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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur. Markmiðið var að meta að hve miklu leyti þeir styðjist við heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun í starfi sínu og hvort þeir nýti gagnreyndar aðferðir í ráðgjöf sinni og 

inngripum. Slíkar aðferðir tryggja gæði náms- og starfsráðgjafar og eru nauðsynlegar til að 

uppfylla markmið grunnskólalaga sem segja að allir nemendur eigi rétt á náms- og 

starfsráðgjöf. Jafnframt er mælt með að skólar nýti sér slíkar aðferðir til að uppfylla stefnu 

aðalnámskrár grunnskóla (2011). Samkvæmt þeirri stefnu eiga allir nemendur að vera búnir 

undir frekarar nám og starf með markvissri náms- og starfsráðgjöf. Spurningalisti var sendur 

til 27 náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur, haustið 2014, og svöruðu 18 sem 

gerir 67% svarhlutfall. Niðurstöður sýndu að um 60% náms- og starfsráðgjafa unnu eftir 

heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun, um 66% nýttu sér gagnreyndar aðferðir við störf 

sín en aðeins um 20% mátu ráðgjöf sína og fræðslu. Auk þess kom fram að mestur tími náms- 

og starfsráðgjafa fór í persónulega ráðgjöf en minnstur í náms- og starfsfræðslu. 

Niðurstöðurnar ættu að koma að gagni fyrir fræðsluyfirvöld, grunnskóla Reykjavíkur og 

náms- og starfsráðgjafa, til að koma betur til móts við rétt nemenda og til eflingar 

heildstæðara og markvissara starfs náms- og starfsráðgjafa. 
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Abstract 

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

lower secondary schools in Reykjavik. The aim was to asses to what extent they use 

comprehensive guidance and counseling programs in their approach and if they use 

evidence-based methods in their guidance and interventions. Such methods guarantee the 

quality of the school guidance and counseling and are necessary to fulfill the requirements of 

the primary school laws wich state that every student has the right to educational and 

vocational guidance. Likewise, such methods are recommended if schools are to fulfill the 

policies of the national Icelandic curriculum (2011). According to this policy all students 

should be prepared for future education and jobs and receive focused school guidance and 

counseling. Questionnaires were sent to 27 school counselors in the primary school system 

in Reykjavik, in autumn 2014, and responses were received from 18 or 67%. The result 

showed that about 60% of the school counselors used a comprehensive guidance and 

counseling program, about 66% used evidence-based practice but only about 20% evaluated 

their counseling and intervention. In addition, the result showed that most of the school 

counselors´ time was dedicated to individual counseling but the least amount of their time 

was used on vocational guidance and counseling. These findings should be useful for the 

educational authorities, the primary schools in Reykjavik, and school counselors in order to 

work towards meeting the right of all students to receive counseling and that the work of 

school counselors will be more holistic and purposeful. 
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Formáli 

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

og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða störf náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur til að sjá hvort þeir vinni eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun og noti gagnreyndar aðferðir og mat í starfi sínu.  

Áhugi minn vaknaði á að skoða nánar störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur þegar ég var í starfsnámi á fyrsta ári mínu í náms- og starfsráðgjöf. Þá upplifði ég 

starfið sem ómarkvisst og óskipulagt. Náms- og starfsráðgjafi þessa tiltekna skóla var að gera 

marga góða hluti en mér fannst vanta betra skipulag svo að tíminn nýttist betur. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á mikilvægi náms- og starfsráðgjafa þar sem þeir geta stuðlað að betri líðan, 

bættum námsárangri og spornað við brottfalli nemenda. Til að ná því fram þarf tími náms- og 

starfsráðgjafa að vera vel skilgreindur og starfið að vera unnið af fagmennsku þar sem 

áætlun, gagnreyndar aðferðir og mat eru nýtt til að koma til móts við velferð nemenda, 

stefnu stjórnvalda, lög og reglugerðir. 

Verkefnið var unnið undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur, prófessors í náms- 

og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Henni vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir gagnlega og 

uppbyggjandi leiðsögn, hvatningu og gott samstarf. Líneyju Björgu Sigurðardóttur, náms- og 

starfsráðgjafa við Kelduskóla, þakka ég kærlega fyrir góðar ábendingar, stuðning og 

hvatningu. Foreldrum mínum þakka ég þá aðstoð, stuðning og hvatningu sem þeir hafa veitt 

mér í gegnum tíðina. Sambýlismanni mínum, Þorsteini Þórssyni, vil ég þakka fyrir þolinmæði 

og skilning á meðan á náminu stóð.  
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1 Inngangur 

Markviss náms- og starfsráðgjöf þar sem stuðst er við heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun skiptir miklu máli svo að ráðgjöfin nái til allra nemenda. Náms- og 

starfsráðgjöf á að vera fagleg þar sem stuðst er við gagnreyndar aðferðir og mat til að 

hámarka árangur nemenda (Carey, Harrington, Martin og Hoffman, 2012; Rupani, Haughey 

og Cooper, 2012; Whiston, Wendi Lee, Rahardja og Eder, 2011; Young og Kaffenberger, 

2011). Til þess að einstaklingar læri inn á hæfni sína, þekkingu og áhuga og geti tekið vel 

ígrundaðar ákvarðanir er varða nám og störf þá skiptir máli að þeir hafi aðgang að faglegri 

náms- og starfsráðgjöf. Hún þarf að vera heildræn og byrja strax í upphafi skólagöngu og 

vega jafn þungt og aðrar námsgreinar innan skólans. Allir nemendur eiga að hafa jafnan 

aðgang að náms- og starfsráðgjöf (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008) og því þarf hún að vera inni í námskrá skólans með hæfniviðmiðum líkt og í öðrum 

námsgreinum. Svo hægt sé að mæta þessum kröfum er mikilvægt að stuðst sé við heildræna 

náms- og starfsráðgjafaráætlun, þar sem allir sem hlut eiga að máli vinna saman að settum 

markmiðum. Þegar starfað er eftir slíkri áætlun verður starf náms- og starfsráðgjafans 

markvissara þar sem verksvið hans er vel skilgreint. Jafnframt er tryggt að hann sinni 

faglegum verkefnum og dregið er úr vægi verkefna sem ekki falla undir verksvið náms- og 

starfsráðgjafa. Slík vinnubrögð eru mikilvæg því náms- og starfsráðgjafar þurfa að sýna fram 

á þá ábyrgðarskyldu (e. accountability) sem þeim er ætlað með því að notast við 

gagnreyndar aðferðir og mat. Með því sýna þeir fram á mikilvægi starfsins sem er 

nauðsynlegt fyrir skólann, nemendur, foreldra og yfirvöld (Perera-Diltz og Mason, 2010; 

Studer, Oberman og Womack, 2006).  

Á síðustu árum hefur fagstétt náms- og starfsráðgjafa þróast mikið og mikilvægi þeirra 

aukist með fjölbreyttara námsframboði og auknum kröfum um endurmenntun á 

fjölbreyttum vinnumarkaði nútímans. Þjónusta náms- og starfsráðgjafa er orðin fjölbreyttari 

og nær til fleiri aldurshópa (Félags- og mannvísindadeild, 2010; Hagstofa Íslands, e.d.; Háskóli 

Íslands, e.d). Náms- og starfsráðgjöf hefur tekið breytingum undanfarin ár í takt við 

breytingar í skólastarfi þar sem grunnskólarnir vinna eftir hugmyndafræðinni skóli án 

aðgreiningar (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012). Fjölmargar fagstéttir nota 

gagnreyndar aðferðir (e. evidence-based practise) í starfi sínu (Wilczynski, 2012) og þar eru 

náms- og starfsráðgjafar ekki undantekning. Þeir þurfa að geta stuðst við vísindalegar 



9 

niðurstöður til að sýna fram á árangur og mikilvægi náms- og starfsráðgjafar (Whiston, 

Wendi Lee, Rahardja og Eder, 2011).  

Yfirvöld hafa reynt að koma til móts við þessar breytingar með því að skipa starfshópa um 

eflingu á náms- og starfsráðgjöf (Menntamálaráðuneytið, 1998; Menntamálaráðuneytið, 

2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; 

Þingskjal nr.353/2008-2009). Í tillögum starfshópanna kemur meðal annars fram að koma 

þurfi á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun til að tryggja öllum nemendum jafnt 

aðgengi að náms- og starfsráðgjöf og að eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa ætti að vera á 

hverja 300 nemendur. Tengjast þessi markmið aðalnámskrá grunnskóla sem segir að 

nemendur „verði búnir undir frekara nám og starf með markvissri náms- og starfsfræðslu, 

víðtækri kynningu á námi sem er í boði að loknu skyldunámi, kynningu á atvinnulífinu og 

hvernig nám býr fólk undir fjölþætt störf sem bjóðast í samfélaginu“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 37). Fyrri rannsóknir (Anctil, Smith, Schenck og Dahir, 2012; Dimmitt, 

2009; Hatch og Chen- Hayes, 2008; Whiston, Wendi Lee, Rahardja og Eder, 2011) hafa sýnt 

fram á jákvæð áhrif heildrænna náms- og starfsráðgjafaráætlana og því eru þær tillögur sem 

settar hafa verið fram af fræðsluyfirvöldum um slíkar áætlanir mikilvægar.  

Fræðimennirnir Gysbers og Henderson (2006) settu fram líkan að heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun (e. comprehensive guidance and counseling program) og hafa bent á 

mikilvægi þess að nýta sér hana. Samkvæmt þeim er meginmarkmið heildrænna náms- og 

starfsráðgjafaráætlana að náms- og starfsráðgjafar, starfsmenn skóla, foreldrar, yfirvöld og 

samfélagið í heild vinni saman að því að náms- og starfsfræðsla verði hluti af námi nemenda 

og fái jafn mikið vægi innan námskrár skólans og önnur fög. Áætlun í náms- og starfsráðgjöf 

er því jafn mikilvæg og áætlanir í öðrum námsgreinum skólans líkt og mynd 1 sýnir. 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Jafngildar áætlanir í skólastarfi: Áætlanir í skólastarfi og áætlun í náms- og starfsráðgjöf  

Bandarísku námsráðgjafasamtökin (e. American School Counselor Association, ASCA) hafa 

unnið eftir heildrænni áætlun (e. The ASCA national model) út frá hugmyndum Gysbers og 
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Henderson frá árinu 2003. Samtökin vinna náið með náms- og starfsráðgjöfum við að koma á 

heildrænni áætlun í skólana, en stuðningur skiptir mjög miklu máli við innleiðingu slíkra 

áætlana (American School Counselor Association, 2003; Gysbers og Henderson, 2006). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif náms- og starfsráðgjafar á nemendur og 

notkun heildrænna áætlana og því er mikilvægt að allir skólar vinni eftir slíkri áætlun. Hún 

tryggir jöfnuð þar sem hún stuðlar að því að allir nemendur fái náms- og starfsráðgjöf, 

jafnframt verður ráðgjöfin markvissari og hægt að mæla af henni árangur (Carey, Harrington, 

Martin og Hoffman, 2012; Rupani, Haughey og Cooper, 2012; Whiston, Wendi Lee, Rahardja 

og Eder, 2011; Young og Kaffenberger, 2011). 

Markmið þessa verkefnis er að fá innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur. Skoðað verður hvert þeirra hlutverk er og hver sé stefna stjórnvalda í 

stefnumótun á sviði náms- og starfsráðgjafar. Jafnframt verður skoðað hvort þeir vinni eftir 

heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun og nýti gagnreyndar aðferðir og mat í vinnu sinni 

með nemendum. Rannsóknin var unnin með megindlegri rannsóknaraðferð þar sem 

spurningalisti var sendur til náms- og starfsráðgjafa sem starfa við grunnskóla Reykjavíkur. 

Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar varpi ljósi á stöðu náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólum Reykjavíkur og að hægt verði að nýta þær til að efla fagstéttina enn frekar. 

Eins og fram hefur komið skiptir markviss náms- og starfsráðgjöf miklu máli þar sem 

stuðst er við heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun. Til að koma slíkri áætlun í 

framkvæmd skiptir stuðningur stjórnvalda miklu máli og því er raunhæft að skoða fyrst 

stefnu stjórnvalda í náms- og starfsráðgjöf. 

1.1 Stefna stjórnvalda í náms- og starfsráðgjöf 

Áhrif frá nágrannalöndum okkar eru greinileg á stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf 

hérlendis. Ísland er eitt af aðildarríkjum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) ásamt 

því að vera í samstarfi við The European lifelong guidance policy network (ELGPN) sem er 

samstarfsnet um stefnumótun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (e. lifelong guidance) í 

Evrópu (ELGPN, 2010; OECD, 2004). Sú stefna í náms- og starfsráðgjöf sem OECD ríkin vinna 

eftir er að náms- og starfsráðgjöf sé heildræn og að unnið sé markvisst að því að búa 

nemendur undir það fjölbreytta líf í námi og störfum sem bíða þeirra. Í stefnumótun er lögð 

áhersla á að yfirvöld hafi yfirumsjón með því hvernig náms- og starfsráðgjöfinni sé háttað og 

að þau séu í góðri samvinnu við alla þá sem hlut eiga að máli. Yfirvöld eiga að setja skýra 



11 

stefnu og stuðla að góðri tengingu milli skólastiga ásamt því að veita fjármagn og þann 

stuðning sem fagstéttin þarf til að ráðgjöfin nái til allra. Þessi markmið eru keimlík þeim sem 

yfirvöld hafa sett hérlendis. Þó vantar skýrari stefnu og ákveðinn vinnuramma sem skólarnir 

og náms- og starfsráðgjafar geta unnið eftir til að auka skilvirkni menntunar og vinnumarkaðs 

og jafnframt til að stuðla að félagslegu jafnrétti. Það er áskorun fyrir yfirvöld að bregðast við 

þessu þar sem vinnumarkaðurinn er í sífelldri þróun og áhersla lögð á nám alla ævi sem kallar 

á aukna og skilvirkari náms- og starfsfræðslu (Hooley, 2014; Menntamálaráðuneytið, 2007; 

OECD, 2004).  

Stefnumótun stjórnvalda á sviði náms- og starfsráðgjafar á Íslandi hefur unnist hægt 

undanfarin ár. Gefnar hafa verið út skýrslur með tillögum að bættri og markvissari náms- og 

starfsráðgjöf og vissulega hefur ýmislegt áunnist. Meðal annars hefur náms- og 

starfsráðgjöfum fjölgað í grunnskólum landsins eins og sjá má á töflu 1. Tölur frá Hagstofu 

Íslands sýna að árið 2003 voru starfandi 56 náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum landsins 

en árið 2013 voru þeir orðnir 94 sem skráðir voru með náms- og starfsráðgjöf sem aðalstarf 

(Haukur Pálsson, munnleg heimild, 13. apríl 2015).  

