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Útdráttur 

 

Markmið þessarar megindlegu rannsóknar er að auka skilning á  starfsumhverfi,  líðan, 

skiptingu verkþátta og helstu bjargráðum náms- og starfsráðgjafa í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi. Níutíu náms- og starfsráðgjafar tóku þátt og var spurningalisti 

lagður fyrir í nóvember 2014. Helstu niðurstöður sýndu að meirihluti ráðgjafa taldi álag tengt 

starfi almennt og álag vegna fjölda nemenda á hvert stöðugildi frekar mikið eða mjög mikið.  

Langflestir náms- og starfsráðgjafar beggja skólastiga töldu sig sinna persónulegri ráðgjöf í 

mun meiri mæli en þeir töldu æskilegt og náms- og starfsfræðslu í mun minna mæli. Virkni 

ráðgjafa í símenntun á síðustu tólf mánuðum var mjög góð en langflestir höfðu sótt einhvern 

viðburð á fræðasviðinu. Samstarf á milli ráðgjafa var oftast nokkuð mikið og um helmingur 

ráðgjafa hafði sótt sér handleiðslu af einhverju tagi. Því betri skilning sem þátttakendur töldu 

skólastjórnendur og samstarfsfólk hafa á starfi þeirra sem náms- og starfsráðgjafa því meiri 

voru lífsgæði þeirra. Ráðgjafar voru flestir ánægðir með þann undirbúning sem þeir fengu 

fyrir starfið í þeirri menntun sem þeir luku. Miklar vonir eru bundnar við að nýta megi 

niðurstöður rannsóknarinnar til umbóta á starfsumhverfi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og 

framhaldsskólum á landinu en einnig til þróunar á skýrari stefnumótun starfsins.  
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Abstract 

 

The objective of this quantitative research is to clarify the environment and well-being, a 

division of components and the main options for career counselors in primary- and 

highschools in Iceland. Ninety career counselors participated in the research and collection 

took place through a questionnaire in November 2014. The main findings indicate that 

majority of career counselors at both school levels agreed on that the amount of stress 

related to their work was high or very high on daily bases as well as to do with the number of 

students per position. The vast majority of career counselors at both school levels 

considered themselves providing personal advice among students in greater numbers than 

they wanted to do. Most of the counselors attended some form of lifelong learning in the 

last 12 months. Cooperation between counselors was rather frequent and approximately 

half of the counselors had received guidance of some sort. The better understanding on the 

part of principals and colleagues the higher quality of life. Most of the counselors were 

satisfied with the preparation they got for the job through their education in the field. It is 

hoped that the findings of this study may be utilized for improvement of work environment 

for education and careers counselors in primary and highschools in the country and to 

develop a clearer policy related projects include elements of the job. 
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Formáli 

 

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

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin árið 2014 – 2015 og 

byggir á megindlegri úrvinnslu gagna. Viðfangsefni hennar er starfsumhverfi, líðan, skipting 

verkþátta og bjargráð náms- og starfsráðgjafa sem starfa í grunn- og framhaldsskólum 

landsins. Í rannsókninni eru náms- og starfsráðgjafar beðnir um að skoða viðhorf sín 

gagnvart starfsumhverfi sínu í víðum skilningi og innan mismunandi þemu með áherslu á 

líðan, helstu verkþætti og bjargráð.  

Val á viðfangsefni þessu er meðal annars vegna þess að mér finnst skorta skilning á 

störfum náms- og starfsráðgjafa í samfélaginu. Í starfi mínu sem grunnskólakennari hef ég 

unnið í nánu samstarfi við náms- og starfsráðgjafa og er það mín skoðun að margt þurfi að 

breytast til þess að náms- og starfsráðgjafar nái einfaldlega að sinna þeim verkefnum sem 

þeim ber að sinna svo vel sé. Það er mín upplifun að álag starfsins geti verið mikið og 

verkþættir margir sem leitt geta til mikillar streitu og vanlíðunar í starfi.  Af þessum sökum 

tel ég því mikilvægt að greina þurfi þá þætti sem þarf að bæta í starfsumhverfi náms- og 

starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum landsins meðal annars með skýrari og markvissari 

stefnumótun í huga fyrir fagstéttina.  

Verkefni þetta er unnið undir handleiðslu Kristjönu Stellu Blöndal, lektor við Háskóla 

Íslands og færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning í ferli 

lokaverkefnisins. Samnemendum mínum, Gretu Jessen, Ragnhildi Thorlacius og Jónínu Hrönn 

Símonardóttur vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur, stuðning, hvatningu og styrk. 

Vinkonum mínum Kristrúnu Júlíusdóttur og Sigríði Hagalíns vil ég einnig þakka fyrir góðar 

ábendingar við yfirlestur verkefnisins. Fjölskyldan mín fær miklar þakkir fyrir óbilandi 

þolinmæði, hvatningu, ást og umhyggju. Þórður Reyr Arnarson, án þinnar hjálpar hefði þetta 

ekki tekist, Rebekka Þurý og Hannes Már þið voruð frábær og eigið hrós skilið. Að endingu vil 

ég þakka öllum þeim náms- og starfsráðgjöfum sem þátt tóku í rannsókninni, án þeirra 

þátttöku hefði rannsóknin ekki litið dagsins ljós í því formi sem hún er.  
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Inngangur 

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi á sér ekki mjög langa sögu en 

flest erum við líklega sammála um mikilvægi hennar innan skólastofnana í þeim tilgangi að 

aðstoða einstaklinga við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi. Náms- og 

starfsráðgjafar spila stórt hlutverk í að hámarka velgengni nemenda með markvissri og vel 

skipulagðri náms- og starfsfræðslu og ráðgjöf.  Rannsókn sem fram fór í samvinnu við nokkra 

skóla í Bandaríkjunum sýndi fram á að í þeim skólum þar sem náms- og starfsráðgjöf var 

betur útfærð og skipulögð var skólasókn betri, færri agavandamál og náms- og 

starfsráðgjafar eyddu minni tíma í verkþætti sem ekki beindust að þeirra skyldum (Lapan, 

Gysbers og Kayson, 2007).  

Markmið  náms- og starfsráðgjafa sem fagmanna er að styðja við öruggt námsumhverfi 

og vinna að því að standa vörð um velferð og réttindi allra nemenda innan skólasamfélagsins 

(Sandhu, 2000). Lögum samkvæmt eiga allir nemendur innan grunn- og framhaldsskóla á 

Íslandi rétt á náms- og starfsráðgjöf (lög um grunnskóla nr. 91/2008; lög um framhaldsskóla 

nr. 92/2008), og þjónusta þessi skal vera veitt af fagmanni, samanber lög um náms- og 

starfsráðgjafa nr. 35/2009. Mikilvægt er að standa vörð um réttindi nemenda og að lögum 

þessum sé framfylgt í hverjum skóla fyrir sig. 

Verkþættir náms- og starfsráðgjafa eru fjölmargir en þeir sinna þörfum nemenda fyrst 

og fremst með velferð þeirra að leiðarljósi (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Þau verkefni 

sem þeir helst sinna eru náms- og starfsráðgjöf, persónuleg ráðgjöf, samráð, fræðsla og 

verkefni tengd þeirra eigin starfsþróun og innra starfi auk annarra þátta (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). Samkvæmt samtökum bandarískra náms- og starfsráðgjafa ættu 

helstu verkþættir náms- og starfsráðgjafa að vera fræðsla um nám og störf, ráðgjöf um 

skipulag í námi, einstaklings- og hópráðgjöf, ráðgjöf og fræðsla til kennara og samstarf við 
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skólastjórnendur vegna nemendatengdra mála. Samtökin setja einnig fram verkþætti sem 

þeir telja ekki vera í hlutverki náms- og starfsráðgjafa eins og að sinna forfallakennslu, veita 

meðferð eða langtíma ráðgjöf vegna sálfræðilegra vandamála nemenda, gera áætlanir fyrir 

nemendur vegna agavandamála, vera upplýsingaveita fyrir skólastjórnendur og fleira 

(American School Counselor Association, e.d.). Samkvæmt rannsókn sem gerð var á 

greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur kom fram að stór hluti 

af starfi þeirra fór í persónulega ráðgjöf við nemendur og samráð við starfsfólk vegna 

hegðunarmála nemenda (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Lítið er vitað um skiptingu 

verkþátta í starfi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Með því að 

kanna skiptingu verkþátta í störfum þeirra má mögulega kortleggja betur hvar áherslurnar 

liggja á hvoru skólastigi fyrir sig sem leitt geta til umbóta á starfsumhverfi. Í því skyni að sinna 

þáttum starfsins sem teljast mikilvægir fyrir nemendur er nauðsynlegt að starfslýsing sé skýr 

og skilvirkni starfsins aukin með því að móta skýra stefnu greinarinnar. Þessu mætti ná fram 

með heildrænni ráðgjafaáætlun sem felur í sér helstu markmið um nám og störf (Þingskjal 

353, 2008 – 2009). 

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum 

landsins er mjög mismunandi en tölur sýna að árið 2005 hafi nemendur á hvert stöðugildi í 

grunnskólum verið 764 og í framhaldsskólum 422. Þessum fjölda hafði þó verið náð töluvert 

niður frá árinu 2003 með fjölgun stöðugilda náms- og starfsráðgjafa beggja skólastiga. Í 

tillögum að innleiðingu heildrænnar náms- og starfsráðgjafaráætlunar (e. comprehensive 

school guidance programs) kemur fram áhersla á að eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa 

verði fyrir hverja 300 nemendur í því skyni að áætlunin nýtist öllum nemendum. Með því að 

takmarka nemendafjölda á hvert stöðugildi ættu allir nemendur að fá greiðari aðgang að 

þjónustunni og álag starfsins yrði að öllum líkindum minna (Menntamálaráðuneytið, 2007a).   

 Mikið álag í starfi getur leitt til þess að starfsfólk fari að upplifa streitu eða einkenni 

hennar. Streita getur komið fram þegar ójafnvægi skapast milli krafna starfsins og þess að 

finna leiðir eða bjargráð til að sinna þeim. Ástand sem þetta getur komið fram þegar ekki er 

nægileg stjórn á aðstæðum og stuðningur lítill (Bowen, Catell og Edwards, 2013).  Mikilvægt 

er fyrir náms- og starfsráðgjafa að þekkja leiðir sem hjálpað geta ef aðstæður sem þessar 

skapast og grípa til þeirra ef þurfa þykir vegna þess að ef ekkert er að gert til langs tíma getur 

streita valdið starfsþroti til lengri tíma litið (Maslach, Scaufeli og Leiter, 2001).  Í því samhengi 

má draga fram bjargráð eins og handleiðslu, samstarf og símenntun. Handleiðsla getur 
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hjálpað einstaklingum að greina á milli starfs og einkalífs og að beita faglegum aðferðum í 

stað tilfinningasemi (Handís, e.d.). Rannsóknir í Ástralíu á gildi handleiðslu fyrir náms- og 

starfsráðgjafa hafa sýnt að hún skapi betri líðan í starfi, styrki fagímynd og faglega hæfni 

(McMahon, 2005; McMahon og Patton, 2000). Með jafningjahandleiðslu dreifist starfsálagið 

gjarnan á fleiri en einn og upplifa þá starfsmenn frekari stuðning frá samstarfsmönnum 

sínum (Jones, 2006). Samkvæmt Mellin og félögum (2011), leggur starfsgrein náms- og 

starfsráðgjafa vaxandi áherslu á samstarf sem bestu leiðina til að takast á við innbyrðis 

félagsleg málefni skóla, fjölskyldu og kerfi samfélagsins. Með formlegum samstarfsvettvangi 

má ætla að náms- og starfsráðgjafar eflist enn frekar í starfi (Menntamálaráðuneytið, 1998). Í 

rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur (2012b) kemur fram að símenntun og starfsþróun séu 

mikilvægar fyrir faglega framþróun auk þess sem hún eflir starfsánægju. Erlendar rannsóknir 

hafa til að mynda sýnt fram á forvarnargildi símenntunar þar sem kemur fram að þeir 

einstaklingar sem eru virkir í sinni þekkingarleit verði síður baggi á samfélaginu síðar meir 

(Soete, 1997).    

Meginmarkmið rannsóknarinnar sem hér er til umfjöllunar er að kanna starfsumhverfi, 

líðan og bjargráð náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Þar sem fáar 

íslenskar rannsóknir eru til um ofangreint efni á Íslandi er vonast til að rannsókn þessi gagnist 

fagstéttinni til að styrkja stoðir hennar, auka framþróun og ná fram skýrari stefnumótun.  

   

Náms- og starfsráðgjöf á Íslandi 

Þar sem eitt helsta viðfangsefni verkefnisins snýr að starfsumhverfi náms- og starfsráðgjafa 

er ekki úr vegi að tæpa stuttlega á sögu fagstéttarinnar, hvenær hún hófst og með hverjum 

lesendum til fróðleiks. Lagasetningar og reglugerðir verða útlistaðar í stuttu máli í þeim 

tilgangi að sjá hvaða þróun og breytingar hafa átt sér stað í þeim efnum og til hvers þær hafa 

leitt. Rætt verður um breytingar og þróun mála varðandi fjölda stöðugilda náms- og 

starfsráðgjafa og fjölda nemenda á hvert stöðugildi. Starfslýsingar náms- og starfsráðgjafa 

eru kannaðar í því skyni að átta sig á hver staðan er í þeim efnum. Einnig verður tæpt á 

þáttum er varða námið í náms – og starfsráðgjöf og sagt frá þróun þess. Að auki eru ýmsar 

skýrslur, þingsályktanir og tillögur nefnda varðandi náms- og starfsráðgjöf á Íslandi kannaðar 
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í þeim tilgangi að sjá skýrar hver þróunin hefur verið hjá fagstéttinni og hvaða umbætur hafa 

orðið varðandi þá þætti sem þar koma fram.  

Frumkvöðlar í náms- og starfsráðgjöf á Íslandi, saga og þróun 

Oft er talað um að náms- og starfsráðgjöf eigi sér stutta sögu hér á landi. Segja má að hver og 

einn þeirra fumkvöðla sem hér er fjallað um hafi þurft að ryðja brautir varðandi málefni 

náms- og starfsráðgjafar. Fyrsti náms- og starfsráðgjafinn á Íslandi var Ólafur Gunnarsson frá 

Vík í Lóni (1917-1988). Ólafur nam sálfræði í Danmörku á árunum 1947 – 1950 og var hann 

ráðinn til starfa hjá Reykjavíkurborg til að leiðbeina um starfsval og sjá um starfsfræðsludaga 

strax að námi loknu. Ólafur gaf út kennslubókina Starfsval – Hvað viltu verða? árið 1954 og 

kom hún út í 7. útgáfu árið 1973 (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, munnleg heimild, 10. september 

2013; Gerður G. Óskarsdóttir, 1986).  

Síðar, eða árið 1964 var félagsfræðingurinn Stefán Ólafur Jónsson (f. 1925) ráðinn í 

hálfa stöðu hjá menntamálaráðuneytinu í þeim tilgangi að sinna starfsfræðslu í skólum. Ári 

síðar var hann gerður að námsstjóra í félagsfræði og starfsfræðslu en Stefán skipulagði 

meðal annars þrjú endurmenntunarnámskeið fyrir kennara og útskrifaði 

starfsfræðslukennara. Stefán gaf út kennslubókina „Starfsfræði handa gagnfræðaskólum“ 

ásamt Kristni Björnssyni árið 1968 og sá um útgáfu „Nám að loknum grunnskóla“ frá árinu 

1977. Hann sinnti náms- og starfsráðgjöf í ráðuneytinu og fékk háskólanemendur til liðs við 

sig til að kynna háskólanám í framhaldsskólum svo eitthvað sé nefnt. Árið 1980 var Stefán 

formaður nefndar um starfsfræðslu í grunnskólum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, munnleg 

heimild, 10. september, 2013; Gerður G. Óskarrsdóttir, 1986).  

Næst ber að nefna Gerði G. Óskarsdóttur (f. 1943), hún lauk MA námi í námsráðgjöf frá 

Boston University árið 1981. Gerður er höfundur námsbókarinnar „Ég og atvinnulífið“ og gaf 

hún einnig út þrjár bækur með starfslýsingum. Fyrsta námskeiðið í náms- og starfsráðgjöf 

kenndi hún við Háskóla Íslands árið 1983, hún stýrði átaki menntamálaráðuneytisins í 

námsráðgjöf og starfsfræðslu á árunum 1989 - 1991 og stóð einnig fyrir eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjavíkur frá 1996 - 2007 (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

munnleg heimild, 10. september, 2013).  

Síðast en ekki síst má nefna Guðbjörgu Vilhjámsdóttur (f. 1956), hún lauk BA námi í 

uppeldisfræði og heimspeki árið 1982 og kennsluréttindi hlaut hún frá Háskóla Íslands ári 

síðar eða 1983. Árið 1985 lauk Guðbjörg embættisprófi í náms- og starfsráðgjöf frá 



  

12 

háskólanum í Lyon og meistaragráðu í vísindum frá París árið 1987. Árið 2004 lauk hún Ph.D. 

frá háskólanum í Hertfordshire í Englandi. Á árunum 1987 – 1991 starfaði Guðbjörg sem 

náms- og starfsráðgjafi við Kennaraháskóla Íslands. Hún var kennslustjóri í námsráðgjöf við 

félagsvísindadeild Háskóla Íslands á árunum 1991 – 1999, lektor við HÍ í náms- og 

starfsráðgjöf frá árinu 1999 og dósent frá árinu 2005. Frá árinu 2010 hefur Guðbjörg starfað 

sem prófessor í náms- og starfsráðgjöf við HÍ. Guðbjörg hefur verið samstarfsaðili fjölmargra 

félagasamtaka auk þess að mynda samstarfstengsl svo sem um kennslu í Danmarks 

Pædagogiske Universitet, sinnt nefndarstarfi á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar um 

mat á náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna og samstarf um rannsóknir og hugsmíðahyggju 

auk ráðgjafar við vísindamenn bæði í Frakklandi og Bandaríkjunum (Háskóli Íslands, e.d.). 

 

Lagalegar stoðir náms- og starfsfræðslu/ráðgjafar á Íslandi 

Fróðlegt er að kanna hvað lögin fela í sér varðandi náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum landsins og sjá hvaða breytingum þau hafa tekið í gegnum árin. Árið 1960 

kom náms- og starfsráðgjöf til umræðu á Alþingi og var þar samþykkt þingsályktunartillaga 

um starfsfræðslu, sem er svo hljóðandi: „Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórn ina að láta 

athuga möguleika á því að starfsfræðsla verði tekin upp í skólum landsins“ (Alþingi, 1959 - 

1960). Sigurður Bjarnason frá Vigur sagði meðal annars í þingræðu sinni að líta mætti á 

starfsfræðsluna sem þjóðarnauðsyn bæði út frá mannúðarsjónarmiði og 

hagnýtingarsjónarmiði (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, munnleg heimild 10. september 2013). 

Segja má að lög um menntaskóla nr. 12/1970 marki að mörgu leyti tímamót í íslenskri 

menntastefnu og skólahaldi. Kveðið er á um að við framhaldsskólana skuli starfa „náms- og 

félagsráðunautar“ sem aðstoði nemendur í vanda, við námsval og skipulag félagsstarfs innan 

skólanna. Í lögum um framhaldsskóla nr. 57/1988 segir: „Heimilt er að fela ráðgjafar- og 

sálfræðiþjónustu grunnskóla að annast hliðstæða starfsemi fyrir framhaldsskóla. 

Menntamálaráðherra skipar kennara, námsráðgjafa og skólasafnverði að fengnum tillögum 

skólanefndar og skólameistara hlutaðeigandi skóla. Skólameistari ræður, að fengnum 

tillögum skólanefndar, kennara, námsráðgjafa og skólasafnverði“.  Árið 1996 segir í lögum 

um framhaldsskóla: „Nemendum í framhaldsskóla skal standa til boða ráðgjöf og leiðsögn 

um náms- og starfsval og persónuleg mál er snerta nám þeirra og skólavist. Slíka þjónustu 
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veita námsráðgjafar, kennarar og annað starfsfólk eftir því sem við á“ (lög um framhaldsskóla 

nr. 80/1996).  

