíða lengi eftir aðstoð frá netráðgjafa. 

Með tilliti til fjárhagslegs sparnaðar og skjótrar þjónustu hafði viðmælandinn Magnus 

Eriksen þetta að segja: 

e-Vejledning er en måde at lave rigtig meget vejledning for ganske få 
penge. Vi har en ventetid på omkring halvandet minut, tror jeg det er 
og det vil sige at du kommer rigtig rigtig hurtigt i kontakt med en 
vejleder. 

Magnus segir hér að með rafrænni náms- og starfsráðgjöf fáist mjög mikil náms- og 

starfsráðgjöf fyrir lítið fé. Eins kemur hann inn á að biðtími eftir netráðgjafa hjá e-Vejledning 

sé u.þ.b. ein og hálf mínúta sem þýðir að notandi kemst mjög fljótt að.  

Fjórði þátturinn varðandi kosti rafrænnar náms- og starfsráðgjafar er um „vejledningsparat“ 

sem snýr að notanda rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. Viðmælendur rannsóknarinnar 

skilgreindu það á þann hátt að notendur rafrænnar náms- og starfsráðgjafar komi af fúsum 

og frjálsum vilja til netráðgjafa þegar þeir eru tilbúnir til að taka upplýsta og vandaða 

ákvörðun um náms- og starfsferil sinn. Hér er horft til þess að netráðgjafi mæti notanda á 

þeim stað sem hann er staddur. 

Skilgreining orðsins „vejledningsparat“ sem Louise Holm gaf upp var á þá leið: 

Så er man virkelig klar til at høre hvad vejlederen siger. De andre 
vejledningsinstanser vi har i Danmark, der går de hen og banker på og 
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siger: Nu skal du snakke med mig, kom sæt dig ned og dem de 
snakker med de hører ikke efter, for de tænker på fodbold eller på 
piger eller på matematik afleveringer. Hos os der sidder vi og venter 
og de tager kontakt til os når de er klar, så de lytter rigtig meget til 
hvad vi gerne vil fortælle dem. Det er en fordel. 

Af þessu má lesa að munurinn á e-Vejledning og öðrum ráðgjafarstofnunum í Danmörku sé 

einkum sá að notendur e-Vejledning leiti þangað gjarnan af sjálfsdáðum og séu tilbúnir að 

hlusta á hvað netráðgjafi hafi að segja þeim. Á meðan sá sem leitar til annarra 

ráðgjafarstofnana gæti farið þangað af einhverri kvöð og verið að hugsa um allt annað á 

meðan heimsókn hans til náms- og starfsráðgjafans stendur, eins og fótbolta, ástarmál eða 

verkefnaskil í stærðfræði. 

Magnus Eriksen og Lars Thomsen höfðu svipaða skilgreiningu á orðinu 

„vejledningsparat“ og Louise en Lars bætir við áhrifum hugtaksins valds í umræðu sinni og 

segir: 

Pludselig er der nogen der siger ved en indskydelse at nu skal jeg 
finde ud af det her! Og så får de svar på det når de har brug for det, 
når de er klar. Du ved jo godt når vi er inde på et kontor så er der 
magt, altså et magt-rum. Vi er stillet i en anden position, helt åben 
for dem, en magtfri position. Eller et sted hvor vi egentlig ikke er en 
autoriet, ikke også? Altså det er dem der styrer og det er jo rigtig 
godt for så kan de jo komme ind når de er klar. Og så skal de ikke 
overvinde den barriere, det er at snakke med et menneske, [æh] men 
de kan får svar på de spørgsmål de har uden at gøre vold på dem selv 
kan man sige. 

Lars talar um mismun valds hjá netráðgjöfum og hefðbundnum náms- og starfsráðgjöfum. 

Þegar einstaklingur leitar til hefðbundins náms- og starfsráðgjafa á skrifstofu hans er valdið 

meira í höndum náms- og starfsráðgjafans en einstaklingsins á meðan valdataflið snýst við 

hjá e-Vejledning. Þar er einstaklingurinn ekki inn á einhverri lokaðri skrifstofu heldur fær 

hann meira frelsi.  

Rita Vilhelmsen kom inn á annan athyglisverðan punkt varðandi vald notenda rafrænnar 

náms- og starfsráðgjafar sem er stjórnun lengdar á samskiptunum sem fara fram eða eins og 

hún segir orðrétt: 

Vedkommende kan jo bare trykke på knappen når vedkommende har 
fået nok. Det behøver ikke at være sådan at det er kommunikation 
der ender med med et tak for hjælpen og farvel og sådan noget. Det 
kan godt være at der er nogen der trykker på knappen før. Fordi nu 
har jeg fået den oplysning jeg gerne vil ha‘ ikk? Og det betyder at det 
er meget mere på den vejledtes præmisser. Jeg siger ikke at det er tit 
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det foregår at man afbryder på den måde, men du har altså retten til 
at afbryde når du vil det. 

Rita bendir á að notandi rafrænnar náms- og starfsráðgjafar geti eftir sinni hentisemi lokið 

samskiptum við netráðgjafa með því að skella t.d. á ef um símasamskipti er að ræða. Þess 

háttar samskipti eru þó ekki algeng en notandi hefur rétt til þess valds ef svo ber undir.  

Orðið „vejledningsparat“ var krufið til mergjar af viðmælendum því Emma Olsen kom 

einnig inn á það og bætti sínum sjónarhornum við. Samkvæmt Emmu getur verið erfitt fyrir 

suma einstaklinga að leita til hefðbundins náms- og starfsráðgjafa þar sem þeir treysti sér 

ekki til að mæta honum augliti til auglitis af einhverjum ástæðum, en með rafrænni náms- og 

starfsráðgjöf hafi þeir tök á öðrum samskiptamáta en að banka á dyr og mæta til viðtals.  

Fimmti og síðasti þátturinn fjallar um kosti nafnleyndar (da. Anonymitet) notenda í 

samskiptum en hún er oft forsenda þess að einstaklingar þori að tjá sig opið og óþvingað. 

Eins kemur þátturinn inn á kosti gagnabanka (e. databank/account) en með honum geta 

netráðgjafi og ráðþegi flett upp upplýsingum sem fram hafa komið í ráðgjöf til upprifjunar og 

staðfestingar ef til árekstra kemur á milli þeirra. 

Að mati viðmælenda rannsóknar býður nafnleyndin upp á kosti og ókosti og um þann 

síðari verður rætt í næsta undirkafla. 

Viðmælendur höfðu sömu sögu að segja um þann kost nafnleyndar að netráðgjafi 

kæmist með henni enn nær notanda þar sem hann upplifi skjól á bak við nafnleyndina og 

þori að upplýsa netráðgjafa um eitthvað sem hann hefði síður gert undir nafni.  

Kostur gagnabanka er einkum sá að mati viðmælenda að hann býður upp á ákveðna 

vernd fyrir friðhelgi einkalífs þar sem samskiptin í rafrænni náms- og starfsráðgjöf fást 

staðfest með skriflegu móti á meðan samskipti hefðbundinnar náms- og starfsráðgjafar fara 

fram orð á móti orði. 

3.1.3 Vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar 

Viðmælendur rannsóknarinnar nefndu allir að þó að e-Vejledning hafi reynst vel þá hafi 

hún engar gallalausar töfralausnir fram að færa frekar en hefðbundin náms- og starfsráðgjöf.  

Vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar telja viðmælendur fara mikið eftir 

samskiptamiðlum. Þegar litið er t.d. til netspjalls getur orðið misskilningur á milli netráðgjafa 

og notanda og það getur liðið dágóður tími þangað til skilningur næst með hinum rituðu 

orðum og á það sama við um aðra miðla. Í hefðbundinni náms- og starfsráðgjöf þar sem 
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náms- og starfsráðgjafi og ráðþegi hittast augliti til auglitis getur tekið skemmri tíma fyrir þá 

að lesa í og skilja orð, svipbrigði og líkamstjáningu.  

Viðmælandinn Tim Pedersen hafði sögu að segja um áhrif misskilnings í netspjalli á einni 

fyrstu vakt hans hjá e-Vejledning sem hann notar sem dæmi til að segja frá vandkvæðum 

rafrænnar náms- og starfsráðgjafar og hún hljóðar svo: 

En mand på min alder søger vejledning hos os, hvor jeg så spørger 
ham om han er ledig? Og han svarer at han er gift! Jeg ville jo egentlig 
gerne spørge om hans arbejdssituation, det var den jeg syntes var 
interessant men han tolker så noget andet. 

Karlmaður á aldur við Tim [sem er á fertugsaldri] leitar til e-Vejledning þar sem Tim spyr 

hann hvort hann sé í starfi en hann svarar að hann sé giftur þar sem orðið „ledig“ getur líka 

þýtt að vera á lausu. Tim var fljótur að skrifa tilbaka til að leiðrétta þennan misskilning. Af 

þessu lærði Tim hve mikilvægt það sé að vanda spurningar til að forðast misskilning. 

Annað dæmi frá viðmælendum um vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar er að 

netráðgjafi getur átt erfitt með nálgast ráðþega sinn aftur ef hann hefur gleymt að nefna 

eitthvað ákveðið við hann vegna nafnleyndar sem ríkir. Hið sama á við um notendur, þ.e. 

þegar þeir leita til e-Vejledning aftur er ekki öruggt að þeir fái sama netráðgjafann þar sem 

hann er ekki á vakt eða annar svarar. Notendur geta því lent í þeirri stöðu að þurfa að segja 

sögu sína aftur sem getur reynst sumum erfitt. 

Til tals kom hvort netráðgjafar e-Vejledning og notendur skiptust einhvern tímann á 

símanúmerum til að hafa samband aftur, til að mynda vegna erfiðra spurninga eða 

vanlíðanar hjá notanda. Viðmælendur rannsóknar lýstu því að þeir hafi ekki þurft að beita 

þeim kosti þar sem samvinna netráðgjafa e-Vejledning hafi reynst vel með hinu innra 

samskiptakerfi þeirra ef til flókinna spurninga kæmi og eins vegna þeirra eigin færni í að leita 

upplýsinga á veraldarvefnum. Enginn þeirra hafði upplifað vanlíðan notanda en ef til þessa 

kæmi myndu þeir reyna eftir fremsta megni að hjálpa honum. Ef málið væri alvarlegt myndu 

þeir reyna að fá samþykki notandans til að rjúfa nafnleynd.  