Tafla 1. Fjöldi náms- og starfsráðgjafa og nemendafjöldi 

Ár: Fjöldi náms- og 

starfsráðgjafa: 

Heildar- 

nemendafjöldi: 

Meðalnemendafjöldi á 

náms- og starfsráðgjafa: 

2003 56 44.809 800 

2013 94 42.734 454 

  

Margar af þeim tillögum sem settar hafa verið fram virðast þó gleymdar. Til að skoða 

betur hvaða stefnu yfirvöld vilja sjá í náms- og starfsráðgjöf verður hér stiklað á stóru yfir þá 

vinnu sem hefur unnist síðustu ár á þessu sviði. 

1.1.1 Þróun stefnumótunar í náms- og starfsráðgjöf á Íslandi 

Árið 1998 kom út nefndarálit á vegum Menntamálaráðuneytisins um náms- og starfsráðgjöf. 

Þar er meðal annars talað um að Menntamálaráðuneytið beiti sér fyrir því að komið verði á 

samræmdu skráningarkerfi náms- og starfsráðgjafa til að gefa skýrari mynd með tölulegum 

upplýsingum af viðfangsefnum náms- og starfsráðgjafa og þörfum nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Þetta er afar mikilvægt til að meta hvaða inngrip gefa bestu 

útkomuna, en er verið að framfylgja þessu? Forritið Námsráðgjafinn var sérstaklega hannað 
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fyrir þessa skráningarvinnu en samkvæmt rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) 

nýttu aðeins 32% náms- og starfsráðgjafa sér forritið. Ástæður þess voru meðal annars þær 

að gögnin uppfærðust ekki þegar nemendur færðust á milli bekkja. Því væri hentugra að hafa 

skráningarkerfi sem tengdist Mentor. 

Árið 2006 gerði Menntasvið Reykjavíkurborgar könnun á starfi náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum Reykjavíkur. Þar kom meðal annars fram að náms- og starfsráðgjafar sinna 

minnst formlegu mati á framförum nemenda eftir inngrip í einstaklings- og hópráðgjöf en 

mat er afar mikilvægt til að greina árangur af náms- og starfsráðgjöf, bæði fyrir nemendur og 

yfirvöld. Jafnfram kom fram að það sem náms- og starfsráðgjafarnir vildu helst bæta var 

heildarlöggjöf í stefnumótun náms- og starfsráðgjafar. Einnig sinntu náms- og 

starfsráðgjafarnir mikilli persónulegri ráðgjöf en þeim fannst meiri þörf á hópráðgjöf þar sem 

einstaklingsráðgjöfin er bæði dýr og tímafrek (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Árið 2007 skipaði þáverandi menntamálaráðherra starfshóp með það að markmiði að 

styrkja náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum. Þær tillögur sem komu fram hjá 

starfshópnum voru að setja í grunnskólalög rétt allra nemenda á náms- og starfsráðgjöf, um 

lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa og að koma á heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun í skólunum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Grunnskólalögin (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) og lögverndun á starfsheitinu (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 

35/2009) voru samþykkt en ekki hefur tekist að koma á heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun. Þessi lög eru mikið framfaraskref fyrir stéttina og lögverndun á 

starfsheitinu tryggir faglegra starf en þó þarf skýrari vinnuramma fyrir náms- og starfsráðgjöf 

sem yrði við innleiðingu á heildrænni áætlun. 

Árið 2008 var skipaður nefndarhópur sem var ætlað að kanna mikilvægi þess að efla 

náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum sem úrræði gegn brotthvarfi nemenda. 

Nefndin gerði samanburð á náms- og starfsráðgjöf í nágrannalöndum okkar, þar sem áhersla 

er lögð á að unnið sé eftir áætlunum í náms- og starfsráðgjöf. Lagði nefndin til að slíkt hið 

sama yrði gert hér á landi og að náms- og starfsráðgjöf yrði hluti af skólastarfinu en ekki hluti 

af stoðþjónustu þess. Einnig að auka þyrfti skilvirkni náms- og starfsráðgjafar en til þess þyrfti 

að móta stefnu í náms- og starfsráðgjöf, setja upp gæðastaðla í störfum náms- og 

starfsráðgjafa og vinna eftir áætlunum. Þetta er afar mikilvægt þar sem meira en helmingur 

tíma náms- og starfsráðgjafa fer í persónulega ráðgjöf og starfið er oft ómarkvisst þar sem 

engin áætlun er til staðar (Þingskjal nr. 353/2008-2009). 
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Árið 2010 var unnin skýrsla á vegum Forsætisráðuneytisins sem ber heitið Ísland 

2020-sókn fyrir atvinnulíf og samfélag. Þekking, sjálfbærni, velferð. Skýrslan er 

stefnumótandi og í henni koma fram áform um fjárfestingar í mannauði, efnahagslífinu og 

hvernig styrkja megi menntun og menningu. Eru áformin byggð á grundvallaratriðum um 

atvinnustefnu fyrir Ísland. Í skýrslunni kemur einnig fram að brottfall sé einn helsti bresturinn 

í íslenska menntakerfinu og að vinna þurfi gegn því. Mikilvægt sé að grunnskólanemendur 

séu tilbúnir til að taka ákvarðanir við lok grunnskóla og því þurfi að bæta færni þeirra og 

þekkingu. Ein leið til þess sé að auka verulega aðgengi að náms- og starfsráðgjöf og gæta 

þess sérstaklega að hún sé öflug á efstu stigum grunnskóla og í framhaldsskólum 

(Forsætisráðuneytið, 2010).  

Í skýrslu sem unnin var af Forsætisráðuneytinu árið 2012 um tillögur um samþættingu 

menntunar og atvinnu kemur fram að efla þurfi náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum. Ráðgjöfin þurfi að standa til boða fyrir alla nemendur frá upphafi 

grunnskóla til að leiðbeina þeim á námsferli sínum. Jafnframt kemur fram að efla þurfi 

fræðsluna, meðal annars með starfskynningum og vinnustaðanámi, og þróa námsefni um 

störf og starfsval sem nýta megi sem sérstaka námsgrein eða innan annarra námsgreina 

(Forsætisráðuneytið, 2012). 

Í Hvítbók um umbætur um menntun kemur fram mikilvægi þess að leggja áherslu á náms- 

og starfsfræðslu í efstu bekkjum grunnskóla til að sporna við brotthvarfi og er stefnumótun á 

vegum ráðuneytisins á sviði náms- og starfsráðgjafar þegar hafin þar sem ætlunin er að móta 

heildstæða stefnu og sammælast um framtíðarverkefni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Eins og sjá má af ofangreindu hafa margar góðar hugmyndir komið fram og mikið 

framfaraskref verið unnið með lögverndun á starfsheiti náms- og starfsráðgjafa sem tryggir 

faglegra starf. Ætíð er þó verið að fjalla um mikilvægi þess að koma á heildstæðri stefnu þar 

sem unnið sé eftir áætlun í náms- og starfsráðgjöf svo starfið verði markvissara og tryggi 

öllum nemendum jafnan aðgang að náms- og starfsráðgjöf. Ekki hefur yfirvöldum þó tekist 

að koma þessari stefnumótun til skila. Vonandi mun sú vinna sem Menntamálaráðuneytið 

hefur unnið skila sér sem skyldi, því það er löngu orðið tímabært að heildstæð stefna sé til 

staðar á sviði náms- og starfsráðgjafar. Til þess að skyggnast betur inn í störf náms- og 

starfsráðgjafa, og hvort þau séu í samræmi við þá stefnu sem stjórnvöld vilja sjá, verður 

fjallað um hlutverk þeirra í næsta kafla.  
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1.2 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

Þar sem meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að fá innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa er 

nauðsynlegt að skoða hlutverk þeirra og starfslýsingu. Á Íslandi ríkir mjög hlutverkamiðuð 

skilgreining á starfi náms- og starfsráðgjafa. Í skýrslu frá Menntamálaráðuneytinu (2007) er 

náms- og starfsráðgjöf skilgreind sem fyrirbyggjandi starf þar sem einstaklingum er leiðbeint 

að finna áhuga sínum og hæfni réttan farveg og aðstoða þá ef vandi kemur upp er varðar 

nám og störf (Menntamálaráðuneytið, 2007). Jafnframt er hægt að greina þetta í 

starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa frá árinu 2003, en þar segir meðal annars að náms- 

og starfsráðgjafar eigi að veita ráðgjöf um vinnubrögð og náms- og starfsval, sinna 

persónulegri ráðgjöf ásamt mati og greiningu á náms- og starfsfærni (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2003). Þessi starfslýsing er orðin 12 ára gömul og því spurning hvort hún eigi 

enn við.  

Þegar skoðuð er saga náms- og starfsráðgjafar í Bandaríkjunum hefur hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa þróast mikið. Starfi þeirra hefur verið lýst eftir ákveðnu hlutverkalíkani (e. 

position model) sem skipt er í þrjú stig. Á stigi eitt er áherslan á hlutverk (e. position) þar sem 

náms- og starfsráðgjafar sinna ákveðnum hlutverkum sem beinast aðallega að því að leysa 

vandamál og sinna persónulegri ráðgjöf. Á öðru stigi er náms- og starfsráðgjafinn í 

þjónustuhlutverki (e. service) þar sem hann hjálpar nemendum við náms- og starfsval og litið 

er á starfið sem aðstoð við aðrar námsgreinar. Þriðja stigið felur í sér að hlutverk náms- og 

starfsráðgjafans er orðið vel skilgreint þar sem unnið er eftir áætlunum (e. program) með 

markmiðum fyrir nemendur. Þessi þróun hefur átt sér stað frá aldamótunum 1900 en árið 

1990 litu fyrstu náms- og starfsráðgjafaráætlanirnar dagsins ljós (Gysbers og Henderson, 

2006). Nánar verður fjallað um náms- og starfsráðgjafaráætlanir síðar. 

Í skilgreiningum á hlutverki náms- og starfsráðgjafa á Íslandi kemur hvergi fram að náms- 

og starfsráðgjafar starfi eftir heildrænum áætlunum, þeir eru aðallega að sinna persónulegri 

ráðgjöf og náms- og starfsráðgjöf oftast kennd sem valgrein í tíunda bekk (Edda Björk 

Viðarsdóttir, 2004; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; 

Vilhjálmsdóttir, 2007) og bendir þetta til að náms- og starfsráðgjöf sé aðallega á fyrstu 

tveimur stigunum samkvæmt hlutverkalíkaninu. Í þeim skýrslum sem komið hafa fram um 

eflingu á náms- og starfsráðgjöf (Forsætisráðuneytið, 2010; Forsætisráðuneytið, 2012; 

Menntamálaráðuneytið, 1998; Menntamálaráðuneytið, 2007; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Þingskjal nr. 
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353/2008-2009) er ætíð verið að nefna mikilvægi þess að koma á heildstæðri áætlun til að 

gera starfið markvissara og að þar með verði hlutverk náms- og starfsráðgjafa betur 

skilgreint. Þessari stefnumótun þarf að framfylgja því margar rannsóknir (Anctil, Smith, 

Schenck og Dahir, 2012; Dimmitt, 2009; Hatch og Shen-Hayes, 2008; Whiston, Wendi Lee, 

Rahardja og Eder, 2011) hafa sýnt fram á gagnsemi hennar og jákvæð áhrif á nemendur. 

OECD (2003) bendir á að náms- og starfsráðgjöf gegni lykilhlutverki bæði í skólum og á 

vinnumarkaði til að mæta þeim kröfum og markmiðum sem til staðar eru. Áherslan eigi ekki 

eingöngu að snúast að því að hjálpa nemendum að velja nám eða störf heldur að hjálpa þeim 

að þróa með sér hæfni við að stjórna náms- og starfsferli sínum (e. career self-management 

skills). Þetta ýti undir mikilvægi þess að hafa náms- og starfsfræðslu inn í skólanámskrá sem 

hluta af námi frá upphafi skólagöngu. Til að framfylgja þessu þá þurfi allur skólinn að taka 

þátt og mikilvægt að áætlun sé til staðar þar sem allir sem komi að nemendum vinni saman 

og yfirvöld verði að vera í lykilhlutverki við að dreifa upplýsingum um nám og störf, 

skipuleggja og fjármagna þessa fræðslu (OECD, 2004).  

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa þarf að vera vel skilgreint svo að öllum þáttum náms- og 

starfsfræðslunnar sé sinnt. Því er mikilvægt að hafa áætlun fyrir starfið þar sem ákveðinn 

tímarammi er gefinn fyrir hvern þátt í starfi hans. Eins og áður var nefnt hafa fyrri rannsóknir 

á Íslandi (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Sigríður Dísa 

Gunnarsdóttir, 2006) sýnt að persónuleg ráðgjöf hefur fengið meira vægi en náms- og 

starfsfræðsla í grunnskólum landsins undanfarin ár. Náms- og starfsráðgjafar vilja gjarnan 

sinna meiri ráðgjöf við náms- og starfsval en vegna fjölda nemenda og álags vegna 

persónulegrar ráðgjafar er það ekki hægt. Greinilegt er að mikil þörf er á persónulegri ráðgjöf 

en hún má þó ekki koma niður á gæðum á þeirri náms- og starfsfræðslu sem allir nemendur 

eiga rétt á. Jafnframt þarf að auka stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í þeim grunnskólum 

sem hafa fleiri en 300 nemendur til að geta sinnt öllum á jafningjagrundvelli, ásamt því að 

koma til móts við lög og reglugerðir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

Í meistaranámi við náms- og starfsráðgjöf er mikið stuðst við erlend fræði og fyrirmyndir. 

Horft er til Norðurlandanna og annarra Evrópuþjóða þar sem Ísland er hluti af stefnumótun 

OECD og ELGPN. Einnig eru kennd fræði frá Bandaríkjunum og þá horft til bandarísku 

námsráðgjafasamtakanna (ASCA) og fræða Gysbers og Henderson um heildræna náms- og 

starfsráðgjöf (Félags- og mannvísindadeild, 2010). Samkvæmt ASCA skipa náms- og 
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starfsráðgjafar mikilvægt hlutverk við að hámarka árangur nemenda í náms- og starfsþróun 

þeirra. Þeir nýta sér heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun og eru þannig í samstarfi með 

öllum þeim sem koma að nemendum við að búa þá undir fjölbreytt líf í námi og störfum. Þeir 

veita persónulega ráðgjöf, hópráðgjöf, náms- og starfsfræðslu og nýta sér gagnreyndar 

aðferðir til að hámarka hæfni, getu og þekkingu hvers nemanda. Viðmið þeirra er einn náms- 

og starfsráðgjafi á hverja 250 nemendur (American School Counselor Association, 2015).  