Árið 1998 var samþykkt reglugerð um starfslið framhaldsskóla. Þar kemur fram að 

námsráðgjafi skuli hafa lokið námi frá háskóla í námsráðgjöf og að auki eigi hann að hafa 

kennsluréttindi eða kennslureynslu á framhaldsskólastigi. Hér hafa störf náms- og 

starfsráðgjafa verið skilgreind með skýrari hætti en hingað til og eru sett fram í mörgum 

liðum (reglugerð um starfslið framhaldsskóla nr. 371/1998).  Í reglugerð nr. 5/2001, 9.gr. um 

starfslið og skipulag framhaldsskóla kemur fram að náms- og starfsráðgjafi skuli veita 

nemendum leiðsögn í persónulegum málum er snerta skólann og námið. Hann skal meta 

hvort unnt sé að leysa úr málum innan skólans eða hvort leita eigi eftir sérhæfðari meðferð 

til viðeigandi sérfræðinga eða stofnana. Einnig á hann að koma upplýsingum þess efnis til 

skólameistara. Nánari útlistun á störfum náms- og starfsráðgjafa má sjá í liðum a – h undir 

sömu grein (Menntamálaráðuneytið, 2007-b). Með breytingu á reglugerð frá árinu 2004 

kemur skýrt fram hver menntun náms- og starfsráðgjafa á að vera, það er fjögurra ára 

háskólapróf og þar af eitt ár í námi við náms- og starfsráðgjöf (Menntamálaráðuneytið, 

2007a).  

Þegar litið er til grunnskólanna varðandi lög um náms- og starfsráðgjöf þá má sjá að 

þau voru fyrst sett fram árið 1991, en þar segir: „að við einstaka grunnskóla eða 

fræðsluskrifstofur skulu starfa námsráðgjafar er annast náms- og starfsráðgjöf og 

persónulega ráðgjöf er snerta mál nemenda“. Einnig kemur þar fram að náms- og 

starfsráðgjafi, í samstarfi við kennara, skuli sinna náms- og starfsfræðslu (lög um grunnskóla 

nr. 49/1991).  Fjórum árum síðar var námsráðgjöf orðin hluti af sérfræðiþjónustu 

grunnskólanna og sveitarfélögum bar skylda til að allir skólar skyldu njóta þeirrar 

sérfræðiþjónustu (lög um grunnskóla nr. 66/1995). Jafnréttislög voru sett fram með 

stjórnvaldsaðgerðum og lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 96/2000. Í 19. 

grein laga þessara kemur fram að: „Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skal 

leitast við að kynna bæði piltum og stúlkum störf sem hingað til hefur verið litið á sem 

hefðbundin karla- eða kvennastörf“. 

Í stefnumótun árið 2008 – 2009 var sett fram lagasetning um rétt nemenda í grunn- og 

framhaldsskólum til náms- og starfsráðgjafar (lög um grunnskóla nr. 91/2008; lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Þar kemur fram að kröfur eru gerðar um að sá sem leiti til 

náms- og starfsráðgjafa fái þjónustu frá fagmanni, sbr. lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 
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35/2009. Með þessari lagasetningu var réttur nemenda bæði við grunn- og framhaldsskóla 

tryggður hvað varðar sérfræðiþjónustu náms- og starfsráðgjafa. Árið 2009 varð starfsheitið 

náms- og starfsráðgjafi lögverndað og samkvæmt lögum um náms-og starfsráðgjafa það 

sama ár kemur skýrt fram að: „Rétt til að kalla sig náms- og starfsráðgjafa og starfa sem 

slíkur hefur sá einn sem til þess hefur leyfi menntamálaráðherra“. Í lögum þessum er einnig 

komið inn á þagnarskyldu (5.gr.) og þar segir: „Náms- og starfsráðgjafa er skylt að gæta 

þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt 

lögum eða eðli málsins. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af starfi“. Um skyldur náms- 

og starfsráðgjafans (6. gr.) segir: „Náms- og starfsráðgjafa ber að þekkja skyldur sínar 

samkvæmt lögum, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar er varða fagið. Náms- og 

starfsráðgjafar bera ábyrgð á þeirri ráðgjöf sem þeir veita“ (lög um náms-og starfsráðgjafa, 

2009).  

Fjöldi stöðugilda náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum 

Fram koma ákvæði um fjölda námsráðgjafa í skólum í frumvarpi til laga um grunnskóla frá 

árinu 1974 og í reglugerð nr. 270/1974 um menntaskóla. Þar kemur fram að ráðgjafi skuli 

vera fyrir hverja 500 nemendur í 7. – 9. bekk grunnskóla og að ráðgjafi skuli vera á hverja 750 

nemendur í framhaldsskóla. Alls voru starfandi 17 námsráðgjafar við framhaldsskóla í 

landinu árið 1985 (Menntamálaráðuneytið, 1991).  

Árið 1989 var hrint af stað átaki varðandi náms- og starfsráðgjöf en fram til þessa hafði 

fjöldi nemenda verið um 1200 á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum. 

Kvóti til námsráðgjafar var tvöfaldaður um haustið þetta sama ár og haustið 1990 var hann 

aukinn enn meira og miðaði að því að 650 nemendur væru á hvert stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa. Alls voru 36 starfandi náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum á skólaárinu 

1990 – 1991 í átján og hálfu stöðugildi. Í nefndaráliti um námsráðgjöf og starfsfræðslu frá 

árinu 1991 kom fram tillaga þess efnis að stefnt yrði að því til að byrja með að nemendur 

yrðu 500 á hvert stöðugildi námsráðgjafa í grunnskólum, 300 nemendur á hvert stöðugildi í 

framhaldsskólum og 500 nemendur á hvert stöðugildi í háskólum landsins. Stefna átti að því 

að þessum markmiðum yrði náð á næstu 10 árum í framhalds- og háskólum en á 15 árum í 

grunnskólunum. Árið 1990 var skipaður starfshópur af Sverri Hermannssyni, þáverandi 

menntamálaráðherra til að fjalla um starfsfræðslu og námsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum. Lögð var fram tillaga þess efnis að námsráðgjafar í framhaldsskólum væru 
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fastráðnir kennarar með ráðgjafamenntun og kennsluréttindi og myndu þeir fá 

kennsluafslátt að 2/3 hluta stöðu fyrir hverja 500 nemendur (Menntamálaráðuneytið, 1991). 

Í skýrslu nefndar á vegum menntamálaráðuneytisins sem út kom árið 1998 kom fram 

að skilningur á starfi náms- og starfsráðgjafa hafi aukist til muna á undanförnum árum, bæði 

af hálfu stjórnvalda og þeirra sem eftir þjónustunni leita. Þessu til stuðnings lagði nefndin 

fram tillögur að fjölgun stöðugilda í náms- og starfsráðgjöf og hlutfallslegri fækkun nemenda 

á hvert stöðugildi sem meginforsendu þess að veita mætti faglega náms- og starfsráðgjöf. 

Enn fremur kom fram að ef náms- og starfsráðgjafar ættu að geta sinnt hlutverki sínu þyrfti 

að búa þeim starfsskilyrði sem gerði þeim það kleift meðal annars með því að efla 

fagþekkingu þeirra og skilgreina verkþætti starfsins. Þannig gætu náms- og starfsráðgjafar 

starfað á þeim faglegu forsendum sem námið og menntunin gerir ráð fyrir 

(Menntamálaráðuneytið, 1998).  

Starfslýsingar náms- og starfsráðgjafa á Íslandi 

Skýr stefnumótun hvað varðar starfslýsingu og verkþætti náms- og starfsráðgjafa er 

mikilvægur og nauðsynlegur þáttur fyrir fagstéttina. Starfsemi sem felur í sér náms- og 

starfsráðgjöf skiptir máli í menntakerfinu og gegnir hún mikilvægu hlutverki hvað varðar feril 

menntunar nemenda innan grunnskólanna í þeim tilgangi að leggja grunninn að ævilangri 

starfsþróun. Í þessu felst meðal annars þekking og færni til sjálfsvitundar, þekking á 

atvinnumarkaðnum og ákvarðanataka þegar kemur að breytingum (OECD, 2002). 

Í skýrslu nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar frá árinu 1998 kemur fram að 

námsráðgjafar höfðu ekki allir formlega starfslýsingu til að styðjast við í starfi sínu. 

Starfslýsingar voru oft samdar innan hvers skóla fyrir sig. Í skýrslunni var lögð áhersla á 

mikilvægi þess að hafa skýra skilgreiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í hverjum skóla, 

bæði fyrir nemendur og starfsfólk. Með því móti gætu námsráðgjafar afmarkað starf sitt og 

aukið þannig skilning á hlutverki þeirra innan skólans. Æskilegt væri að aðlaga starfslýsingu 

að faglegum forsendum námsráðgjafans, því skólastigi sem um ræðir og þeim almennu ytri 

og innri skilyrðum sem skólinn býr við (Menntamálaráðuneytið, 1998). Félag náms- og 

starfsráðgjafa setti fram almenna starfslýsingu fyrir fagstéttina árið 2003 til að auðvelda 

þeim að ramma inn störfin sín og er hún svo hljóðandi:  

Náms- og starfsráðgjafar starfa m.a. í skólum, í fyrirtækjum og á 
atvinnumiðlunum. Starf þeirra er breytilegt eftir því hvar þeir starfa en 
byggir þó að grunni til á því sameiginlega markmiði að stuðla að velferð 
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einstaklinga með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Eins og starfsheitið gefur 
tilefni til eru náms- og starfsráðgjafar sérfræðingar í ráðgjöf um það sem 
lýtur að námi og störfum, hvort heldur sé í námi/starfi eða um nám/störf 
(Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003).  

 

Tilgangur starfslýsingarinnar var að vera fyrirmynd og til stuðnings þegar náms- og 

starfráðgjafar gerðu eigin starfslýsingu. Bent var á að ýmis atriði væru til staðar sem 

aðgreindu störf náms- og starfsráðgjafa og færi það eftir því á hvaða vettvangi þeir starfa, 

mörg markmið eru þó sameiginleg auk sérmenntunarinnar og starfsheitisins. Starfslýsingu 

FNS var skipt upp í þrjú þrep: a) ráðgjöf í námi og starfi sem felur meðal annars í sér ráðgjöf 

um vinnubrögð, b) ráðgjöf við náms- og starfsval sem felur í sér áhugagreiningu, mat og 

greiningu á náms- og starfsfærni og miðlun upplýsinga um möguleika og framboð á námi og 

störfum, c) þróunarverkefni sem innihalda meðal annars skýrslugerð, mat og áætlanagerð 

auk úrvinnslu tölulegra upplýsinga um viðtöl og viðfangsefni. Einnig er um að ræða viðhald 

fagþekkingar, kannanir og rannsóknir og fræðslu og miðlun þekkingar (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.). Í skýrslu starfshóps um náms- og starfsráðgjöf kemur fram að „heitið feli 

í sér mikilvægi tengsla náms og starfs – tengsla menntunar og vinnumarkaðar. Náms- og 

starfsráðgjafar aðstoða einstaklinga meðal annars við að vinna úr upplýsingum um nám og 

störf og hvetja þá til sjálfsskoðunar með tilliti til þeirrar stefnu sem þeir vilja taka í námi og 

starfi“. (Menntamálaráðuneytið, 2007a).  

Í tillögu nefndar vegna þingsályktunar um eflingu náms- og starfsráðgjafar kom meðal 

annars sú tillaga fram að sett yrði reglugerð um starfssvið náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum (Alþingi, 2008 – 2009). Starfslýsingar má finna í lögum um grunn- og 

framhaldsskóla en einnig í Aðalnámskrá grunnskóla (2011), en þar segir um hlutverk náms- 

og starfsráðgjafa:  

Náms- og starfsráðgjöf er lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla. Náms- 
og starfsráðgjöf í grunnskóla felst í því að vinna með nemendum, foreldrum, 
kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss 
konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. 
Náms- og starfsráðgjöf felst í því að liðsinna nemendum við að finna 
hæfileikum sínum, áhugasviðum og kröftum farveg. Mikilvægt er að 
nemendur fái aðstoð við að leita lausna ef vandi steðjar að í námi þeirra eða 
starfi í skólanum. Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að 
vinna úr upplýsingum um nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi nám 
og starf. Jafnrétti ber að hafa að leiðarljósi í náms- og starfsfræðslu með því 
að kynna piltum og stúlkum fjölbreytt námsframboð að loknum grunnskóla 
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og störf af ýmsu tagi. Leitast skal við að kynna báðum kynjum störf sem 
hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin karla eða kvennastörf. 
Nauðsynlegt er að kynna fyrir nemendum ný störf og þróun starfa sem fylgja 
breytingum í nútímasamfélagi. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, kafli 7.11 
bls.33). 

 

Nám í náms- og starfsráðgjöf og Félag náms- og starfsráðgjafa 

Stofnað var til námsbrautar í námsráðgjöf við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands árið 1990. 

Þetta var gert í framhaldi af átaki stjórnvalda með það að markmiði að koma á námsráðgjöf 

innan skólakerfisins (Félag náms- og starfsráðgjafa, 1996; Menntamálaráðuneytið, 1991). Allt 

frá stofnun námsbrautarinnar og fram til ársins 2004 var um að ræða eins árs diplómanám í 

náms- og starfsráðgjöf á framhaldsstigi en eftir þann tíma var boðið upp á eins árs 

viðbótarnám ofan á diplómanámið til meistaragráðu í faginu. Námsbrautin er nú innan  

Félags- og mannvísindadeildar á Félagsvísindasviði við HÍ (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

e.d.).   

Endurskoðun náms í náms- og starfsráðgjöf hófst með því að sett var á stofn 

meistarnám (MA) haustið 2004 (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2004). Náms- og starfsráðgjöf 

hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum og af þeim sökum lagði Evrópusambandið 

áherslu á að hrinda í framkvæmd Lissabon ályktun sambandsins og gera þannig 

Evrópusambandið að samkeppnishæfu hagkerfi sem kallar á menntun og ráðgjöf allt 

æviskeiðið (e. Life long learning and guidance). Þessi áhersla Evrópusambandsins hafði áhrif 

á þróun og uppbyggingu náms- og starfsráðgjafar á Íslandi. Að auki samþykkti ESB að 

samræma viðmið um kröfur til náms á háskólastigi (Bologna samþykkt frá 2003) sem kallar á 

breytingar um skipan náms meðal annars með því að bjóða ekki lengur upp á framhaldssnám 

(MA) sem er styttra en tvö ár (Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2010).  Frá og með hausti 

ársins 2010 var því MA námið orðið heildstætt tveggja ára nám og hófst þar með nýr kafli í 

sögu menntunar í náms- og starfsráðgjöf. Markmið námsins verða ævinlega tengd gæðum í 

þjónustu og rannsóknum í náms- og starfsráðgjöf (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.).  

Félag íslenskra námsráðgjafa var stofnað hinn 16. desember árið 1981 og voru 

stofnmeðlimir sjö talsins. Félag námsráðgjafa varð svo að Félagi náms- og starfsráðgjafa árið 

1996 (Menntamálaráðuneytið, 2007a). ,,Félag náms- og starfsráðgjafa er fagfélag og hefur 

metnað til að gera náms- og starfsráðgjöf sýnilega í þjóðfélaginu og vilja til að styrkja stöðu 

félagsins“ (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2012). Fram kemur í 25 ára afmælisriti Félags 
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náms- og starfsráðgjafa (2007) að félagið sé borið uppi af þremur þáttum sem eru: „Vitund 

félagsmanna um sjálfa sig sem heild innan félagsins og hluta af alþjóðlegri stefnumótun í 

náms- og starfsráðgjöf, vilja til að þroskast sem slíkir og tilfinningu fyrir hugsjónum og 

draumum annarra um lífið og framtíðina“. Árið 2006 gaf félagið út siðareglur með það að 

markmiði að auka fagvitund náms- og starfsráðgjafa og stuðla að fagmennsku þeirra með 

hag ráðþega í brjósti. Siðareglunum er einnig ætlaður sá tilgangur að veita almenningi 

upplýsingar um hlutverk og faglegar skyldur náms- og starfsráðgjafa. Að auki eiga þær að 

setja ákveðin viðmið um vönduð vinnubrögð innan fagstéttarinnar og þjóna sem siðferðileg 

viðmið í starfi náms- og starfsráðgjafa (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2006).  

 

Skýrslur, þingsályktanir og tillögur nefnda varðandi náms- og starfsráðgjöf 

Menntamálaráðherra skipaði nefnd í september árið 1997 til að fara yfir stöðu náms- og 

starfsráðgjafar í grunn-, framhalds- og háskólum landsins. Óskað var eftir því að nefndin 

kæmi meðal annars með tillögur að því hvernig mætti styrkja stöðu náms- og starfsráðgjafa á 

þessum skólastigum. Lagt var til að lengja námið í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands 

úr einu ári í tvö og að því skyldi ljúka með meistaraprófi, þeim áfanga hefur verið náð.  

 Lagt var til að Menntamálaráðuneytið hefði frumkvæði að því að koma á markvissu 

samstarfi náms- og starfsráðgjafa allra skólastiganna og annarra aðila sem starfa á þessum 

vettvangi eins og hjá Vinnumálastofnun og fleiri. Tillaga þess efnis að náms- og 

starfsráðgjöfum yrði tryggð handleiðsla þar sem þeir sinna störfum sem byggja á nánum 

mannlegum samskiptum, þar sem viðkvæm persónuleg mál eru meginviðfangsefni, meðal 

annars í þeim tilgangi að koma í veg fyrir ofþreytu og starfsþrot. Þessi tillaga hefur ekki náð 

fram að ganga. Að auki lagði nefndin fram tillögu þess efnis að Menntamálaráðuneytið skyldi 

setja reglugerð um námsráðgjöf í grunnskólum (Menntamálaráðuneytið, 1997). Tillaga þessi 

náði fram að ganga með nýrri lagasetningu árið 2008 (lög um grunnskóla nr. 91, 13. gr.). 

Árið 2007 var skipaður starfshópur af Menntamálaráðherra um náms- og starfsráðgjöf í 

grunn- og framhaldsskólum. Tilgangur starfshópsins að þessu sinni var að leggja fram tillögur 

um hvernig styrkja mætti náms- og starfsráðgjöf til nemenda á þessum tveimur skólastigum 

með það að markmiði að bæta líðan þeirra og námsgengi og draga þannig úr brottfalli. Einnig 

átti að kanna umfang ráðgjafarinnar í skólum. Helstu tillögur hópsins voru þær að 

nemendum í grunn- og framhaldsskólum yrði tryggt aðgengi að náms- og starfsráðgjöf og að 
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setja þyrfti í grunnskólalög að allir nemendur ættu rétt á náms- og starfsráðgjöf. Önnur 

tillaga hópsins sneri að því að komið yrði á heildstæðri náms- og starfsráðgjafaáætlun sem 

ætluð væri fyrir alla nemendur og áttu náms- og starfsráðgjafar að hafa yfirumsjón með því 

starfi innan hvers skóla fyrir sig. Til þess að þetta gæti orðið að veruleika yrði að stefna að því 

að eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafar verði að baki hverjum 300 nemendum. Hópurinn 

lagði til að þetta yrði að fullu komið til framkvæmda árið 2012. Ekki hefur heildstæð náms- 

og starfsráðgjafaáætlun verið formlega borin á borð og 300 nemenda markmiði á hvert 

stöðugildi náms- og starfsráðgjafa hefur ekki verið náð, hvorki í grunnskólum né 

framhaldsskólum. 