Viðmælendur voru sammála um að fyrir suma væri rafræn náms- og starfsráðgjöf erfið 

vegna skorts á augnsambandi á milli netráðgjafa og ráðþega. Emma Olsen vitnaði í orð 

danska heimspekingsins Knud E. Løgstrup sem sagði: „Man er der med sit ansigt til at skabe 

en tillidsfuld relation“ þ.e.a.s. andlitið býr til traust tengsl. Emma skilur þann hugsunarhátt 

en hún telur um leið, ásamt hinum viðmælendunum, að ef netráðgjafar þekki 
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samskiptamiðla sína orðið það vel nái þeir að skapa traust tengsl með orðum og 

raddbeitingu.  

Fjórir viðmælendur af sex komu inn á að engar danskar siðareglur væru til fyrir rafræna 

náms- og starfsráðgjöf og vegna þessa líti netráðgjafar e-Vejledning í dag til almennra 

siðareglna náms- og starfsráðgjafa. Telja þeir þó þörf á slíkum reglum þar sem hinn rafræni 

heimur sé öðruvísi og fari stækkandi með hverjum degi. 

Að lokum komu allir viðmælendur rannsóknar inn á vandkvæði öryggis á 

veraldarvefnum. Viðmælendur gerðu sér allir grein fyrir því að ekki væri hægt að tryggja 

100% hver sé á hinni línunni en þeir telja að vefhýsing (e. host) e-Vejledning sé nokkuð örugg 

þar sem netráðgjafi og notandi deila ekki símanúmerum, kennitölum né öðrum 

persónulegum gögnum og með því móti verður minni hætta á öryggis- og trúnaðarbresti.  

3.1.4 Framtíð e-Vejledning 

Viðmælendur rannsóknar telja að framtíð e-Vejledning sé björt einkum með 

áframhaldandi fjárstuðningi danska ríkisins og með ört vaxandi tækifærum veraldarvefsins 

sem hafi skapað nýjar og spennandi forsendur fyrir öflun og miðlun þekkingar. Þróun og 

uppbygging e-Vejledning er heldur ekki lokið þar sem upplýsinga- og samskiptatæknin 

breytist stöðugt og til að ná til stærri markhóps og efla færni netráðgjafa skiptir máli að 

fylgjast með nýjungum innan hennar að sögn viðmælenda.  

Framtíðarsýn Lars Thomsen á rafrænni náms- og starfsráðgjöf í Danmörku er 

svohljóðandi: 

Jeg tror at på sigt, der bliver al vejledning i Danmark samlet i et mere 
en-strenget system. Nu har vi ligesom flere strenge i flere systemer, 
og jeg tror det bliver samlet i et system. Og så bliver e-Vejledning og 
ug.dk den der vidensbank, som det er og så tror jeg vi bliver mere 
knyttet til uddannelserne end vi har været før. 

Lars trúir því að í framtíðinni verði öll náms- og starfsráðgjöf Dana undir einu kerfi á meðan 

nútíminn beri með sér fjölda kerfa. Með samruna kerfanna verða e-Vejledning og ug.dk 

áfram helstu upplýsinga- og ráðgjafarkerfin en þau verða enn meira tengd náms- og 

starfsframboðum en þau hafa verið hingað til.  

Magnus Eriksen tengir framtíðarsýn e-Vejledning vel við árangur þeirra en hann segir:  

Det ser meget ud som om nu at vi bliver en fast institution i Danmark. 
Altså e-Vejledning er kommet for at blive. Finansministeren er meget 
glad for os og det kan jeg rigtig godt forstå at ministeren er, fordi 
ministeren skal tænke på penge og jeg har aldrig vejledt så meget 
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som jeg gør her i e-Vejledning. Det er ubegribeligt hvor meget 
vejledning de enkle vejledere får lavet. Det er meget effektivt. 

Magnus er viss um að e-Vejledning sé komið til að vera. Fjármálaráðherra Dana er afar 

ánægður með starf þeirra sem Magnus skilur vel þar sem hann segir að ráðherann hugsi allt í 

peningum og hefur Magnus aldrei veitt eins mikla náms- og starfsráðgjöf og hjá e-Vejledning. 

Það er ótrúlegt hve mikið hver og einn netráðgjafi hefur að gera.  

Haft er þó eftir öllum viðmælendum rannsóknarinnar að þeir telja að hin hefðbundna 

náms- og starfsráðgjöf muni ekki víkja fyrir rafrænni náms- og starfsráðgjöf og hin 

síðarnefnda verði ávallt hjálpartæki. Rafræn náms- og starfsráðgjöf býður upp á öðruvísi 

nálgun að náms- og starfsráðgjöf en hin hefðbundna, en hlutverk þeirra er hið sama, að veita 

fólki náms- og starfsráðgjöf. Viðmælandinn Magnus Eriksen lýsti þessu á eftirfarandi hátt: 

Jeg kan ikke lide det der begreb klassisk vejledning. Vejledning er 
vejledning. Og vejledning er når to mennesker kommunikerer med 
hinanden og den ene af parterne ved mere og har en struktur 
omkring det som man gør, og det er vejlederen så selvfølgelig. Og det 
kan man gøre på forskellige måder, der er nogle forskellige medier 
man kan benytte. Man kan bruge chatten, man kan bruge telefonen, 
man kan også sidde overfor hinanden. Og når man sidder overfor 
hinanden så er det bare nogle andre ting, der sker, fordi så kigger 
man på hinanden. Altså både mimik og krop og alt muligt andet, tøj 
og hvordan klæder man sig og så videre. Men det er stadigvæk 
vejledning! 

Magnus kann ekki við hugtakið hefðbundin náms- og starfsráðgjöf þar sem ráðgjöf er alltaf 

ráðgjöf að hans mati. Ráðgjöf er samtal eða orðræða milli tveggja einstaklinga þar sem annar 

aðilinn veit meira um málið og hefur umgjörð um það sem hann er að gera. Sá aðili er 

ráðgjafinn. Samskiptin fara fram með ólíkum hætti og er m.a. hægt að nýta netspjall, síma 

eða tal á milli manna við hitting. Aðstæðurnar við hitting augliti til auglitis eru öðruvísi en 

flokkast enn sem ráðgjöf.  

Lars Thomsen bætti við líkindaumræðu Magnusar og sagði: 

Altså hvis vi nu sagde at vejledning ansigt til ansigt, altså mødet det 
er en cola, ik? Så siger jeg vejledning over f.eks. chat det er ikke cola 
light, nej det er det ikke. Det er Seven-Up. Du får slukket tørsten og 
det smager lidt anderledes men du får det samme ud af det. 

Hér líkir Lars hefðbundinni náms- og starfsráðgjöf við gosdrykkinn kók og rafrænni náms- og 

starfsráðgjöf við Seven-Up. Þrátt fyrir að ólíkt bragð sé af drykkjunum svalar neytandinn 

þorstanum með þeim báðum.  
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Viðmælendur rannsóknar eru allir spenntir fyrir framhaldi e-Vejledning og telja að 

rafræn náms- og starfsráðgjöf muni hafa meira að segja á næstu árum þar sem 

samskiptamiðlar hafa haft mikil áhrif á okkar daglega líf hingað til og þau áhrif muni eflaust 

aukast vegna tækniframfara.  

3.2 De forskellige medier og bruger (Hinir ýmsu samskiptamiðlar og notandi) 

Viðmælendur komu allir mikið inn á samskiptamiðla e-Vejledning sem í dag eru netspjall (e. 

chat), tölvupóstur (e. mail), smáskilaboð (e. sms), símaráðgjöf, Facebook og webinars en hið 

síðasttalda er rafrænn fundur (da. et digitalt møde) með hópi sem fer fram með aðstoð vef-

myndavélar (e. webcam). Miklir möguleikar felast í notkun mismunandi samskiptamiðla en 

þeir eru að sögn viðmælenda:  

At enten giver de forskellige muligheder for at holde afstand eller 
komme tæt på. Og webinars, det er jo den ultimative tætte på man 
kan komme. Altså man kan jo komme helt op i ansigtet på vejlederen 
når vi holder webinars fordi vi sidder her med kameraet på. 

Hinir mismunandi samskiptamiðlar gefa notanda færi á ákveðinni fjarlægð við netráðgjafa 

eða nálægð. Webinars er sá samskiptamiðill sem veitir mestu nálægðina þar sem hann styðst 

við vefmyndavél og því geta netráðgjafi og notandi séð hvorn annan. 

Viðmælendur skýrðu frá því að af hinum sex samskiptamiðlum væri netspjallið nýtt einna 

mest af notendum eða í um 50% tilvika. Þeir telja ástæðuna vera tímann sem notendur fái til 

að hugleiða spurningar frá netráðgjöfum og möguleikans til að vista (e. save) hin sendu 

skilaboð. Jafnframt telja viðmælendur rannsóknarinnar að vinsældir netspjallsins séu 

tilkomnar vegna möguleika þess að deila vefhlekkjum (e. links) og textum beint og með því 

móti geti efni farið eins og eldur í sinu manna á milli. Á eftir netspjalli kemur símaráðgjöf sem 

vegur 25% og hin síðustu 25% liggja í tölvupóstsamskiptum. Notkun Facebook er erfitt að 

meta segja viðmælendur þar sem síðan uppfærist stöðugt en notendur þar eru margir þegar 

litið er til allra þeirra „like“ („líkar við“ hnappur) sem síðan fær daglega og í dag hafa um 

15.381 manns gert Facebook-síðu e-Vejledning að ánægjuefni. Viðmælendur lýstu allir 

undrun sinni á því að smáskilaboð kæmust ekki á blað yfir helst nýttu samskiptamiðla e-

Vejledning þar sem t.d. margir unglingar nýta þann kost til að eiga í samskiptum við aðra. 

Ástæðuna telur Rita Vilhelmsen vera fólgna í því að smáskilaboð gefi minni færi á víðri 

umræðu fyrir notendur eða eins og hún lýsir því með orðum: „SMS er for mange meget 

kortfattet.“ 



74 

Viðmælendur rannsóknarinnar greina frá því að þótt smáskilaboð hafi ekki komist í 

almennilega notkun hjá e-Vejledning sé samskiptamiðillinn ekki á förum þaðan vegna örra 

breytinga á farsímanotkun og um leið til að koma til móts við þá sem vilja mjög stutta og 

hnitmiðaða náms- og starfsráðgjöf. 

Nýjasti samskiptamiðill e-Vejledning og sá sem er enn í þróun er webinars. Lítil reynsla 

er komin á notkun hans en hann hefur fengið jákvæð viðbrögð að sögn viðmælenda. Í dag 

felur notkun webinars einkum í sér eitt megin skref sem er að aðstoða einstaklinga við náms- 

og starfsval með rafrænum lokuðum fundi fyrir ákveðinn hóp. Hópurinn getur samanstaðið 

af 10. bekkjar nemendum eða fullorðnum í atvinnuleit svo dæmi séu tekin. Samkvæmt 

viðmælendum hefur webinars styrkt samband hefðbundinna náms- og starfsráðgjafa og 

netráðgjafa en þónokkrir náms- og starfsráðgjafar grunnskóla hafa leitað til netráðgjafa e-

Vejledning til að koma á rafrænum fundi í skóla sínum.  