Með því að styðjast við heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun líkt og félagsmenn 

bandarísku námsráðgjafasamtakanna gera þá verður öllum nemendum tryggður aðgangur að 

náms- og starfsráðgjöf og hlutverk náms- og starfsráðgjafa betur skilgreint. Jafnframt verður 

starfið faglegra þar sem heildræn áætlun byggir meðal annars á þarfagreiningum og mati en 

slíkar aðferðir þykja nauðsynlegar til að tryggja faglega og áhrifaríka náms- og starfsráðgjöf 

(Gysbers og Henderson, 2006).  

Eins og sjá má er hlutverk náms- og starfsráðgjafa viðamikið. Á Íslandi er staða þeirra mjög 

hlutverkamiðuð þar sem persónuleg ráðgjöf tekur mestan tíma á kostnað náms- og 

starfsfræðslu. Til þess að starfið verði markvissara og hlutverk náms- og starfsráðgjafa betur 

skilgreint er nauðsynlegt að komið verði á heildstæðri náms- og starfsráðgjafaráætlun en 

nánar verður fjallað um hana í næsta kafla. 

1.3 Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Til þess að skilja betur tilgang heildrænnar áætlunar og mikilvægi þess að hún sé innleidd í 

grunnskóla landsins er nauðsynlegt að skoða uppruna hennar. Heildrænar áætlanir litu 

dagsins ljós í Bandaríkjunum vegna kröfu yfirvalda um að vita í hverju starf náms- og 

starfsráðgjafa fælist (Gysbers og Henderson, 2006). 

Náms- og starfsráðgjöf hefur þróast mikið síðustu áratugi í Bandaríkjunum. Í byrjun 20. 

aldar voru það kennarar sem sáu um ráðgjöfina sem snérist aðallega um starfsráðgjöf. 

Kennarar sinntu þessum störfum samhliða kennslu og var því mikið álag á þeim. Á árunum 

1950 – 1960 breyttust áherslurnar og farið var að veita meiri persónulega ráðgjöf og þá ráðið 

starfsfólk sem eingöngu sá um ráðgjöfina. Mikil áhersla var á einstaklings- og hópráðgjöf en 

náms- og starfsfræðsla fékk minni athygli. Í kringum 1970 urðu miklar breytingar í þessum 

efnum á náms- og starfsráðgjöf. Meiri áhersla var lögð á að skilgreina betur hlutverk náms- 

og starfsráðgjafa og færa það frá því þjónustuhlutverki sem það hafði verið fram að því. 

Efasemdir voru um áhrif ráðgjafarinnar þar sem hún beindist aðallega að því að leysa 
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vandamál og sinna persónulegri ráðgjöf. Aukinn áhugi var á starfsferilskenningum og 

rannsóknum og að koma á heildrænni og þroskamiðaðri áætlun í náms- og starfsráðgjöf. 

Þetta yrði áætlun með sín eigin markmið en ekki sem aukaþjónusta við aðrar greinar skólans 

(Gysbers og Henderson, 2006). 

Átaki var hrundið af stað í fylkjum Bandaríkjanna við að innleiða áætlanir í náms- og 

starfsráðgjöf. Þróuð var handbók sem fylkin gætu haft til hliðsjónar við gerð á sínum eigin 

áætlunum. Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar voru gefnar út margar bækur og birtar 

greinar um heildrænar áætlanir. Þar er meðal annars talað um mikilvægi þess að innleiða 

slíkar áætlanir í skólana og leiðbeiningar við það (Gysbers og Henderson, 2006). 

Líkan af heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun var sett fram af fræðimönnunum 

Norman C. Gysbers og Patricia Henderson (2006) í samstarfi við bandarísku 

námsráðgjafasamtökin (ASCA) og er mest notaða áætlunin af náms- og starfsráðgjöfum í 

Bandaríkjunum. Áætlunin er þroskamiðuð og alhliða þar sem hún hjálpar öllum nemendum á 

kerfisbundinn hátt að ná settum markmiðum. Hún felur einnig í sér mat, ráðgjöf, tilvísanir og 

eftirfylgni ásamt því að hún byggist á teymisvinnu þar sem allir starfsmenn skólans koma að 

áætluninni ásamt foreldrum og fræðsluyfirvöldum. Heildrænar áætlanir eru 

framkvæmdaáætlanir og eru jafn mikilvægar og áætlanir í öðrum námsgreinum skólans, 

jafnframt byggja þær á þarfagreiningum, lögum og reglum (Gysbers og Henderson, 2006).  

Við innleiðingu á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er undirbúningur mikilvægur. 

Allir sem hlut eiga að máli, yfirvöld, skólastjórnendur, náms- og starfsráðgjafar, kennarar og 

annað starfsfólk skólanna, þurfa að vera með í ráðum og tilbúnir fyrir breytingar. Það er 

nauðsynlegt að kynna breytingarnar fyrir öllum starfsmönnum skólans með því að skoða 

hvernig náms- og starfsráðgjöfinni er háttað og meta hvort verið sé að koma til móts við 

þarfir allra nemenda. Með því að koma á heildrænni áætlun er þjónustan við nemendur bætt 

og komið til móts við rétt þeirra. Miklu máli skiptir að allt starfsfólk skólans taki þátt í 

undirbúningsferlinu, því það varðar ekki bara náms- og starfsráðgjafann heldur allan skólann 

þar sem allir eru hluti af áætluninni. Mikilvægt er að skólastjórnin sýni stuðning og gefi þann 

tíma sem þarf til að undirbúa og skipuleggja innleiðinguna (Gysbers og Henderson, 2006).  

Gysbers og Henderson (2006) hafa sett fram vinnuáætlun með verkefnum sem þarf að 

huga að við innleiðingu á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun sem gott er að hafa til 

hliðsjónar. Tekið er fyrir að hverju þarf að huga fyrstu tíu árin frá því ákveðið er að gera 

breytingar á náms- og starfsráðgjöfinni. Það þarf að áætla, hanna, koma áætluninni á og 
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meta árangur. Grunnurinn skiptir miklu máli, meðal annars verður að fræðast um sögu 

náms- og starfsráðgjafar, ákveða hvaða breytingar þurfi að gera, koma á vinnuhópum og 

vera í samstarfi við fræðsluyfirvöld. Það getur verið mikil áskorun að koma þessum 

breytingum á, mörgum finnst þeir vera fastir í sínu hlutverki og finnst erfitt að gera þær 

breytingar sem þarf. Breytingarnar krefjast einnig mikillar vinnu og eru tímafrekar og ekki eru 

allir tilbúnir í það. En rannsóknir sýna að þegar unnið er eftir heildrænni áætlun þá hefur það 

jákvæð áhrif á nemendur og því mikilvægt að færa rök fyrir breytingunum. Jafnframt er 

mikilvægt að skólar meti sjálfir breytingar á sínum nemendum til að sjá það jákvæða sem 

felst í því að vinna eftir henni (Dahir, Burnham og Stone, 2009; Gysbers og Henderson, 2006).  

Þegar unnið er eftir heildrænum áætlunum eykur það líkur á velgengni nemenda. 

Rannsóknir sýna að í þeim skólum sem vinna eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun 

er stuðlað að jöfnuði og aðgengi, náms- og starfsráðgjöfin verður markvissari og hægt er að 

mæla af henni árangur. Einnig hefur það sýnt sig að meiri starfsánægja er meðal náms- og 

starfsráðgjafa sem styðjast við slíka áætlun þar sem starfið er markvissara, þeir geta sinnt 

öllum nemendum, samstarf við aðra er gott og tími gefst í áætlanagerð og mat (Gysbers, 

2013; Gysbers og Henderson, 2006; Pyne, 2011; Rowley, Stroh og Sink, 2005). 

Mikil þróun hefur verið á vinnumarkaðnum síðastliðin ár og tækifærin mörg. Val um nám 

og starf verður sífellt erfiðara og því er mikil þörf fyrir markvissa náms- og starfsfræðslu. 

Þetta kallar eftir faglegri og áreiðanlegri fræðslu þar sem áhersla er lögð á starfstengda hæfni 

sem snýr að sjálfsþekkingu og góðu sjálfsmati sem leiðir einstaklinga á rétta braut. Þessu er 

meðal annars hægt að ná fram með heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun innan 

skólanna þar sem náms- og starfsráðgjöf er hluti af námskránni í gegnum allan skólann og 

gefur þannig nemendum tækifæri að þróa náms- og starfsferil sinn jafnt og þétt (OECD, 

2010). Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um að nemendur verði búnir undir frekara 

nám og starf með markvissri náms- og starfsfræðslu og endurspeglar þetta mikilvægi þess að 

unnið sé eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun. Í skýrslu starfshóps sem skipaður 

var af menntamálaráðherra árið 2007 í þeim tilgangi að bæta námsárangur, líðan nemenda 

og draga úr brottfalli er nefnt að koma verði á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun í 

grunn- og framhaldsskólum. Einnig er lagt til í skýrslunni að Menntamálaráðuneytið myndi 

ráða verkefnastjóra til að koma þessum tillögum í framkvæmd fyrir árið 2012 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Ekki hefur þó heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

skipað sér fastan sess í grunnskólum Reykjavíkur.  
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Þrátt fyrir góðan vilja náms- og starfsráðgjafa til að sinna markvissri náms- og 

starfsfræðslu fyrir alla nemendur, tekst þeim ekki alltaf að framfylgja því (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). Þeim er ætlað að fylgja eftir námskrám, aðstoða nemendur við 

náms- og starfsval og vera í samskiptum við aðra fagaðila, sinna persónulegri- og hópráðgjöf, 

vera í samskiptum við kennara og foreldra og í tilvísunarmálum. Þeim eru ætluð svo 

margvísleg hlutverk sem jafnvel tilheyra ekki þeirra starfssviði (Anctil, Smith, Schenck og 

Dahir, 2012). Því finnst mörgum starf þeirra ekki vera markvisst og jafnvel vera 

hlutverkaruglingur, þeir vita ekki til hvers er ætlast af þeim af mörgum aðilum og hvað þeir 

eiga raunverulega að gera. Ástæðan fyrir þessu er að starf náms- og starfsráðgjafa er ekki 

nógu vel skilgreint og ekki er til staðar áætlun sem farið er eftir og því fer náms- og 

starfsráðgjafinn oft að sinna störfum sem falla ekki undir hans verksvið. Fram kemur í skýrslu 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) að náms- og starfsráðgjafar upplifa sig margir sem 

einhvers konar ruslakistu, þar sem hinum og þessum störfum er hlaðið á þá. Þessar 

niðurstöður gefa okkur sterkar vísbendingar um mikilvægi þess að stuðst sé við áætlun í 

starfi. Náms- og starfsfræðsla þarf að vera með jafnt vægi á við aðrar greinar innan skólans 

og því er mikilvægt að hafa heildræna náms- og starfráðgjafaráætlun til að starfa eftir (Anctil, 

Smith, Schenck og Dahir, 2012; Gysbers og Henderson, 2006). 

1.3.1 Uppbygging heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafar styðjist við heildræna 

náms- og starfsráðgjafaráætlun og sýna niðurstöður jákvæð áhrif á nemendur sem fá faglega 

náms- og starfsfræðslu. Allar námsgreinar hafa hæfniviðmið og heildræn áætlun hefur það 

einnig. Það er jafn mikilvægt að nemendur læri inn á sína persónulegu styrkleika og náms- og 

starfshæfni til jafns við aðrar námsgreinar skólans (Carey, Harrington, Martin og Hoffman, 

2012; Gysbers og Henderson, 2006; Young og Kaffenberger, 2011). Mynd 2 sýnir 

uppbyggingu heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar. Hún byggist á fjórum þáttum, 

innihaldi, framkvæmd, úrræðum og þróun, stjórnun og skilaskyldu (Gysbers og Henderson, 

2006). 
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Mynd 2. Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Innihald (e. program content) vísar til þess hvaða kunnátta, hæfni og viðhorf nemendur 

öðlast með því að taka þátt í heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun. Fræðsluyfirvöld 

setja niður markmið fyrir nemendur (e. student standards) út frá námskrá, fræðakenningum 

og þörfum á hverju skólastigi fyrir sig. Mikilvægt er að setja niður raunhæf markmið svo 

áætlunin nái fram að ganga (Gysbers og Henderson, 2006). 

Framkvæmdaráætlun (e. organizational framework) útskýrir nánar forsendur og hlutverk 

hennar. Framkvæmdaráætlunin skiptist í viðmið (e. structural components) og áætlun. Undir 

viðmiðum er sú hugmyndafræði, rökstuðningur og forsendur fyrir því að starfa eftir 

heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun. Sú hugmyndafræði (e. definition) sem liggur að 

baki heildrænni áætlun er að náms- og starfsráðgjafar vinni með öllum þeim sem koma að 

nemendum skólans að því markmiði að koma til móts við þarfir þeirra og að nemendur nái 

sem bestum árangri í námsframvindu sinni. Einnig er nauðsynlegt að skilgreina hverjir sjá um 

fræðsluna og hvaða hæfnimarkmiðum er stefnt að. Jafnframt þarf að koma fram hvaða 

nemendum á að sinna; eru það allir nemendur skólans eða ákveðnir bekkir? Skipulag 

áætlunarinnar þarf að vera vel skilgreint og sett fram raunhæf markmið sem hægt er að 

stefna að (Gysbers og Henderson, 2006). 

Rökstuðningur (e. rationale) fyrir notkun heildrænnar áætlunar gengur út á að náms- og 

starfsfræðsla er jafn mikilvæg og aðrar námsgreinar skólans og hagnast nemendur á því að 

unnið sé samkvæmt slíkri áætlun. Hún felur í sér þau markmið sem nemendum er ætlað að 
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ná og byggjast þau á lögum og reglum sem snúa að nemendum ásamt fræðakenningum og 

þarfagreiningum. Jafnframt er mikilvægt að styðjast við heildræna áætlun því hún tryggir 

jafnan aðgang allra nemenda að náms- og starfsráðgjöf og er leiðarvísir að þeim störfum sem 

þarf að sinna (Gysbers og Henderson, 2006).  

Þær forsendur (e. assumptions) sem liggja að baki heildrænni áætlun eru hvaða 

meginreglur móta og stýra áætluninni, það er að hún er framkvæmdaráætlun og fyrir alla 

nemendur skólans. Hún er þroskamiðuð og heildræn og byggist á teymisvinnu þar sem 

starfsmenn skólans, foreldrar og fræðsluyfirvöld vinna saman en náms- og starfsráðgjafi á 

hverjum stað hefur yfirumsjón með skipulagi og framkvæmd (Gysbers og Henderson, 2006). 

Áætlunarhlutinn (e. program components) er samsettur úr fjórum áætlunum, 

fræðsluáætlun, einstaklingsáætlun, persónulegri ráðgjöf og samráðsáætlun.  