Tillaga um lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa var lögð fram og að 

menntamálaráðuneytið myndi ráða verkefnisstjóra sem vinna skyldi að því að tillögur 

starfshópsins kæmust til framkvæmda. Hlutverk hans væri einnig það að vinna að 

heildarstefnu í náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum.   Í lokaorðum skýrslunnar 

kemur fram að það sé réttur sérhvers nemanda í grunn- og framhaldsskólum að njóta 

þjónustu vel menntaðs náms- og starfsráðgjafa. Miðað við ástandið á þessum tímapunkti var 

ljóst að ekki nutu allir þessarar þjónustu og var landsbyggðin verr sett en höfuðborgarsvæðið 

hvað það varðaði. Að auki kom fram að samfellu vantaði á milli grunn- og 

framhaldsskólastigs (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Lögverndun starfsheitisins leit dagsins 

ljós í apríl árið 2009 en heildarstefna í náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum 

hefur ekki náð framkvæmd enn sem komið er. 

Enn og aftur var skipað í nefnd sem að þessu sinni fjallaði um eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum sem úrræði gegn brottfalli nemenda (2008-

2009). Þessi skýrsla var unnin í samræmi við þingsályktun um eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum og var hún samþykkt á Alþingi þann 17. mars 

árið 2007. Megintilgangur nefndarinnar sem skipuð var af menntamálaráðherra var að kanna 

gildi þess og gagn að auka náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum sem úrræði 

gegn brottfalli nemenda í framhaldsskólum og fyrir farsælt náms- og starfsval. Nefndin var á 

þeirri skoðun að íslenskar rannsóknir á þessu sviði, þar sem störf náms- og starfsráðgjafa 

væru metin, myndu styrkja faglegar stoðir náms- og starfsráðgjafar á Íslandi. Samkvæmt 

úttekt nefndarinnar hafa slíkar úttektir nágrannalanda okkar orðið grunnur að 

endurskipulagningu og aukinni skilvirkni í náms- og starfsráðgjöf. Bent var á að Bandarísku 

námsráðgjafasamtökin hafi komist að þeirri niðurstöðu að best væri að vinna að markmiðum 
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náms- og starfsráðgjafar eftir áætlunum ásamt því að miða við hámark 300 nemendur á 

hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. Nefndin lagði til að unnið yrði eftir áætlunum að 

markmiðum fræðslu og ráðgjafar um nám og störf að fordæmum annarra þjóða. Skilgreina 

ætti náms- og starfsráðgjöf sem hluta af skólastarfinu en ekki sem hluta af stoðþjónustu 

(Menntamálaráðuneytið, 2008 – 2009). Engar nýjar úttektir hafa verið framkvæmdar 

varðandi störf náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi svo vitað sé. 

Til þess að ná því markmiði að allir grunn- og framhaldsskólanemendur njóti náms-og 

starfsráðgjafar eins og fram kemur í lögum er ljóst að endurskipulagningar er þörf í náms-og 

starfsráðgjöf í skólakerfinu samkvæmt tillögum nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar í 

grunn- og framhaldsskólum sem úrræðis gegn brottfalli nemenda. Slík endurskipulagning 

þarf að vera vel skipulögð og best væri að kortleggja það sem nú þegar er gert og skipuleggja 

í framhaldi þau skref sem leiða að þeim markmiðum sem stefnt er að. Megintillaga 

nefndarinnar er því sú að Menntamálaráðuneytið beiti sér fyrir rannsókn á árangri náms- og 

starfsráðgjafar og marki stefnu í málaflokknum (Menntamálaráðuneytið, 2008 – 2009).  

Hér hefur verið fjallað um margar og góðar tillögur starfshópa er varðar náms- og 

starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum landsins. Sumar af þessum tillögum hafa náð 

eyrum stjórnvalda og verið hrint í framkvæmd en aðrar eru enn á borðinu og virðist miða 

lítið áfram. 
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Streita 

Í þessum kafla verður fjallað um streitu (e. stress) og vinnustaða streitu (e. workplace stress). 

Skilgreiningar þessara hugtaka eru ígrundaðar ásamt kenningalegum nálgunum. Komið er inn 

á ýmsa þætti er teljast streituvaldandi og könnuð ólík viðbrögð manna við þeim. Helstu 

einkenni streitu eru skoðuð og velt upp hvað sé til ráða ef streitueinkenna verður vart. 

Streita getur verið skilgreind á ólíkan máta en hún er talin vera í megindráttum samspil 

umhverfis og einstaklings á einn eða annan hátt (Schlebusch, 1998). Dr. Hans Selye (1978) 

sýndi fram á fyrir meira en 50 árum hvernig streita getur haft áhrif á heilsuna og þar með 

truflandi áhrif á kirtlastarfsemi líkamans. Hann var fyrstur til að skilgreina streitu sem 

ósjálfráð viðbrögð líkamans við öllum þeim kröfum sem gerðar eru til hans og sýndi fram á 

að skipta mætti lífeðlisfræðilegri streitu í tvo hluta: þann neikvæða sem kalla má angist (e. 

distress) og þann jákvæða sem kalla má gagnlega streitu (e. eustress).  Í grófum dráttum 

uppgötvaði Selye að líkamleg viðbrögð við streitu voru frábrugðin öðrum líkamlegum 

viðbrögðum á þá leið að virka stressandi á einstaklinginn hvort sem um er að ræða 

neikvæðar eða jákvæðar fréttir, það er að segja óháð því hvort um jákvæðan eða neikvæðan 

hvata er að ræða. Streita telst jákvæð ef einstaklingur finnur fyrir örvandi áhrifum sem leiða 

til þess að honum finnst hann ráða við aðstæður. Streita telst hins vegar neikvæð ef 

einstaklingur upplifir að sér sé ógnað og hann hefur ekki stjórn á aðstæðum (Stojanovich, 

2009). Ótal margir þættir í okkar daglega lífi geta haft veruleg áhrif á streitustig okkar og 

vellíðan samkvæmt kenningu Selye. Rannsóknir hafa sýnt fram á að atburðir í lífi fólks sem 

tengjast fjölskyldulífi, félagslífi, umhverfi eða starfi geti haft streituvaldandi áhrif. Þættir eins 

og skilnaður, náttúruhamfarir, atvinnuleysi, spilling, að ná árangri, starfsskilyrði, andrúmsloft 

á vinnustað, óheppilegar vinnuaðstæður og veikindi geti valdið streitu (Monat og Lazarus, 

1985.; Rollinson, 2005; Stojanovich, 2009). Streita er innbyggt ástand og getur komið fram á 

mismunandi hátt milli einstaklinga því upplifanir fólks eru með ólíkum hætti. Einstaklingar 

eru opnir fyrir líkamlegum og andlegum streituviðbrögðum þegar þeir standa frammi fyrir 

eða skynja ógn, hvort sem hún er raunveruleg eða ekki (Rollinson, 2005).  
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Langvarandi streita hefur áhrif á heilsufar en aukin hætta er á mörgum sjúkdómum, 

bæði vegna andlegs álags streitunnar á tilfinningalíf en einnig vegna lífeðlisfræðilegra áhrifa 

á vefi og líffærakerfi líkamans. Ónæmiskerfi líkamans verður veikara og opnara fyrir 

sjúkdómum eins og þunglyndi, kvíða, verri líðan gigtarsjúklinga, verri verkjastjórnun, 

hjartadrepi, sykursýki og fleira. Langvarandi streita getur einnig haft veruleg áhrif á atferli og 

félagslega hæfni eins og vinnugetu og getur að lokum leitt til starfsþrots (e. burnout),  

(Velferðarvaktin, 2009). 

Streitu er oft skipt niður í þrjá flokka: félagslega, sálfræðilega og líkamlega /líffræðilega 

streitu. Félagsleg streita er til staðar þegar félagslegt hegðunarmynstur einstaklings raskast. 

Til dæmis ef aðstæður í daglegu lífi einstaklings breytast skyndilega, hann upplifir 

óvissuástand og viðbrögðin verða handahófskennd þar sem hann er ekki viss hvernig skal 

bregðast við breytingunum. Sálfræðileg streita er þegar einstaklingur leggur hugrænt mat á 

aðstæður og metur þær sem ógnandi.  Með líkamlegri og líffræðilegri streitu er átt við 

einkenni sem koma fram í starfssemi líkamans eins og verkir í vefjum hans af völdum álags 

(Monat og Lazarus, 1985).  

Þegar einstaklingurinn er kominn á það stig þar sem hann hefur metið streituvaldinn 

sem ógnandi eða óþægilegan verður til líffræðileg svörun og hann sýnir viðbrögð til að takast 

á við hann (Folkman, Lazarus, Gruen og DeLongis, 1984). Hér metur einstaklingurinn hvaða 

viðbragð getur gagnast honum best til að takast á við streituvaldinn og er þá talað um 

bjargráð (e. copy) (Lazarus, 1993).     

 

Vinnutengd streita 

Vinnutengd streita (e. workplace stress) hefur verið skilgreind sem neikvæð, andleg og 

líkamleg viðbrögð sem koma fram þegar misræmi verður á milli vinnukrafna, getu, þarfa og 

eiginleika einstaklingsins (Di Martino, 2003). Vinnutengd streita er samspil margra ólíkra 

þátta innan vinnustaðar eins og tengsl við vinnufélaga og stjórnendur, starfsþróun, hlutverk 

innan vinnustaðar og skipulag hans svo eitthvað sé nefnt. Kröfur sem starfinu fylgja og geta 

einstaklingsins til að uppfylla þær, leika mikilvægt hlutverk þegar kemur að vinnutengdri 

streitu. Í stefnumótun vinnustaða skiptir máli að eiginleikar starfsmanna og aðstæður í 

starfsumhverfi nái saman en breytingar á starfsaðstæðum geta í sumum tilfellum leitt til 
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vinnutengdrar streitu þar sem einstaklingurinn á erfitt með að aðlaga sig að breytingunni 

(Leontaridi og Ward, 2002).   

Vinnutengd streita einskorðast ekki eingöngu við vinnustaðinn sem slíkan því áhrif 

streitu er víða að finna í daglegum athöfnum fólks. Streita sem fólk upplifir í sínum daglegu 

athöfnum smitast oft inn á vinnustaði og öfugt, streita sem fólk upplifir á vinnustað getur 

smitast út í daglegar athafnir þess. Það er því ljóst að aðstæður utan vinnustaða geta annað 

hvort aukið áhrif vinnutengdrar streitu eða dregið úr henni (Rollinson, 2005). Vinnutengd 

streita getur haft áhrif á starfsánægju fólks og framleiðni á vinnustað sem og andlega og 

líkamlega heilsu þess. Sálfræðilegir sjúkdómar eins og þunglyndi gera oft vart við sig í kjölfar 

streitueinkenna og fjarvistir frá vinnu aukast (Tennat, 2001). Samkvæmt yfirlitsgrein 

Hannigan, Edwards og Burnard, (2004) kemur fram að á meðan það er viðurkennt að lítið 

magn streitu sé nauðsynlegt og ákjósanlegt fyrir framleiðni, getur neikvæð streita eða of 

mikil streita í vinnutengdum aðstæðum verið áhyggjuefni ef litið er til heilsu og starfsöryggis 

starfsmanna. Slæm heilsa, starfsþrot, mikil starfsmannavelta auk fjarvista starfsmanna eru 

nokkur dæmi um skaðleg áhrif streitu.  

Samkvæmt kenningu um vinnutengda streitu (e. job demands-control-support), er gert 

ráð fyrir að störf sem innihalda miklar kröfur en litla stjórn og þar sem lítinn félagslegan 

stuðning er að hafa á vinnustað eru hvað mest streituvaldandi og hafa hvað mest skaðleg 

áhrif á heilsuna. Þegar starfsmenn skynja ójafnvægi milli krafna í starfi og þeirrar þekkingar 

sem þeir búa yfir geta komið fram ýmis lífeðlisfræðileg streituviðbrögð. Viðbrögð þessi eru 

líkamleg og/eða tilfinningaleg og geta haft áhrif á heilsufar einstaklinga og þar með árangur í 

starfi og persónuleg tengsl (Bowen og fl., 2013). Uppbygging eða skipulag á vinnustað getur 

haft veruleg áhrif á tilfinningar og líðan fólks. Á vinnustað þar sem skipulag er mjög fast í 

skorðum getur fólk upplifað að það nái ekki að vaxa í starfi eða þróast sem einstaklingur. Ef 

skipulag er með mjög lausum brag á vinnustað getur fólk upplifað meiri kvíða og óvissu 

gagnvart eigin hlutverkum (Rollinson, 2005; Tennat, 2001).  

Vinnutengd streita getur kostað samfélagið gríðarlegar fjárhæðir en þennan kostnað á 

að vera hægt að forðast með réttum viðbrögðum. Í Evrópu hefur yfir helmingur starfsmanna 

upplifað einhver einkenni vinnutengdrar streitu og í Kaliforníu eru greiddar háar fjárhæðir 

bóta ár hvert vegna andlegra einkenna streitu. Í Englandi hefur met verið slegið hvað varðar 

fjölda veikindadaga af völdum vinnutengdrar streitu (Rollinson, 2005).  
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Rannsókn sem gerð var meðal skólasálfræðinga sýndi að skynjun þeirra fyrir 

tilfinningalegri örmögnun og það að telja sig ekki vera að ná árangri í starfi spáði helst fyrir 

um vinnutengda streitu (Mills og Huebner, 1998). Nýleg könnun sem fór fram í þrjátíu og 

einu Evrópulandi á vegum Vinnuverndunarstofnunar Evrópu (EU-OSHA) leiddi í ljós að helstu 

ástæður vinnutengdrar streitu voru starfsóöryggi eða endurskipulagning í starfi. Helmingur 

starfsfólks í Evrópu taldi vinnutengda streitu vera almenna og fjórir af hverjum tíu töldu hana 

vera illa höndlaða á sínum vinnustað. Skynjun á vinnutengda streitu var misjöfn milli 

starfsstétta en starfsfólk í heilbrigðis- og umönnunarþjónustu voru líklegastir til að telja hana 

vera algenga innan þeirra stéttar og þá af völdum álags. Aðrir streituvaldar á vinnustað voru 

skortur á skilningi frá samstarfsmönnum eða yfirmönnum og skortur á skýrum hlutverkum og 

ábyrgð. Framkvæmdastjóri EU-OSHA, Christa Sedlatschek telur að takast þurfi á við 

sálfélagslegar hættur á skipulegan hátt innan vinnustaða og segir það vel framkvæmanlegt 

með sama kerfisbundna og rökrétta hætti og önnur öryggis- og heilbrigðismál 

(Vinnuverndunarstofnun Evrópu, 2013).  

Hér hefur verið fjallað um streitu og vinnutengda streitu, kenningalegan bakgrunn og 

skilgreiningar á hugtökunum. Sýnt var fram á áhrif streitu og vinnutengdrar streitu á heilsu 

fólks ásamt því hverjar afleiðingar hennar geta verið. 

 

Starfsþrot  

Í kaflanum verður gerð grein fyrir hugtakinu starfsþrot (e. burnout), túlkun þess skilgreind og 

fjallað um tengingu hugtaksins við fagstétt náms- og starfsráðgjafa. Enska hugtakið 

„burnout” hefur af mörgum verið talið of harðort eða neikvætt þar sem það gefur til kynna 

að ástandið sé ólæknanlegt, það er sálfræðilegur dauðadómur (Schaufeli, Leiter og Maslach, 

2008). Hér á landi er oftast talað um „kulnun” þegar átt er við hugtakið burnout en í verkefni 

þessu hefur hugtakið fengið þýðinguna starfsþrot, þar sem það þykir ekki eins harðort og 

neikvætt.  

Starfsþrot er ástand sem getur skapast ef fólk glímir við of mikla streitu í starfi yfir langt 

tímabil. Það flokkast ekki sem sjúkdómur heldur er um að ræða uppsöfnun einkenna sem 

benda til þess að einstaklingur hafi glímt við ofstreitu í starfi og það sé farið að hafa veruleg 

áhrif á líðan og starfsánægju. Starfsþrot getur komið fram á marga ólíka vegu, en þó einna 

helst gagnvart eigin starfi, skjólstæðingum og einkalífi (Maslach og Jackson, 1981; Maslach 
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o.fl., 2001). Samkvæmt Leatz og Stolar (1993) er starfsþrot líkamleg, tilfinningaleg og andleg 

örmögnun af völdum langtíma veru í streituvaldandi og tilfinningalega krefjandi aðstæðum, 

ásamt háum persónulegum væntingum um frammistöðu í starfi.  

Starfsþrot er í flestum tilfellum túlkað eða skilið sem mynstur neikvæðra einkenna sem 

tengjast beint allri virkni manneskjunnar, andlegri sem og líkamlegri (Wilkerson, 2009). 

Rannsóknir á starfsþroti ná allt aftur til ársins 1970 í Bandaríkjunum og var hugtakið kynnt til 

sögunnar í Evrópu um áratug síðar eða í kringum 1980. Því hefur verið haldið fram að 

hnattvæðing, einkavæðing og aukið frjálsræði hafi valdið örum breytingum á nútíma 

atvinnulíf. Þættir tengdir starfsþroti þróast bæði á persónulegan hátt sem og starfstengdan 

og af þeim sökum er því mikilvægt að huga jafnt að einstaklingsbundnum þáttum sem og eðli 

starfs og starfsumhverfis (Kanwar, Singh og Kodwani, 2009; Schaufeli o.fl., 2008). 

Oft er vísað í bandaríska geðlæknirinn Freudenberger, en hann notaði gjarnan 

myndlíkingu og líkti hann ferli starfsþrots við logandi kerti sem að lokum brennur upp. Ný 

merking var þar með lögð í hugtakið og vísaði til áhuga einstaklingsins á starfinu sem 

slokknar eða brennur út og áhuginn hverfur (Maslach o.fl. 2001; Schaufeli o.fl., 2008). 

Freudenberger setti fram þá kenningu um starfsþrot að vegna náinna og tíðra samskipta við 

fólk sem er ómissandi hluti starfsins verða einstaklingar með tímanum ófærir um að uppfylla 

kröfur þess sem að lokum leiðir til tilfinningalegrar örmögnunar (Kanwar o.fl., 2009).  

Hugtakið starfsþrot hefur leitt til nýrra kenninga og þróunar þeirra. Rannsóknir á 

starfsþroti hafa aukist verulega og hafa þær sérstaklega farið fram meðal einstaklinga sem 

vinna í nánum samskiptum við fólk (e. emotional labor) (Schaufeli o.fl., 2008). Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum áranna rás á starfsþroti og margar greinar og bækur 

ritaðar um hugtakið og merkingu þess velt upp á fjölbreyttan hátt. Árið 2006 fór fram 

rannsókn meðal náms- og starfsráðgjafa í Bandaríkjunum. Niðurstöður sýndu að gott 

samstarf náms- og starfsráðgjafa við kennara og stjórnendur væri mikilvægur þáttur í að 

draga úr einkennum sem leitt gætu til starfsþrots.  Einnig kom fram að nauðsynlegt væri að 

hafa skýr mörk og skilgreiningar á væntingum sem starfið felur í sér. Að auki studdu 

niðurstöður rannsóknarinnar tilgátur þess efnis að bjargráð þau sem þátttakendur 

rannsóknarinnar nýttu sér höfðu mikið að segja um að hvaða marki þeir upplifðu starfsþrot 

(Wilkerson og Bellini, 2006).  

Rannsókn var gerð á starfsþroti meðal náms- og starfsráðgjafa í tengslum við 

kenninguna streitu, streituviðbrögð og bjargráð (e. stress-strain-coping theory). Tekið var 
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slembiúrtak meðal félagsmanna í American School Counselor Association (ASCA). Þrír þættir 

voru til athugunar: a) streita tengd markhóp (e. demographic stressors), b) vinnutengd streita 

(e. organisational stressors) og c) aðferðir til bjargráða (e. coping style). Niðurstöður sýndu 

að vinnutengd streita og val á bjargráðum hafði mikið að segja hvað varðar skynjun 

einstaklinga á starfsþroti (Wilkerson, 2009). 