3.2.1 Hæfni notenda á samskiptamiðlum  

Skiptar skoðanir voru hjá viðmælendum rannsóknarinnar um hvers konar hæfni notendur 

þyrftu að búa yfir til að beita samskiptamiðlum e-Vejledning. Emma Olsen, Tim Pedersen og 

Lars Thomsen voru sama sinnis um hæfni notenda og álitu að notendur þyrftu að geta komið 

orðum vel frá sér skriflega, geta talað í síma og lesið úr textum annarra. Rita Vilhelmsen gerði 

einnig grein fyrir mikilvægi þess að notendur geti tjáð sig skriflega en hún var ein þeirrar 

skoðunar af viðmælendum að notendur þyrftu að hafa einhverja fyrirfram þekkingu og 

kunnáttu á samskiptamiðlunum fyrir notkun þeirra. Louise Holm taldi hins vegar að notendur 

þyrftu enga ákveðna hæfni, heldur hafa til staðar síma, tölvu og mikinn áhuga en 

áframhaldandi vinna færi fram með aðstoð netráðgjafa. Viðmælandinn Magnus Eriksen tók í 

svipaðan streng og Louise og sagði: 

Jeg mener ikke at en bruger behøver bestemte kvalifikationer. Altså 
vi er så nemme at bruge at det kan alle gøre. Men selvfølgelig er der 
nogen der er rigtig dårligt skrivende og som spørger om nogle ting 
som er rigtig svære at skrive om. Og så skal man være villig til at sige: 
Jamen, det kan godt være jeg har åbent en chat, men jeg som 
vejleder siger så at jeg synes du skal ringe mig op i stedet for. 

Magnus bætir hér við að ef netráðgjafi sér að notandi á erfitt með ákveðinn samskiptamiðil 

skuli hann beina notanda á annan miðil.  

Að mati Magnusar hefur e-Vejledning nýtt fjölbreyttar aðferðir í kynningum á notkun 

samskiptamiðla þeirra en þær hafa farið fram skriflega, munnlega eða með kynningar-
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myndbandi þar sem farið er yfir möguleika hvers samskiptamiðils fyrir sig með sjónrænum 

hætti.  

3.2.2 Áhrif aldurs og kyns notenda á notkun samskiptamiðla 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir fljótir að benda á tölfræðilegar staðreyndir um 

gagnsemi e-Vejledning þegar til tals kom umræða um áhrif aldurs og kyns notenda á notkun 

samskiptamiðla. Mánaðarlega setur e-Vejledning fram tölfræðilegar upplýsingar á vefsíðu 

sína en litið verður hér til upplýsinga frá janúar 2014 þar sem flest viðtöl rannsakanda fóru 

fram í þeim mánuði.  

Tafla 2: Samantekt á ráðgjöf í janúar 2014 skipt upp eftir samskiptamiðlum. 

 Chat Telefon Mail/sms I alt 

Mand 

Kvinde 

Ubekendt 

1.113 

1.666 

80 

39% 

58% 

3% 

517 

787 

4 

40% 

60% 

0% 

373 

780 

26 

32% 

66% 

2% 

2.003 

3.233 

110 

37% 

60% 

3% 

 2.859 100% 1.308 100% 1.179 100% 5.346 100% 

Ung 

Ældre ung 

Voksen 

Forældre 

Vejleder 

958 

1.297 

482 

54 

29 

34% 

46% 

17% 

2% 

1% 

74 

428 

599 

147 

69 

6% 

32% 

45% 

11% 

5% 

193 

614 

306 

41 

23 

16% 

52% 

26% 

3% 

2% 

1.225 

2.339 

1.387 

242 

121 

23% 

44% 

26% 

5% 

2% 

 2.820 100% 1.317 100% 1.177 100% 5.314 100% 

Ungdomsuddannelse 

Videregående uddannelse 

Voksenuddannelse 

Andet 

1.129 

1.333 

168 

182 

40% 

47% 

6% 

6% 

509 

486 

238 

81 

39% 

37% 

18% 

6% 

297 

682 

104 

88 

25% 

58% 

9% 

8% 

1.935 

2.501 

510 

351 

37% 

47% 

10% 

6% 

 2.812 100% 1.314 100% 1.171 100% 5.297 100% 

Information 

Vejledning 

1.158 

1.718 

40% 

60% 

377 

946 

28% 

72% 

486 

678 

42% 

58% 

2.021 

3.342 

38% 

62% 

 2.876 100% 1.323 100% 1.164 100% 5.363 100% 

 

Tafla 2 gefur til kynna að fleiri konur (da. kvinder) en karlar (da. mænd) leiti til e-Vejledning, 

um 60% kvenna á móti 37% karla en síðustu 3% eru óþekkt (da. ubekendt), þar sem ekki var 

gerður greinarmunur á kynjum. Taflan sýnir að stærsti notendahópurinn er eldri unglingar 

(da. ældre ung), sem eru á aldrinum 17‒23 ára, en 44% þeirra höfðu leitað til e-Vejledning á 

móti 26% fullorðinna (da. voksen). Foreldrar (da. forældre) og aðrir náms- og starfsráðgjafar 

skiptu síðustu 4% á milli sín. 
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Í 37% tilfella snerist hin rafræna náms- og starfsráðgjöf um nám á unglingastigi (da. 

ungdomsuddannelse) og 47% um val á áframhaldandi menntun (da. videregående 

uddannelse). 62% leituðu til e-Vejledning vegna ráðgjafar (da. vejledning) en 38% til að 

nálgast eitt ákveðið upplýsingasvar (da. informationssvar). Netspjallið (da. chat) var mest 

nýtt af samskiptamiðlunum og stærsti markhópur þess voru hinir ungu á meðan hinir eldri 

nýttu sér helst símaráðgjöf (da. telefon). Tölvupóstur og smáskilaboð (da. Mail/sms) voru 

minnst nýttu samskiptamiðlarnir en til þeirra leituðu einna helst kvenkyns eldri unglingar.  

 Rannsakanda lá forvitni á að vita ástæður þess að fleiri konur leiti til e-Vejledning en 

karlar, eins og fram kemur í töflu 2, og hvers vegna fleiri ungir en aldnir nýti sér helsta 

samskiptamiðil e-Vejledning, netspjallið, og spurði viðmælendur út í það. Þeir voru á því að 

hið háa hlutfall kvenna, 60%, sem leiti til e-Vejledning endurspegli nokkuð vel 

kynjaskiptinguna innan náms- og starfsráðgjafar. Viðmælendur töldu hins vegar að 

netspjallið togi frekar hina ungu notendur til sín þar sem þeir séu vanari að nota 

veraldarvefinn og séu „digitalt indfødt“ þ.e. fæddir inn í hinn tæknivædda heim og þar af 

leiðandi oft opnari fyrir tækninýjungum. Viðmælendur voru á einu máli um að hið fjölbreytta 

úrval samskiptamiðla e-Vejledning kæmi því til móts við ólíkar þarfir notenda sem og gæfi 

netráðgjöfunum sjálfum meiri hreyfanleika og fjölbreytileika í störfum þeirra. 

3.3 E-vejleder (Netráðgjafi) 

Eins og fyrr er greint frá skiptast stöðugildi viðmælenda hjá e-Vejledning jafnt, þ.e. helmingur 

þeirra vinnur í fullu starfi á meðan hinn helmingurinn er í hlutastarfi. Viðmælendur 

rannsóknarinnar greina frá því að þeir netráðgjafar sem eru í fullu starfi hjá e-Vejledning 

sinni ekki eingöngu „vejledning“, þ.e. ráðgjöf, heldur hefur hver þeirra ákveðinni stöðu að 

gegna innan ákveðins sviðs. Einn viðmælanda lýsir stöðu sinni vel en gervinafn hans verður 

ekki birt til að forðast að hægt sé að greina persónurekjanlegar upplýsingar vegna ítarlegrar 

starfslýsingar hans. Hann segir: 

Vi er 12 fuldtidsansatte. Og alle vi fuldtidsansatte har en eller anden 
funktion ved siden af som vi bedriver. Min funktion er primær it, altså 
vi har jo en masse it-udstyr som vi betjener os af, vi har Statens 
Kommunikationsplatform, altså SKP-system, som alle de her 
kontakter kører ind igennem, og det er temmelig kompliceret og det 
er vi et par stykker, som sidder og skruer på. 
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Viðmælandinn greinir frá því að hann ásamt öðrum sjái einkum um upplýsinga- og 

samskiptatæknisviðið en e-Vejledning hugar að ýmsum upplýsinga- og tölvubúnaði eins og 

t.d. SKP-kerfinu sem er afar flókið en í gegnum það fara öll samskipti e-Vejledning fram.  

Viðmælandi upplýsir að staða hans feli í sér stjórn ákveðinna sérhæfðra verkefna innan 

sviðsins á meðan önnur svið netráðgjafa e-Vejledning eins og ungdomsuddannelse (da. nám 

á unglingastigi), videregående uddannelse (da. framhaldsnám) og medier (da. 

samskiptamiðlar) snúist um að netráðgjafar þess fylgist með fréttum og nýjungum innan 

sviðsins til að þeir geti upplýst hver annan og þannig stuðlað að bættri þjónustu e-

Vejledning. 

Viðmælendur rannsóknarinnar sögðu að það sama væri uppi á teningnum hjá 

netráðgjöfum e-Vejledning í hlutastarfi, þ.e. að þeir hafi einnig annarri stöðu að gegna. En 

þeir náms- og starfsráðgjafar eru aðkeyptir starfsmenn og eru ráðnir af danska ríkinu til að 

sinna náms- og starfsráðgjöf hjá náms- og starfsmiðstöðvum eins og studiecenter eða UU-

center (da. Ungdommens Uddannelsescenter). Náms- og starfsmiðstöðvarnar fá svo greiðslu 

fyrir að senda náms- og starfsráðgjafa þeirra í vinnu til e-Vejledning nokkrum sinnum í viku. 