Fræðsluáætlun (e. guidance curriculum) er ætluð öllum nemendum skólans og koma þar 

fram markmið náms- og starfsfræðslunnar fyrir hvert aldurstig. Náms- og starfsfræðslan er 

hluti af námskrá skólans þar sem allir nemendur fá fræðslu, hvort sem það er í sérstökum 

tímum eða samþætt öðrum námsgreinum. Náms- og starfsráðgjafi hefur yfirumsjón með 

áætluninni og er stuðningur og samvinna allra starfsmanna skólans mikilvæg til að starfið 

gangi vel fyrir sig. Jafnframt er samstarf við heimili mikilvægur þáttur þar sem nemendur 

geta yfirfært og æft þá hæfni heima sem þeir læra í skólanum (Gysbers og Henderson, 2006). 

Einstaklingsáætlun (e. individual student planning) er fyrir hvern og einn nemanda þar 

sem hann fær aðstoð við að setja niður þau markmið sem hann vill ná í sinni náms- og 

starfsþróun. Með því lærir nemandinn að vera besta útgáfan af sjálfum sér og að þekkja 

styrkleika sína, áhuga og færni og hvernig hann geti nýtt það sem best. Ferilmappa er góð 

leið fyrir nemendur til að halda utan um einstaklingsáætlun sína og verkefni sem byggja upp 

náms- og starfsferilinn. Í ferilmöppu er hægt að setja verkefni og markmið sem snúa bæði að 

náms- og persónulegri framvindu nemandans í gegnum skólaárin og eru þau í sífelldri þróun 

og endurmati. Við útskrift úr grunnskóla hefur nemandinn í höndum sér ferilmöppu sem 

sýnir hvernig námsferill hans hefur þróast í gegnum árin og gerir hann tilbúnari að taka 

meðvitaðri ákvörðun um nám og störf í framtíðinni (Gysbers og Henderson, 2006). 

Persónuleg ráðgjöf (e. responsive services) miðar að því að aðstoða nemendur við þær 

hindranir sem verða á veginum í námsþróun þeirra. Mikil þörf er á persónulegri ráðgjöf líkt 

og fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006) þar sem ýmis vandamál tengd 
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námserfiðleikum, erfiðleikum við námsval eða persónuleg vandamál koma upp hjá 

nemendum og því mikilvægt að aðstoða þá við að sigrast á þeim. Nauðsynlegt er að áætlun 

sé til staðar í hverjum skóla um það hvernig takast eigi á við erfið mál, eins og til dæmis 

einelti og sorg, og samstarf við heimili er þar mikilvægur hluti. Persónuleg vandamál 

nemenda geta þó verið það djúpstæð að þau falli ekki undir starfssvið náms- og 

starfsráðgjafans og því er mikilvægt að vita hvenær eigi að vísa slíkum málum áfram til 

viðeigandi fagaðila. Persónuleg ráðgjöf getur átt sér stað bæði í einstaklingsviðtölum þar sem 

tekist er á við persónuleg mál en einnig í litlum hópum þar sem oft eru tekin fyrir mál eins og 

félagsfærni, samskiptamál og námstækni (Gysbers og Henderson, 2006). 

Samráðsáætlun (e. system support) er nauðsynlegur hluti af áætluninni því hún styður við 

hina þættina og án hennar mundu þeir ekki virka. Samráðsáætlun felur í sér rannsóknir og 

þróun þar sem ætíð þarf að endurmeta áætlunina, fylgjast með nýjustu rannsóknum og 

þróun innan starfsstéttarinnar. Fagleg þróun er ætíð mikilvæg þar sem náms- og 

starfsráðgjafar sækja námskeið sem nýtast þeim í starfi, funda með öðrum í fagstéttinni og 

lesa sér til í fræðunum. Samstarf við starfsfólk skólans, vinnumarkaðinn og opinbera aðila 

felur í sér að mikilvægt er að kynna áætlunina og jafnframt að náms- og starfsráðgjafi hvers 

skóla sé upplýstur um vinnumarkaðinn og afli sér þekkingar í gegnum heimsóknir og fundi 

með viðeigandi aðilum. Seta í nefndum og fagráðum er jafnframt hluti af samráðsáætluninni 

þar sem ýmis mál sem lúta að heildrænu áætluninni þarf að ræða. Einnig er samstarf við 

skólastjórnendur, foreldra og fræðsluyfirvöld um gagnavinnslu og túlkun gagna úr prófum og 

öðru mati sem fram fer í skólanum á hæfni og þörfum nemenda. Stjórnun og framkvæmd 

náms- og starfsráðgjafaráætlunar er samábyrgð allra innan skólans og mikilvægt að allir taki 

þátt og sýni henni skilning (Gysbers og Henderson, 2006). 

1.3.2 Skipulag og framkvæmd heildrænnar áætlunar 

Þegar unnið er að skipulagningu heildrænnar áætlunar er mikilvægt að hafa ákveðinn 

tímaramma (e. time allocations) til hliðsjónar. Á mynd 3 má sjá hugmyndir Gysbers og 

Henderson (2006) um æskilega skiptingu áætlunarhluta á milli aldurstiga.  
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Tímaskipulag 5-11 ára 12 – 14 ára 15- 17 ára 

Fræðsluáætlun 35 - 45 % 25 - 35 % 15 - 25 % 

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

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

Samráðsáætlun 10 - 15 % 10 - 15 % 15 - 20 % 

 Mynd 3. Tímarammi 

Á mynd 3 eru tillögur að því hvernig hægt er að skipta áætlunarhlutunum niður en náms- 

og starfsráðgjafi hvers skóla ákveður sjálfur hve miklum tíma hann vill eyða í hvern þátt. 

Mælt er með þremur viðmiðum til að hafa til hliðsjónar þegar tímarammi er skipulagður. Í 

fyrsta lagi þarf að huga að jafnvægi milli allra þátta og er mælt með að um 80% tímans fari í 

fræðsluáætlun, einstaklingsáætlun og persónulega ráðgjöf og um 20% tímans í 

samráðsáætlun. Svo þarf að huga að mismunandi þörfum nemenda eftir aldri þar sem meiri 

tími fer í fræðsluáætlun hjá yngri nemendum og meiri tími í einstaklingsáætlun hjá þeim 

eldri. Síðast en ekki síst er heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 100% áætlun og fer 

100% tími náms- og starfsráðgjafans í að sinna þeim verkefnum sem undir hana falla. Hægt 

er að breyta tímarammanum og hann sveigjanlegur eftir þörfum hvers tíma en ekki er hægt 

að bæta nýjum verkefnum inn í áætlunina nema að taka önnur út (Gysbers og Henderson, 

2006).  

Misjafnt er eftir skólum í hvað tími náms- og starfsráðgjafa fer en nauðsynlegt er að setja 

niður tímaramma í upphafi til að tryggja öllum jafnan aðgang að náms- og starfsfræðslu. 

Tímaramminn markar stefnu fyrir áætlunina, yfirvöld og náms- og starfsráðgjafann. Einnig er 

náms- og starfsráðgjöfum oft úthlutað verkefnum sem ekki falla undir þeirra starf og þeir ná 

því jafnvel ekki að sinna þeirri náms- og starfsfræðslu sem þeir þyrftu til að ná til allra 

nemenda skólans. Ef heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun er til staðar í skólanum eru 

meiri líkur á að starfið verði markvisst og að öllum nemendum sé sinnt (Anctil, Smith, 

Schenck og Dahir, 2012; Gysbers og Henderson, 2006). 

Úrræði (e. program resources) eru mikilvæg við innleiðingu á áætluninni. Þau úrræði sem 

þurfa að vera til staðar eru mannauður (e. personnel resources), fjármagn (e. financial 

resources) og stjórnvöld (e. political resources). Með mannauði er átt við að allir þeir sem 

koma að skólastarfinu, það er foreldrar, nemendur, samfélagið og fræðsluyfirvöld, hafa 
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ákveðið hlutverk og mikilvægt er að allir vinni saman sem eitt teymi við undirbúning og 

skipulagningu á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun. Með fjármagni er átt við að 

fjárhagslegur stuðningur er forsenda þess að áætlunin gangi upp. Það þarf að huga að 

aðstöðu, útbúnaði, efni og tækjum til að framkvæmd áætlunarinnar gangi upp. Pólítískur 

stuðningur stjórnvalda skiptir öllu máli. Þar er vísað í lög og reglugerðir um að hver nemandi 

eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf og vísað í aðalnámskrá um að búa nemendur undir frekara 

nám með markvissri náms- og starfsfræðslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Gysbers og 

Henderson, 2006; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Þegar skólar ákveða að framkvæma og innleiða heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun 

þurfa þeir að fara í gegnum fimm stig. Fyrst þarf að skipuleggja (e. plan) og hanna (e. design) 

áætlunina. Næstu skref eru að innleiða (e. implement) hana í skólann og þá er mikilvægt að 

meta (e. evaluate) árangur jafnt og þétt til að skoða hvað má gera betur og hvort það þurfi 

að endurbæta (e. enhance) áætlunina. Ýmsum stjórnunarstörfum þarf að framfylgja á hverju 

stigi til að allt ferlið gangi vel fyrir sig og áætlunin verði árangursrík og festi sig í sessi í 

skólastarfinu. Það tekur þó tíma að innleiða slíka áætlun og samkvæmt Gysbers og 

Henderson (2006) tekur það um fimm ár að innleiða heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun.  

Á fyrsta og öðru ári er mikilvægt að byggja góðan grunn að vinnunni sem framundan er. 

Þá þarf að kynna sér vel sögu náms- og starfsráðgjafar í skólum og skoða þær breytingar sem 

hafa orðið á starfinu. Ákveða þarf hvaða breytingar eru nauðsynlegar og rökstyðja þær. Mælt 

er með tveimur nefndum sem stýra breytingunum. Önnur nefndin er innan skólans með 

þversniði af starfsfólki þess ásamt náms- og starfsráðgjafa sem stýrir hópnum. Nefndin sér 

um þau verkefni sem þarf að sinna og tekur ábyrgð á breytingunum. Hún setur niður 

tímaskipulag með þeim verkefnum sem þarf að huga að. Hin nefndin er skipuð starfsfólkifólki 

skólans og einstaklingum úr samfélaginu. Ekki er ætlast til að sömu aðilar úr skólanum sitji í 

báðum nefndunum. Aðilar úr samfélaginu geta verið úr ýmsum atvinnugreinum, fjölmiðlafólk 

og úr foreldraráði svo eitthvað sé nefnt. Helstu hlutverk nefndarinnar eru að veita ráðgjöf, 

stuðning og aðstoð. Jafnframt þarf að koma á litlum vinnuhópum meðal starfsfólks skólans 

sem sjá um ákveðin verkefni í innleiðingarferlinu.  

Á öðru og þriðja ári er áætlunin hönnuð og aðlöguð skólanum. Þá er mikilvægt að 

skilgreina markmið og tengja þau lögum og námskrá. Á þriðja og fjórða ári þarf að huga að 

þeim úrræðum sem þarf til að innleiðing áætlunar geti átt sér stað, það er huga þarf að 
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mannauði og fjárhagslegum og pólitískum stuðningi. Eftir það ætti að vera hægt að innleiða 

og byggja upp áætlunina í skólastarfinu. Á fjórða og fimmta ári og árin þar á eftir er 

mikilvægt að halda verkefninu við og vera ætíð að meta árangur þess og betrumbæta 

(Gysbers og Henderson, 2006). Með því að innleiða heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun í skólum verður náms- og starfsráðgjöf hluti af stefnu skólans, hún 

verður markvissari og hægt verður að meta árangur af starfinu.  

Hér hefur verið fjallað um heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun en hún byggir meðal 

annars á gagnreyndum aðferðum og mati. Slík vinnubrögð þykja nauðsynleg til að tryggja 

faglega og markvissa náms- og starfsráðgjöf. Í næsta kafla verður fjallað nánar um 

gagnreyndar aðferðir og mat í náms- og starfsráðgjöf. 

1.4 Gagnreyndar aðferðir og mat í náms- og starfsráðgjöf 

Hugtakið gagnreyndar aðferðir (e. evidence- based practice) kom fyrst fram í læknisfræði árið 

1990 og byggðist hugmyndafræðin á því að skjólstæðingurinn ætti rétt á bestu mögulegu 

inngripunum. Fljótlega tóku aðrar fagstéttir, eins og sálfræðingar og kennarar, upp þessi 

vinnubrögð (Wilczynski, 2012). 

Gagnreyndar aðferðir fela í sér samþættar niðurstöður rannsókna, færni ráðgjafa, gildi og 

aðstæður skjólstæðings. Með því að nota gagnreyndar aðferðir aukast líkurnar á að valið sé 

inngrip sem virkar. Mikilvægt er þó að mæla í hverju tilfelli fyrir sig hvort að tiltekið inngrip 

hafi tilætluð áhrif því ekkert eitt virkar fyrir alla (Spencer, Detrich og Slocum, 2012).  

Mat (e. evaluation) er viðamikið hugtak, en ein skilgreining á því er að safna og greina 

upplýsingar um inngrip og störf á skipulagðan hátt til að geta tekið frekari ákvarðanir um 

framhaldið (Dimmitt, 2010) og því skipta niðurstöður mats miklu máli. Það er aukinn 

skilningur hjá náms- og starfsráðgjöfum á mikilvægi mats í þeim tilgangi að bæta þjónustu 

sína við nemendur og einnig í pólitískum tilgangi til að sýna fram á ábyrgðarskyldu (e. 

accountability). Mat er notað í þeim tilgangi að bæta störf náms- og starfsráðgjafa og hæfni 

nemenda. Jafnframt öðlast ráðgjöfin gildi og réttmæti (e. legitimacy) þegar störfin og 

inngripin eru metin. Með því er hægt að sýna fram á hvernig nemendur hagnast á störfum 

náms- og starfsráðgjafa sem eiga sífellt að vera að leita að áhrifaríkustu aðferðunum sem 

veita mestu skilvirkni fyrir nemendur og deila niðurstöðunum með samstarfsfólki og 

samfélaginu. Matsferlið breytir einnig störfum og nálgun að náms- og starfsráðgjöf því það 

hvetur þá til að skoða hvað er verið að gera og af hverju (Dimmitt, 2010). 
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Í árangursríkri náms- og starfsráðgjöf eru bæði rannsóknir og mat notuð. Þessar aðferðir 

gefa upplýsingar um hvaða inngrip eru líkleg til að virka og hvað eigi að gera til að veita 

nemendum bestu þjónustuna. Jafnframt gefa þær upplýsingar um það hvort störf náms- og 

starfsráðgjafa séu að skila árangri sem er mikilvægt fyrir yfirvöld til að sjá áhrif af störfum 

náms- og starfsráðgjafa á nemendur. Þó að matsaðferðirnar taki tíma frá öðrum verkefnum 

þá skipta þær miklu máli til að sjá hvort inngrip sem verið er að nota skili árangri. Náms- og 

starfsráðgjafar þurfa því ætíð að nýta sér gagnreyndar aðferðir og meta störf sín til að sýna 

fram á að ráðgjöf þeirra hafi jákvæð áhrif á nemendur (Dimmitt, 2010). 