Hér hefur verið gerð grein fyrir hugtakinu starfsþrot og mismunandi túlkun þess með 

það að markmiði að skilja hugtakið, innihald þess og ólík sjónarmið. 
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Bjargráð 

Hugtakið bjargráð (e. coping) er jákvætt hugtak og þýðir að eitthvað sé til bjargar. Bjargráð er 

einn þátturinn af viðbrögðum einstaklinga við streitu. Líta má á bjargráð sem ákveðinn 

eiginleika einstaklingsins sem tekur breytingum yfir tíma við það að takast á við streitu-

aðstæður með aðlögunarhæfni (Lazarus, 1993). Fræðimenn hafa komið sér saman um að 

skilgreina hugtakið bjargráð sem viðleitni til að ná góðum tökum á skaðlegum aðstæðum, 

ógnunum eða áskorunum þegar fyrri reynsla eða sjálfvirk svörun er ekki til staðar.  Mæta 

verður kröfum umhverfis með nýjum aðferðum viðbragða eða aðlaga þær sem eldri eru að 

núverandi streituvaldi (Monat og Lazarus, 1985). Folkman og Lazarus (1986) lögðu til að 

mynda áherslu á tvo meginflokka bjargráða, annars vegar með áherslu á vandamál (e. 

problem-focused) og hins vegar með áherslu á tilfinningar (e. emotion-focused). Fyrri 

flokkurinn vísar til þess að bjargráðin beinast að því að breyta  því sem hefur truflandi áhrif á 

samspil einstaklingsins við umhverfið. Til dæmis með því að leita eftir ráðum um hvað hægt 

sé að gera, með því að halda aftur af hvatvísu og ótímabæru viðbragði þegar staðið er 

andspænis (e. confront) einstaklingnum eða einstaklingunum sem ábyrgð bera á erfiðleikum 

viðkomandi. Seinni flokkurinn vísar til bjargráða sem felast í hugsunum eða hegðun sem hafa 

að markmiði að létta á tilfinningalegu álagi streitu (líkamlegri sem andlegri). Aðferðir þessar 

eru aðallega líklegar til að vera líknandi í þeim skilningi að þær bjarga ekki hinu ógnandi eða 

skaðlega ástandi heldur láta einstaklingnum líða betur. Til dæmis með því að hugsa ekki um 

vandamálið, neita því að nokkuð sé að, fjarlægja eða losa sig undan vandamálinu með því að 

gera grín að því hvað það er sem gerir mann kvíðinn, taka svefnlyf eða gera tilraun til að 

slaka á (Monat og Lazarus, 1985). Folkman og Moskowitz (2004) skilgreindu bjargráð sem 

ákveðna hegðun og hugsanir einstaklinga sem notaðar voru í þeim tilgangi að ná stjórn á 

krefjandi ytri sem innri aðstæðum sem þeir mátu streituvaldandi. Að auki töldu þær að um 

margvítt flókið ferli væri að ræða sem stjórnast af ótal ólíkum þáttum, til að mynda kröfum 

umhverfis og þeim innri reynslusjóði sem hver og einn einstaklingur ber innra með sér hvað 



  

28 

varðar bjargráð við þessum ólíku áhrifum krafna.  Skilgreining þessi var almennt samþykkt og 

mælitæki voru hönnuð og þróuð í kjölfarið til þess að mæla hugsanir og hegðun tengt 

bjargráðum einstaklinga (Folkman og Moskowitz, 2004). 

Rannsóknir hafa mest lagt áherslu á jákvæð og neikvæð áhrif ólíkra viðbragða til 

bjargráða á sviði hegðunarvanda og félagslegrar vanhæfni (Compas, Orosan og Grant, 1993;. 

Folkman, Lazarus, Gruen, og DeLongis, 1986). Þrjú mismunandi bjargráð hafa verið greind en 

þau samanstanda af: a) lausnamiðuðum bjargráðum (e. problem-focused coping) sem fela í 

sér viðleitni til að breyta streituvaldandi aðstæðum, b) tilfinningalegum bjargráðum (e. 

emotion-focused coping) sem vísa til viðleitni til að stjórna tilfinningalegum viðbrögðum í 

þeim tilgangi að bregðast við streitu og c) bjargráð til að forðast (e. avoidance coping) sem 

fela í sér viðleitni til að afvegaleiða eða afneita vandamálinu sem svar við því (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

Þegar viðbrögð bjargráða eru mæld með ólíkum hætti hafa niðurstöður verið í 

samræmi og sýnt að bjargráð sem eru lausnamiðuð koma betur út, eru skilvirkari og 

heilbrigðari en þau tilfinningalegu og bjargráð til að forðast (Compas, Malcarne, og 

Fondacaro, 1988; Cooper, Russell, og George, 1988; Endler og Parker, 1994).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aldur og kyn skipta máli hvað varðar aðferðir 

einstaklinga til bjargráða.  Eldri unglingar búa yfir stærri grunni af bjargráðum og grípa til 

þeirra óhikað og oftar en yngri unglingar. Hvað varðar kyn þá virðast konur verða fyrir meiri 

áhrifum af streituvaldandi aðstæðum en karlar. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

konur eru mun líklegri til að nýta sér aðferðir bjargráða en karlar, þeir treysta meira á 

aðferðir sem fela í sér leiðir til að forðast aðstæður (Griffith, Dubow og Ippolito, 2000). 

Félagssálfræðingurinn Maslach tók viðtöl við fjölmarga starfsmenn sem störfuðu í 

heilbrigðisgeiranum um andlegt álag sem tengdist störfum þeirra. Hún komst að þeirri 

niðurstöðu að aðferðir þeirra til bjargráða höfðu gríðarlega mikið með það að segja hvernig 

fólk leit á sjálft sig sem fagaðila og hvernig það kom fram í starfi sínu (Maslach o.fl. 2001). 

Fjöldi höfunda hafa bent á að engin ein leið bjargráða er skilvirk í öllum aðstæðum. 

Mikilvægt er að velja bjargráð sem nýtast hvað best miðað við þær kröfur og aðstæður sem 

eru til staðar hverju sinni (Griffith o.fl., 2000). 

 Í Bandaríkjunum var gerð könnun meðal náms- og starfsráðgjafa í skólum sem nálgast 

viðfangsefnið út frá kenningunni um streitu, streituviðbrögð og bjargráð (e. stress-strain-

coping theory) og mælingum á starfsþroti. Niðurstöður sýndu sterkt forspárgildi á starfsþroti 
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Skaði nú þegar til staðar: 
Nota bjargráð til að reyna 
að snúa því við sem þegar 
hefur átt sér stað. 
 

eftir því hve mikið einstaklingar skynjuðu magn streitu og hvaða leiðir þeir nýttu til eigin 

bjargráða. Talið er að náms- og starfsráðgjafar hafi hag af eða þeim gagnist best að nýta sér 

eða innleiða verkefnamiðaða (e. task-oriented) nálgun við störf sín. Einnig kemur fram að 

náms- og starfsráðgjafar ættu að starfa í nánu samstarfi við stjórnendur skólans í þeim 

tilgangi að fá skýrari sýn á hlutverk sitt. Rannsóknin sýndi að því óskýrari sýn sem 

einstaklingur hafði á hlutverki sínu því meira skynjaði hann einkenni á starfsþroti. Enn fremur 

kom fram að þeir náms- og starfsráðgjafar sem nýttu sér bjargráð með tilfinngalegri nálgun 

við streitu áttu það frekar á hættu að þróa með sér einkenni starfsþrots en þeir sem gerðu 

það ekki (Wilkerson, 2009).  

 Aðferðir einstaklinga til bjargráða ráðast að einhverju leyti af fyrri reynslu þeirra og 

virkni bjargráðanna við svipaðar aðstæður. Vegna þessa hefur vitsmunalegt mat á aðstæðum 

mikið að segja. Á mynd 1 er þessu ferli lýst (Rollinson, 2005). 
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Mynd 1. Ferli bjargráða (Rollinson, 2005, bls. 292). 

FERLI BJARGRÁÐA 
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Kringumstæður/Persónuleg 

 

Vitsmunalegt mat á streitu 

 

Það er möguleiki á að til 
staðar sé eitthvað skaðlegt 
einstaklingnum: Nota 
bjargráð til að reyna að 
vera undirbúinn fyrir 
aðstæður. 

Möguleiki á 
persónulegum 
ávinningi: Undirbúinn til 
að nýta sér aðstæður 
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Líkan þetta er eftir þá Lazarus og Folkman frá árinu 1984. Mismunandi er hvernig 

einstaklingar meta streituvaldandi aðstæður og hvaða bjargráð þeir velja sér til að bregðast 

við þeim. Ekki er ljóst hvert þeirra þriggja bjargráða sem fram koma í mynd eitt er það 

skilvirkasta við mismunandi aðstæður.     

Náms- og starfsráðgjafar eru þjálfaðir í að hjálpa fólki við að finna tilgang sinn í lífinu og 

að þróa með sér hæfni til bjargráða til að aðlagast umhverfi sínu og mikilvægt er að nýta 

þekkingu þeirra og færni í þeim tilgangi (Tang, 2003). 

Næstu kaflar fjalla um leiðir til bjargráða sem hjálpað geta náms- og starfsráðgjöfum að 

draga úr streitu sem tengist starfinu. Mismunandi getur verið hvaða leiðir henta hverjum og 

einum. 

Handleiðsla 

Handleiðsla (e. guidance) er bjargráð sem ekki ætti að vanmeta en hér verður fjallað um það 

hugtak ásamt skilgreiningum á því. Til eru nokkur form af handleiðslu sem rætt verður um og 

því velt upp hver helsti ávinningur er af handleiðslu fyrir náms- og starfsráðgjafa. 

Handleiðsla er skilgreind sem ferli þar sem reyndur fagaðili sem býr yfir viðeigandi 

reynslu, hefur prófgráðu og leyfisveitingu og/eða vottun veitir samræmdan stuðning, fræðslu 

og endurgjöf til óreyndra ráðgjafa. Hlúð er að sálfræðilegri og faglegri þróun einstaklingsins 

ásamt kunnáttu hans og mat lagt á þjónustuna út frá siðferðislegum sjónarmiðum (Perera-

Diltz og Mason, 2008). Skilgreining Sigrúnar Júlíusdóttur (2000) á hugtakinu handleiðsla er 

eftirfarandi: „Handleiðsla er aðferð til þess að efla fagmanneskju, vernda fagmanninn og 

tryggja gæði þjónustunnar“. 

Handleiðsla er mjög mikilvæg þegar kemur að persónulegri og faglegri þróun náms- og 

starfsráðgjafa. Hún getur virkað sem áhrifarík aðferð til að uppfæra þekkingu sína og hæfni 

sem nauðsynlegt er að hlúa að þegar starfað er í hinu síbreytilega skólasamfélagi nútímans. 

Talið er að þrátt fyrir að náms- og starfsráðgjafar í skólum hafi löngun til að sækja sér 

handleiðslu þá séu það í raun frekar fáir sem sækja sér hana (Perera-Diltz og Mason, 2008). 

Fjölmargar og ólíkar ástæður geta verið fyrir því hvers vegna náms- og starfsráðgjafar sem og 

aðrar fagstéttir ættu að nýta sér handleiðslu. Handleiðsla getur átt þátt í að bæta verklag og 

fagleg vinnubrögð, hún gerir fagaðilum kleift að skilja betur eigin líðan og viðbrögð í vinnu og 

eykur samskiptahæfni náms- og starfsráðgjafa. Handleiðsla getur hjálpað til við byggja upp 
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og styrkja fagímynd, finna nýjar áherslur í starfi og að bæta skipulag til að komast yfir 

verkefni dagsins. Hún getur verið fyrirbyggjandi fyrir streitu, aukið faglega þróun og hjálpað 

einstaklingum við að fóta sig á nýjum starfsvettvangi (Kennarasamband Íslands, e.d.)  

Faghandleiðsla (e. professional guidance) er aðferð sem hjálpar einstaklingi, einum eða 

í hópi til að þroskast í starfi. Með faghandleiðslu getur einstaklingur nýtt sér betur hæfni sína 

í starfi og tryggir faghandleiðsla starfsmanna gæði þjónustunnar. Með faghandleiðslu er 

hægt að hjálpa einstaklingum að greina á milli starfs og einkalífs og að beita faglegum 

aðferðum í stað tilfinningasemi. Einstaklingurinn gerir sér betur grein fyrir uppbyggingu, 

möguleikum og markmiðum vinnustaðarins. Að auki getur faghandleiðsla leyst úr læðingi 

styrk einstaklingsins í því skyni að hann leiti lausna. Allir sem vilja þroskast í starfi og bæta 

starfsímynd sína geta sótt sér handleiðslu. Helstu markmið handleiðslunnar eru að stuðla að 

betri líðan starfsmanna í vinnu, að þeir njóti betur starfs síns, að auka gæði þjónustunnar 

sem veitt er, að bæta samskipti innan vinnustaðarins, annarra stofnana og fyrirtækja 

(Handís, e.d.). Vísbendingar hafa komið fram um að þörf sé á markvissri stefnu í málum sem 

tengjast handleiðslu fyrir náms- og starfsráðgjafa á Íslandi. Slíkur stuðningur er talinn vera 

mikilvægur fyrir fagmanninn, fagmennsku hans og þá þjónustu sem hann veitir. Auk þess er 

handleiðsla góð leið til að vinna gegn álagi, faglegri einangrun og hún getur hjálpað til við að 

styrkja fagímynd og fagleg hlutverk náms- og starfsráðgjafa í skólum (Elsa Lind 

Guðmundsdóttir, 2012). Í skýrslu starfshóps um eflingu náms- og starfsráðgjafar frá árinu 

1998 er lögð fram tillaga þess efnis að náms- og starfsráðgjöfum sé tryggð handleiðsla. Þar 

segir: „þeir sem sinna störfum sem byggja á nánum mannlegum samskiptum, þar sem 

persónuleg mál eru meginviðfangsefni, þurfa á markvissri handleiðslu að halda m.a. til að 

koma í veg fyrir ofþreytu og starfsbruna“. (Menntamálaráðuneytið, 1998).  

Í köflunum hér fyrir neðan er fjallað um nokkrar tegundir handleiðslu sem í boði eru 

fyrir náms- og starfsráðgjafa sem og aðra fagaðila sem starfa í nánu sambandi með fólki. 

Tæpt verður á helstu einkennum handleiðsluforma og fengin innsýn í hvað þær standa fyrir 

hver fyrir sig.  

Hóphandleiðsla  

Hóphandleiðsla (e. group supervision) kallast það þegar um er að ræða nokkra starfsmenn 

saman og einn eða fleiri handleiðara. Meðlimir hópsins koma sér saman um vinnulag og 

viðmið og getur samsetning hópsins verið mismunandi. Til dæmis getur verið um að ræða 
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hóp úr mismunandi fagstéttum þar sem um er að ræða teymisvinnu. Hópurinn getur einnig 

samanstaðið af fagmönnum úr sama fagi frá mismunandi vinnustöðum eða sama vinnustað 

sem sinna sambærilegum störfum. Vettvangur hóphandleiðslu getur verið góður kostur fyrir 

fagmenn til að efla sig í starfi, tengjast betur vinnufélögum og til að vinna að faglegri þróun 

(Kennarasamband Íslands, e.d.). Í hóphandleiðslu er lögð áhersla á að meðlimir hópsins læri 

hver af öðrum, fái tækifæri til að miðla upplýsingum, ræða um starf sitt og fá fram 

sjónarhorn annarra fagaðila innan hópsins. Hér gefst þeim tækifæri til að ræða tilfinningar 

sínar, gildi og viðhorf til starfsins og er lögð áhersla á að meðlimir bregðist við og veiti 

stuðning innan hópsins. Að auki gefst hér kostur á að deila mismunandi reynslu og 

sjónarhornum meðlima hópsins sem byggja á sameiginlegri fagþekkingu (Cummins, 2009).  

Jafningjahandleiðsla  

Jafningjahandleiðsla ( e. peer supervision) gengur í meginatriðum út á það að vera skipulagt 

ferli stuðnings-meðferðar þar sem náms- og starfsráðgjafar njóta ráðgjafar hvors annars í 

pörum eða hópum. Þeir nýta þekkingu og sérfræðikunnáttu sína til að kanna skilvirkni 

starfsins reglulega í þeim tilgangi að bæta ákveðna færni ráðgjafar, hugtakaskilning og 

fræðilega hæfni (Perera-Diltz og Mason, 2008). Samkvæmt yfirlitsgrein Jones (2006) hefur 

jafningjahandleiðsla skilað góðum árangri en hún getur leitt bæði til nánara samstarfs, 

stuðnings og aukins trausts milli samstarfsmanna. Starfsálagið dreifist gjarnan á fleiri en einn 

og upplifa starfsmenn frekari stuðning frá samstarfsmönnum sínum. 

Einstaklingshandleiðsla 

Einstaklingshandleiðsla (e. individual supervision) er það kallað þegar handleiðslan fer fram 

maður á mann. Handleiðari starfar oftar en ekki á sama starfsvettvangi og sá sem hann er að 

handleiða. Þegar starfsmaður upplifir mikið álag í starfi er talið að einstaklingshandleiðsla 

henti vel. Áherslan er þá einna helst lögð á að skoða dagleg störf hans en einnig á þróun 

fagímyndar hans. Á þennan hátt gefst starfsmanninum gott tækifæri til að ræða þau 

viðfangsefni sem brenna helst á honum og valda honum erfiðleikum í starfi ásamt því að fá 

faglega endurgjöf handleiðara (Glicman, Gordon, Gordon, 2010).  

Klínísk handleiðsla 

Klínísk handleiðsla (e. clinical supervision) kallast það þegar einstaklingur sækir sér 

handleiðsluna hjá reyndum fagaðila, oft utan stofnunarinnar. Hér veitir ráðgjafi samræmdan 
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stuðning, fræðslu og endurgjöf til að hlúa að sálfræðilegri og faglegri þróun einstaklings og 

leggur hann mat á  hvernig hann framkvæmir klíníska og siðferðilega þjónustu (Perera-Diltz 

og Mason, 2008). Þessi tegund handleiðslu felur í sér færni handleiðarans til að auka 

þekkingu og skilning starfsmanns á fagvitund sinni. Handleiðari leggur einnig mat á þörf 

starfsmanna fyrir fræðslu og upplýsingagjöf er varðar ýmsa þætti sem tengjast störfum 

þeirra innan hverrar stofnunar fyrir sig með tilliti til þróunar á færni þeirra á sömu sviðum 

(Bogo og McKnight, 2005; Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006).  

Hér hefur verið fjallað um handleiðslu og mikilvægi hennar fyrir fagstétt náms- og 

starfsráðgjafa á Íslandi. Gerð hefur verið grein fyrir mismunandi tegundum og formum 

hennar ásamt því að fjalla um hvað það er sem einna helst felst í handleiðslu. 

Samstarf  

Einn þátturinn varðandi bjargráð er samstarf (e. collaboration). Gott og traust samstarf við 

aðra náms- og starfsráðgjafa og samstarfsfólk á vinnustað er grundvallaratriði sem hjálpað 

getur einstaklingum að takast á við dagleg störf sín. Það er ekki síður mikilvægt fyrir náms- 

og starfsráðgjafa að eiga í samstarfi við aðra fagaðila en innan eigin fagstéttar.  

 Í skýrslu starfshóps um eflingu náms- og starfsráðgjafar kom meðal annars eftirfarandi 

skýrt fram:  „Lagt er til að Menntamálaráðuneytið hafi frumkvæði að því að koma á 

markvissu samstarfi náms- og starfsráðgjafa á öllum skólastigum og annarra aðila sem starfa 

á þessum vettvangi s.s. Vinnumálastofnunar félagsmálaráðuneytis/svæðisvinnumiðlana“. Þar 

sem náms- og starfsráðgjafar eru oftar en ekki einir að störfum er nauðsynlegt að hafa 

formlegt samstarf þeirra á milli. Formlegur samstarfsvettvangur getur leitt til þess að náms- 

og starfsráðgjafar eflist í starfi og stuðli að frekari þróun í störfum þeirra 

(Menntamálaráðuneytið, 1998).  