Allir viðmælendur minntust á að fyrir vinnu sína hjá e-Vejledning hafi þeir fengið góða 

kynningu, fræðslu og upplýsingar um rafræna náms- og starfsráðgjöf. Viðmælandinn Lars 

Thomsen lýsir henni svo: 

Vi kommer fra forskellige steder i vejlednings verdenen, det vil sige vi 
er specialister i de steder vi kommer fra, men her skal vi lære hele 
bredten. Vi får et intro-program der tager et par uger og så får vi 
sidemands oplæring. Hvor der er en kollega, der sidder når man 
starter op og så er man måske kun på ét medie den vagt og så lærer 
man på det, mediet. Og man lærer for eksempel også at vejlede til 
videregående uddannelse hvis man kun har lært at vejlede til 
ungdoms uddannelserne. Så har vi det der hedder kollegial 
supervision, det kører vi jævnligt, der tager vi cases op og så for vi 
supervision på det, [øh] og så er der altid åbent og man kan snakke 
med sine kollegaer. Og vi er hele tiden opdækket med kurser og alt 
muligt så jeg synes det er rigtig godt. 

Lars kemur inn á mikilvægi starfsþjálfunar þar sem netráðgjafarnir komi frá ólíkum stöðum úr 

náms- og starfsráðgjafarheiminum, þ.e.a.s. þeir eru sérfræðingar á því sviði sem þeir koma 

frá en hjá e-Vejledning þurfi þeir að hafa víðari þekkingu vegna fjölbreytileika rafrænnar 

náms- og starfsráðgjafar. Hinir nýju netráðgjafar fara í gegnum nokkurra vikna kynningarferli 

og þar að auki fá þeir fræðslu frá reyndari netráðgjafa sem situr við hlið þeirra og kennir 

þeim á einn samskiptamiðil í einu. Eins fá netráðgjafarnir fræðslu um mismunandi námsleiðir 
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og fá að spreyta sig á tilbúnum tilfellum sem gætu komið upp með aðstoð reynds 

netráðgjafa. Lars lýkur frásögn sinni með að segja að netráðgjafar e-Vejledning séu 

uppfóðraðir af námskeiðum og öðru og að hinir nýju netráðgjafar geti auðveldlega leitað til 

þeirra reyndu vegna hins langa opnunartíma. 

Netráðgjafar e-Vejledning skipta vöktum á milli sín vegna hins langa opnunartíma, sem 

þýðir að hin daglegu störf þeirra eru aldrei eins en Tim Pedersen gefur dæmi um nokkuð 

dæmigerðan vinnudag: 

Vi tager jo to typer vagter. Der er en dagvagt eller en aftenvagt. En 
dagvagt starter klokken ni hvor vi møder ind på vores hjemme-
arbejdsplads, og det gør alle os der har dagvagt, det kan være et sted 
imellem 5‒8 vejledere samtidig. Vi har så en intern chat, hvor vi kan 
så skrive sammen, altså vi siger god morgen og snakker sådan lidt løst 
og fast før vejledning starter. Inden vejledningen starter klokken ti 
kigger vi også på vores mail og Facebook beskeder fra aftenen før og 
begynder at svare på dem. 

Vaktirnar eru tvenns konar, dagvakt og kvöldvakt. Dagvaktin hefst klukkan níu á morgnana 

þar sem netráðgjafarnir á þeirri vakt, um fimm til átta manns, hittast með aðstoð upplýsinga- 

og samskiptatækninnar á sínum stað. Netráðgjafarnir hafa undir höndum innra 

samskiptakerfi þar sem þeir geta spjallað saman, boðið t.d. hver öðrum góðan daginn og 

rætt allt milli himins og jarðar fyrir opnun. Áður en sjálf náms- og starfsráðgjöfin hefst 

klukkan tíu les dagvaktin yfir tölvupósta og Facebook-skilaboð, sem hafa borist kvöldið áður 

og svarar þeim. 

Að mati viðmælenda rannsóknarinnar hafa ekki aðeins vaktir þeirra áhrif á dagleg störf 

þeirra hjá e-Vejledning heldur þurfi einnig að taka með í reikninginn hina ólíku 

samskiptamiðla þar sem hver miðill fari inn á nýja braut í miðlun upplýsinga.  

3.3.1. Hæfni netráðgjafa 

Vegna hinna ólíku miðlunarleiða samskiptamiðla lék rannsakanda forvitni á að vita hvers 

konar hæfni eða þekkingu netráðgjafar þurfi að búa yfir og voru viðmælendur 

rannsóknarinnar afar samsinnis um þau skilyrði. Orðræða viðmælenda um hæfni netráðgjafa 

sýndi ekki fram á kynbundinn mun heldur jöfnuð, þ.e. hún endurspeglaði jafnréttisþekkingu 

þeirra á rafrænni náms- og starfsráðgjöf.  

Það fyrsta sem allir viðmælendur nefndu þegar þeir voru inntir eftir svari um hæfni eða 

þekkingu netráðgjafa var að þeir þyrftu ekki að vera sérfræðingar í upplýsinga- og 

samskiptatækni heldur þyrftu þeir að vera tilbúnir til að prófa hvað hún hafi fram að færa þar 
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sem hún geti leitt til eflingar og þróunar í faglegri þekkingu þeirra. Viðmælandinn Rita 

Vilhelmsen notaði athyglisverða lýsingu til að undirstrika þá hæfni: 

Du skal jo ligesom kunne se fidusen i at bruge de digitale medier, 
altså du skal også have et forhold til det som privatperson. Man skal 
absolut ikke være bange for de der digitale medier men det betyder 
ikke at man i vores sammenhæng skal være en ørn til det, [øh] 
forstået på den måde at man skal have al mulig teknisk indsigt og så 
videre. 

Rita lýsir því að netráðgjafar eigi að tengjast samskiptamiðlum eins og einstaklingum. Þeir 

eigi alls ekki að vera hræddir við miðlana heldur sjá hver ávinningur þeirra geti orðið. 

Að sögn viðmælandans Lars Thomsen eru margir náms- og starfsráðgjafar smeykir við 

rafræna náms- og starfsráðgjöf og hugsi til að mynda: „Årh, Facebook arhhh! Det er ikke lige 

mig.“ 

Það má vel vera að það eigi við um suma að sögn Lars, enda engin ein lausn sem hentar 

öllum en það saki ekki að vera opinn fyrir nýjum viðhorfum og leiðum fyrir sjálfan sig sem og 

aðra. 

Önnur hæfni sem viðmælendur telja nauðsynlega fyrir netráðgjafa er að vera 

„omstillingsparat“ en það hugtak vísar hér til hversu hæfir netráðgjafar eru til að aðlagast 

ólíkum aðstæðum rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. Túlkun viðmælenda á hugtakinu var á 

þá leið að netráðgjafar þyrftu að vera tilbúnir til að setja sig inn í ólíkar aðstæður vegna 

mismunandi vals notenda á samskiptamiðlum. Á einum tímapunkti, svo dæmi sé tekið, er 

netráðgjafi að sinna símaráðgjöf við fullorðinn einstakling og þegar því símtali lýkur fer hann 

yfir á netspjallið þar sem fjórtán ára unglingur bíður eftir að röðin komi að sér. Að loknu 

netspjalli svarar netráðgjafinn tölvupósti sem fjallar um það þriðja og svona mætti lengi telja 

um hinar ólíku aðstæður netráðgjafa. 

Viðmælendur rannsóknarinnar bentu einnig á að þeir þurfi að hafa yfir góðri 

samskiptahæfni ásamt viðtalstækni að ráða og að sú hæfni muni fleyta þeim áfram til að 

finna réttu orðin fyrir verðandi samskipti. Netráðgjafar þurfi því, að mati viðmælenda, að 

vera bæði orðfærir og ritfærir. Gott dæmi um þau rök gaf viðmælandinn Tim Pedersen sem 

sagði: 

Altså det nytter ikke noget at en vejleder skal kunne bedrive 
vejledning på mail og chat hvis han ikke er i stand til at stave. 

Kjarni máls hans er sá að ef netráðgjafi kunni ekki að stafa gagnist rafræn náms- og 

starfsráðgjöf honum ekki. Því sé mikilvægt að netráðgjafi kunni að lesa á milli línanna eða sé 
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textalæs, en sú hæfni felur í sér að safna vísbendingum úr inntaki texta og nota þær til að 

skapa merkingu. Samkvæmt viðmælendum reynir textalæsi þar að auki á hæfni netráðgjafa 

að lesa úr sendum táknum eins og broskörlum og skammstöfunum þar sem þau geta bæði 

stuðlað að aukinni víxlun tilfinningalegra upplýsinga sem og valdið misskilningi á milli manna. 

Tungumálaörðugleikar geta valdið misskilningi á milli manna að sögn viðmælenda og því 

skiptir góð tungumálakunnátta miklu máli. Viðmælendur taka fram að tungumálakunnátta 

styrki félagslega þátttöku, þ.e. hún gerir það að verkum að fleiri einstaklingar geti tekið þátt í 

því sem samfélagið hafi upp á að bjóða. Með tilliti til þessa nefna viðmælendur að 

netráðgjafar e-Vejledning geti veitt rafræna náms- og starfsráðgjöf á öðrum tungumálum en 

móðurmáli ef þeir treysti sér til sem sumir færi sér í nyt. 

Viðmælendur telja einnig að innan samskiptahæfni flokkist siðareglur og kurteisisvenjur 

og gaf Lars Thomsen eftirfarandi dæmi um faglega skyldu netráðgjafa: 

Vi skal have forskuds sympati som alle andre steder. Vi skal 
simpelthen være impatiske i vores måde at arbejde med dem og så 
skal vi lige meget hvad vi hører ikke være dømmende. 

Hér er lögð áhersla á hugtakið samkennd, þ.e. að netráðgjafi skilji ólík sjónarhorn og beri 

virðingu fyrir ólíkum einstaklingum í stað þess að dæma. 

Önnur hæfni sem viðmælendur telja að netráðgjafar þurfi að búa yfir er góð 

undirstöðuþekking og yfirsýn yfir nám og störf. Netráðgjafar þurfi að vera góðir að leita 

upplýsinga á veraldarvefnum og kunna að greina það sem þeir finna þar. Þar að auki þurfi 

þeir að hafa góða innsýn í ráðgjafarfræði, kunna skil á kenningum og aðferðum (da. metoder) 

og vita hvar mörk þekkingar þeirra liggja. Viðmælandinn Emma Olsen kom vel inn á þátt 

ráðgjafarfræðinnar og sagði: 

Altså vi skal have rigtig meget metode fordi vi skal bruge de 
forskellige medier forkelligt og så skal vi have sådan rimelig godt tjek 
på vejlednings teori, så vi ikke bare vejleder ud fra vores egen 
mavefornemmelse. 