Þegar náms- og starfsráðgjafar vinna með gagnreyndar aðferðir er gott að hafa til 

hliðsjónar ákveðin viðmið. Fyrst þarf að huga að vandamálinu og skoða hvaða þættir í fari 

nemenda þarf að vinna með. Mikilvægt er að nota töluleg gögn við ákvörðunartöku um rétt 

inngrip (e. data based decision making) en til þess að náms- og starfsráðgjafi taki á 

vandamáli þarf hann sannanir um að vandamál sé til staðar. Þar er meðal annars hægt að 

nota gögn um mætingar, skil á heimavinnu, einkunnir og fleira til að sjá hvar vandinn liggur. 

Næsta skref er svo að nýta sér rannsóknir; hvað hafa rannsóknir sýnt fram á að virki í því 

tiltekna máli sem verið er að taka fyrir (Dimmitt, 2010). 

Í rannsókn Vilhjálmsdóttur (2007) á mismunandi aðferðum í náms- og starfsráðgjöf eru 

bornar saman tvær nálganir í náms- og starfsfræðslu. Önnur aðferðin er vettvangsmiðað 

nám (e. experiental approach) þar sem áhersla er á vinnustaðaheimsóknir út frá áhuga 

nemenda. Hin aðferðin er hugtakamiðað nám (e. cognitive approach) þar sem nemendur 

læra hugtök um nám og störf og gera skriflegar æfingar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að hugtakamiðað nám var áhrifaríkara, þar sem unnið var skipulegar í náms- og starfsfræðslu 

eftir áætlun. Með þessari nálgun öðluðust nemendur betri starfshugsun og voru tilbúnari að 

taka ákvarðanir um nám og störf. Á Íslandi er náms- og starfsfræðsla aðallega kennd sem 

valgrein í 10. bekk (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006) og því er ekki skrítið að nemendur hafi 

ekki náð að byggja upp vel ígrundaða náms- og starfsferilshugsun. Því er mikilvægt að nýta 

sér niðurstöður rannsókna sem sýna fram á mikilvægi markvissrar náms- og starfsfræðslu og 

hvaða aðferðir gefa bestu útkomuna (Vilhjálmsdóttir, 2007). 

Að lokum er að meta inngripið, því þótt rannsóknir hafi sýnt fram á að ákveðið inngrip 

virki er ekki víst að það geri það í öllum tilvikum. Því er nauðsynlegt að meta bæði fyrir og 

eftir hvort tiltekin aðferð sé að virka, ef ekki þá þarf að nota aðra aðferð (Dimmitt, Carey og 

Hatch, 2007). Náms- og starfsráðgjafar þurfa að tileinka sér þessar faglegu aðferðir til að 
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gera starf sitt markvissara og með því að safna gögnum og nýta þau í starfi sínu þá bæta þeir 

þjónustu sína. Þá eru þeir að nota bestu inngripin sem rannsóknir sýna að virki og nýta gögn 

til að ákvarða hvar þörfin sé fyrir inngrip. Fagstétt náms- og starfsráðgjafa þarf að sýna fram 

á að hún sé áreiðanleg og fagleg í störfum sínum, með því að byggja inngrip sín og störf út frá 

niðurstöðum rannsókna. Áhersla er á að fagstéttir nýti sér gagnreyndar aðferðir og eru 

náms- og starfsráðgjafa þar ekki undanskildir (Carey, Carey, Hatch, Lapan og Whiston, 2008; 

Dimmitt, Carey og Hatch, 2007). 

Með því að nýta gagnreyndar aðferðir og mat er vísað í þá ábyrgðarskyldu náms- og 

starfsráðgjafa að veita upplýsingar um það hvaða áhrif störf þeirra hafa á nemendur. 

Hugsjón án aðgerða hefur ekkert að segja og því er mikilvægt að meta hvar mesta þörfin er 

út frá gögnum um nemendur, framkvæma inngrip og meta og greina frá árangrinum. Með 

því að skrá niðurstöður af áhrifum náms- og starfsráðgjafar á nemendur þá færist hlutverk 

náms- og starfsráðgjafa frá jaðrinum yfir í mikilvægt hlutverk þar sem þeir eru viðurkenndir 

sem nauðsynlegur þáttur í námsframvindu nemenda. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að 

einstaklingar sem fá náms- og starfsfræðslu frá upphafi skólagöngu bæta árangur sinn í 

skóla, verða færari í samskiptum og samvinnu, eru betur undirbúnir fyrir væntanlegt nám og 

störf og hafa meiri þekkingu á starfskönnun og ákvarðanatöku (Dahir, Burnham og Stone, 

2009; Menntamálaráðuneytið, 2007; Rupani, Haughey og Cooper, 2012; Vilhjálmsdóttir, 

2007; Young og Kaffenberger, 2011). Þrátt fyrir þessa vitneskju virðist náms- og starfsfræðsla 

ekki eiga sér fastan sess í öllum grunnskólum landsins.  

Fram kemur í skýrslu sem var unnin í námskeiðinu Lykilþættir í stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafar á stöðu náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum landsins að náms- og 

starfsráðgjafar starfi einungis í 69% skólum landsins og þar af séu 32% ekki menntaðir sem 

slíkir, þrátt fyrir lögverndun á starfsheitinu. Í skýrslunni kemur einnig fram að náms- og 

starfsfræðsla sé einungis inni í stundatöflu sem skyldu- eða valgrein í 20% tilvika og að í 23% 

tilvika sé hún kennd í samráði við kennara. Jafnframt kemur fram að náms- og starfsfræðsla 

sé oftast kennd á unglingastigi og það sé náms- og starfsráðgjafi sem sinni þeirri fræðslu í 

51% tilvika (Helga Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, Sigrún 

María Hákonardóttir og Sigríður Bíldal Ruesch, 2014). Sýna þessar niðurstöður að náms- og 

starfsráðgjöfinni er ekki sinnt eins og vera bæri. Það er mjög aðkallandi fyrir náms- og 

starfsráðgjafa að vera með markvissa náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur og að geta sýnt 

fram á það með gögnum að fræðslan skili árangri (Dahir og Stone, 2009; Hartline og Cobia, 
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2012; Perera-Diltz og Mason, 2010; Studer, Oberman og Womack, 2006; Vilhjálmsdóttir, 

2007). Það er ábyrgðarskylda náms- og starfsráðgjafa að sýna fram á skilvirkni (e. 

effectiveness) og geta svarað þeirri spurningu hvernig nemendur eru færari eftir að hafa 

fengið markvissa náms- og starfsfræðslu (Brott, 2006). 

Að notast við gagnreyndar aðferðir felur í sér áætlanagerð, að setja markmið, útskýra 

hvernig þeim skuli náð og að safna upplýsingum sem styðja það. Mikilvægt er fyrir náms- og 

starfsráðgjafa að geta sýnt fram á það hvernig nemendur öðlast aukna hæfni með fræðslu og 

ráðgjöf og eru þau gögn mikilvæg fyrir skólastjórnendur og yfirvöld. Með því að birta 

niðurstöður á áhrifum náms- og starfsráðgjafar á nemendur er náms- og starfsráðgjafinn 

talsmaður fyrir starfi sínu og fagstétt sem er mikilvægt fyrir framtíð stéttarinnar. Honum 

gefst þar með tækifæri til að skilgreina hlutverk sitt betur innan skólans, þar sem oft eru 

mismunandi skoðanir á hlutverki náms- og starfsráðgjafa og honum úthlutað verkefnum sem 

ekki falla undir starfssvið hans (Antil, Smith, Schenck og Dahir, 2012). Enn fremur gerir það 

starf náms- og starfsráðgjafa sýnilegra og mikilvægara í námsframvindu nemenda (Maras, 

Coleman, Gysbers, Herman og Stanley, 2013; Perera-Diltz og Mason, 2010; Young og 

Kaffenberger, 2011).  

Náms- og starfsráðgjöf hefur ekki öðlast þá viðurkenningu sem hún á skilið þar sem hún er 

ekki með jafnt vægi á við aðrar námsgreinar grunnskólanna. Í aðalnámskrá (2011) er kveðið á 

um rétt nemenda á náms- og starfsráðgjöf. Þar er greint frá að kenna eigi náms- og 

starfsfræðslu þvert á aðrar greinar en hún er þó ekki inn í viðmiðunarstundarskrá. Til þess að 

rökstyðja mikilvægi starfsins þurfa náms- og starfsráðgjafar að nýta fagleg vinnubrögð og 

sýna að fræðslan skili árangri. Það er ekki nóg að nýta einungis munnlegar heimildir frá 

nemendum um að þeim finnist gott að leita til náms- og starfsráðgjafa, heldur þarf stéttin að 

gefa út skýrslur sem sýna svart á hvítu hvernig ákveðin inngrip í náms- og starfsfræðslu bæta 

hæfni, kunnáttu og líðan nemenda. Fagstétt náms- og starfsráðgjafa þarf að vera 

samheldnari og berjast fyrir rétti sínum (Aðalnámskrá, 2011; Lög um náms- og starfsráðgjöf 

nr. 35/2009). Stuðningur stjórnvalda skiptir auðvitað miklu máli en rödd náms- og 

starfsráðgjafa þarf að heyrast. Ekki er nóg að hver sitji í sínu horni og vinni starfið af hugsjón 

og manngæsku, starfið er mikilvægt og kominn tími á að það verði viðurkennt sem slíkt. 

ELGPN (2010), sem er samstarfsnet í Evrópu um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf, 

bendir á mikilvægi þess að nýta gagnreyndar aðferðir í inngripum og að meta störf náms- og 

starfsráðgjafa. Með því sé hægt að sýna fram á mikilvægi starfsins með gögnum, að hvaða 
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leyti ráðgjöfin nýtist, hvað sé vel gert og hvað þurfi að bæta. Þetta er ákveðinn gæðastimpill 

fyrir fagstéttina. Náms- og starfsráðgjöf hefur mikil áhrif á allt skólasamfélagið og 

vinnumarkaðinn (Þingskjal nr. 353/2007-2008) og því mikilvægt að yfirvöld hafi skýra stefnu 

og framfylgi þeim lögum og reglugerðum sem þau hafa sett. Í Bandaríkjunum er náms- og 

starfsráðgjöf álitin jafn mikilvæg og aðrar námsgreinar skólans og mikils metin. Bandarísku 

ráðgjafasamtökin (ASCA) krefjast þess að félagsmenn þeirra nýti sér gagnreyndar aðferðir og 

noti gagnasöfnun og úrvinnslu til að fylgjast með árangri nemenda, til að meta inngrip og 

síðast en ekki síst til þess að sýna fram á áhrif fræðslunnar á nemendur. Með þessum 

vinnubrögðum nota þeir faglegar aðferðir við að aðstoða nemendur við að öðlast mikilvæga 

færni í náms- og starfsþróun sinni (Kaffenberger, 2012). 

Til þess að mæta stefnu stjórnvalda um markvissa náms- og starfsráðgjöf þarf fagstétt 

náms- og starfsráðgjafa að nýta sér gagnreyndar aðferðir í vinnu sinni til að hámarka árangur 

allra nemenda. Meðal þeirra er líkan Gysbers og Henderson af heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun. Í skýrslu Menntamálaráðuneytisins (2007) kemur fram að koma þurfi 

á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun til að geta sinnt öllum nemendum á markvissan 

og árangursríkan hátt. Þessu hefur þó ekki verið náð fram en ef náms- og starfsráðgjöf á að 

öðlast jafnt vægi á við aðrar námsgreinar grunnskólans þá er þetta skref sem nauðsynlegt er 

að taka.  

Nú hefur verið fjallað um stefnu stjórnvalda í náms- og starfsráðgjöf, hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa, heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun, gagnreyndar aðferðir og mat í 

náms- og starfsráðgjöf og því komið að því að greina frá rannsóknarspurningunum. Þær 

beinast að því að skoða hvort náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjavíkur nýti sér 

gagnreyndar aðferðir og mat í störfum sínum og hvort þeir styðjist við heildrænar náms- og 

starfsráðgjafaráætlanir. 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Rannsóknarspurningar 

Í grunnskólalögum segir að allir nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf og í aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) er tekið fram að búa eigi nemendur undir frekara nám með markvissri 

náms- og starfsfræðslu. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða stöðu náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjavíkur og hvort unnið væri eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun. Einnig að kanna hvort náms- og starfsráðgjafar nýti sér gagnreyndar 

aðferðir í störfum sínum og meti inngrip sín og ráðgjöf. Jafnframt var skoðað í hvað tími 

náms- og starfsráðgjafa fer. Markmið verkefnisins var að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Nýta náms- og starfsráðgjafar sér gagnreyndar aðferðir og mat í störfum sínum? 

2. Vinna náms- og starfsráðgjafar eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun? 

3. Hvaða verkþáttum sinna náms- og starfsráðgjafar? 

2.2 Aðferð 

Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research), en hún 

byggist á tölulegum staðreyndum og því sem hægt er að mæla og telja. Í aðferðinni eru 

þróaðar aðferðir sem framleiða gögn á talnaformi. Í verkefninu var notast við 

þversniðsrannsóknaraðferð. Tilgangur hennar er að fylgjast með því hvað gerist í lífi fólks í 

þeirra umhverfi án nokkurra afskipta frá rannsakanda. Þar er verið að mæla nokkrar breytur 

á sama tíma og ekki er hægt að tala um orsakasamhengi í þessari rannsóknaraðferð (Field, 

2013). Tilgáta mín er sú að störf náms- og starfsráðgjafa séu ekki unnin á markvissan hátt 

eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun og að lítið sé notast við gagnreyndar aðferðir 

og mat í störfum náms- og starfsráðgjafa. 

2.3 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með þýðisúrtaki, þar sem allir náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjavíkur voru í úrtakinu. Ekki starfa náms- og starfsráðgjafar 

í öllum grunnskólum Reykjavíkur og voru þátttakendur 27, á aldrinum 31-60 ára. 

Kynjahlutfall var einn karl og 17 konur. Starfshlutfall þátttakenda var frá 30% upp í 100% en 

þó voru aðeins átta af þeim sem svöruðu í fullri stöðu. Meðalnemendafjöldi á hverja heila 

stöðu náms- og starfsráðgjafa var 440 en skólar sem svöruðu voru misstórir, með allt frá 120 
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upp í 650 nemendur. Spurningalistanum svöruðu 18 náms- og starfsráðgjafar sem gerir 67% 

svarhlutfall. 