 Breytingar í hagkerfinu og félagslegri uppbyggingu krefjast þess að fólk búi yfir færni til 

aðlögunarhæfni, þess vegna ættu náms- og starfsráðgjafar að auka viðleitni sína til að hjálpa 

ráðþegum við að byggja upp líf sitt, vera í samstarfi við aðra fagaðila og vera talsmenn 

ráðþega sinna (Tang, 2003). Vaxandi samstarf meðal náms- og starfsráðgjafa krefst 

skuldbindingar og þolinmæði. Náms- og starfsráðgjafar eru oft einir að störfum í sínu fagi við 

skólann, því þarf nauðsynlega að búa til og styðja áætlanir sem skarast í skólunum í þeim 

tilgangi að fagaðilar fái tækifæri til árangursríks samstarfs (Rowley, 2000). 
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 Náms- og starfsráðgjafar takast á við mörg af flóknustu samfélagslegu málum 

þjóðarinnar, málum sem mögulega hafa áhrif á eða auka líkur á þáttum eins og brottfalli úr 

skóla, fátækt, fordómum, eiturlyfjanotkun, langvarandi veikindum og fötlun. Viðurkenningar 

er þörf þess efnis að engin ein atvinnugrein getur í raun tekið á öllum þessum málum ein og 

sér. Starfsgrein náms- og starfsráðgjafa leggur vaxandi áherslu á samstarf sem bestu leiðina 

til að takast á við innbyrðis félagsleg málefni skóla, fjölskyldu og kerfi samfélagsins. Eitt 

megin líkan náms- og starfsráðgjafa í skólum er samvinna um samráð í þeim tilgangi að 

takast á við stöðuga þróun og mismunandi þarfir skóla, nemenda og fjölskyldna þeirra sem 

þeir þjóna (Mellin o.fl., 2011).  Náms- og starfsráðgjafar í skólum ættu að gera sér grein fyrir 

mikilvægi samstarfs við aðra fagaðila innan skólans. Samráð ásamt ráðgjöf og samhæfingu 

eru álitnir árangursríkir þættir í stefnu og leiðsögn skóla (Rowley, 2000).  

 Hér hefur verið fjallað um mikilvægi samstarfs milli náms- og starfsráðgjafa, annarra 

fagaðila og samstarfsmanna á vinnustað. 

Símenntun  

Önnur leið til bjargráða er símenntun (e. lifelong learning). Hér verður fjallað um hvað felst í 

henni og af hverju hún er talin mikilvæg fyrir starfsþróun náms- og starfsráðgjafa.  

 Rannsókn Guðrúnar Ragnarsdóttur (2012,b) um menntun, símenntun og starfsþróun 

félagsmanna KÍ í framhaldsskólum sýndi fram á að símenntun og starfsþróun væru ekki 

einungis mikilvægar fyrir faglega framþróun heldur eflir hún einnig starfsánægju. Um langt 

árabil hefur því verið haldið fram að símenntun sé svar við samfélagslegum áskorunum um 

bætt lífskjör og bættara mannlíf. Áhersla hefur verið lögð á sí- og endurmenntun starfsfólks í 

auknum mæli meðal stéttarfélaga, stofnana og atvinnurekenda þar sem vitað er að menntun 

er tæki til jöfnuðar sem allir hagnast á. Með símenntun uppfærir einstaklingur þekkingu og 

þjálfun sína og getur með henni styrkt stöðu sína á vinnumarkaðnum því hún er svarið við 

hröðum breytingum á störfum og starfsumhverfi (Hulda Anna Arnljótsdóttir, 2008). 

 Með kjarasamningi KÍ 2011, lögum um framhaldsskóla, lögum um menntun kennara og 

náms- og starfsráðgjafa og í nýrri aðalnámskrá (2011) koma fram miklar og auknar kröfur um 

samstarf, símenntun og fagforystu (Guðrún Ragnarsdóttir, 2012b).  

 Áhrif símenntunar á hag einstaklinga og stofnana er ótvíræð en hún er einnig álitin 

þjóðfélagslega hagkvæm þar sem menntun er talin líkleg til að skila afurðum að einhverju 

tagi til baka til samfélagsins (Hulda Anna Arnljótsdóttir, 2008; Soete, 1997).  
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 Í rannsókn sem gerð var meðal framhaldsskólakennara og félagsmanna KÍ kom fram að 

hvatning til símenntunar og starfsþróunar frá skólameistara/rektor, leiddi til meiri 

starfsánægju og faglegrar framþróunar (Guðrún Ragnarsdóttir, 2012b). Erlendar rannsóknir 

hafa til að mynda sýnt fram á forvarnargildi símenntunar þar sem kemur fram að þeir 

einstaklingar sem eru virkir í sinni þekkingarleit verði síður baggi á samfélaginu síðar meir. 

Merkja má sterk tengsl milli menntunar og betri lífsgæða, lífsstíls, efnahags og heilsufars. 

Gildi símenntunar hvað varðar félagslega stöðu einstaklinga vegur mjög þungt en fullyrt er að 

þátttaka í menntun geti komið í veg fyrir félagslega einangrun og virkji þá til þátttöku í 

uppbyggingu samfélagsins og stuðli með þeim hætti að jöfnuði (Hulda Anna Arnljótsdóttir, 

2008; Soete, 1997). 

       Samstarfssamningur milli Endurmenntunar Háskóla Íslands og Félags Náms- og 

starfsráðgjafa (FNS) var undirritaður um símenntun fyrir félagsmenn þann 4. mars 2012. Í 

framhaldi var útbúin fræðslukönnun meðal félagsmanna FNS til að kanna óskir þeirra og 

áherslur varðandi símenntun með það að markmiði að koma til móts við þarfir þeirra. 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að í fyrstu þrjú sætin röðuðust námskeið um 1) að efla 

sjálfstraust nemenda, 2) hugþjálfun – aðferðir til að stjórna streitu og spennu og 3) námskeið 

í gjörhygli (e. mindfulness) (Endurmenntun Háskóla Íslands, 2012).  

 

Rannsóknarspurningar 

Í ljósi ofangreindrar umfjöllunar eru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

 Hver er hlutfallsleg skipting verkþátta starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og 

framhaldsskólum landsins? 

 Er munur á skiptingu verkþátta í störfum náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og 

framhaldsskólum? 

 Eru tengsl milli álags í starfi og fjölda nemenda á hvert stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa?  

 Eru tengsl milli skilnings á starfi, skýrleika starfslýsingar og á mati lífsgæða?  

 Spáir meiri virkni í bjargráðunum símenntun, samstarfi og handleiðslu fyrir um minni 

streitu tengda starfi?  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir starfandi náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum 

landsins og því er um þýðisrannsókn að ræða. Heildarfjöldi þýðis var 173 en 59 svöruðu í 

grunnskólum og 31 í framhaldsskólum. Heildarsvarhlutfall rannsóknarinnar var 52% eða 90 

náms- og starfsráðgjafar, 86 konur og 4 karlar. Í grunnskólunum var svarhlutfall á 

landsbyggðinni 42,4% og á höfuðborgarsvæðinu 57,6%. Svarhlutfall í framhaldsskólunum var 

á  höfuðborgarsvæðinu 54,8% og á landsbyggðinni 45,2%. 

 

Mælitæki 

Rannsókn þessi byggir á gögnum sem aflað var með rafrænum spurningalista í nóvember og 

desember árið 2014 af höfundi þessa verkefnis. Spurningalisti var sérstaklega saminn fyrir 

rannsóknina en við samningu hans var litið til fyrirmynda annarra spurningalista sem notaðir 

hafa verið í rannsóknum og eru þeir eftirfarandi: 1) Spurningalisti sem lagður var fyrir vegna 

greiningar á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur árið 2006 sem nefnist 

„Mæling á verkefnum námsráðgjafans“. Hann byggir á „The School Counselor Activity Scale“ 

sem þróaður var í Bandaríkjunum (Scarborough, 2005) og lagaður að íslenskum aðstæðum af 

Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur prófessor við Háskóla Íslands. Í listanum er spurt um fjölmarga 

verkþætti er tengjast störfum náms- og starfsráðgjafa, hvert hlutfall þeirra er og hvernig þeir 

vilja hafa hlutfall þeirra. Með þessu móti fæst mæling á því hvar áherslur liggja í störfum 

náms- og starfsráðgjafa en að auki hvar þeir vilja að áherslurnar liggi (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). 2) Starfskjarakönnun meðal félagsmanna í BHM, BSRB og KÍ 

(Heiður Hrund Jónsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). 3) Rannsókn á heilsu og líðan 

Íslendinga árið 2012, (Embætti landlæknis, 2012). 4) Spurningalisti um heilsufar, líðan og 

vinnuumhverfi starfsfólks í öldrunarþjónustu, (Vinnueftirlit ríkisins, 2001). 5) Spurningalisti 

fyrir kennara og náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum sem lagður var fyrir árið 2012 

(Guðrún Ragnarsdóttir, 2012a). 6) Sá hluti spurningalistans sem snýr að líðan tengda starfi og 

lífsgæðamati náms- og starfsráðgjafa byggir á matslistanum „Reeder Scale Inventory“ 

(Vanagas, 2005). RSI samanstendur af fjölmörgum atriðum sem mæla líkamlega og andlega 

líðan tengda störfum.   
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Spurningalistinn skiptist í þrjú eftirfarandi meginviðfangsefni: Starfsumhverfi og starfið 

þitt, samstarf og handleiðsla og gæði menntunar í náms- og starfsráðgjöf og símenntun. Auk 

þess voru spurningar um bakgrunn þátttakenda.  

        

Starfsumhverfi og starfið þitt  

Starfslýsing. Spurt var hvort starfslýsing væri til staðar og voru svarmöguleikar þrír það 

er: „já“, „nei“ og „er ekki viss“ og ef svo var hversu skýr starfslýsing væri. Svarmöguleikar voru 

frá „Mjög óskýr“ til „Mjög skýr“.  

Skilningur á störfum náms- og starfsráðgjafa. Spurt var um viðhorf náms- og 

starfsráðgjafa til skilnings samstarfsmanna og skólastjórnenda á störfum þeirra á vettvangi 

með sex atriðum. Dæmi um atriði: „Samstarfsfólk mitt sýnir starfi mínu skilning“ og  

„Skólastjórnendur sýna starfi mínu skilning“. Atriðin voru mæld á fimm punkta kvarða frá „Á 

mjög vel við“ til „ Á mjög illa við“.  

Álag tengt starfi. Spurt var um hvort álag tengt starfi þátttakenda almennt annars vegar 

og vegna fjölda nemenda á hvert stöðugildi hins vegar. Atriðin voru mæld á fimm punkta 

kvarða frá „Mjög lítið“ til „Mjög mikið“. 

Streita tengd starfi (e. psychosocial stress): Spurt var um streitutengda þætti í störfum  

þátttakenda, andlega sem líkamlega með mælitækinu „Reeder Scale Inventory“. Kvarðinn 

samanstóð af tólf atriðum. Dæmi um atriði: „Ég er yfirleitt uppspennt/ur og kvíðin/nn“ og „Í 

lok vinnudags er ég mjög þreytt/ur andlega“. Atriðin voru mæld á fimm punkta kvarða frá 

„Mjög sammála“ til „Mjög ósammála“. Svörin voru kóðuð þannig að því hærra gildi því meiri 

streita tengd starfi.  

Staðhæfingar um störf náms- og starfsráðgjafa (e. job characteristics). Spurt var um 

færni, þekkingu og  kröfur sem þátttakendur töldu sig þurfa búa yfir fyrir starfið út frá 

mælitækinu „Reeder Scale“. Um var að ræða ellefu atriði, til dæmis: „Það er mikill 

fjölbreytileiki í verkefnum mínum á vinnustað“ og „Ég hef mjög lítið frelsi varðandi hvernig ég 

framkvæmi störf mín“. Atriðin voru mæld á fimm punkta kvarða frá „Mjög sammála“ til 

„Mjög ósammála“.  

Lífsgæðamat (e. quality of life): Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á eigin 

lífsgæði síðastliðna tólf mánuði með mælitækinu „Reeder Scale“. Taka átti mið af öllum 
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daglegum athöfnum bæði í starfi sem og einkalífi. Lífsgæðin voru mæld á tíu punkta kvarða 

frá 0, „Verstu hugsanlegu lífsgæði“ til 10, „Bestu hugsanlegu lífsgæði“.  

Hlutfall verkþátta í starfi. Þátttakendur voru beðnir um að meta hve hátt hlutfall af 

starfi þeirra fælist í tilteknum verkþáttum. Spurt var um átta verkþætti sem náms- og 

starfsráðgjafar sinna gjarnan í störfum sínum innan veggja skólanna, til dæmis náms- og 

starfsfræðslu og kennslu í námstækni. Atriðin voru mæld á átta punkta kvarða frá „Er ekki 

hluti að mínu starfi“ til „Meira en 60%“. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir vildu hafa 

verkþáttaskiptinguna með öðrum hætti og þeir sem svöruðu því játandi röðuðu 

verkþáttunum eftir því hvernig þeir vildu hafa þá hlutfallslega. 

Persónuleg ráðgjöf. Þátttakendur voru beðnir um að meta í hverju persónuleg ráðgjöf 

sem þeir sinntu fælist helst. Spurt var um sjö verkþætti, til dæmis ráðgjöf við nemendur um 

hegðun í skólanum og hópráðgjöf um samskipti/félagslega færni. Atriðin voru mæld á sjö 

punkta kvarða frá „mest“ til „minnst“.  

 

Samstarf og handleiðsla 

Samstarf. Um er að ræða nokkur atriði er tengjast samstarfi náms- og starfsráðgjafa við 

aðra fagaðila innan sömu stéttar. Spurt var um umfang eða magn samstarfs og voru 

svarmöguleikar sex talsins. Dæmi um svarmöguleika: „Einu sinni í viku eða oftar“ og „Einu 

sinni þriðja hvern mánuð eða sjaldnar“. Jafnframt var spurt út í með hvaða hætti samstarfi 

væri háttað og voru svarmöguleikar þar einnig sex talsins. Dæmi um atriði: „Með reglulegum 

fundum (augliti til auglitis)“ og „Með óreglulegum símafundum“. Þátttakendur voru beðnir 

um að merkja við allt sem við átti. Í þriðja lagi var spurt um að hve miklu eða litlu leyti 

þátttakendur töldu samstarf vera milli náms- og starfsráðgjafa. Atriðin voru mæld á fimm 

punkta kvarða frá „Mjög miklu“ til „Mjög litlu“. Í fjórða og síðasta lagi voru þátttakendur 

beðnir um að raða fyrirfram ákveðnum tíu atriðum varðandi hvað þeim þótti mikilvægast að 

ræða í samstarfi frá „Mikilvægast“ til „Síst mikilvægast“. Dæmi um atriði voru: „Fagvitund“ og 

„Siðferðileg vafamál“.  

 Handleiðsla. Náms- og starfsráðgjafar voru spurðir hvort þeir hefðu á starfsferli sínum 

sótt sér handleiðslu, veitt öðrum náms- og starfsráðgjöfum handleiðslu og hvort þeir sóttu 

sér handleiðslu á meðan á rannsókninni stóð. Þeir sem höfðu sótt sér handleiðslu eða voru í 

handleiðslu voru spurðir um fjölda skipta og voru atriðin mæld á fimm punkta kvarða frá „Í 1 
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– 5 skipti“ til „Í 30 skipti eða oftar“. Einnig var spurt um hvaða tegund handleiðslu þeir höfðu 

tekið þátt í og svarmöguleikar voru fjórir eða „Jafningjahandleiðsla“, Klínísk 

einstaklingshandleiðsla“, „Hóphandleiðsla“ og „Með öðrum hætti“. Þátttakendur voru beðnir 

um að merkja við allt sem við átti. Spurt var út í hver hefði borið kostnaðinn af þeirri 

handleiðslu sem þátttakandi hafði sótt og voru svarmöguleikar fimm talsins auk opins 

svarmöguleika. Til dæmis: „Ég sjálf/ur“ og „Að hluta til ég sjálf/ur og að hluta til 

vinnuveitandi minn“. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við allt sem við átti. 

Þátttakendur voru spurðir hvenær á starfsferlinum þeir töldu handleiðslu nýtast best og voru 

atriðin fjögur talsins, dæmi um atriði: „Á fyrsta starfsári“ og „Með reglulegu millibili alltaf“ 

auk opins svarmöguleika. Spurt var um hversu miklu eða litlu máli náms- og starfsráðgjafar 

töldu það skipta að fá handleiðslu og voru atriðið mæld á sex punkta kvarða frá „Hef ekki 

skoðun á því“ til „Mjög miklu“. Jafnframt voru þátttakendur spurðir hvern þeir töldu helsta 

ávinning af handleiðslu og voru svarmöguleikarnir níu auk opins svarmöguleika. Dæmi um 

atriði: „Þróun fagímyndar“ og „Fá nýja sýn á ýmis málefni“. Þátttakendur voru beðnir um að 

velja þrjá mikilvægustu þættina að þeirra mati. Þáttakendur voru spurðir hvað hafi orðið til 

þess að þeir völdu náms- og starfsráðgjöf sem starfsvettvang og voru svarmöguleikar fimm 

talsins auk opins svarmöguleika, til dæmis: „Áhugi á starfinu“ og „Mig langaði að breyta til“. 

Einnig var spurt hvort þátttakendur töldu sig koma til með að sinna því starfi sem þeir sinna í 

dag næstu fimm árin. Svarmöguleikar voru fimm, til dæmis: „Já“, „Já, en með örlitlum 

áherslubreytingum“ og „Nei, ekki í núverandi mynd“. 

 

Gæði náms í náms- og starfsráðgjöf og símenntun 

Námið. Þátttakendur voru beðnir um að meta hversu góðan eða slakan undirbúning þeim 

þótti þeir fá fyrir starfið í námi sínu í náms- og starfsráðgjöf. Dæmi um atriði „Mjög góðan 

undirbúning“ til „Mjög slakan undirbúning“. Svörin voru kóðuð þannig að því hærra gildi því 

betri undirbúningur fyrir starfið. Einnig voru svarendur beðnir um að leggja mat á hvaða 

verkþætti þeim þótti nauðsynlegt að bæta í því námi sem þeir luku. Um var að ræða tólf 

verkþætti og voru þátttakendur beðnir um að merkja við allt sem við átti, til dæmis:. „Nýta 

tæknimiðla í starfi (sérstaklega veraldavefinn)“, „Beita kenningum í framkvæmd“ og „Búa 

nemendur undir náms- og starfsval“. Jafnframt voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á 

aðferðir sem nauðsynlegt væri að bæta þekkingu þeirra í og merkja við allt sem við átti, til 

dæmis: „Þjálfun í námstækni (glósutækni, lestrartækni, tímastjórnun o.fl.) og „Þekkingu á 



  

40 

samstarfsaðilum stoðkerfis (prestar, félagsþjónusta, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, 

geðdeild o.fl.). Þar að auki voru þátttakendur beðnir um að meta hversu vel eða illa þeir töldu 

sig í stakk búna til að leiðbeina nemendum með 1) áframhaldandi bóknám, 2) verknám eða 

3) skiptinám að loknum grunn- og/eða framhaldsskóla. Atriðin voru mæld á fimm punkta 

kvarða frá "Mjög vel“ til „Mjög illa“.  

Símenntun. Spurt var um þátttöku í símenntun síðastliðna 12 mánuði og voru 

svarmöguleikarnir á fimm punkta kvarða frá „Aldrei“ til „Fimm sinnum eða oftar“. Einnig var 

spurt hver hefði helst átt frumkvæðið að því að þeir sóttu símenntun og voru svarmöguleikar 

fimm talsins auk opins svarmöguleika, til dæmis: „Ég sjálfur“ og „Starfsfélagi minn“. Jafnframt 

voru þátttakendur spurðir um ástæður að baki þeirri ákvörðun að taka þátt í símenntun og 

voru svarmöguleikar fimm talsins, til dæmis: „Áhugi á starfinu“ og „Vegna félagslegra 

þarfa/hitta annað fagfólk“. Hér átti að merkja við allt sem þátttakendum þótti eiga við. Að 

auki voru þátttakendur beðnir um að meta hversu vel eða illa þeim þótti sú símenntun sem 

þeir sóttu hafa nýst sér. Atriðin voru mæld á fimm punkta kvarða frá „Mjög vel“ til „Mjög illa“.  