Hér lýsir Emma því að netráðgjafar þurfi að hafa við bakhöndina ólíkar aðferðir þar sem 

enginn samskiptamiðill sé eins ásamt því að hafa ágætis stjórn á ráðgjafarkenningum svo þeir 

treysti ekki bara á eigin innsæi. Þar spilar menntun innan náms- og starfsráðgjafar stórt 

hlutverk bæta viðmælendur við, þar sem hún endurspegli fagþekkingu þeirra. Að því sögðu 

ber að minna á að allir viðmælendur hafa sérhæfða menntun innan hennar. Til viðbótar við 

þá menntun töldu allir viðmælendur að starfsreynsla netráðgjafa skipti máli þar sem hún geti 

aukið þekkingu þeirra, færni og hæfni. Viðmælandinn Magnus Eriksen hafði um það að segja: 
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En vejleder skal besidde en hvis alder og modenhed. Det nytter ikke 
noget at tage en uddannelse og det kan være en læreruddannelse eller 
en akedemisk uddannelse og tro at man kan glide direkte ind i et 
vejleder arbejde. For mig at se er det meget vigtigt at man har været et 
arbejdsliv igennem, og man har set, mærket og oplevet at livet kan 
leves på mange forskellige måder.  

Magnus tekur fram að mikilvægt sé að netráðgjafi hafi náð vissum aldri og þroska, þ.e.a.s. að 

hann hafi vissan fróðleik í farteskinu sem geti nýst honum á margvíslega vegu.  

Nám, líkt og störf, getur tamið víðsýni og skilning. Til að efla vitund danskra náms- og 

starfsráðgjafa á rafrænni náms- og starfsráðgjöf leggja viðmælendur til að rafræn náms- og 

starfsráðgjöf verði gerð að aukafagi í námi til náms- og starfsráðgjafar í Danmörku. 

Viðmælandinn Lars Thomsen færir fram rök fyrir því og segir: 

Jeg tror det ville være godt hvis man kunne få en eller anden form for 
basis om emnet inden man hopper på, nogle grundbegreber fordi der 
er en kontekst. Du skal acceptere nogle ting i konteksten, ligesom 
arbejdsmiljøet og du skal lære hvad det er hvis du ikke ved det. Og 
dér kan „learning by doing“ hjælpe. 

Rök Lars eru þau að með kennslu í rafrænni náms- og starfsráðgjöf læri nemendur í verki og 

að ávinningur þess sé einkum sá að þeir kynnist inntaki rafrænnar náms- og starfsráðgjafar 

enn betur, til að mynda vinnuumhverfi netráðgjafa. 

3.3.2 Vinnuumhverfi netráðgjafa 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru á því að vinnuumhverfi rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar væri síbreytilegt vegna sífelldra nýjunga í tækni og þekkingu. Vegna aðstoðar 

upplýsinga- og samskiptatækninnar geta netráðgjafar e-Vejledning samkvæmt 

viðmælendum innt af hendi störf utan starfsstöðva e-Vejledning og innan þess. Flestir 

netráðgjafar e-Vejledning sinna starfi sínu heima fyrir þar sem þeir hafa komið sér upp fínni 

og lokaðri vinnuaðstöðu. Viðmælandinn Louise Holm lýsir hinni lokuðu vinnuaðstöðu á 

eftirfarandi hátt: 

Det er meget vigtigt at man har en dør man kan lukke [øhm], så man 
ikke bliver forstyrret af sin familie og man skal ha‘ fortalt sin familie 
hvad det her går ud på, at når man er på arbejde så kan man ikke lige 
putte nogle børn eller koge nogle kartofler [små-griner] eller lukke 
postbudet ind. Man er rigtig meget på arbejde i vejledningen, 
forstået på den måde at man sidder ved sin skærm hele tiden. 

Louise segir að mikilvægt sé að netráðgjafi geti farið á afvikinn stað til að fá næði svo hann 

verði t.d. ekki fyrir truflun af hálfu fjölskyldumeðlima. Hún segir það einnig mikilvægt að 
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netráðgjafi upplýsi fjölskyldu sína út á hvað rafræn náms- og starfsráðgjöf gangi, að þegar 

netráðgjafi sé á vakt þá geti hann ekki staðið í því að svæfa börnin sín, sjóða kartöflur eða 

hleypa póstmanninum inn. Netráðgjafi er niðursokkinn í vinnu, hann situr á sinni vakt allan 

tímann fyrir framan tölvuskjáinn. 

Viðmælendur telja allir að það séu ótal margir kostir við að vinna heima, t.d. minni 

keyrsla, minna tímastress, meiri ró sem geti auðveldað einbeitingu, nærvera við fjölskyldu og 

minni útlitsdýrkun. Ókosturinn er helst til sá að sögn viðmælenda að netráðgjafar geti fundið 

fyrir einmanaleika heima fyrir vegna fjarlægðar við samstarfsaðila en þar geti námskeið og 

samráðsfundir á vegum e-Vejledning hjálpað til, ásamt hinu innra samskiptakerfi netráðgjafa. 

Í innra samskiptakerfi e-Vejledning reynir á samvinnu netráðgjafa að mati viðmælenda 

en þeir telja að með kerfinu geti allir lagt hönd á plóginn við að hlúa að vellíðan hvers og 

eins, svo sem með stuðningi eftir erfið eða flókin samtöl ásamt félagslegum stuðningi við 

hvern annan.  
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4. Umræður 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar var að koma til móts við hinn fjölbreytta hóp 

ráðþega á Íslandi og rannsaka þá möguleika sem upplýsinga- og samskiptatæknin getur haft 

upp á að bjóða innan náms- og starfsráðgjafar á Íslandi með því að ræða við reynda danska 

netráðgjafa sem hafa unnið við rafræna náms- og starfsráðgjöf í nokkur ár hjá 

ráðgjafarstofnuninni e-Vejledning. Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Spurt var yfir hvers 

konar hæfni náms- og starfsráðgjafar þurfi að búa til að nýta rafræna náms- og starfsráðgjöf 

sem og hverjir kostir og vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar væru. Kannað var 

hvort kynbundinn munur væri á hæfni ráðgjafa og hvað hægt væri að gera til að minnka 

líkurnar á öryggis- og trúnaðarbrotum.  

Samkvæmt reynslu og þekkingu viðmælenda benda niðurstöðurnar sem fengust úr 

þessari rannsókn til þess, að fjölmargir möguleikar séu fyrir hendi varðandi notkun rafrænnar 

náms- og starfsráðgjafar fyrir starfandi og verðandi náms- og starfsráðgjafa, ráðþega og ríki. 

Að mati viðmælenda þurfa náms- og starfsráðgjafar ekki að vera sérfræðingar í 

upplýsinga- og samskiptatækni til að geta beitt rafrænni náms- og starfsráðgjöf en ýmsir 

hæfniseiginleikar geta nýst þeim í því starfi. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að kynbundinn 

munur netráðgjafa hafi ekki áhrif á hæfni þeirra eða þekkingu á rafrænni náms- og 

starfsráðgjöf. Það sem skiptir aftur á móti miklu máli fyrir náms- og starfsráðgjafa þegar litið 

er til rafrænnar náms- og starfsráðgjafar er að hver og einn sé opinn fyrir þeim möguleikum 

og tækifærum sem hún getur gefið þar sem sú víðsýni geti stuðlað að aukinni faglegri 

þekkingu og færni náms- og starfsráðgjafa.  

Þá sýndu niðurstöður að kostir rafrænnar náms- og starfsráðgjafar séu umtalsvert fleiri 

en vandkvæði hennar sem geti dregið úr áhættulíkum fyrir náms- og starfsráðgjafa að nýta 

veraldarvefinn sem tæki í náms- og starfsráðgjöf. Rafræn náms- og starfsráðgjöf verður að 

öllum líkindum ávallt viðbót við hefðbundna náms- og starfsráðgjöf en með henni fæst 

öðruvísi nálgun sem getur m.a. leitt til bætts aðgengis fólks að henni sem er talinn stærsti 

kostur rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. Að sögn viðmælenda er rafræn náms- og 

starfsráðgjöf þó langt í frá gallalaus, þ.e. án vandkvæða, fremur en hefðbundin náms- og 

starfráðgjöf, en vegna ört vaxandi tækifæra veraldarvefsins, fjárstuðnings ríkis fyrir aukinni 

þróun á rafrænni stjórnsýslu og árangur notkunarinnar líta viðmælendur björtum augum á 

framtíð rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. 
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En hvernig styðja þessar niðurstöður við fyrri rannsóknir, önnur fræðiskrif og 

stefnumótandi gögn?   

4.1 Rafræn náms- og starfsráðgjöf 

Að mati viðmælenda og fræðilegra gagna rannsakanda er rafræn náms- og starfsráðgjöf 

stuðningur í ráðgjöf þar sem ráðþegi fær aðstoð faglegs netráðgjafa í gegnum veraldarvefinn. 

Vélbúnaður og hugbúnaður gera þess háttar ráðgjöf mögulega og með slíkri þjónustu-

dreifingu geta netráðgjafi og ráðþegi verið staðsettir hvar sem internetsamband er virkt, og 

þeir geta átt samskipti við hvorn annan á samstilltan (e. synchronous) eða ósamstilltan (e. 

asynchronous) hátt gegnum tölvupóst, netspjall eða með vídeófundi svo dæmi séu tekin 

(Niles og Harris-Bowlsbey, 2012). Skilgreining þeirra á rafrænni náms- og starfsráðgjöf liggur 

einnig í hugtakinu rafræn stjórnsýsla sem er stefna um upplýsingasamfélagið um hvernig 

hægt sé að auka framboð á opinberri þjónustu á veraldarvefnum og hvernig auka megi 

möguleika almennings til þátttöku í lýðræðislegum ferlum (innanríkisráðuneytið, 2013). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar leggur Danmörk mikla áherslu á að nýta sér 

upplýsinga- og samskiptatækni til að efla rafræna stjórnsýslu og stuðla þannig að 

hagræðingu og samhæfingu stjórnsýslukerfa. e-Vejledning hefur átt sinn þátt í að virkja 

rafræna stjórnsýslu í Danmörku og þegar litið er til annarra erlendra vefgátta, sem tekið var 

fyrir í fræðilegum hluta rannsóknarinnar, hafa þær einnig átt sinn þátt í að virkja rafræna 

stjórnsýslu í sínu landi með aðstoð og samvinnu ríkisstjórnar. Þegar hins vegar er litið til 

stöðu Íslands í innleiðingu upplýsinga- og samskiptatækni er hún ekki eins langt komin og 

hefur okkur ekki tekist að nýta upplýsinga- og samskiptatæknina sem skildi til að einfalda og 

bæta opinbera þjónustu. Ástæðurnar fyrir því eru einkum taldar vera þær að á Íslandi er 

fjöldi samkynja stofnana, eins og sýslumannsembætti, framhaldsskólar og 

heilbrigðisstofnanir, án miðlægrar yfirstjórnar í upplýsingatæknimálum og skort hefur á 

samvinnu og samhæfingu á ýmsum sviðum rafrænnar stjórnsýslu (innanríkisráðuneytið, 

2013).  