2.4 Mælitæki 

Til að skoða stöðu náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjavíkur var búinn til 

spurningalisti, þar sem sambærilegur spurningalisti var ekki til. Við gerð spurningalistans var 

skýrsla höfð til hliðsjónar, sem unnin var fyrir Menntasvið Reykjavíkurborgar árið 2006 og 

nefnist Greining á starfi: Náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjavíkur. Stuðst var við 

kenningar Gysbers og Henderson (2006) um heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun, 

kenningar um gagnreyndar aðferðir, um fagmennsku, árangur í starfi og mat á inngripum. 

Helstu markmiðin voru að skoða hvort náms- og starfsráðgjafar vinni eftir heildrænni náms- 

og starfsráðgjafaráætlun og notist við gagnreyndar aðferðir. Jafnframt að skoða hvort náms- 

og starfsráðgjafar meti störf sín og inngrip ásamt því að fá innsýn í tímaskipulag þeirra. 

Spurningalistinn innihélt 21 spurningu (fylgiskjal 1) og tók um fimm til tíu mínútur að svara 

listanum. Annars vegar voru bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um kyn, aldur, 

starfsaldur og starfshlutfall og hins vegar spurningar sem snéru að starfi náms- og 

starfsráðgjafanna. Þar var meðal annars spurt um gagnreyndar aðferðir, áætlanagerð, mat á 

störfum, tímaramma og viðhorf annarra til starfsins. Dæmi um spurningar sem snéru að 

starfinu: „Í heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er unnið í teymisvinnu með starfsfólki 

skólans, foreldrum og fræðsluyfirvöldum að eftirfarandi markmiði: Allir nemendur eiga rétt á 

náms- og starfsráðgjöf og það skiptir jafn miklu máli að styrkja einstaklinga í að stýra sínu 

einkalífi og að þeir tileinki sér efni námsgreina. Vinnur þú eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun?“ Svarmöguleikar voru já eða nei. „Notar þú inngrip og aðferðir í starfi 

þínu sem byggðar eru á rannsóknum?“ Svarmöguleikar voru á fjögurra punkta Likert kvarða 

frá mjög oft til aldrei. „Metur þú inngrip sem þú nýtir í þínu starfi?“ Svarmöguleikar voru á 

fjögurra punkta Likert kvarða frá að öllu leyti til að engu leyti. 

2.5 Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar áður en gagnasöfnun hófst. Spurningalisti var 

sendur út á rafrænu formi í gegnum Surveymonkey.com til náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum Reykjavíkur. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu nóvember-desember 2014. 

Með spurningalistanum var sent kynningarbréf (fylgiskjal 2) þar sem tilgangur 
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spurningalistans var útskýrður ásamt stuttri kynningu á rannsókninni. Þar var tekið fram að 

enginn væri skyldugur til þátttöku og að könnunin væri nafnlaus og hefði verið tilkynnt til 

Persónuverndar. Sendar voru þrjár ítrekanir á tímabilinu. 

Við undirbúning á spurningalistanum voru gerðar tvær forprófanir meðal náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum utan Reykjavíkur til að fá ábendingar um það sem betur mætti 

fara. Að því loknu var farið yfir ábendingar og spurningalistinn lagfærður. Að síðustu var 

spurningalistinn lesinn yfir af leiðbeinanda rannsakanda og listinn samþykktur. Í tölfræðilegri 

úrvinnslu gagna var notast við Microsoft office excel 2007 þar sem fengin var lýsandi 

tölfræði.  
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3 Niðurstöður 

Hér verða kynntar niðurstöður úr spurningalistanum um störf náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum Reykjavíkur. Umfjöllunin er í fimm köflum. Í fyrsta kafla verður greint frá 

bakgrunni þátttakenda og starfshlutfalli þeirra. Í kafla tvö verður fjallað um gagnreynd 

vinnubrögð og mat náms- og starfsráðgjafa á störfum sínum. Kafli þrjú fjallar um heildræna 

náms- og starfsráðgjafaráætlun, viðhorf til hennar og þjálfun náms- og starfsráðgjafa. Í kafla 

fjögur verður fjallað um stuðning í starfi og viðhorf annarra til starfs náms- og starfsráðgjafa. 

Í kafla fimm er svo farið yfir tímaramma og verkefni sem falla undir náms- og starfsráðgjafa. 

3.1 Bakgrunnur og starfshlutfall 

Þátttakendur voru sem fyrr segir 17 konur og einn karl og var fæðingarár svarenda frá 1955 – 

1984. Mynd 4 sýnir starfsaldur náms- og starfsráðgjafanna. Allir náms- og starfsráðgjafarnir 

utan þriggja höfðu að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu sem náms- og starfsráðgjafar. 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Starfsaldur sem náms- og starfsráðgjafi 

Í skýrslu starfshóps um náms- og starfsráðgjöf frá árinu 2007 er talað um að til þess að 

náms- og starfsráðgjafaráætlun nýtist öllum nemendum og allir hafi aðgang að náms- og 

starfsráðgjöf þá verði að vera eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa að baki hverjum 300 

nemendum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Bandarísku námsráðgjafasamtökin sem starfa 

eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun hafa viðmið um 250 nemendur að baki 

hverju stöðugildi (American School Counselor Association, 2015). Ef of margir nemendur eru 

á hvern náms- og starfsráðgjafa þá kemur það niður á gæðum náms- og starfsfræðslunnar og 

minni líkur á að öllum nemendum sé sinnt (Antil, Smith, Schenck og Dahir, 2012). 
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Mynd 5. Starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa og nemendafjöldi 

Mynd 5 sýnir fjölda nemenda á bak við hvern náms- og starfsráðgjafa auk starfshlutfalls. 

Tveir náms- og starfsráðgjafar voru í minna en 50% starfshlutfalli sem náms- og 

starfsráðgjafar og með 120-200 nemendur í sinni umsjá. Fimm voru í 60-85% starfshlutfalli 

með 300-500 nemendur. Átta voru í fullu starfi og voru 430-650 nemendur að baki hverju 

stöðugildi. Þetta sýnir að fjöldi nemenda á hvert stöðugildi er 1/430 að teknu tilliti til 

starfshlutfalls. 

3.2 Gagnreyndar aðferðir og mat 

Spurt var hvort náms- og starfsráðgjafar notuðu gagnreynd vinnubrögð í starfi sínu, hvort 

þeir notuðu inngrip og aðferðir sem byggðar væru á rannsóknum og jafnframt hvort þeir 

mætu störf sín og ráðgjöf. 

Aukin áhersla er á að fagstéttir nýti sér gagnreyndar aðferðir og er það ábyrgðarskylda 

náms- og starfsráðgjafa að veita nemendum bestu þjónustu sem völ er á (Studer, Oberman 

og Womack, 2006). ELGPN (2010) hafa bent á mikilvægi þess að nota gagnreyndar aðferðir 

og meta árangur og áhrif náms- og starfsfræðslu á nemendur. Jafnframt krefjast  bandarísku 

námsráðgjafasamtökin (ASCA) þess af félagsmönnum sínum. Mat er mikilvægt til að fylgjast 

með árangri nemenda og gæðum náms- og starfsráðgjafarinnar.  
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 Mynd 6. Gagnreyndar aðferðir  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir notuðu inngrip og aðferðir í starfi sínu sem byggðar 

væru á rannsóknum. Á mynd 6 sést að 66% þeirra sem svöruðu sögðust nýta sér oft eða 

mjög oft gagnreyndar aðferðir í störfum sínum en 33% sjaldan.  

 

 

 

Mynd 7. Mat á einstaklings- og hópráðgjöf 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir notuðu formlegt mat á framförum nemenda eftir að 

hafa tekið þátt í einstaklings- eða hópráðgjöf. Niðurstöður á mynd 7 sýna að einungis 25% 

þeirra sem svöruðu sögðust nýta sér það oft eða mjög oft, 33% sjaldan og 42% aldrei. 
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Mynd 8. Mat á inngripum 

Þá voru þátttakendur spurðir hvort þeir mæti inngrip sem þeir nýttu í starfi. Niðurstöður á 

mynd 8 sýna að einungis 17% af þeim sem svöruðu sögðust meta inngrip sín að mestu leyti, 

66% að litlu leyti og 16% að engu leyti. 

3.3 Þátttakendur og heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir ynnu eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun, 

hvort þeim finndist æskilegt að unnið væri eftir slíkri áætlun og hvort þeir hefðu fengið 

nægilega þjálfun í námi sínu til að styðjast við heildræna áætlun. 

 

Mynd 9. Hve margir náms- og starfsráðgjafar útbúa áætlun fyrir starfið 
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Fyrst voru þátttakendur spurðir hvort þeir útbyggju áætlun með markmiðum fyrir starfið í 

upphafi hvers skólaárs. Á mynd 9 sést að 40% af þeim sem svöruðu sögðust útbúa einhvers 

konar áætlun fyrir starfið. 

 

Mynd 10. Náms- og starfsráðgjafar sem starfa eftir heildrænni áætlun 

Þátttakendur voru síðan spurðir eftirfarandi spurningar: „Í heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun er unnið í teymisvinnu með starfsfólki skólans, foreldrum og 

fræðsluyfirvöldum að eftirfarandi markmiði: Allir nemendur eiga rétt á náms- og 

starfsráðgjöf og það skiptir jafn miklu máli að styrkja einstaklinga í að stýra sínu einkalífi og 

að þeir tileinki sér efni námsgreina. Vinnur þú eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun?“ Á mynd 10 sést að 60% af þeim sem svöruðu sögðust starfa eftir 

heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun.  

 

Mynd 11. Ástæður þess að ekki sé unnið eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun 
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Þátttakendur voru spurðir um ástæður þess að þeir ynnu ekki eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun. Á mynd 11 sést að flestir sögðu að of lítill tími gæfist til að vinna eftir 

slíkri áætlun en jafnframt að þeim finndist þeir ekki þurfa að styðjast við hana. 

 

Mynd 12. Álit náms- og starfsráðgjafa á að vinna eftir heildrænni áætlun 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist æskilegt að unnið væri samkvæmt 

heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun í þeirra skólahverfi. Á mynd 12 má sjá að um 92% 

þeirra sem svöruðu fannst æskilegt að unnið væri eftir slíkri áætlun. 

 

Mynd 13. Þjálfun í námi til að styðjast við heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Já 

Nei 

Svöruðu ekki 

0 2 4 6 8 10 12 

Já  

Nei 

Svöruðu ekki 



39 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist þeir hafa fengið nægilega þjálfun í námi sínu 

til að styðjast við heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun. Á mynd 13 sést að aðeins um 

33% þeirra sem svöruðu fannst þeir hafa fengið nægilega þjálfun í námi sínu til að styðjast 

við heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun.  

3.4 Stuðningur í starfi og viðhorf annarra á starfi náms- og starfsráðgjafa 

Þátttakendur voru síðan spurðir hvort þeim fyndist þörf á stuðning í starfi fyrsta árið eftir 

útskrift og hvernig þeir upplifðu viðhorf annarra gagnvart störfum þeirra. 

 

Mynd 14. Þörf á stuðningi í starfi 

Mynd 14 sýnir að 92% þeirra sem svöruðu fannst frekar eða mjög mikil þörf á stuðningi í 

starfi eftir útskrift. Kom einnig fram í niðurstöðunum að best væri að fá reyndan náms- og 

starfsráðgjafa sem væri „mentor“ til að byrja með. 
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Mynd 15. Skilningur á starfi náms- og starfsráðgjafa 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist vera skilningur á starfi þeirra meðal 

skólastjórnenda, kennara, sérkennara, annars starfsfólks skólans, foreldra, nemenda, 

stjórnmálamanna, menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda. Mynd 15 sýnir að náms- og 

starfsráðgjafar mátu það svo að mikill skilningur væri á starfi þeirra meðal flestra, nema hjá 

yfirvöldum.  

3.5 Tími og verkefni náms- og starfsráðgjafa 

Því næst voru þátttakendur spurðir hvernig tíma þeirra væri varið. Ef ekki er til staðar 

ákveðinn tímarammi þar sem verkefni eru sett niður verður starfið oft ómarkvisst og ýmis 

störf sem ekki falla undir starfssvið náms- og starfsráðgjafa falla þar inn. Rannsóknir hafa 

sýnt að náms- og starfsráðgjafar sinna oft minnstum tíma í náms- og starfsfræðslu en meiri 

tíma í persónulega ráðgjöf og ná jafnvel ekki að sinna öllum verkefnum vegna tímaskorts 

(Anctil, Smith, Schenck og Dahir, 2012; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). 
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Mynd 16. Tími náms- og starfsráðgjafa sem fer í krísumál 

Þátttakendur voru spurðir hvort mikill tími færi í að sinna krísumálum hjá nemendum, þar 

sem til dæmis kennari eða aðrir starfsmenn hringdu í náms- og starfsráðgjafa vegna stríðni 

og/eða samskiptaörðugleika sem kæmu upp á milli nemenda. Mynd 16 sýnir að 93% þeirra 

sem svöruðu fannst mikill tími fara í slík mál.  
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Mynd 17. Tímaskipting á verkefnum náms- og starfsráðgjafa 

Þátttakendur voru spurðir hvernig tími þeirra skiptist hlutfallslega niður í persónulega 

ráðgjöf, ráðgjöf vegna náms- og starfsvals, náms- og starfsfræðslu og samráð við aðra 

starfsmenn/fagaðila. Mynd 17 sýnir hvernig tími náms- og starfsráðgjafa skiptist að 

meðaltali. Persónuleg ráðgjöf tekur mestan tíma og svöruðu þátttakendur að þessi hluti tæki 

allt að 70% af þeirra tíma. Náms- og starfsfræðslu var minnst sinnt, eða að meðaltali um 10% 

af tíma náms- og starfsráðgjafa.  
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4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur. Tilgangurinn var að skoða hvort störf náms- og starfsráðgjafa séu unnin 

markvisst eftir stefnu stjórnvalda og hvort hlúð sé að rétti nemenda um aðgang að náms- og 

starfsráðgjöf. Sjónum var beint sérstaklega að því hvort náms- og starfsráðgjafar nýti sér 

heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun í starfi sínu og hvort þeir meti inngrip sín og 

ráðgjöf. Ennfremur var skoðað hvernig tíma náms- og starfsráðgjafa er varið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að margt er vel gert í starfi náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum Reykjavíkur. Starfið er fjölbreytt og að mörgu er að hyggja en til þess að það sé 

markvisst og þjóni öllum nemendum jafnt, samanber stefnu yfirvalda 

(Menntamálaráðuneytið, 2007), þarf margt að bæta. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að starf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur sé ekki eins 

markvisst og það ætti að vera. Náms- og starfsráðgjafarnir nýta sér að litlu leyti gagnreyndar 

aðferðir í störfum sínum og nota ekki mikið formlegt mat á framförum nemenda eftir ráðgjöf 

eða á öðrum störfum sem þeir sinna. 