Að lokum voru allir þátttakendur beðnir um að leggja mat á hver þeim þótti vera 

hæfilegur fjöldi nemenda á hvert 100% stöðugildi náms- og starfsráðgjafa á hvoru skólastigi 

fyrir sig. 

 

Bakgrunnur  

Náms- og starfsráðgjafar voru einnig spurðir út í bakgrunn sinn, það er kyn, fæðingaár, 

starfsaldur sem náms- og starfsráðgjafi í heild og í núverandi starfi. Einnig var spurt um 

tegund starfsvettvangs og staðsetningu á landinu, ráðningarform og stöðugildi, menntun og 

félagsaðild.  

 Við gerð spurningalistans las leiðbeinandi hann yfir og gaf góðar ábendingar og ráð. Til 

að forprófa listann var hann lagður fyrir þrjá meistaranema í náms- og starfsráðgjöf og þrjá 

starfandi náms- og starfsráðgjafa sem ekki voru þátttakendur í rannsókninni. Tekið var tillit til 

þeirra ábendinga sem bárust við endanlega útgáfu listans og spurningar lagfærðar eftir því 

sem við átti.  
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Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar var alfarið í höndum höfundar verkefnisins. Samband var haft 

við formann Félags náms- og starfsráðgjafa (FNS), Helgu Helgadóttur og hjá henni fenginn 

netfangalisti félagsmanna. Í framhaldinu voru fundnir þeir félagsmenn sem störfuðu í grunn- 

og framhaldsskólum. Til að reyna að ná til allra starfandi náms- og starfsráðgjafa beggja 

skólastiga var farið inn á heimasíður skólanna og upplýsingar þaðan bornar saman við gögnin 

frá FNS. Nokkrir einstaklingar reyndust ekki vera félagsmenn í FNS og fengu þeir einnig 

sendan spurningalistann. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (tilkynning nr. 

S7083/2014, sjá fylgiskjal 1). Rafræn gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 14. nóvember til 4. 

desember árið 2014. Sendar voru þrjár áminningar til þátttakenda um að svara könnuninni 

það er einni viku og tveimur vikum eftir upphafsdagsetningu og þremur dögum fyrir 

lokadagsetningu. 

 Kynningabréf (sjá fylgiskjal 2) þar sem fram kom slóð á spurningalistann var send á 

netföng allra náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum í landinu. Tekið var fram 

að ekki bæri neinum skylda til að taka þátt í könnuninni né að svara öllum spurningum 

hennar. Engu að síður var bent á að til að fá sem áreiðanlegastar niðurstöður væri gott ef 

sem flestir tækju þátt. Einnig kom fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt við úrvinnslu gagnanna.  

 

Úrvinnsla 

Í tölfræðilegri úrvinnslu var notast við 20. útgáfu af forritinu SPSS. Notuð var lýsandi tölfræði 

(tíðni og hlutföll), könnuð tengsl milli breyta með Spearman´s rho og notuð viðeigandi 

marktektarpróf, það er Kí- kvaðrat, t- próf og einhliða dreifigreining. Þar að auki var notuð 

aðhvarfsgreining (e. multiple regression) til að kanna forspá í streitu tengda starfi við aldur, 

starfshlutfall og nemendafjölda. Til að greina svör þátttakenda voru notaðar 

bakgrunnsbreyturnar starfsaldur, starfshlutfall, stöðugildi og tegund vettvangs.  
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar og skiptist hann í fimm undirkafla 

og tekur skiptingin mið af rannsóknarspurningum verkefnisins. Í fyrsta kafla er fjallað um 

bakgrunn þátttakenda. Í öðrum kafla eru kynntar niðurstöður um helstu verkþætti, skiptingu 

og umfang þeirra í störfum náms- og starfsráðgjafa auk skiptingu verkefna í persónulegri 

ráðgjöf. Í þriðja kafla er fjallað um álag í starfi, annars vegar almennt og hins vegar vegna 

fjölda nemenda á hvert stöðugildi auk streitu tengda starfi. Einnig verða kynntar niðurstöður 

um nokkrar staðhæfingar á störfum náms- og starfsráðgjafa sem fela í sér mat þeirra á færni, 

þekkingu og kröfum sem í starfinu felast. Í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar um bjargráð 

sem eru handleiðsla, samstarf og endurmenntun og skoðuð tengsl virkni náms- og 

starfsráðgjafa í bjargráðum við streitu tengda starfi. Einnig er fjallað um viðhorf til náms og 

hvernig það nýttist í starfi. Í fimmta og síðasta kafla er fjallað um starfslýsingar náms- og 

starfsráðgjafa, viðhorf þeirra til skilnings á störfum þeirra af hálfu samstarfsmanna og 

skólastjórnenda ásamt lífsgæðamati.  

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Alls voru þátttakendur 90 manns, 86 konur eða tæplega 96% og 4 karlar eða rúmlega 4%. 

Í mynd tvö má sjá aldur þátttakenda í rannsókninni en hann var á bilinu 31 til 66 ára.  

 

 

Mynd 2. Aldursskipting þátttakenda (N = 80). 
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Stærsti hópurinn eða rétt tæplega helmingur var á aldrinum 41-50 ára. Fæstir eða 

einungis fimm (6%) þátttakenda voru á aldrinum 61 árs og eldri.  

Þátttakendur voru spurðir um heildarstarfsaldur í starfi sem náms- og starfsráðgjafi og 

starfsaldur á núverandi vinnustað, sjá mynd þrjú. 
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Mynd 3. Heildarstarfsaldur og starfsaldur á núverandi vinnustað (N = 84/N = 80)  

 

Hlutfallslega stærsti hópurinn sem gaf upp heildarstarfsaldur sem náms- og starfsráðgjafi 

höfðu starfað í 6-10 ár eða um þriðjungur og fæstir í 21 ár eða lengur. Þegar litið var til 

starfsaldurs á núverandi vinnustað mátti sjá að þar voru þátttakendur einnig hlutfallslega 

flestir sem höfðu starfað á núverandi vinnustað í 6-10 ár. Hlutfallslega flestir náms- og 

starfsráðgjafa voru í 100% starfshlutfalli eða 60% þátttakenda. Þeir náms- og starfsráðgjafa 

sem störfuðu í 50% starfshlutfalli og minna voru 18% og 22% voru í starfshlutfalli frá 51% til 

90%.  

Náms- og starfsráðgjafar voru spurðir hvort þeir störfuðu á höfuðborgarsvæðinu eða á 

landsbyggðinni og sýndu niðurstöður að nokkuð jafnt hlutfall var milli höfuðborgarsvæðis og 

landsbyggðar á báðum skólastigum. 55% störfuðu í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og 

45% á landsbyggðinni. 58% störfuðu í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu og 42% á 

landsbyggðinni. 

Náms- og starfsráðgjafar voru einnig spurðir um ráðningarform við núverandi 

starfsvettvang og sýndu niðurstöður að langflestir eða 88% voru fastráðnir. Mikill meirihluti 
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eða 93% voru aðilar í Kennarasambandi Íslands. Áttatíu og þrír þátttakenda eða 93% voru 

félagsmenn í Félagi náms- og starfsráðgjafa (FNS).  

 

Helstu verkþættir og skipting þeirra 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hve hátt hlutfall af starfi þeirra fælist í tilteknum 

verkþáttum og má sjá hlutföll skiptingarinnar í mynd fjögur.  

 
Mynd 4. Skipting verkþátta beggja skólastiga síðustu 12 mánuði. 
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Niðurstöður sýndu að mest af tíma náms- og starfsráðgjafa miðað við síðustu 12 

mánuði fór í persónulega ráðgjöf. Ríflega helmingur þátttakenda taldi að meira en 40% af 

tíma þeirra í starfi hafi farið í persónulega ráðgjöf og fimmtungur að meira en 60% tímans 

færi í hana. Þegar náms- og starfsfræðslan var skoðuð mátti sjá að rúmlega þriðjungur 

þátttakenda  töldu minna en 10% tímans fara í hana og rúmlega þriðjungur 11 – 20% á 

síðustu 12 mánuðum. Rúmlega helmingur þátttakenda taldi minna en 10% tíma starfsins fara 

í kennslu í námstækni á síðustu 12 mánuðum. Tæplega þriðjungur taldi 11 – 20% af tíma 

sínum fara í námsstuðning (sérúrræði) og tæplega fjórðungur þátttakenda 21% og meira. 

Spurt var um hvort þátttakendur vildu hafa skiptingu verkþátta í störfum þeirra síðustu 

12 mánuði með öðrum hætti. Rétt rúmlega helmingur svaraði því játandi, tæplega 

fjórðungur svaraði því neitandi og rúmlega fjórðungur þátttakenda var ekki viss. Ekki var um 

marktækan mun að ræða eftir skólastigum um hvort náms- og starfsráðgjafar vildu hafa 

skiptingu verkþátta með öðrum hætti samkvæmt Kí-kvaðrat prófi, χ²(2, N = 80), 4,32, p > 

0,05.  

Á mynd fimm má sjá þá verkþætti sem flestir þeirra sem svöruðu játandi vildu hafa 

með öðrum hætti en þeir voru síðustu 12 mánuðina. 

 

 

Mynd 5. Hvernig myndir þú vilja hafa skiptingu verkþátta í starfi þínu sem   
                 náms- og starfsráðgjafi? 
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Hér má sjá þá þrjá þætti sem flestir náms- og starfsráðgjafar vildu annað hvort sinna 

meira í störfum sínum eða minna. Tæplega 90% þátttakenda vildu að hlutfall persónulegrar 

ráðgjafar í starfi þeirra væri 40% eða minna. Ekki kom fram marktækur munur eftir 

skólastigum um hversu mikið þátttakendur vildu sinna persónulegri ráðgjöf samkvæmt Kí-

kvaðrat prófi, χ²(6, N = 54), 6,35, p > 0,05. Rúmlega 60% þátttakenda vildu að hlutfall náms- 

og starfsfræðslu væri 21% og meira af starfinu. Kí-kvaðrat próf sýndi marktækan mun eftir 

skólastigum hvað varðar náms- og starfsfræðslu, χ²(5, N = 53), 13,99, p < 0,05. Meirihluti 

náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum vildu minnka umfang náms- og starfsfræðslu í 

störfum sínum en náms- og starfsráðgjafar í grunnskólunum vildu auka umfang hennar. 

Námsstuðningi (sérrúræði) vildu 90% þátttakenda sinna minna en 10% í störfum sínum. Ekki 

kom fram marktækur munur eftir skólastigum samkvæmt Kí-kvaðrat prófi, χ²(2, N = 50), 4,52, 

p > 0,05. 

Á mynd sex má sjá hvernig umfang mismunandi verkefna tengdum persónulegri 

ráðgjöf skiptist á síðustu tólf mánuðum í starfi. Þátttakendur voru beðnir um að velja þá þrjá 

þætti í persónulegri ráðgjöf sem þeir sinntu mest og sýnir myndin hve hátt hlutfall svarenda 

setti viðkomandi þátt í sæti eitt til þrjú.  

 

 
Mynd 6. Skipting verkefna í persónulegri ráðgjöf (N = 73). 
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Hér sést að ráðgjöf við nemendur um persónuleg málefni var mjög stór hluti af 

persónulegri ráðgjöf á báðum skólastigum en 91% náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólunum settu þáttinn í sæti eitt til þrjú og 84% í grunnskólunum. Á báðum 

skólastigum hafa lang fæstir sett þáttinn hópráðgjöf tengd persónulegu lífi (t.d. skilnaður, 

dauðsfall, neysla) í fyrsta til þriðja sæti eða einungis 8% í grunnskólum og 5% í 

framhaldsskólum. Munur kom fram milli skólastiga samkvæmt Kí-kvaðrat prófi. Fram kom að 

ráðgjöf við nemendur um áföll og/eða ýmsa erfiðleika sem upp geta komið var veigameiri 

þáttur í persónulegri ráðgjöf í framhaldsskólum (77%) en grunnskólum (37%),  χ²(6, N = 73) = 

17,83, p < 0,01. Einnig kom fram að töluvert var um hópráðgjöf um samskipti og félagslega 

færni í grunnskólum (41%) en enginn náms- og starfsráðgjafi í framhaldsskólum valdi það 

sem einn af þremur þáttum sem þeir sinntu mest í persónulegri ráðgjöf.  

 

Álag og streita tengd starfi  

Hér verða kynntar niðurstöður um álag og streitu tengda starfi. Þátttakendur voru spurðir 

hversu mikið eða lítið þeir töldu álag sem fylgir starfinu vera almennt annars vegar og álag 

sem fylgir starfinu vegna fjölda nemenda á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa við 

skólann hins vegar. Niðurstöður sýndu að 93% þátttakenda töldu álag tengt starfi vera frekar 

mikið og mjög mikið. Niðurstöður sýndu einnig að 81% þátttakenda töldu álag vegna fjölda 

nemenda á hvert stöðugildi við skólann vera frekar mikið, mjög mikið eða að öllu leyti. Kí-

kvaðrat próf sýndi að ekki var marktækur munur eftir skólastigum á álagi í starfi almennt, 

χ²(2, N = 82) = 0,45, p > 0,05, né varðandi  álag vegna fjölda nemenda á hvert stöðugildi við 

skólann χ²(4, N = 79) = 7,18, p > 0,05.  

Þátttakendur voru spurðir um hvort þeir teldu sig enn sinna þessu starfi að fimm árum 

liðnum. Um 60% þáttakenda svöruðu því játandi um 30% voru ekki vissir og tæplega 10% 

svöruðu því neitandi. Ekki kom fram marktækur munur eftir skólastigum á því hvort þeir 

teldu sig sinna þessu starfi að fimm árum liðnum samkvæmt Kí-kvaðrat prófi, χ²(2, N = 78) = 

1,59, p > 0,05.  

Skoðað var hvort náms- og starfsráðgjafar sem upplifðu meira álag í starfi væru líklegri 

til að skipta um starfsvettvang á næstu fimm árum en þeir sem upplifðu minna álag í starfi. 

Ekki kom fram marktækur munur eftir skólastigum á upplifun álags og þess að skipta um 

starfsvettvang á næstu fimm árum samkvæmt Kí-kvaðrat prófi, χ²(4, N = 78) = 2,49, p > 0,05.  
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Náms- og starfsráðgjafar voru beðnir um að meta þætti sem mæla streitu tengda starfi  

á vinnustað andlega sem líkamlega síðastliðna tólf mánuði eftir 12 atriða lista „Reeder Scale 

Inventory“, sjá mynd sjö. 

 

Mynd 7. Streita tengd starfi 

 

Á mynd sjö má sjá að meirihluti náms- og starfsráðgjafa taldi sig vera mjög þreytta andlega í 

lok vinnudags eða 67%. Tæplega 40% töldu að um væri að ræða marga kvíðavekjandi þætti í 

störfum þeirra og svipað hlutfall töldu að í lok vinnudags væri líkamleg orka þeirra á þrotum. 

Þriðjungur þátttakenda taldi dagleg störf sín vera afar áreynslumikil og stressandi. Enginn var 

sammála eða mjög sammála þættinum „Ég er mjög stressuð/stressaður í samskiptum við 

annað fólk” og einungis 1% sagðist svitna í lófunum þegar hann hugsar um vinnuna. Ekki 

reyndist marktækur munur á streitu tengda starfi eftir skólastigum samkvæmt Kí-kvaðrat 

prófi fyrir utan þáttinn „Ég hef oft átt erfitt með svefn síðastliðna 12 mánuði”, χ²(4, N = 81), 

10,09, p < 0,05. Hlutfallslega fleiri náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum (20,8%) töldu 

sig oft hafa átt erfitt með svefn síðastliðna 12 mánuði en í grunnskólum (10,7%).  
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Spurt var um hvort þátttakendur teldu sig ná að sinna verkefnum sínum yfir daginn og 

sýndu niðurstöður að tveir af hverjum þremur náms- og starfsráðgjöfum töldu sig ekki ná að 

sinna verkefnum sínum yfir vinnudaginn. Kí-kvaðrat próf sýndu að ekki var marktækur munur 

eftir skólastigum á hvort þátttakendur næðu að sinna verkefnum sínum yfir daginn, χ²(4, N = 

82), 6,06, p > 0,05. 

 

Athugað var með marghliða aðhvarfsgreiningu hvort nemendafjöldi á hvert stöðugildi í 

skólanum sem þátttakandi starfaði við, starfshlutfall svarenda og aldur spáði fyrir streitu 

tengda starfi. Niðurstöður má sjá í töflu eitt. 

Tafla 2. Aðhvarfsgreining fyrir streitu tengda starfi. 

                            Marktekt 
Breytur                 B              SE B           β  t – gildi           p - gildi 

Starfshlutfall       -0,002         0,005      -0,042           -0,322      0,749 

Aldur          0,000         0,012        0,001             0,005      0,996 

Nemendafjöldi á stöðugildi      0,001         0,001        0,181             1,382      0,172 

 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýndu að aldur, starfshlutfall og nemendafjöldi á 

stöðugildi spáðu ekki fyrir um streitu tengda starfi, F (3, 68) = 0,663, p > 0,05.  

Náms- og starfsráðgjafar voru beðnir um að meta nokkrar staðhæfingar um störf sín. 

Fól það í sér að leggja mat á þá færni, þekkingu og kröfur sem þeir töldu sig þurfa búa yfir 

fyrir starfið. Niðurstöður má sjá á mynd átta. 
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Mynd 8. Staðhæfingar um störf náms- og starfsráðgjafa 

 

Hlutfallslega flestir töldu að starfið krefðist mikillar faglegrar færni eða 91%. Mjög hátt 

hlutfall þátttakenda töldu að starfið krefðist þess að þeir lærðu nýja hluti og að þeir tækju 

margar sjálfstæðar ákvarðanir varðandi störf sín eða 87%. Einnig var mjög hátt hlutfall sem 

taldi mikinn fjölbreytileika felast í verkefnum þeirra á vinnustað og að starfið krefðist þess að 

þeir leggðu hart að sér eða 86%. Að auki mátti sjá að 83% þátttakenda töldu starfið krefjast 

þess að þeir væru skapandi. Yfir helmingur þátttakenda töldu sig vera beðna um að taka að 

sér mikið magn verkefna eða 61% og 59% töldu starfið krefjast þess að verkefnum væri lokið 

hratt. Ekki kom fram marktækur munur á staðhæfingum um störf náms- og starfsráðgjafa 

eftir skólastigum samkvæmt Kí-kvaðrat prófi. 
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Bjargráð  

Handleiðsla 

Náms- og starfsráðgjafar voru beðnir um að gefa upp hversu oft þeir hefðu sótt sér tíma með 

handleiðara á ferli sínum, sjá mynd níu. 