Komið var inn á stefnumörkunina Ísland 2020 í fræðilegum hluta rannsóknarinnar, en sú 

stefnumörkun er skjal um öflugra atvinnulíf og samfélag hér á landi. Skjalið gæti verið svar í 

rétta átt að aukinni rafrænni stjórnsýslu en það inniheldur áform um fjárfestingar í mannauði 

og nauðsynlegum innviðum efnahagslífsins, sem og stefnu um hvernig styrkja megi menntun 

og menningu, nýsköpun og þróun, umhverfi og samfélagsleg innviði. Í skjalinu segir m.a. að á 
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undanförnum árum hafi ójöfnuður í þjóðfélaginu á Íslandi aukist mikið og hraðar en í öðrum 

ríkjum Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD). Mikilvægt sé því að stjórnvöld móti 

framtíðarstefnu um skiptingu gæða samfélagsins og auki jöfnunaráhrif tilfærslna og 

skattkerfis. Með tilliti til aukinnar rafrænnar stjórnsýslu þurfi til að mynda að greiða aðgang 

almennings að lýðræðislegri ákvarðanatöku. Samkvæmt stefnumörkuninni er eftirspurn eftir 

rafrænni þjónustu og þá einkum framboði á opinberri rafrænni þjónustu 

(forsætisráðuneytið, 2013).  

Þegar litið er til fræðilegra gagna rannsóknarinnar er eftirspurn eftir rafrænni þjónustu 

innan stéttar náms- og starfsráðgjafar á Íslandi. Því til rökstuðnings má nefna skýrslu 

Sérfræðiseturs í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (2012) af námskeiði um rafræna náms- og 

starfsráðgjöf með þeim James Sampson og Raimo Vuorinen. Þar kom m.a. fram að áhugi og 

vakning sé til staðar fyrir rafrænni náms- og starfsráðgjöf af hálfu þátttakenda sem eru 

íslenskir náms- og starfsráðgjafar en það sem mætti einna helst betur fara væri stofnun 

samræmds kerfis með öllum helstu upplýsingum og gagnvirku efni um nám og störf. 

Rannsókn Álfhildar Eiríksdóttur (2011) benti einnig á mikilvægi stofnunar hins 

samræmda kerfis en þar svöruðu 91% þátttakenda að rafrænn gagnagrunnur myndi auka 

aðgengi ráðþega að náms- og starfsráðgjöf.  

Á síðustu tveimur til þremur árum hefur mikið vatn runnið til sjávar með tilliti til 

uppbyggingar á íslenskri vefgátt þar sem fagaðilar m.a. innan náms- og starfsráðgjafar hafa 

gert þann draum að veruleika. Hin íslenska vefgátt, næstaskref.is getur verið svar við ýmsum 

þáttum innan stefnumörkunar Íslands 2020. Vefgáttin gæti t.d. flokkast undir hátækni sem er 

ein af vaxtagreinum stefnumörkunarinnar, en þær eiga m.a. að njóta ákveðins stuðnings í 

rannsóknum og þróun, menntun og endurmenntun og í markaðssetningu Íslands, svo dæmi 

séu tekin.  

Innan atvinnu- og menntastefnu Íslands gæti rafræni gagnagrunnurinn t.d. stuðlað að 

nýjum og fjölbreyttum störfum innan náms- og starfsráðgjafar og aukið víðsýni ráðþega á 

það nám og störf sem í boði eru. Hann gæti stuðlað að jafnræði, þ.e. jöfnum og greiðum 

aðgangi að námi og starfi, ásamt grænni atvinnuuppbyggingu í samræmi við hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar. Hugmyndafræðin snýr að þróun sem mætir þörfum samtímans án þess 

að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum (forsætisráðuneytið, 

2013). Tengt því kom fram í fræðilegum gögnum rannsóknarinnar að í dag fer fjöldi 

netnotenda hratt vaxandi í heiminum og eftir því sem netnotendum fjölgar verður 
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veraldarvefurinn mikilvægari í daglegu lífi fólks (International Telecommunications Union, 

2013). Með vísan í niðurstöður viðmælenda rannsóknarinnar ásamt fræðilegum gögnum eru 

rafrænar lausnir orðnar sívaxandi hluti umbótastarfs í ríkisrekstri (Fountain, 2007) sem geta 

verið fyrirmyndir fyrir aðrar þjóðir eins og t.d. Ísland. Þegar litið er til framtíðar er talið að 

þróun tækninnar muni halda áfram og á það sama við um þróun náms- og starfsferils manna. 

Á öllum stigum lífsins þurfum við upplýsingar og ráðgjöf um náms- og starfsframboð og 

þar sem engin ein ráðgjafarþjónusta mun vera viðeigandi fyrir alla, þá skiptir máli að geta 

boðið upp á mismunandi þjónustuleiðir (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg H. 

Björnsdóttir, 2013). 

Með vísan í fræðileg gögn rannsóknarinnar og orð viðmælenda er talið gagnlegt að 

sameina notkun vefgátta og vefráðgjafar og í ágúst 2014 sameinuðust vefráðgjöfin e-

Vejledning og vefgáttin ug.dk undir sama hatt. Gagnsemi þeirrar sameiningar vísar til að 

mynda til hugtaksins: „lært augnablik“ (e. teachable moment) en það á sér stað þegar 

ráðþegi nýtir sér náms- og starfsferilsúrræði (Sampson, 2008). Jafnframt getur sameiningin 

leitt til enn fleiri notenda. Það er því auðvelt að gera sér í hugarlund hver framtíðarþróun 

íslensku vefgáttarinnar gæti verið með tilliti til vefráðgjafar.  

Áframhald uppbyggingar íslensku vefgáttarinnar er hins vegar óráðið vegna stöðvunar 

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) styrks (Fjóla María Lárusdóttir, 2013). Því er 

mikilvægt að íslensk stjórnvöld styðji við og ljúki þeirri vinnu þar sem hún getur verið vegvísir 

um þróun rafrænnar stjórnsýslu og aukinnar nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni. 

4.2 Kostir rafrænnar náms- og starfsráðgjafar 

Viðmælendur rannsóknarinnar og fræðileg gögn voru samhljóma um kosti rafrænnar 

náms- og starfsráðgjafar. Fyrir það fyrsta getur rafræn náms- og starfsráðgjöf veitt betra 

aðgengi að náms- og starfsráðgjöf sem getur sparað tíma, fé og fyrirhöfn fyrir notendur. 

Hægt er að ná sambandi við netráðgjafa e-Vejledning stóran hluta dagsins sem leiðir t.d. til 

þess að fólk þarf ekki að taka tíma frá starfi né námi heldur mætir netráðgjafi notanda þar 

sem hann er staddur (Malone, 2007). Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar er 

markmið e-Vejledning að veita ungu fólki sem er að leita sér að námi við hæfi og foreldrum 

greiðan aðgang að óháðum upplýsingum og leiðbeiningum um menntun og atvinnu. Þar að 

auki á rafræn náms- og starfsráðgjöf að bjóða ráðgjöf til þeirra sem óska eftir náms- og 

starfsráðgjöf í færniþróun (da. kompetenceudvikling). Með það fyrir augum er aðgengi að 
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náms- og starfsráðgjöf á Íslandi aftur á móti frekar takmarkað og miðast gjarnan við 

hefðbundinn opnunartíma (Guðrún B. Kjartansdóttir, 2012). Þegar litið er til hugtakanna 

tveggja, hár viðbúnaður (e. high readiness) og lágur viðbúnaður (e. low readiness) er hægt að 

tengja þau við Danmörk og Ísland á þá vegu að í Danmörku getur einstaklingur með háan 

viðbúnað leitað aðstoðar til ráðgjafarstofnunar eins og e-Vejledning og ug.dk á meðan sá 

sem hefur lágan viðbúnað getur leitað til hefðbundinnar náms- og starfsráðgjafar. Vegna 

skorts á heildstæðri vefgátt um nám og störf á Íslandi geta einstaklingar hér á landi einkum 

leitað sér aðstoðar með hinni hefðbundnu leið sem gefur til kynna að fleiri úrræða er þörf til 

að koma til móts við hinn breiða hóp ráðþega eins og þann sem hefur háan viðbúnað. 

Rafræn náms- og starfsráðgjöf getur verið eitt af verkfærum stefnumótenda í ævilangri 

náms- og starfsráðgjöf þar sem þar er m.a. litið til þess að efla hæfni einstaklinga til að 

stjórna náms- og starfsferli sínum sem og að greiða aðgang þeirra að náms- og starfsráðgjöf 

(European Lifelong Guidance Policy Network, 2012).  

Við lifum á tækniöld og eftir því sem veraldarvefurinn verður stærri og stærri hlutur af 

daglegu lífi fólks er ekki erfitt að sjá fyrir sér notagildi rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. 

Margir einstaklingar nota tölvur og veraldarvefinn í námi eða vinnu og sumir hafa fengið 

góða kennslu í tæknimöguleikum tölvunnar og annarra samskiptamiðla sem getur auðveldað 

þeim leit og færni á veraldarvefnum. Þessir einstaklingar geta aðstoðað þá sem ekki hafa náð 

sömu færni ef vilji er fyrir hendi (Jones og Stokes, 2009).  

Þegar rýnt er í niðurstöður viðmælenda rannsóknarinnar um áhrif tæknivæðingarinnar á 

möguleika rafrænnar náms- og starfsráðgjafar má finna danska orðið „digitalt indfødt“ sem 

snýr að því að á meðan tæknin og veraldarvefurinn eru algeng úrræði fyrir ungt fólk þá er 

fremur rökrænt að það vilji nýta sér þau.  

Sumir ráðþegar, ungir sem aldnir, heillast af rafrænni náms- og starfsráðgjöf vegna eins 

helsta tjáningarforms hennar, ritunar, og telja hana auðveldari leið en talað mál (Suler, 

2004). Ritun auðveldar einnig aðgengi að gögnum og upplýsingum sem hafa farið á milli 

manna þar sem að gagnabanki (e. databank/account) á veraldarvefnum staðfestir þau 

(Chester og Glass, 2006).  