Niðurstöður sýndu einnig að víða er stuðst við heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun í 

grunnskólum Reykjavíkur og fannst flestum náms- og starfsráðgjöfum æskilegt að unnið væri 

eftir slíkri áætlun. Hér þykir ástæða að setja varnagla við niðurstöðurnar þar sem spurningin 

hafði víða skilgreiningu. Spurt var: „Í heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er unnið í 

teymisvinnu með starfsfólki skólans, foreldrum og fræðsluyfirvöldum að eftirfarandi 

markmiði: Allir nemendur eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf og það skiptir jafn miklu máli að 

styrkja einstaklinga í að stýra sínu einkalífi og að þeir tileinki sér efni námsgreina. Vinnur þú 

eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun?“ Hér gætu þátttakendur hafa túlkað 

spurninguna á ýmsan hátt og því ekki hægt að fullyrða að unnið sé eftir heildrænni áætlun 

líkt og Gysbers og Henderson (2006) leggja fram.  

Jafnframt kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að mörgum fannst þeir ekki hafa 

hlotið nægilega þjálfun í námi sínu til að nýta sér heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun 

og að jafnframt gæfist ekki tími til að huga að slíkri vinnu. Þar sem ekki er stuðst við 

heildræna áætlun verður tími náms- og starfsráðgjafanna ómarkviss og sýndu niðurstöður að 

tími þeirra fer mestur í persónulega ráðgjöf en minnstur í náms- og starfsfræðslu. Auk þess 

eru náms- og starfsráðgjafar oft fengnir til að leysa úr krísum og samskiptavandamálum sem 
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upp koma hjá nemendum. Þessar niðurstöður styðja einnfremur um mistúlkun í spurningu 

um heildrænar áætlanir. 

4.1 Starfshlutfall og nemendafjöldi 

Meðal þess sem komið hefur fram í stefnumótunarskýrslum er að til þess að starf náms- og 

starfsráðgjafa sé markvisst og nái til allra nemenda grunnskólans þá sé æskilegt að eitt 

stöðugildi sé að baki hverjum 300 nemendum (Menntamálaráðuneytið, 2007; Þingskjal nr. 

353/2008-2009). Þessi stefna er í samræmi við það sem bandarísku námsráðgjafasamtökin 

hafa til viðmiðunar. 

Hafa fyrri rannsóknir (Gysbers, 2013; Pyne, 2011; Rowley, Stroh og Sink, 2005) sýnt að þar 

sem starfað er eftir heildrænni áætlun, með hámark 300 nemendur að baki hverju stöðugildi, 

þá verður náms- og starfsráðgjöfin markviss og hægt að sinna öllum nemendum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þessu er ekki framfylgt í grunnskólum í Reykjavík. Í átta 

grunnskólum af þeim 18 sem tóku þátt starfar náms- og starfsráðgjafi í 100% stöðu og þar 

voru 430-650 nemendur að baki því stöðugildi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar sem var gerð í námskeiðinu Lykilþættir í stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafar. Þar kom fram að meðalfjöldi nemenda á hverja heila stöðu náms- og 

starfsráðgjafa var 482. Jafnframt kom fram að einn skóli með 620 nemendum var ekki með 

neinn starfandi náms- og starfsráðgjafa (Helga Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna 

Lúvísa Reynisdóttir, Sigrún María Hákonardóttir og Sigríður Bíldal Ruesch, 2014). Bendir 

þetta til að erfitt sé að ná markmiðum í starfinu þar sem frekustu málin eru tekin fram yfir, 

samanber niðurstöður um krísumál. Hvernig á einn náms- og starfsráðgjafi að geta sinnt 

starfi sínu á faglegan máta þar sem allt upp í 650 nemendur sem eiga rétt á náms- og 

starfsráðgjöf eru á herðum hans? Þessar niðurstöður sýna að réttur nemenda er brotinn og 

úr því þarf að bæta. 

4.2 Gagnreyndar aðferðir og mat 

Aukin áhersla er á að fagstéttir nýti sér gagnreyndar aðferðir í störfum sínum. Þetta eru 

aðferðir sem rannsóknir hafa sýnt að gefi bestu útkomuna og bendir ELGPN (2010) meðal 

annars á mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafar nýti sér gagnreyndar aðferðir í störfum 

sínum. Eins og kemur fram í Gysbers og Henderson (2006), er mikilvægt að náms- og 

starfsráðgjafar þróist í starfi sínu og séu ætíð vakandi yfir nýjungum í fagstéttinni og í því felst 
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meðal annars að lesa sér til um rannsóknir sem hafa sýnt fram á góðar framfarir hjá 

nemendum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að ekki nýta allir náms- og starfsráðgjafar 

gagnreyndar aðferðir í starfi sínu eða meta inngrip sín og ráðgjöf. Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á mikilvægi þess að nýta gagnreyndar aðferðir og mat svo að starfið sé faglegt, 

markvisst og áreiðanlegt. Matsniðurstöður eru jafnframt mikilvæg gögn fyrir fagstétt náms- 

og starfsráðgjafa og yfirvöld svo hægt sé að sýna fram á mikilvægi starfsins (Carey, Carey, 

Hatch, Lapan og Whiston, 2008; Dimmitt, Carey og Hatch, 2007; Kaffenberger, 2012). 

Af þeim sem svöruðu sögðust 66% oft nýta gagnreyndar aðferðir í störfum sínum. 

Hlutfallið ætti þó að vera hærra því fagstéttin á að nýta bestu mögulegu inngrip sem 

rannsóknir sýna fram á að virki í öllum tilvikum. Ef hvorki er til staðar áætlun fyrir starfið né 

ákveðinn tímarammi sem segir til um hvað tími náms- og starfsráðgjafa á að fara í getur verið 

erfitt að finna lausan tíma í lestur rannsókna og þróunar. Tími þeirra fer oft í að sinna þeim 

málum sem upp koma hverju sinni. Til þess að sjá hvort inngrip og ráðgjöf skili einhverjum 

árangri er nauðsynlegt að meta þessa þætti. Það er ábyrgðarskylda náms- og starfsráðgjafa 

að sýna fram á að starf þeirra hafi áhrif á framfarir nemenda.  

Í rannsókninni kom í ljós að einungis 25% þeirra sem svöruðu nota formlegt mat á ráðgjöf 

sinni og aðeins 17% meta inngrip sem þeir nýta í störfum sínum. Fyrri rannsókn sýnir 

svipaðar niðurstöður, þar sem náms- og starfsráðgjafar sinna minnst formlegu mati á 

framförum nemenda eftir einstaklings- eða hópráðgjöf þó þeir vildu gjarnan sinna þeim 

þætti í meira mæli (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Hvernig geta náms- og 

starfsráðgjafar sýnt fram á að vinna þeirra skipti máli og hafi áhrif á hæfni, getu og þekkingu 

nemenda ef þeir meta hana ekki? Allar námsgreinar skólans hafa hæfniviðmið sem eru metin 

á ýmsan máta. Þetta eru mikilvæg gögn til að fylgjast með námsframvindu nemenda. Náms- 

og starfsráðgjöf á að hafa jafnt vægi í námskrá og aðrar námsgreinar og því er jafn mikilvægt 

að meta þá fræðslu og ráðgjöf sem nemendur fá. Náms- og starfsráðgjöfum ber að vera 

faglegir ef þeir vilja að starf þeirra sé metið að verðleikum og jafn mikilvægt og önnur fög 

skólans. Ef það á fram að ganga verða þeir að sýna sýna í verki þessa ábyrgðarskyldu sem 

þeim er ætlað.  
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4.3 Heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun 

Í skýrslu sem gefin var út af Menntamálaráðuneytinu árið 2007 komu fram tillögur að því 

hvernig bæta mætti námsárangur og líðan nemenda og draga úr brottfalli. Þar er meðal 

annars nefnt að koma verði á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun. Ekki hafa þessi 

áform skilað sér, því til þess að innleiða slíka áætlun þurfa yfirvöld, skólar og samfélagið í 

heild að vera samstíga um þróun og innleiðingu áætlunarinnar. 

Samkvæmt Gysbers og Henderson (2006) tekur um fimm ár að innleiða slíka áætlun og 

ekki er það á valdi náms- og starfsráðgjafa hvers skóla að koma slíku starfi á upp á sitt 

einsdæmi. Pólitískur stuðningur skiptir miklu máli og því liggur ábyrgðin hjá yfirvöldum að 

skipa starfshóp sem sér um innleiðingu á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki er stuðst við heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun í öllum grunnskólum Reykjavíkur og það gerir starfið ómarkvissara, en 

fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif á nemendur sem fá faglega náms- og 

starfsfræðslu þar sem stuðst er við heildræna náms- og starfsráðgjafaráætlun (Carey, 

Harrington, Martin og Hoffman, 2012; Young og Kaffenberger, 2011).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram að 40% þeirra sem svöruðu útbúa áætlun 

fyrir starfið í upphafi hvers skólaárs og er það mjög lágt hlutfall. Ef engin áætlun er til staðar 

þá er greinilegt að verið er að sinna þeim málum sem upp koma hverju sinni og starfið þar 

með mjög ómarkvisst. Aðeins hærra hlutfall náms- og starfsráðgjafa sagðist vinna eftir 

heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun, eða 60%. Þessar niðurstöður komu á óvart þar 

sem færri útbúa áætlun fyrir starfið en þeir sem vinna eftir heildrænni áætlun. Í 

spurningakönnuninni voru náms- og starfsráðgjafar spurðir að eftirfarandi spurningu: „Í 

heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er unnið í teymisvinnu með starfsfólki skólans, 

foreldrum og fræðsluyfirvöldum að eftirfarandi markmiði: Allir nemendur eiga rétt á náms- 

og starfsráðgjöf og það skiptir jafn miklu máli að styrkja einstaklinga í að stýra sínu einkalífi 

og að þeir tileinki sér efni námsgreina. Vinnur þú eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun?“ Þar sem þessi skilgreining á heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun er mjög víð gætu þátttakendur hafa túlkað hana á mismunandi máta 

og eiga því svörin ekki endilega við heildræna áætlun eins og Gysbers og Henderson (2006) 

setja hana fram. Því ber að setja varnagla á þessar niðurstöður. 

Meirihluti þátttakenda í rannsókninni finnst þeir hafa of lítinn tíma eða finnst þeir ekki 

þurfa að notast við slíka áætlun. Þessar niðurstöður benda til þess að heildræn áætlun sé 
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ekki til staðar í grunnskólum Reykjavíkur. Ef heildræn áætlun er til staðar þarf vinnuteymi 

sem innleiðir hana í skólana og jafnframt er tími náms- og starfsráðgjafana vel skipulagður. 

Þetta bendir einnig til þess að þeir sem svöruðu framangreindri spurningu játandi viti ekki 

nógu vel hvað slík áætlun felur í sér eða að þeir styðjist við einhvers konar áætlun sem svipi 

til heildrænna áætlana. Slík áætlun ætti þó að vera til staðar í öllum grunnskólum líkt og 

áætlanir í öðrum fögum. Sýndu niðurstöður að 92% þeirra sem svöruðu fannst  æskilegt að 

unnið væri eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun og eru þær niðurstöður í 

samræmi við fyrri rannsókn (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Þarf því að skoða betur 

hvernig hægt sé að koma því á laggirnar þar sem greinilegur vilji náms- og starfsráðgjafa er 

að vinna eftir slíkri áætlun. Skiptir þar samstarf yfirvalda, skóla og náms- og starfsráðgjafa 

miklu máli. Yfirvöld þurfa að setja skýra stefnu í þessum málum og framkvæma hana og 

náms- og starfsráðgjafar þurfa að láta betur í sér heyra og berjast fyrir jafnrétti greinarinnar 

innan skólanna.  

Jafnframt skiptir menntun náms- og starfsráðgjafa máli en aðeins 33% þeirra sem svöruðu 

finnst þeir hafa fengið nægilega þjálfun í námi sínu til að styðjast við heildræna áætlun. Ef 

meirihluti náms- og starfsráðgjafa hefur ekki lært inn á heildræna áætlun í námi er erfitt að 

alhæfa að 60% grunnskóla Reykjavíkur starfi eftir slíkri áætlun. Enn fremur skiptir 

endurmenntun miklu máli þar sem nauðsynlegur hluti af fagmennsku er að læra og lesa sér 

til um nýjungar í starfi. Fram kemur í rannsókn Hartline og Cobia (2012) að mikilvægt sé að 

náms- og starfsráðgjafar læri vel hvernig eigi að vinna eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun og þarf því jafnvel að auka áherslu á þennan þátt í náms- og 

starfsráðgjafarnáminu. Í Gysbers og Henderson (2006) kemur fram að innleiðing á 

heildrænum áætlunum taki langan tíma þar sem samstarf skólastarfsmanna og yfirvalda sé 

mikið. Einnig þarf skýra stefnu frá yfirvöldum þar sem náms- og starfsráðgjafaráætlun er jöfn 

öðrum áætlunum innan grunnskólanna en sú er ekki raunin. Niðurstöðurnar benda því 

sterklega til þess að einhver skekkja sé í svörum þeirra sem sögðust vinna eftir heildrænni 

náms- og starfsráðgjafaráætlun. Ef náms- og starfsráðgjafar hafa ekki næga þjálfun eða tíma 

til að styðjast við heildstæða áætlun í starfi er erfitt að alhæfa að svörunin sé rétt. 

4.4 Stuðningur í starfi og viðhorf annarra á starfi náms- og starfsráðgjafa 

Náms- og starfsráðgjafar sinna mörgum og fjölbreyttum störfum og setja skólastjórnendur 

hvers skóla niður starfslýsingu fyrir starfið út frá starfslýsingum FNS. Hafa fyrri rannsóknir 
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sýnt að oft falla störf eins og forfallakennsla, gæsla í matsal, yfirseta í prófum og fleira sem 

ekki flokkast undir starf náms- og starfsráðgjafa þar undir (Anctil, Smith, Schenck og Dahir, 

2012; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Nýútskrifaðir náms- og starfsráðgjafar sem hefja 

störf í grunnskólum taka því oft þessi störf á sig. Þeir vilja jafnvel koma vel fyrir og eru ekki 

nógu sterkir á svellinu og taka því sem að þeim er rétt. Sýna niðurstöður rannsóknarinnar að 

92% þátttakenda finnst mikil þörf á stuðningi í starfi eftir útskrift. Oftast er einungis eitt 

stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og getur verið ógnvænlegt að taka slíka 

ábyrgð á sig í byrjun án einhvers stuðnings. Kom fram í svörum þátttakenda að góð leið væri 

að hafa reyndan náms- og starfsráðgjafa sem „mentor“ til að byrja með. Því skiptir skilningur 

á starfi þeirra miklu máli og æskilegast væri að hafa heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun til að vinna eftir þar sem öll störf náms- og starfsráðgjafans eru 

skilgreind. Skilningur felur í sér virðingu fyrir starfinu og hún þarf að koma frá öllum í 

samfélaginu hvort sem það sé frá skólastjórnendum eða yfirvöldum. Ef að yfirvöld marka 

ekki skýra stefnu í þessum málum þá mun náms- og starfsráðgjöf ekki skipa jafn mikilvægan 

sess í skólastarfi og aðrar námsgreinar.  