 

49%

19%

12%

7%

14%

Í 1 - 5 skipti Í 6 - 10 skipti Í 11 - 20 skipti

Í 21 - 30 skipti Í 30 skipti eða oftar

 

Mynd 9. Hversu oft sótt tíma með handleiðara 

 

Hlutfallslega flestir höfðu sótt sér handleiðslu í 1 – 5 skipti skipti á starfsferli sínum eða 

tæplega helmingur þeirra sem svöruðu og hlutfallslega fæstir höfðu sótt sér handleiðslu í 21 

– 30 skipti eða 7% þátttakenda. Þáttakendur voru einnig spurðir um hvern þeir töldu helsta 

ávinning af handleiðslu vera fyrir náms- og starfsráðgjafa. Ríflega helmingur (56%) taldi 

helsta ávinning af handleiðslu vera faglegan stuðning og fjórir af hverjum fimm töldu að 

náms- og starfsráðgjafar ættu að sækja sér handleiðslu með reglulegu millibili alltaf. Spurt 

var um af hvaða tagi handleiðslan væri sem  þátttakendur höfðu sótt sér. Sú handleiðsla sem 

flestir höfðu sótt sér var klínísk einstaklingshandleiðsla (á stofu hjá sérmenntuðum aðila) eða 

um þriðjungur þátttakenda. Um fjórðungur sögðust hafa sótt sér jafningjahandleiðslu og 

einungis 10% þátttakenda höfðu sótt sér hóphandleiðslu. Spurt var um hver hefði borið 

kostnaðinn af þeirri handleiðslu sem þátttakendur höfðu sótt. Hlutfallslega flestir eða 

tæplega fimmtungur þátttakenda sögðu að kostnaðurinn af handleiðslu hefði verið að hluta 

til á kostnað þeirra sjálfra og að hluta til stéttarfélags. Þeir sem báru kostnaðinn af 

handleiðslu sjálfir voru 14% þátttakenda og vinnuveitandi bar kostnaðinn einnig í 14% tilvika. 



  

52 

Stéttarfélagið greiddi fyrir handleiðslu í 12% tilvika. Ekki komu fram marktækur munur eftir 

skólastigum varðandi fjölda skipta sem náms- og starfsráðgjafar höfðu sótt sér tíma með 

handleiðara samkvæmt Kí-kvaðrat prófi, χ²(4, N = 43) = 7,42, p > 0,05. 

Samstarf 

Mynd 10 sýnir hlutfallslega virkni í samstarfi. 

  

29%

23%
17%

12%

12%

Einu sinni í viku eða oftar

Tvisvar til þrisvar í mánuði

Einu sinni í mánuði að jafnaði

Einu sinni annan hvern mánuð að jafnaði

Einu sinni þriðja hvern mánuð eða sjaldnar

 

Mynd 10. Hversu oft eða sjaldan ert þú í samstarfi við aðra starfandi náms- og  
                starfsráðgjafa ? 

 

Tæplega þriðjungur þátttakenda sögðust hafa átt í samstarfi við aðra náms- og starfsráðgjafa 

einu sinni í viku eða oftar á síðustu 12 mánuðum og tæplega fjórðungur tvisvar til þrisvar 

sinnum í mánuði. Þeir náms- og starfsráðgjafar sem áttu í samstarfi einu sinni þriðja hvern 

mánuð eða sjaldnar voru 12%. Spurt var um hversu mikilvægt þátttakendur töldu samstarf 

vera fyrir náms- og starfsráðgjafa. Lang flestir töldu mikilvægi samstarfs vera mjög mikið eða 

tæplega 80%. Einungis fjórir þátttakendur töldu samstarf skipta hvorki miklu né litlu máli. 

Spurt var um hvað náms- og starfsráðgjafar töldu mikilvægast fyrir sig að ræða í samstarfi við 

aðra innan fagstéttarinnar. Niðurstöður sýndu að þau málefni sem flestir töldu mikilvægast 

að ræða voru bjargráð, miðlun upplýsinga, fagvitund og fagþekking. Spurt var um hvernig 

samstarfi væri háttað við aðra náms- og starfsráðgjafa. Flestir sögðu það fara fram augliti til 

auglitis og oftast með fyrirfram skipulögðum hætti. Kí-kvaðrat próf sýndi marktækan mun 
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eftir skólastigum varðandi hversu oft þeir voru í samstarfi við aðra náms- og starfsráðgjafa, 

χ²(5, N = 77), 15,09, p < 0,01. Mun fleiri náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum (52%) áttu í 

samstarfi einu sinni í viku eða oftar en þeir sem störfuðu í framhaldsskólum (17%).  

Símenntun 

Á mynd 11 má sjá hlutfallslega skiptingu símenntunar hjá náms- og starfsráðgjöfum á síðustu 

12 mánuðum. 

8%

13%

17%

17%
15%

31%

Aldrei Einu sinni Tvisvar sinnum

Þrisvar sinnum Fjórum sinnum Fimm sinnum eða oftar

 

Mynd 11. Hversu oft hefur þú sótt þér símenntun af einhverju tagi á síðastliðnum  
                 12 mánuðum? 

 

Tæpur þriðjungur náms- og starfsráðgjafa sóttu sér símenntun fimm sinnum eða oftar á 

síðastliðnum 12 mánuðum. Einungis 8% sóttu sér ekki símenntun á síðastliðnum 12 

mánuðum. Spurt var um hversu vel eða illa sú símenntun sem þeir sóttu á síðustu 12 

mánuðum nýttust þeim eftir fimm þáttum. Niðurstöður sýndu að yfir helmingur taldi þáttinn  

að „auka færni og þekkingu í núverandi starfi“ hafa nýst best. Spurt var um hvaða ástæður 

lægju að baki ákvörðun þeirra að taka þátt í símenntun. Niðurstöður sýndu að 80% töldu 

helstu ástæðuna vera til að auka færni í núverandi starfi og 72% sögðu það vera til að auka 

þekkingu í núverandi starfi. Kí-kvaðrat próf sýndi marktækan mun eftir skólastigum varðandi 

fjölda skipta sem náms- og starfsráðgjafar höfðu sótt símenntun á síðustu 12 mánuðum, χ²(5, 

N = 78), 13,21, p < 0,05. Af þeim þátttakendum sem svöruðu mátti sjá að hlutfallslega fleiri 

náms- og starfsráðgjafar sem störfuðu í framhaldsskólum (36,5%) höfðu sótt símenntun 
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fimm sinnum eða oftar á síðustu 12 mánuðum en þeir sem störfuðu í grunnskólum (19,2%). 

Einnig mátti sjá að hlutfallslega fleiri sem störfuðu í grunnskólum (19,2%) höfðu aldrei sótt 

símenntun á síðustu 12 mánuðum en í framhaldsskólum (1,9%).  

Kannað var hvort munur væri á streitu tengda starfi eftir virkni í bjargráðunum 

handleiðslu, samstarfi og símenntun með einhliða dreifigreiningu. Ekki kom fram marktækur 

munur á streitueinkennum eftir bjargráðum: Niðurstöður fyrir handleiðslu, F = 1,1, p > 0,05: 

Niðurstöður fyrir samstarf, F = 0,35, p > 0,05: Niðurstöður fyrir símenntun, F = 0,35, p > 0,05.  

 

Menntun og viðhorf til eigin náms í náms- og starfsráðgjöf         

Þátttakendur voru spurðir út í hvaða menntun þeir höfðu lokið. Af þeim sem þátt tóku í 

rannsókninni höfðu um 80% lokið annað hvort diplómagráðu í náms- og starfsráðgjöf eða 

meistaragráðu, þar af voru 12 þátttakendur sem lokið höfðu hvorutveggja.  Þeir sem ekki 

höfðu lokið neinni menntun í náms- og starfsráðgjöf voru tæplega 20% þátttakenda sem 

störfuðu þó sem slíkir á báðum skólastigum.  

Skoðað var viðhorf þátttakenda til þeirrar menntunar sem þeir höfðu lokið á sviði 

náms- og starfsráðgjafar og voru þeir beðnir um að leggja mat á undirbúning fyrir starfið í 

námi sínu. Niðurstöður sýndu að þrír af hverjum fjórum í grunnskólum töldu sig hafa fengið 

mjög góðan eða frekar góðan undirbúning fyrir starfið í námi sínu í náms- og starfsráðgjöf. 

Tveir af hverjum þremur í framhaldsskólum töldu sig hafa fengið mjög góðan eða frekar 

góðan undirbúning fyrir starfið í námi sínu í náms- og starfsráðgjöf. Kí-kvaðrat próf sýndi að 

ekki var marktækur munur eftir skólastigum, χ²(4, N = 77) = 6,29, p > 0,18. 

Náms- og starfsráðgjafar voru einnig beðnir um að leggja mat á þá verkþætti sem þeim 

þótti þurfa að bæta í námi sínu í náms- og starfsráðgjöf og má sjá niðurstöður í mynd 12. 
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Mynd 12. Verkþættir sem þarf að bæta 

 

Hlutfallslega flestir þátttakenda sem svöruðu spurningunni töldu að bæta þyrfti verkþáttinn 

„Nýta tæknimiðla í starfi (sérstaklega veraldavefinn)“ eða þriðjungur. Fjórðungur taldi að 

bæta þyrfti verkþáttinn að „Standa að hópráðgjöf“ og um fimmtungur taldi að bæta þyrfti 

verkþáttinn „Nýta margs konar upplýsingaveitur“. Hlutfallslega fæstir töldu að bæta þyrfti 

verkþáttinn að „Nýta rannsóknir í starfi“ eða 12%. Ekki kom fram marktækur munur eftir 

skólastigum né eftir starfsaldri á verkþáttum sem þátttakendur töldu að bæta þyrfti í því 

námi sem þeir luku samkvæmt Kí-kvaðrat prófi.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um að leggja mat á aðferðir sem þeim þótti 

nauðsynlegt að bæta þyrfti þekkingu á, í því námi sem þeir höfðu lokið á sviði náms- og 

starfsráðgjafar. Niðurstöður má sjá í mynd 13. 
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Mynd 13. Aðferðir sem bæta þarf þekkingu á, í því námi sem hefur verið lokið í  
                 náms- og starfsráðgjöf 

 

Algengast var að náms- og starfsráðgjafar töldu að bæta þyrfti þekkingu í að vinna og 

leiðbeina fólki með þunglyndi og rúmlega fjórðungur taldi að bæta þyrfti þekkingu í að 

leiðbeina fólki með prófkvíða og úrræði því tengdu. Hlutfallslega fæstir töldu þörf á að bæta 

þekkingu í þjálfun í námstækni eða einungis 11% þátttakenda. Ekki reyndist marktækur 

munur eftir skólastigum varðandi aðferðir sem þátttakendur töldu að bæta þyrfti í því námi 

sem þeir höfðu lokið samkvæmt Kí-kvaðrat prófi fyrir utan aðferðina „Prófkvíða og úrræði 

(kvíðastjórnun)”, tæplega 40% náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum töldu að bæta 

þyrfti þennan verkþátt á móti tæplega 13% í grunnskólum, χ²(1, N = 90), 4,58, p < 0,05.  

Ekki reyndist marktækur munur eftir starfsaldri varðandi aðferðir sem þátttakendur töldu að 

bæta þyrfti í því námi sem þeir luku samkvæmt Kí-kvaðrat prófi. 

 

Starfslýsing og starfið þitt 

Spurt var um hvort starfslýsingu væri að finna á vinnustað þátttakenda fyrir störf þeirra. 

Meirihluti þátttakenda taldi starfslýsingu vera til staðar við skólann eða um 70%. Hlutfall 
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þeirra sem ekki voru vissir hvort starfslýsing væri við skólann var 22% og þátttakendur sem 

sögðu starfslýsingu ekki vera við skólann voru 7%. Ekki reyndist marktækur munur eftir 

skólastigum samkvæmt Kí-kvaðrat prófi, χ²(2, N = 82), 3,48, p > 0,18. 

Þeir sem sögðust hafa starfslýsingu fyrir störf sín voru spurðir hversu skýr eða óskýr 

hún væri. Einungis 8% töldu hana mjög eða frekar óskýra og 27% voru ekki vissir. Ekki 

reyndist marktækur munur eftir skólastigum samkvæmt Kí-kvaðrat prófi, χ²(4, N = 62), 4,65, 

p > 0,05. 

 Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á eigin lífsgæði síðustu 12 mán. Taka átti 

mið af öllum daglegum athöfnum bæði í starfi sem og einkalífi. Kí-kvaðrat próf sýndi að ekki 

var marktækur munur eftir skólastigum, χ²(8, N = 79), 7,92, p > 0,05. Þátttakendur merktu við 

á stiku þar sem verstu hugsanlegu lífsgæði voru „0“ og bestu hugsanlegu lífsgæði „10“. 

Langflestir töldu lífsgæði sín vera á bilinu 7 - 9 eða um 75% þátttakenda. 

Skoðuð voru tengsl milli skilnings skólastjórnenda og samstarfsmanna á störfum náms- 

og starfsráðgjafa og skýrleika starfslýsingar við mat þátttakenda á eigin lífsgæðum. Nokkuð 

sterk tengsl komu fram samkvæmt Spearman´s rho milli skilnings skólastjórnenda við mat 

þátttakenda á eigin lífsgæðum, því meiri skilning sem þátttakendur töldu sig fá frá 

skólastjórnendum því meiri lífsgæði töldu þeir sig hafa, rs = 0,54, p < 0,001. Einnig komu fram 

tengsl samkvæmt Spearman´s rho milli skilning samstarfsmanna við mat þátttakenda á eigin 

lífsgæðum, því meiri skilning sem þeir töldu sig fá frá samstarfsmönnum því meiri lífsgæði 

töldu þeir sig hafa, rs = 0,29, p < 0,01. Ekki komu fram tengsl samkvæmt Spearman´s rho milli 

skýrleika starfslýsingar við mat þátttakenda á eigin lífsgæðum. 
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Umræður 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að yfir helmingur náms- og starfsráðgjafa í grunn- 

og framhaldsskólum landsins vildu hafa skiptingu verkþátta í störfum sínum með öðrum 

hætti en þeir voru síðustu tólf mánuði í starfi. Mestur tími þeirra fór í persónulega ráðgjöf við 

nemendur. Langflestir ráðgjafanna töldu sig hafa mjög eða frekar skýra starfslýsingu fyrir 

störf sín og meirihluti taldi lífsgæði sín vera nokkuð mikil. Niðurstöður sýndu einnig að 

þátttakendur töldu lang flestir að skólastjórnendur og samstarfsmenn hefðu góðan eða mjög 

góðan skilning á störfum þeirra. Álag í starfi var frekar eða mjög mikið almennt og frekar 

mikið, mjög mikið eða að öllu leyti vegna fjölda nemenda á hvert stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa. Bentu niðurstöður til þess að þátttakendur finndu fyrir streitu tengda starfi. 

Meirihluti þátttakenda sóttu símenntun að einhverju marki á síðustu tólf mánuðum. 

Niðurstöður bentu til þess að samstarf milli náms- og starfsráðgjafa væri með nokkuð góðu 

móti en fleiri en færri áttu í reglulegu samstarfi á síðustu tólf mánuðum. Rétt um helmingur 

þátttakenda höfðu sótt sér tíma með handleiðara á síðustu tólf mánuðum en mjög misjafnt 

var hversu oft á tímabilinu. Niðurstöður bentu ekki til þess að meiri virkni náms- og 

starfsráðgjafa í bjargráðum leiddi til minni streitu tengda starfi. Meirihluti náms- og 

starfsráðgjafa taldi sig hafa fengið mjög góðan eða frekar góðan undirbúning fyrir starfið í því 

námi sem þeir luku.  

Verkþættir í störfum náms- og starfsráðgjafa voru mjög sambærilegir í grunn- og 

framhaldsskólum. Rétt rúmlega helmingur vildu hafa skiptingu þeirra með öðrum hætti en 

þeir voru síðustu 12 mánuði í starfi. Á báðum skólastigum var verkþátturinn persónuleg 

ráðgjöf áberandi og vildu flestir sinna þeim þætti minna. Einnig mátti sjá að náms- og 

starfsráðgjafar beggja skólastiga sinntu námsstuðningi (sérrúræði) töluvert en vildu gera 

minna af þeim verkþætti einnig. Að auki kom fram að náms- og starfsráðgjafar beggja 

skólastiga vildu sinna náms- og starfsfræðslu meira en þó vildu þeir sem störfuðu í 

framhaldsskólum gera minna af því en þeir sem störfuðu í grunnskólum. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við niðurstöður sem fram komu í greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum Reykjavíkur, en þar vildu náms- og starfsráðgjafar einnig sinna náms- og 

starfsfræðslu í mun meira mæli en þeir gerðu og persónulegri ráðgjöf minna (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). Þetta gæti bent til þess að  náms- og starfsfræðsla á báðum 

skólastigum líði fyrir hátt hlutfall persónulegrar ráðgjafar. Þegar verkefni tengd persónulegri 
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ráðgjöf voru könnuð mátti sjá mun milli skólastiganna tveggja. Mikill meirihluti náms- og 

starfsráðgjafa í framhaldsskólum taldi sig sinna ráðgjöf við nemendur um áföll og/eða ýmsa 

erfiðleika meira en þeir vildu gera en mun færri í grunnskólum. Einnig mátti sjá töluverðan 

mun eftir skólastigum varðandi hópráðgjöf um samskipti/félagslega færni en því sinntu 

náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum í mun meira mæli en þeir sem starfa í 

framhaldsskólum. Á þessu má sjá mikinn áherslumun og mætti mögulega rekja hann til 

aldurs og þroska nemenda. Í ljósi þessara niðurstaðna mætti leggja fram tillögu þess efnis að 

unnið verði eftir heilstæðri ráðgjafaáætlun sem samræmd yrði eftir skólastigum. Gera ætti 

ráð fyrir að skipta tíma náms- og starfsráðgjafans upp í eftirfarandi þætti byggt á fræðum 

Gyspers og Henderson (2014): Samráðsáætlun  10-15%, náms- og starfsfræðsla 35-45%, 

persónuleg ráðgjöf 30-40% og einstaklingsáætlun 5-10%. 

Starfslýsing náms- og starfsráðgjafa hefur oft verið rædd en til lengri tíma hefur henni 

verið ábótavant (Menntamálaráðuneytið, 1998). Ljóst er að á undanförnum árum hefur 

starfslýsing orðið skýrari og í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) má sjá nokkuð skýra 

starfslýsingu varðandi störf náms- og starfsráðgjafa á þeim vettvangi. Í Fræðslukönnun á 

vegum Félags náms- og starfsráðgjafa (2014) meðal félagsmanna var spurt hvort farið hefði 

fram endurskoðun á starfslýsingu þeirra eftir að starfsheitið náms- og starfsráðgjafi var 

lögverndað árið 2012. Játandi þeirri spurningu svöruðu um 65% þátttakenda sem má teljast 

nokkuð gott og gæti það gefið vísbendingar um umbætur hvað starfslýsingar varðar. Í 

rannsókn þessari sýndu niðurstöður að fleiri en færri töldu að nokkuð skýr starflýsing væri til 

staðar fyrir starf þeirra á vinnustað. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um að leggja mat á eigin lífsgæði og taka 

mið af öllum daglegum athöfnum bæði í starfi sem og einkalífi. Merkja átti við á stiku þar 

sem „0“ voru verstu hugsanlegu lífsgæði og „10“ bestu hugsanlegu lífsgæði, niðurstöður 

sýndu að langflestir eða tæplega 80% merktu 7 og hærra sem er nokkuð hátt og bendir til að 

lífsgæði séu nokkuð góð hjá flestum. Í niðurstöðum mátti einnig sjá að þeir náms- og 

starfsráðgjafar sem upplifðu góðan skilning á störfum sínum af hálfu skólastjórnenda eða 

samstarfsmanna mátu lífsgæði sín meiri. Áhugavert var að sjá þessar niðurstöður en þær 

sýna einnig á mjög skýran hátt hvað skilningur skólastjórnenda og samstarfsmanna skiptir 

miklu máli fyrir starfið. Rannsókn á vegum Vinnuverndunarstofnunar Evrópu (2013) sýndi 

meðal annars fram á að streituvaldar á vinnustað voru skortur á skilningi frá 

samstarfsmönnum eða yfirmönnum. 
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Þegar álag og streita tengd starfi var könnuð sýndu niðurstöður að langflestir eða yfir 

90% náms- og starfsráðgjafa sem þátt tóku í rannsókninni töldu álag í starfi vera mjög eða 

frekar mikið almennt og að öllu leyti, mjög eða frekar mikið vegna fjölda nemenda á hvert 

stöðugildi. Niðurstöður hvað varðar streitu tengda starfi sýndu að meirihluti náms- og 

starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum taldi sig vera mjög þreytta andlega að loknum 

vinnudegi eða vel yfir helmingur. Einnig mátti sjá að 40% þátttakenda taldi að um 

kvíðavekjandi þætti væri að ræða í störfum þeirra og að í lok vinnudags væri líkamleg orka 

þeirra á þrotum. Þessar tölur eru í ágætu samræmi við niðurstöður könnunar á 

starfsumhverfi félagsmanna KÍ í framhaldsskólum en þar sögðu 54% náms- og starfsráðgjafa 

starf sitt vera andlega erfitt og 63% taldi sig finna fyrir streitu í starfi (Guðrún Ragnarsdóttir, 

2012a). Rannsóknir hafa sýnt fram á að atburðir í lífi fólks sem tengjast umhverfi eða starfi 

geti haft streituvaldandi áhrif. Þættir eins og atvinnuleysi, spilling, starfsskilyrði, andrúmsloft 

á vinnustað, óheppilegar vinnuaðstæður og veikindi geti valdið streitu (Monat og Lazarus, 

1985.; Rollinson, 2005; Stojanovich, 2009). Það er áhyggjuefni ef álag er svo mikið eins og 

þessar tölur bera með sér og því nauðsynlegt að grípa inn í það ferli með árangursríkum 

aðferðum sem allra fyrst í þeim tilgangi að sporna við starfsþroti innan stéttarinnar. 