Nafnleynd bar oft á góma hjá viðmælendum rannsóknarinnar og í fræðilegum gögnum 

en helsti kostur hennar er samkvæmt þeim að upplýsingar verða ópersónugreinanlegar sem 

getur leitt til persónulegs frelsis og persónulegs öryggis einstaklinga (Esere, Omotosho og 

Idowu, 2012). Talið er að rafrænt samskiptakerfi (e. online platform) og dulkóðun textaskrár 
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(e. text encryption software) geti viðhaldið ásættanlegu öryggi gagna (Saunders, 2007) en 

tölvu- og samskiptakerfi e-Vejledning rennur einmitt saman í eitt kerfi með Statens 

Kommunikationsplatform (da. SKP-system). Aðrar öryggisráðstafanir e-Vejledning eru þær að 

notendur þurfa ekki að birta persónulegar upplýsingar heldur er auðkenni þeirra svokölluð 

IP-tala (e. Internet Protocol) sem tölva notanda fær sjálfkrafa í hvert skipti sem hann tengist 

veraldarvefnum. Þessi tala gefur ekki til kynna nafn notanda, netfang né aðrar persónulegar 

upplýsingar. IP-talan nýtist hins vegar e-Vejledning til að greina vandamál á netþjóni þeirra 

og í tengslum við vefstjórn. 

4.3 Vandkvæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar 

Engin launung er á að rafræn náms- og starfsráðgjöf felur í sér viss vandkvæði. Viðmælendur 

rannsóknarinnar tengdu þau einkum við mismunandi notkun samskiptamiðla á meðan 

fræðilegu gögnin litu fremur til siðferðislegra álitamála eins og öryggis- og trúnaðarbrota, 

mismunandi aðgengis manna að upplýsinga- og samskiptatækni og skorts á nánari 

upplýsingum um gæði rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. Sá mismunur getur t.d. legið í 

reynslu netráðgjafa e-Vejledning, öryggi þeirra til að skapa þægilegt vinnuumhverfi (Jones og 

Stoke, 2009) sem og menntun þeirra innan náms- og starfsráðgjafar og fræðslu á rafrænni 

náms- og starfsráðgjöf. Þeir hafa m.ö.o. fengið tækifæri til að þróa eigin getu og skilja 

takmarkanir rafrænnar náms- og starfsráðgjafar á meðan sumir höfundar fræðilegu 

gagnanna hafa ekki þann bakgrunn (Bimrose, Barnes og Attwell, 2010).  

Rafræn samskipti geta verið margvísleg en þau leggja einkum áherslu á skrifað mál sem 

hefur verið gagnrýnt í fræðilegum heimildum sem og af viðmælendum rannsóknarinnar út 

frá tvíræðni, en hún getur leitt til aukins misskilnings. Í sumum rafrænum samskiptum er ekki 

hægt að nota svipbrigði, hljómfall og líkamsbeitingu til að leggja áherslu á töluð orð og því 

getur verið erfiðara um vik fyrir þá sem eiga í samskiptum að grípa fram í og útskýra eða 

leiðrétta misskilning (Omoteso, 2012). 

Að mati fræðilegra gagna og viðmælenda rannsóknarinnar hefur nafnleyndin kosti í för 

með sér en augljóslega líka ýmis vandkvæði. Vandkvæðin snúast fyrst og fremst að helstu 

þáttum öryggis og persónuverndar þar sem hvorki er hægt að tryggja 100% að hin rafrænu 

samskipti leki ekki út fyrir eldvegginn (e. firewall) (Niles og Harris-Bowlsbey, 2012) né að 

netráðgjafi og notandi geti sett sig í samband við hvorn annan aftur vegna 

persónuverndarlaga (nr. 77/2000).  
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Sú umræða sem hér hefur farið fram sýnir að bæði fræðileg gögn og viðmælendur gera 

sér grein fyrir siðferðislegum og lagalegum hindrunum rafrænnar náms- og starfsráðgjafar en 

það sem þeim þykir einna helst vanta upp á eru fleiri innlendir lagarammar um rafræna 

náms- og starfsráðgjöf þar sem siðareglur fagstétta verða ætíð að vera í samræmi við 

almennar siðareglur sem gilda í samfélaginu. Og þar sem rafræn náms- og starfsráðgjöf er 

ekki bundin við ákveðin landamæri er einnig talin þörf á alþjóðlegum lagaramma (Maples og 

Han, 2008). 

Þrátt fyrir ýmis vandkvæði innan rafrænnar náms- og starfsráðgjafar er hægt að draga úr 

mörgum þeirra með góðum undirbúningi, stuðningi og ráðsnilld samkvæmt viðmælendum 

rannsóknarinnar og fræðilegum gögnum (Ravis, 2007). 

4.4 Hinir ýmsu samskiptamiðlar rafrænnar náms- og starfsráðgjafar og 

notandi 

Með hliðsjón af framansögðu liggja möguleikar rafrænnar náms- og starfsráðgjafar einnig í 

umbyltingu boðskipta, þ.e. í þeim tækninýjungum sem veraldarvefurinn hefur haft í för með 

sér og mun hafa í framtíðinni. Í dag er til fjölbreytt úrval samskiptamiðla og er tölvupóstur, 

netspjall, Facebook og umræðu- og vídeófundir dæmi um miðla sem eru mikið notaðir. Í 

fræðilegum gögnum rannsóknarinnar kom fram að tölvupóstur sé eitt algengasta form 

samskipta fólks á veraldarvefnum (Maples og Han, 2008) en þá niðurstöðu er ekki hægt að 

samræma við notkun samskiptamiðla hjá e-Vejledning frá árinu 2014 samkvæmt töflu 2 á 

bls. 75. Þar má sjá að netspjallið er einna mest nýtti samskiptamiðillinn á meðan 

tölvupósturinn og smáskilaboð eru minnst nýtt. Viðmælendur rannsóknarinnar telja að 

vinsældir netspjallsins megi rekja til möguleikanna innan þess en skýringin á þessum muni, 

að mati rannsakanda, getur falist í atriðum eins og breytingu á milli ára á vinsældum miðla, 

aldri notenda og hversu handtækur miðillinn er við mismunandi aðstæður.  

Samskiptamiðlar bjóða upp á ólíka nálgun og með áframhaldandi tæknibyltingum verða 

til fleiri miðlar sem færast nær hefðbundinni náms- og starfsráðgjöf. Umræðu- og 

vídeófundir eru gott dæmi um þess háttar þróun þar sem netráðgjafi og ráðþegi geta séð 

hvorn annan meðan á náms- og starfsráðgjöf stendur með aðstoð vefmyndavélar. Nýjasti 

samskiptamiðill e-Vejledning, webinars, er dæmi um þess háttar fundi en honum hefur verið 

vel tekið að sögn viðmælenda sem samræmist niðurstöðum fræðilegu gagnanna um ávinning 

þess konar miðla (Holmes og Ainsworth, 2004). 
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Viðhorf viðmælenda rannsóknar og fræðilegra gagna til félagslegu netkerfissíðunnar 

Facebook auðkenndust af líkum og ólíkum hætti. Líkindin lágu í hve öflugur samskipta-

miðillinn er með tilliti til notkunar en hin fræðilegu gögn stungu í stúf við siðferðisleg 

álitamál. Samkvæmt þeim þarf að huga betur að því hvernig samskipti fari fram til að engir 

hagsmunaárekstrar verði (Anthony og Nagel, 2010). Fræðilegu gögnin horfa til að mynda til 

þess að netráðgjafi gæti þess að ljúka ráðgjafarsambandi þegar fyrir liggur að ráðþegi 

þarfnist ekki frekari aðstoðar (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2006). Rannsakandi telur 

muninn liggja í orðum viðmælenda, að netráðgjafar þurfi að þekkja alla samskiptamiðlana vel 

þar sem enginn einn er betri en annar og huga þurfi því að manngildi og virðingu, sjálfræði 

og heill og velferð innan hvers þeirra eins og siðareglur náms- og starfsráðgjafa kveða á um 

(Félag náms- og starfsráðgjafa, 2006).  

Samskiptamiðlar eru miðlar sem byggja að stórum hluta á þátttöku notenda þeirra og 

þegar litið er til hvers konar hæfni þeir þurfa að búa yfir út frá kyni og aldri kemur afar ójafn 

kynjamunur á efnisinnihaldi netsamskipta fram í fræðilegum gögnum. Þar kemur t.d. fram að 

konur séu líklegri en karlar til að nýta sér veraldarvefinn fyrir innri samskipti og fræðslu 

(Weizer, 2004) og þegar sú niðurstaða er borin saman við töflu 2 á bls. 75 staðfestir hún þá 

niðurstöðu. Einhverjir gætu nú velt fyrir sér hvort jafnréttissjónarmið séu brotin með 

rafrænni náms- og starfsráðgjöf en ályktun rannsakanda er að niðurstöðurnar endurspegli 

aðsóknarhlutfall kvenna og karla við hefðbundna náms- og starfsráðgjöf sem og stöðluð 

kynhlutverk. En til að festa ekki stöðluð kynhlutverk í sessi er mikilvægt að auka upplýsinga-

flæði um jafnréttisfræðslu og rannsóknir innan þess sviðs til að draga úr ímyndum og 

fordómum. 

Þegar litið er hins vegar til aldurshóps notenda rafrænnar náms- og starfsráðgjafar 

kemur fram í fræðilegum gögnum rannsóknar og hjá viðmælendum að unga fólkið aðhyllist 

rafræna náms- og starfsráðgjöf en hún hefur einnig reynst þeim eldri vel sem samræmist 

markmiðum hennar, að allir fái tækifæri til að þróa hæfileika sína og hæfni til fulls á öllu 

æviskeiði sínu (The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004). 

4.5 Netráðgjafi 

Hæfniskröfur netráðgjafa og vinnuumhverfi þeirra var sömuleiðis í brennidepli 

rannsóknarinnar. Viðmælendur hennar og fræðileg gögn voru á sama máli um að það reyni á 

mismunandi hæfni eftir vali á samskiptamiðlum (Bimrose, Barnes og Attwell, 2010) og að 
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netráðgjafar þurfi að vera „omstillingsparat“, þ.e. geta aðlagast fljótt ólíkum aðstæðum 

vegna notkunar ýmissa samskiptamiðla og vegna örra breytinga innan vinnuheims þeirra, 

rafrænnar náms- og starfsráðgjafar (The Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2013). Eins telja viðmælendur og fræðileg gögn að netráðgjafar þurfi ekki að 

vera sérfræðingar í upplýsinga- og samskiptatækni heldur búa yfir hagnýtri  tölvuþekkingu og 

vitund fyrir tæknilegri þróun innan sviðsins (Green og Hannon, 2007). Aðrir sameiginlegir 

hæfnisþættir voru samskiptahæfni, viðtalstækni, vitund fyrir ráðgjafarkenningum og 

aðferðum (da. metoder) og hagnýtingu þeirra til að greina ráðgjafarsamskipti og skipuleggja 

aðstoð. Yfirsýn yfir nám og störf var eins talin mikilvæg til að veita netráðgjöfum sem og 

ráðþegum almenna þekkingu á þeim náms- og starfsmöguleikum sem í boði eru. Tengt því 

þurfa netráðgjafar að vera virkir upplýsingaleitendur á veraldarvefnum og hafa unun af þeirri 

leit, því án þeirra þátta er ekki víst að netráðgjafinn sé á réttri starfshillu (Anthony og Nagel, 

2010).  