Í niðustöðunum kom í ljós að náms- og starfsráðgjafar upplifa yfirleitt mikinn skilning 

meðal starfsfólks skólanna, nemenda og foreldra á starfi þeirra, en því miður upplifa náms- 

og starfsráðgjafar lítinn skilning meðal yfirvalda. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsókn en þar kemur einnig fram að náms- og starfsráðgjafar upplifi mjög lítinn stuðning í 

starfi frá yfirvöldum og þær breytingar sem þeir vildu helst sjá væri heildarlöggjöf í 

stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Þessar 

niðurstöður koma ekki á óvart þar sem náms- og starfsráðgjöf er enn ekki viðurkennd sem 

jafningi annarra námsgreina innan grunnskólanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Sú 

stefnumótun þarf að koma frá yfirvöldum og vonandi mun sú vinna sem fór fram í Mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu árið 2014 skila sér sem fyrst. 

4.5 Tími og verkefni náms- og starfsráðgjafa 

Þegar unnið er eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun er settur niður tímarammi til 

viðmiðunar til að marka stefnu áætlunarinnar. Gysbers og Henderson (2006) hafa sett niður 

viðmið að tímaramma en það fer svo eftir skólum hvernig náms- og starfsráðgjafar skipta 

þessu niður. 
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Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar kom í ljós að tími náms- og 

starfsráðgjafa fer mestur í persónulega ráðgjöf, eða allt að 70%, og minnstur tími í náms- og 

starfsfræðslu, eða um 10%. Þessari þróun þarf að snúa við. Ef unnið væri eftir heildrænni 

áætlun væri þetta ekki staðan sem jafnframt styður fyrri efasemdir um skekkta svörun um 

hlutfall þeirra sem vinna eftir slíkri áætlun. Samkvæmt Gysbers og Henderson (2006) á 

persónuleg ráðgjöf aðeins að taka um 30–40% af tíma náms- og starfsráðgjafa. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem meðal annars kom fram að mikið 

álag sé á náms- og starfsráðgjöfum vegna persónulegrar ráðgjafar og að hún taki mestan 

tíma af störfum þeirra (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Greinilegt er að mikil þörf er fyrir persónulega ráðgjöf en 

hún má þó ekki taka það mikinn tíma að náms- og starfsfræðslu sé lítið eða ekkert sinnt. 

Jafnframt kom fram í niðurstöðunum að rúmlega 90% þátttakenda finnst mikill tími fara í 

að sinna krísumálum eða að „slökkva elda“ og þar fer dýrmætur tími náms- og starfsráðgjafa 

í vinnu sem kennarar eða skólastjórnendur gætu tekið að sér. Svipaðar niðurstöður komu úr 

rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar frá árinu 2006 þar sem margir náms- og 

starfsráðgjafar upplifðu sig sem einhvers konar ruslakistu. Ef staðan er sú að mestur tími 

náms- og starfsráðgjafa fari í persónulega ráðgjöf og að leysa úr krísumálum þá veltir 

rannsakandi því fyrir sér hvar sé tími fyrir faglega og markvissa náms- og starfsfræðslu? Þetta 

ýtir undir mikilvægi þess að starfað sé eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun þar 

sem hlutverk náms- og starfsráðgjafa er vel skilgreint. 

Náms- og starfsfræðslu þarf að sinna frá upphafi skólagöngu til þess að nemendur þekki 

inn á sína hæfni, áhuga og styrkleika og geti þar með betur stjórnað sínum náms- og 

starfsferli og geti tekið ígrundaðar ákvarðanir að loknum grunnskóla. Þessar niðurstöður 

styðja mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafar styðjist við heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun og nýti gagnreyndar aðferðir og mat í störfum sínum. 

Vonast er til að þessi rannsókn geti nýst til að styrkja fagstétt náms- og starfsráðgjafa og 

jafnframt að hún ýti undir þá stefnu sem yfirvöld vilja sjá í náms- og starfsráðgjöf. Áhugavert 

væri að framkvæma svipaða rannsókn og þessa eftir nokkur ár til að sjá hver staða náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjavíkur verður. Enn fremur væri hægt að bera saman 

grunnskóla Reykjavíkur við aðra grunnskóla landsins og skoða hvort staðan sé svipuð þar. 
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Lokaorð 

Markmið þessa verkefnis var að fá innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur og skoða að hve miklu leyti unnið er eftir heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun, hvort unnið sé með gagnreyndar aðferðir og hvort ráðgjöfin og 

fræðslan séu metin. Einnig var skoðað hvernig tími náms- og starfsráðgjafa skiptist. 

Niðurstöður sýna að víða er starfið unnið á faglegan og markvissan hátt en að mörgu þarf 

að hyggja ef starf náms- og starfsráðgjafa á að vera eins faglegt og markvisst og sett er fram í 

lögum og stefnu yfirvalda. Náms- og starfsráðgjafar vinna langflestir gott starf og sinna þeim 

málum sem upp koma hverju sinni, ásamt því að sinna einhverri náms- og starfsfræðslu. En 

þar sem engin ákveðin áætlun er til staðar, aðeins starfslýsingar sem eru jafnvel með 

mismunandi áherslum eftir skólum, getur verið erfitt að sinna öllum nemendum sem skyldi. 

Yfirvöld hafa á síðustu árum gefið út skýrslur með stefnu fyrir náms- og starfsráðgjöf þar 

sem því er lýst yfir hve mikilvægt starfið er og að það þurfi að efla. Ýmislegt hefur áunnist á 

síðustu árum en það þarf að koma á starfshóp sem hefur yfirumsjón með innleiðingu 

heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar til þess að mæta þeirri stefnu sem stjórnvöld 

vilja sjá í náms- og starfsráðgjöf. Hún á að vera jafn mikilvæg og aðrar námsgreinar innan 

grunnskólans því hún ýtir undir hæfni og færni einstaklinga, hjálpar þeim að þekkja sína 

hæfileika og áhuga og gerir þá þar með að betri einstaklingum og færari að taka vel 

ígrundaðar ákvarðanir um nám og störf. 

Ég vonast til að niðurstöður þessarar rannsóknar komi til með að nýtast náms- og 

starfsráðgjöfum við að styrkja starf sitt og gera það markvissara og jafnframt að þær ýti við 

yfirvöldum að koma stefnu sinni um bætta og markvissari náms- og starfsfræðslu til 

framkvæmda.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Spurningakönnun 

 

 

1.Hvert er kyn þitt?   karl___________ kona___________ 

2.Hvert er fæðingarár þitt?  __________  

3.Hver er starfsaldur þinn sem náms- og starfsráðgjafi? 2ár eða minna, 3- 6ár, 7-10 ár,  

11-20 ár, 21 ár eða meira 

4.Hvert er starfshlutfall þitt? ______________ % 

5.Hversu margir nemendur eru í skólanum sem þú starfar við? 

 ______________ nemendur 

6.Útbýrð þú áætlun með markmiðum fyrir starfið í upphafi hvers skólaársárs?   

Já ______ Nei______ 

 

7.Vísa þau markmið bæði í lög og í stefnu skólans?  Já ___ Nei ___ 

 

8.Í heildrænni náms- og starfsráðgjafaáætlun er unnið í teymisvinnu með starfsfólki  

skólans, foreldrum og fræðsluyfirvöldum að eftirfarandi markmiði: Allir nemendur 

eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf og það skiptir jafn miklu máli að styrkja 

einstaklinga í að stýra sínu einkalífi og að þeir tileinki sér efni námsgreina. 

Vinnur þú eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaáætlun?   Já________ Nei________ 

 

9.Ef svarið er nei,  hver er ástæða þess að þú nýtir ekki heildræna náms- og 

starfsráðgjafaáætlun?  Það má merka við fleira en eitt svar. 

a) Of lítill tími 

b) Lítill skilningur meðal stjórnenda skólans 

c) Mig vantar meiri þjálfun/ endurmenntun 

d) Finnst ekki þurfa að notast við hana 

e) Þekki ekki til heildrænnar náms- og starfsráðgjafaáætlunar 
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10.Finnst þér þú hafa fengið nægilega þjálfun í námi þínu til þess að styðjast við 

heildræna náms- og starfsráðgjafaáætlun?  

Já______ Nei ______ 

 

11.Finnst þér æskilegt að unnið sé samkvæmt heildrænni áætlun fyrir náms- og 

starfsráðgjafa í þínu skólahverfi? 

Já ___ Nei ___ 

 

12.Nýtir þú tölulegar upplýsingar um aðstæður nemenda þegar þú skipuleggur 

inngrip? Til dæmis einkunnir eða mætingar. 

Já ___ Nei ___ 

 

13.Ef svarið er Já, hvaða gögn nýtir þú? 

PISA___ Einkunnir___Tengslakannanir____mentor____Skólapúlsinn_____ 

Annað, hvað?____________________________________________________________ 

 

14.Notar þú inngrip og aðferðir í starfi þínu sem eru byggðar á rannsóknum ? Til 

dæmis að rannsóknir hafa sýnt að ákveðið inngrip virkar vel fyrir ákveðið 

verkefni/vandamál sem náms- og starfsráðgjafar sinna. 

Mjög oft – oft – sjaldan – aldrei 

 

15.Metur þú inngrip sem þú nýtir í þínu starfi? Til dæmis að leggja fyrir matslista eða 

könnun bæði fyrir og eftir inngrip til þess að sjá hvort það skilaði árangri. 

Að öllu leyti - að mestu leyti - að litlu leyti -  að engu leyti 

 

16.Notar þú formlegt mat á framförum nemenda eftir að þeir hafa tekið þátt í 

einstaklings- eða hópráðgjöf? Til dæmis að einstaklingar sem koma í ráðgjöf meti líðan 

eða stöðu sína bæði fyrir og eftir ráðgjöf. 

Mjög oft – oft – sjaldan – aldrei 
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17.Skráir þú upplýsingar um nemendur eftir heimsóknir? Það má merkja við fleira 

en eitt svar. 

Í forritið Námsráðgjafinn ___ 

Á laus blöð ___  

Á spjöld ___  

Í dagbók ___ 

Annað ___ 

Skrái ekki upplýsingar ___ 

 

18.Finnst þér vera skilningur á starfi þínu meðal:  

Skólastjórnenda: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög lítill 

Kennara: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög lítill   

Sérkennara: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög lítill 

Annars starfsfólks skólans: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög 

lítill 

Foreldra: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög lítill 

 Nemenda: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög lítill  

Stjórnmálamanna: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög lítill  

Menntamálaráðuneytis: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög lítill 

Fræðsluyfirvalda: mjög mikill / frekar mikill / hvorki né / frekar lítill / mjög lítill 

 

19.Finnst þér þörf á stuðning í starfi fyrsta árið eftir útskrift? 

mjög mikil / frekar mikil / hvorki né / frekar lítil / mjög lítil 

Hverskonar stuðning? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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20.Starfi náms- og starfsráðgjafa hefur verið skipt í persónulega ráðgjöf, ráðgjöf 

vegna náms- og starfsvals, náms- og starfsfræðslu og samráð við aðra starfsmenn/ 

fagaðila. Hvernig telur þú að tími þinn skiptist hlutfallslega á þessa þætti: 

a) Persónuleg ráðgjöf: um____ % míns tíma fer í þennan þátt 

b) Ráðgjöf vegna náms- og starfsvals: um ____ % míns tíma fer í þennan þátt 

c) Náms- og starfsfræðsla: um ____ % míns tíma fer í þennan þátt 

d) Samráð við aðra starfsmenn/ fagaðila: um ____ % míns tíma fer í þennan þátt 

 

21.Náms- og starfsráðgjafar eru oft nýttir þegar krísur koma upp hjá nemendum, þar 

sem til dæmis kennari eða aðrir starfsmenn hringja í náms-og starfsráðgjafa vegna 

stríðni og/eða samskiptaörðugleika sem koma upp á milli nemenda. Finnst þér mikill 

tími hjá þér fara í að sinna slíkum málum? 

Mjög mikill- frekar mikill- hvorki né- frekar lítill- mjög lítill 
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Fylgiskjal 2. Kynningarbréf fyrir rannsókn 

Kæri náms- og starfsráðgjafi,     Kópavogur, 26. nóvember 2014
      

 

Meðfylgjandi er spurningalisti vegna rannsóknar sem er lögð fyrir alla náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur. Spurningalistinn er liður í rannsókn minni til 

lokaverkefnis í MA námi í náms- og starfsráðgjöf.  

Spurningalistinn inniheldur 21 spurningu og tekur um 5-10 mínútur að svara. Annars vegar 

eru bakgrunnsspurningar og hins vegar spurningar sem lúta að umgjörð starfsins. 

Spurningalistanum svarar þú með því að ýta á linkinn hér að neðan.  

Ég bið þig vinsamlega um að svara spurningalistanum eins ítarlega og þú treystir þér til. 

Þátttaka þín er afar mikilvæg til að ná markmiðum rannsóknarinnar sem er að skoða störf 

náms- og starfsráðgjafa, hvað er vel gert og hvað má bæta til að koma til móts við stefnu 

stjórnvalda um markvissa náms- og starfsráðgjöf fyrir grunnskólanemendur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um 

trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum í hvívetna varðandi persónuvernd, vinnslu 

og eyðingu frumgagna. Ekki verður unnið með þær upplýsingar sem hér er beðið um á 

einstaklingsgrunni. Nafn þitt, netfang, vinnustaður eða aðrar persónugreinanlegar 

upplýsingar koma hvergi fram. Spurningalistinn hefur verið tilkynntur til Persónuverndar.  

Til að taka þátt í rannsókninni ferðu inn á þessa netslóð: 

surveymonkey.com 

Ef þú vilt fá nánari upplýsingar um rannsóknina er frjálst að hafa samband við mig í 

netfangið agustaahrens@gmail.com, í síma 8950203 eða við leiðbeinanda minn dr. 

Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur gudvil@hi.is 

Bestu þakkir fyrir þátttökuna  

Ágústa R.A Georgsdóttir, MA nemi í náms- og starfsráðgjöf við HÍ. 

 

 

 

mailto:agustaahrens@gmail.com
mailto:gudvil@hi.is