Starfsþrot getur átt sér stað þegar einstaklingar hafa unnið í lengri tíma í miklum 

streituvaldandi aðstæðum sem leiðir til vanlíðunar og minnkandi starfsánægju (Maslach og 

Jackson, 1981; Maslach o.fl., 2001).  

Líta má á fjölda nemenda á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa sem mögulegan 

áhrifavald streitu. Nemendafjöldi samkvæmt rannsókn þessari var mjög misjafn eða allt frá 

því að vera 124 til 655 nemendur í grunnskólum og 102 til 744 nemendur í framhaldsskólum 

á hvert stöðugidi. Að meðaltali var nemendafjöldi 374 í framhaldsskólum og 394 í 

grunnskólum á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa og hefur því farið lækkandi á báðum 

skólastigum ef miðað er við tölur frá árinu 2005. Þær tölur sýna að meðalnemendafjöldi á 

hvert stöðugildi í grunnskólum var 764 í grunnskólum og 422 í framhaldsskólum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a). Ljóst er að við virðumst vera að þokast í rétta átt hvað 

nemendafjölda á hvert stöðugildi varðar samkvæmt tillögum nefndar um eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum sem úrræðis gegn brottfalli nemenda. Í tillögum 

skýrslunnar er lagt til að ekki verði fleiri en 300 nemendur á hvert stöðugildi. 

(Menntamálaráðuneytið, 2008 – 2009). Í rannsókn Lapan, Gyspers og Petroski (2003) var 

sýnt fram á að þeir nemendur sem hafa fengið náms- og starfsráðgjöf ná betri árangri í námi, 
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hafa meiri trú á eigin hæfni til náms og eiga auðveldara með náms- og starfsval. Ekki er víst 

að góður árangur náist ef fjöldi nemenda er langt fyrir ofan þessa viðmiðunartölu á hvert 

stöðugildi náms- og starfsráðgjafa.  

Í rannsókninni komu ekki fram tengsl á milli fjölda nemenda á hvert stöðugildi náms- 

og starfsráðgjafa í skólanum sem þeir störfuðu við og vinnutengdrar streitu. Það er að segja 

að fleiri nemendur á hvert stöðugildi virtist ekki valda mælanlega meiri streitu en færri 

nemendur á hvert stöðugildi. Nokkrir þættir tengdir persónulegri ráðgjöf virtust þó hafa áhrif 

á streitustig þeirra. Sýnt hefur verið fram á að störf sem innihalda miklar kröfur en litla stjórn 

geta verið verulega streituvaldandi og geta haft skaðleg áhrif á heilsuna (Bowen og fl., 2013). 

Niðurstöður sýndu að virkni í bjargráðum, aldur og starfshlutfall spáðu ekki fyrir um streitu 

tengda starfi.  

Náms- og starfsráðgjafar lögðu mat á nokkrar staðhæfingar um störf sín sem tengist 

kröfum starfsins og færni- og þekkingarþáttum þess. Hátt hlutfall þátttakenda voru sammála 

því að starfið krefðist mikillar faglegrar færni, að þeir lærðu nýja hluti, að þeir tækju 

sjálfstæðar ákvarðanir um störf sín, að mikill fjölbreytileiki væri í verkefnum þeirra á 

vinnustað og að starfið krefðist þess að þeir væru skapandi. Einnig voru um 60% þátttakenda 

sammála eða mjög sammála um að þeir væru beðnir um að taka að sér mikið magn verkefna 

og að starfið krefðist skjótra vinnubragða. Gera má ráð fyrir að þeir þátttakendur sem töldu 

sig ekki ná að klára verkefni sín yfir vinnudaginn glími við að ná að uppfylla þessa tvo þætti.  

Áhersla var lögð á að skoða þrjú bjargráð sem eru símenntun, samstarf og handleiðsla. 

Náms- og starfsráðgjafar hafa átt kost á að sækja sér símenntun í sínu fagi en frá árinu 2012 

hefur Endurmenntun Háskóla Íslands verið í samstarfi við Félag náms- og starfsráðgjafa og 

boðið upp á ýmis námskeið á sviðinu (Endurmenntun Háskóla Íslands, 2012). Niðurstöður 

sýndu að náms- og starfsráðgjafar voru nokkuð virkir í að sækja sér símenntun eða tæplega 

þriðjungur fimm sinnum eða oftar og tæplega þriðjungur þrisvar til fjórum sinnum. Eru 

þessar niðurstöður nokkuð á skjön við niðurstöður fræðslukönnunar á vegum Félags náms- 

og starfsráðgjafa (FNS) vorið 2014 en þar mátti sjá að einungis tæplega 8% sögðust hafa sótt 

viðburði endurmenntunar af einhverju tagi á síðastliðnum 12 mánuðum en fjórðungur sótti 3 

– 4 viðburði (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2014). Skýrist þetta mögulega á því að fleiri 

námskeið hafi verið í boði eftir að fræðslukönnun lauk hjá FNS ásamt auknu framboði á 

vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands á námskeiðum sem þóttu áhugaverðari. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þátttaka í símenntun geti komið í veg fyrir félagslega einangrun og virkji 
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einstaklinga sem hana sækja til þátttöku í uppbyggingu samfélagsins. Talið er að um sterk 

tengsl sé að ræða milli menntunar og betri lífsgæða, efnahags og heilsufars (Soete, 1997). 

Samstarf við aðra náms- og starfsráðgjafa getur skipt sköpum hvað varðar líðan í starfi 

og oft er gott að fá aðra sýn á þau fjölmörgu málefni sem felast í þeim fjölbreyttu störfum 

sem náms- og starfsráðgjafar sinna. Leggja ætti áherslu á samstarf sem bestu leiðina í að 

takast á við innbyrðis félagsleg málefni skóla, fjölskyldu og kerfi samfélagsins (Mellin o.fl., 

2011). Samstarf getur verið með ólíku sniði og mjög mismunandi getur verið milli 

einstaklinga hvaða leið þeir velja. Ánægulegt var að sjá að nálægt þriðjungi þátttakenda 

svöruðu því til að þeir ættu í samstarfi við aðra náms- og starfsráðgjafa einu sinni í viku eða 

oftar. Mun fleiri náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum áttu í samstarfi við aðra einu sinni í 

viku eða oftar en í framhaldsskólum. Í niðurstöðum kom einnig fram að stundum væri um að 

ræða að fleiri en einn náms- og starfsráðgjafi störfuðu á sama vinnustað en einnig að margir 

hafi skipulagt samstarf til dæmis innan bæjarfélaga. Flestir sögðust eiga í samstarfi við aðra á 

reglulegum fundum augliti til auglitis en að auki sögðust margir notast  við tölvupóst og síma 

til að skipuleggja samstarf eða leita ráða hjá hvor öðrum. Mörg mikilvæg málefni er oft gott 

að ræða við aðra til að fá nýja sýn eða faglegar ráðleggingar frá jafningjum en þau málefni 

sem helst voru rædd voru bjargráð, miðlun upplýsinga, fagvitund og fagþekking. Samráð 

ásamt ráðgjöf og samhæfingu eru álitnir árangursríkir þættir í stefnu og leiðsögn skóla 

(Rowley, 2000). 

Handleiðsla er mjög mikilvæg þegar kemur að persónulegri og faglegri þróun náms- og 

starfsráðgjafa. Hún getur virkað sem áhrifarík aðferð til að uppfæra þekkingu sína og hæfni 

sem nauðsynlegt er að hlúa að þegar starfað er í hinu síbreytilega skólasamfélagi nútímans 

(Perera-Diltz og Mason, 2008). Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar mátti sjá að meirihluti 

náms- og starfsráðgjafa höfðu sótt sér handleiðslu í 1 – 5 skipti á sínum starfsferli og var sú 

handleiðsla oftar en ekki í formi jafningjahandleiðslu. Þegar litið er til þess hver ávinningur 

handleiðslu getur verið þá er hann ekki eingöngu í þágu fagmannsins heldur einnig fyrir 

þjónustuna sem náms- og starfsráðgjafinn veitir. Að því sögðu má leiða líkur að því að það sé 

einnig hagur vinnuveitanda ef starfsmenn fá handleiðslu í starfi sínu sem er í senn markviss 

og fagleg (Bernard og Goodyear, 2009). Samkvæmt niðurstöðum voru hlutfallslega flestir 

sammála því að náms- og starfsráðgjafar ættu að sækja sér tíma með handleiðara með 

reglulegu millibili alltaf og flestir sem höfðu gert það sóttu sér hana í formi klínískrar 

handleiðslu (á stofu hjá sérmenntuðum aðila). Einnig kom fram að á vinnustöðum þar sem 
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náms- og starfsráðgjafar starfa náið saman handleiða þeir gjarnan hvor annan og að auki 

kom fram að oft er samstarf mikið milli náms- og starfsráðgjafa í nágrenni við hver annan 

sem skilar sér sem handleiðsla. Í niðurstöðum mátti sjá að helstu ástæðurnar fyrir því að hafa 

valið sér náms- og starfsráðgjöf sem starfsvettvang voru áhugi á starfinu, vildu hafa jákvæð 

áhrif á nemendur og langaði að breyta til. Aðrar ástæður fyrir vali á starfsvettvangi voru 

meðal annars að hann væri gott framhald af því sem áður hafði verið lært, alltaf haft áhuga á 

hvernig fólk velur sér nám og störf og vilji til að ná til nemenda sem eiga erfitt uppdráttar í 

skólasamfélaginu og heima fyrir. Niðurstöður sýndu að þeir náms- og starfsráðgjafar sem 

töldu sig ekki koma til með að sinna þessu starfi að fimm árum liðnum nefndu ástæður fyrir 

því vera lág laun, mikið álag, starfsþreytu, of langan vinnudag, einangrun í starfi og vegna 

misræmis í verkefnaþáttum svo eitthvað sé nefnt.  

Niðurstöður sýndu að hlutfallslega flestir þátttakenda sem lokið höfðu þriggja ára eða 

styttra háskólanámi höfðu B.Ed. gráðu í kennaramenntun eða 30%, þeir sem lokið höfðu BA í 

uppeldis- og menntunarfræðum voru 22,5% og 12,5% höfðu lokið BA í félagsfræði og 12,5% í 

sálfræði. Þátttakendur sem lokið höfðu framhaldsmenntun á háskólastigi af einhverju tagi 

voru 43 talsins og þar af (31) í náms- og starfsráðgjöf, önnur framhaldsmenntun var 

félagsfræði, félagsráðgjöf, uppeldis- og menntunarfræði, menntunarfræði og 

uppeldissálfræði svo eitthvað sé nefnt.  Áhugavert var að skoða niðurstöður varðandi viðhorf 

náms- og starfsráðgjafa til eigin náms á sviðinu. Þeir náms- og starfsráðgjafar sem störfuðu í 

grunnskólum voru flestir ánægðir með þann undirbúning sem þeir fengu fyrir starfið úr sínu 

námi eða 80%. Þetta hlutfall er mun hærra en það var í greiningu á starfi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur í desember 2006, en þá voru rúmlega 43% sem 

svöruðu því til að þeir hefðu fengið nægilegan undirbúning fyrir starfið úr námi sínu 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Geta má þess að miklar breytingar og framfarir hafa 

orðið á náminu við Háskóla Íslands á milli þessara ára sem gætu haft áhrif á þennan mikla 

mun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestir þátttakenda vildu bæta þekkingu sína í 

verkþættinum að nýta tæknimiðla í starfi (sérstaklega veraldarvefinn) í því námi sem þeir 

höfðu lokið á sviðinu og er það hærra hlutfall en kom fram í greiningu á starfi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur í desember 2006 en einungis 16% töldu sig ekki 

hafa hlotið nægilega þjálfun við þann þátt (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Á þeim níu 

árum sem liðin eru frá greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur 

og rannsóknar þessarar hafa miklar breytingar og þróun átt sér stað í tækninýjungum 
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ýmiskonar og því kannski hægt að skilja vanmátt náms- og starfsráðgjafa varðandi þennan 

þátt. Leggja mætti ríkari áherslu á að kenna nemendum í náms- og starfsráðgjöf að nýta 

tæknimiðla í starfi með það að leiðarljósi að dragast ekki aftur úr þeirri hröðu þróun sem á 

sér stað á þessu sviði í nútímaþjóðfélagi. Áhugavert var að sjá að um þriðjungur þátttakenda 

í rannsókninni þótti nauðsynlegt að bæta þyrfti þekkingu í aðferðinni að vinna og leiðbeina 

fólki með þunglyndi og tæplega þriðjungur taldi að bæta þyrfti þekkingu í að vinna með 

prófkvíða og úrræði við honum. Ef skoðaðar eru niðurstöður í greiningu á starfi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur í desember 2006 má sjá að helsta ástæða þess að 

nemendur leituðu til náms- og starfsráðgjafa var vegna vanlíðunar eins og kvíða og 

þunglyndis (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Ekki eru allir endilega á sama máli hvað 

þennan þátt varðar og spyrja mætti spurninga eins og hvort þessi mál eigi heima inni á borði 

náms- og starfsráðgjafa yfir höfuð? Væri ekki réttara að vísa þessum einstaklingum áfram til 

sérfræðinga á sviðinu, sérstaklega ef um alvarleg og erfið tilfelli er að ræða? Hlutverk náms- 

og starfsráðgjafa ætti aðallega að vera að fræða nemendum um nám- og störf, hjálpa þeim 

við skipulagningu náms- og starfsvals auk þess að vera tals- og trúnaðarmaður þeirra 

varðandi þessa þætti eins og starfsheitið ber með sér. Samtök bandarískra náms- og 

starfsráðgjafa telja að helstu verkþættir náms- og starfsráðgjafa ættu að vera að fræða 

nemendur um nám og störf, gefa ráðgjöf um skipulag í námi og sinna einstaklings- og 

hópráðgjöf. Aðrir verkþættir eru til dæmis ráðgjöf og fræðsla til kennara og samstarf við 

skólastjórnendur vegna nemendatengdra mála svo eitthvað sé nefnt (American School 

Counselor Association, e.d.). 

Fróðlegt verður að fylgjast með hver þróunin verður á næstu árum hvað þennan 

starfsvettvang varðar en margir lausir endar virðast vera varðandi stefnumótun hans sem 

vert er að vinna vandlega með og markvisst að. Fram kemur í Hvítbók um umbætur í 

menntun, að efla þurfi náms- og starfsráðgjöf og fræðslu bæði í efstu bekkjum grunnskóla 

sem og á fyrsta ári framhaldsskóla með það að markmiði að nemendur velji sér nám við hæfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á 

mikilvægi náms- og starfsfræðslu í víðu samhengi og samkvæmt lögum er það réttur 

nemenda í grunn- og framhaldsskólum að njóta ráðgjafar og fræðslu af menntuðum náms- 

og starfsráðgjafa  (lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Þennan rétt ber að virða og 

leggja ætti áherslu á að fækka nemendum á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa með 

það markmið í huga að allir nemendur fái notið faglegrar þekkingar sérmenntaðra fagaðila.  
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Lokaorð 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum 

landsins stuðli að farsæld í náms- og starfsvali nemenda. Erlendis hafa yfirvöld skólamála 

gert matsrannsóknir á skilvirkni náms- og starfsráðgjafar sem leitt hafa til árangursríkrar 

stefnumótunar. Allt bendir til þess að nemendur í íslenskum skólum fái ekki nægilegan 

undirbúning í náms- og starfsvali og mikill tími náms- og starfsráðgjafa fari í persónulega 

ráðgjöf. Nemendafjöldi á hvert stöðugildi er allt of hátt sem leiðir til þess að ekki fá allir 

nemendur þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Mikilvægt er að 

endurskipuleggja náms- og starfsráðgjöf í skólakerfinu og tryggja að allir nemendur fái rétt 

sinn til ráðgjafar og fræðslu uppfylltan. Ljóst er að álag getur verið mikið á náms- og 

starfsráðgjafa þar sem nemendafjöldi er oft á tíðum allt of mikill á hvert stöðugildi. Taka ætti 

mið af þeim tillögum sem marg oft hafa verið settar fram um hámark nemendafjölda á 

stöðugildi sem er 300. Með lögverndun starfsheitisins frá því í apríl 2009 ættu allir nemendur 

að fá ráðgjöf og fræðslu frá sérmenntuðum aðilum á sviðinu og þennan rétt ber að virða. 

Mikilvægt er að sjá til þess að lögum sé framfylgt og að ekki sé ófaglærður einstaklingur sem 

ekki hefur menntun til starfins að sinna þessum mikilvægu málefnum. Náms- og 

starfsráðgjafar eru fyrst og fremst talsmenn nemenda sem bera hag þeirra fyrir brjósti hvað 

varðar nám og störf.   

Vonast er til að niðurstöður rannsóknar þessarar leiði til umbóta á starfsumhverfi 

náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum landsins og einnig til þróunar á skýrari 

stefnumótun. Með góðri samvinnu og sterkri vitundavakningu varðandi mikilvægi krafta 

náms- og starfsráðgjafa innan skólastofnana væri hægt að ná enn betri árangri en nú þegar 

er gert.  
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Fylgiskjal II 

 

Kópavogur, 14. nóvember 2014 

 

Kæri náms- og starfsráðgjafi,  

spurningalisti þessi er sendur til allra náms- og starfsráðgjafa sem starfa í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi. Listinn er liður í rannsókn minni til lokaverkefnis í MA námi í 

náms- og starfsráðgjöf við HÍ.  

Spurt er um starfsumhverfi og starf þitt, samstarf þitt við aðra náms- og 

starfsráðgjafa, handleiðslu og álagstengda þætti, gæði menntunar í náms- og 

starfsráðgjöf og símenntun og bakgrunnsupplýsingar.  

Markmiðið með spurningalistanum er að auka þekkingu og skilning á starfumhverfi 

náms- og starfsráðgjafa sem nýst gæti til skýrari stefnumótunar á störfum þeirra. 

Vinsamlega lestu hverja spurningu vandlega og svaraðu eins nákvæmlega og þú getur 

svo að svör þín komi að gagni. Það tekur að hámarki um 20 mínútur að svara listanum. 

Spurningalistinn hefur verið tilkynntur til Persónuverndar (nr.  S7083/2014) og farið 

verður með öll gögn hans sem trúnaðarmál. 

Þú ert hvorki skyldug/ur til að taka þátt í könnuninni né að svara öllum spurningum 

hennar en ég vonast til að þú sjáir þér fært að svara listanum svo að niðurstöður verði 

sem áreiðanlegastar.  

      Hér fyrir neðan er slóð inn á spurningalistann. 

     
      Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 
      Hjördís Bára Gestsdóttir 
      MA nemi í náms- og starfsráðgjöf við HÍ 
 

 

 