Samkvæmt viðmælendum rannsóknar og fræðilegum gögnum fer hæfni netráðgjafa eftir 

þjálfun, faglegri menntun þeirra og starfsreynslu (Bimrose, Barnes og Attwell, 2010). Þjálfun 

og menntun netráðgjafa hefur einkum farið fram á veraldarvefnum til að kynnast hinum 

rafræna heimi en að mati viðmælenda rannsóknarinnar þykir þeim vert að rafræn náms- og 

starfsráðgjöf verði einnig kennd innan námsbrautar náms- og starfsráðgjafar til að hvetja til 

aukinnar þekkingar og þjálfunar á möguleikum hennar (Fernández og Sanz, 2012).  

Vitund fyrir siðareglum bar einnig á góma varðandi hæfni netráðgjafa, en að mati 

viðmælenda rannsóknar og í fræðilegum gögnum kom fram að siðareglur geti eflt vitund 

netráðgjafa um faglega hegðun og skyldur þeirra ásamt vitund um jafnrétti og önnur 

mannréttindi. Að lokum tengist einn hæfnisþátturinn prófun og villunámi samkvæmt 

viðmælendum og fræðilegum gögnum, þ.e. að netráðgjafi sé opinn fyrir möguleikum 

rafrænnar náms- og starfsráðgjafar með því að prófa eigin getu til að skilja eigin takmarkanir 

og til að sjá hver ávinningur rafrænnar náms- og starfsráðgjafar geti orðið (Green og Hannon, 

2007).  

Hin fræðilegu gögn rannsóknar og viðmælendur gerðu þó greinarmun á hæfni 

netráðgjafa og fólst hann í kynbundnum hæfnismuni. Samkvæmt fræðilegum gögnum kom 

til að mynda fram að karlkyns samskipti geti einkennst af meira valdi, að karlmenn séu 

ákveðnari í miðlun upplýsinga og leggi minni áherslu en konur á að skiptast á upplýsingum og 

þróa tengsl (Dickerson, 2003). Sú staðhæfing kom ekki fram hjá viðmælendum rannsóknar 
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heldur sýndu niðurstöður afar kynbundinn jöfnuð. Það sem getur útskýrt þennan mun að 

mati rannsakanda er tíminn og þátttakendur. Orðasambandið tímarnir breytast og mennirnir 

með á vel heima hér. Heimildin sem stuðst er við er orðin nokkuð gömul og má því setja 

spurningarmerki við sannleiksgildi hennar.  

Undir framangreinda umræðu um netráðgjafa heyrir vinnuumhverfi þeirra. 

Vinnuumhverfi netráðgjafa snertir möguleika rafrænnar náms- og starfsráðgjafar en 

viðmælendur rannsóknar og fræðileg gögn líta svo á að það feli í sér mikla kjarabót fyrir 

netráðgjafa eins og þægindi og sparnað (Esere, Omotosho og Idowu, 2012). 
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5. Hugleiðingar rannsakanda 

Á heildina litið er niðurstaða rannsóknarinnar í góðu samræmi við önnur gögn en áður en 

dregnar verða ákveðnar ályktanir um hagnýtt gildi rafrænnar náms- og starfsráðgjafar tel ég 

þörf fyrir frekari rannsóknir á því sviði. Hugmyndafræðin á bak við rafræna náms- og 

starfsráðgjöf er lítt rannsökuð, því tel ég það skyldu mína að draga fram í dagsljósið 

hugmyndir sem lúta að frekari rannsóknum á því sviði. Rafræn náms- og starfsráðgjöf býður 

upp á ótrúlega möguleika til frekari rannsókna og vonast ég til að framlag mitt til þeirra með 

MA ritgerð minni verði öðrum hvatning og innblástur til að halda áfram og skoða vettvanginn 

út frá fleiri hliðum. Nokkrar hugmyndir eru því settar hér fram í þeirri von að lesendur tileinki 

sér þær í þeim tilgangi að efla sviðið enn frekar.  

Framtíðarrannsóknir á möguleikum rafrænnar náms- og starfsráðgjafar gætu átt sér stað 

með því að skoða hagnýtt gildi hennar frá sjónarhóli ráðþega út frá ákveðnum markhópi. Þar 

með væri búið að rannsaka hagnýtt gildi hennar hér á landi út frá ráðþegum, íslenskum 

náms- og starfsráðgjöfum með vísan í mastersritgerð Álfhildar Eiríksdóttur frá árinu 2011 og 

að endingu með reyndum netráðgjöfum með rannsókn minni. Önnur rannsóknarhugmynd er 

að gera svipaða rannsókn og gerð var í Finnlandi á þriggja ára tímabili sem nefnd var í 

undirkafla 1.9.1. Markmið þeirrar rannsóknar var að skoða hvaða breytingar hafa orðið með 

tímanum, ef einhverjar, á hlutverki upplýsinga- og samskiptatækni innan náms- og 

starfsráðgjafar á meðal náms- og starfsráðgjafa sem nýta sér veraldarvefinn að einhverju 

marki. Að auki væri hægt að rannsaka áhrif nafnleyndar í náms- og starfsráðgjöf sem og að 

skoða nýtingu samskiptamiðla til að sjá hvaða miðlar eru einna mest nýttir hér á landi fyrir 

innleiðingu rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. Tengt því væri hægt að gera aðra rannsókn 

sem skoðar möguleika samskiptamiðilsins webinars, sem er nýjasti samskiptamiðill e-

Vejledning, og er lítt þekktur á Íslandi innan náms- og starfsráðgjafar. Einnig væri áhugavert 

að skoða bandaríska matstækið Cyber-counseling Objective Structured Clinical Examinations 

(COSCE) sem um var rætt í undirkafla 1.9.1 en matstækinu er ætlað að meta hæfni iðkenda 

og lærlinga rafrænnar náms- og starfsráðgjafar. Þar væri hægt að rannsaka hvort óhætt sé að 

styðjast við bandaríska staðla við mat á hæfni eða hvort þörf sé á að staðla matstækið fyrir 

íslenskar aðstæður. Ef til þeirrar niðurstöðu kæmi væri það enn eitt mögulegt 

rannsóknarefni. 

En hverjir geta verið helstu annmarkar og styrkir rannsóknar minnar? Gera má ráð fyrir 

að helstu annmarkar rannsóknarinnar geti legið í of litlu úrtaki viðmælenda, sex manns og 
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því mikilvægt að túlka niðurstöður af varfærni. Einnig má gera ráð fyrir að val á úrtaki sé háð 

ákveðnum takmörkunum þar sem notast var við val með hagkvæmnisjónarmið að leiðarljósi, 

þ.e. vægi var lagt á langan starfsaldur og kynbundinn mun netráðgjafa í stað þess að velja þá 

af handahófi. Þá má nefna að gagnaöflun rannsóknar tók langan tíma þar sem fáar heimildir 

eru til um efnið á Íslandi. Það sem vafðist þó einna helst fyrir mér sem rannsakanda í byrjun 

var reynsluleysi mitt í rannsóknarvinnu sem styrktist þó eftir því sem leið á rannsóknina með 

aukinni upplýsingaöflun. 

Rannsóknarvinnan gaf mér hins vegar færi á að verða betri að mér um fræðileg og fagleg 

álitamál sem snerta rafræna náms- og starfsráðgjöf. Einnig leiddi vinnan til aukinna 

samskipta við fagfólk innan sviðsins og opnaði um leið nýja sýn á hvernig hægt væri að stuðla 

að aukinni samvinnu í rafrænni náms- og starfsráðgjöf á milli landa. Jafnframt leiddi vinnan 

til þess að nú geri ég mér betur grein fyrir því hve mikilvægt það er að náms- og starfsráðgjafi 

kynnist og tileinki sér mismunandi leiðir sem fagið hefur upp á að bjóða. Þar með skapast 

grundvöllur til enn frekari samskipta innan fagsins og fagfólk fer að notast við nýjar leiðir og 

aðferðir í starfi sínu í þeim tilgangi að auka faglega þekkingu og til að nálgast ráðþega sína 

enn betur. „Vi skal kunne vejlede i bredden“ eins og viðmælandi minn Lars Thomsen komst 

að orði, eða m.ö.o. þá eigum við að geta veitt öllum náms- og starfsráðgjöf. En til að svo 

megi verða þarf að byggja á reynslu fagfólks, tengja saman grundvallarþætti fagsins og taka 

þátt í hinum ýmsu leiðum sem í boði eru innan stéttarinnar og þar með ýta undir upp-

byggingu rafrænnar náms- og starfsráðgjafar.  

Unnið hefur verið hörðum höndum, m.a. af fagaðilum innan náms- og starfsráðgjafar, að 

uppbyggingu íslensku vefgáttarinnar, næstaskref.is sem gæti aukið rafræna stjórnsýslu 

landsins og um leið stuðlað að settum markmiðum íslenskra stjórnvalda um bætt aðgengi að 

rafrænni stjórnsýslu, þjónustu hennar, lægri kostnaði við að sækja og veita þjónustuna, 

ásamt auknum gæðum þjónustunnar. Þannig er kominn vísir að vinnu sem lögð er til 

grundvallar að aukinni faglegri þekkingu og þjónustu við þá einstaklinga eða hópa sem helst 

eru til þess fallnir að þurfa á þjónustunni að halda. Einnig hefur rannsóknin leitt í ljós hversu 

mikilvægt það er að auka skilning á því hversu hagnýt hin íslenska vefgátt geti reynst við að 

tryggja jafnt aðgengi landsmanna að upplýsingum og þjónustu í samræmi við yfirmarkmið e-

Vejledning. Rannsóknin gæti því orðið kveikja að því hvernig veita megi hinum almenna 

borgara betri náms- og starfsráðgjafarþjónustu með hagnýtingu rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar. 
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