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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum meta eigin þekkingu á framboði fræðslukerfisins og störfum. Jafnframt 

að kanna hversu ánægðir þeir eru með þau úrræði, náms- og starfsupplýsingar og 

námsefni sem þeir hafa yfir að ráða til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. 

Markmið var einnig að athuga hvort þeir telji að meistaranámið hafi veitt þeim þekkingu 

á menntakerfinu, vinnumarkaðinum og hvort þeir séu virkir að sækja sér endurmenntun 

á sviði náms- og starfsvals. Rafrænn spurningalisti var útbúinn og lagður fyrir alla 

starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum landsins, samtals 139 

einstaklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að náms- og starfsráðgjafarnir mátu að 

eigin þekking væri meiri á sviði bóknáms en iðn- og verknáms. Þeim þóttu náms- og 

starfsupplýsingar og rafrænar upplýsingar nokkuð viðunandi. Aftur á móti töldu þeir að 

upplýsingum um vinnumarkaðinn og námsefni væri ábótavant. Jafnframt er skýrt að þeir 

telja brýnt að í meistaranámi náms- og starfsráðgjafa eigi að leggja áherslu á að 

nemendur öðlist þekkingu á menntakerfinu og vinnumarkaðnum sem nýtist þeim í 

starfi. Einnig sýna niðurstöðurnar að ráðgjafarnir eru virkari að sækja endurmenntun 

sem snýr að persónulegum málefnum nemenda en náms- og starfsvali.  
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Abstract 

The aim of this study is to explore how guidance counsellors in compulsory and upper 

secondary schools, assess their knowledge of the educational system and the labour 

market. Second, the aim was to explore the materials on academic and career choice 

that is available to counsellors. It was also an aim to explore whether the master´s 

programme for guidance counsellors provided enough knowledge on the educational 

system and the labour market and whether they are active seeking further training. 

Electronic questionnaire was submitted to all guidance counsellors in compulsory and 

upper secondary schools in the country, a total of 139 individuals. The results showed 

that the guidance counsellors thought that they had more knowledge in guiding 

students about academic education rather than vocational education. The results also 

indicate that they thought career and educational informations and online guidance 

materials were somewhat satisfactory. Nevertheless, a majority of guidance counsellors 

considered that they did not have access to reliable information about the labour 

market and most said there is a lack of sufficient guidance materials. Results also 

showed that most participants thought that the master's program did not provide 

students with enough knowledge on the educational system and the labour market. The 

results also indicate that career and guidance counsellors choose to pursue further 

training on personal issues rather than career choice.  
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Formáli 

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

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að kanna 

hvernig náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum meta eigin þekkingu á 

framboði fræðslukerfisins og störfum. Jafnframt að kanna hversu ánægðir þeir eru með 

þau úrræði, náms- og starfsupplýsingar og námsefni sem þeir hafa yfir að ráða til að 

leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. Markmið er einnig að athuga hvort þeir 

telji að meistaranámið hafi veitt þeim þekkingu á menntakerfinu, vinnumarkaðinum og 

hvort þeir séu virkir að sækja sér endurmenntun á sviði náms- og starfsvals. Rannsóknin 

byggir á megindlegri úrvinnslu gagna og var unnin frá nóvember 2014 til maí 2015. 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði í meistaranáminu í náms- og starfsráðgjöf þar 

sem verið var að fjalla um stöðu starfsnáms í íslensku menntakerfi. Árið 2013 kom út 

Yfirlitsskýrsla OECD um starfsmenntun á Íslandi: Leikni að loknum skóla – skills beyond 

school. Í skýrslunni er kafli um náms- og starfsráðgjöf og þar kom til dæmis fram að 

náms- og starfsráðgjöf væri höll undir bóklegt nám. Einnig er fjallað um að náms- og 

starfsráðgjafar séu ekki endilega færir um að gefa skynsamleg ráð varðandi starfsval. 

Þessar fullyrðingar fannst mér gefa tilefni til að skoða nánar og athuga hvort þær ættu 

sér stoð í raunveruleikanum. Þessi ummæli eru ekki góð fyrir fagstétt náms- og 

starfsráðgjafar og því er mikilvægt að mínu mati að kanna nánar þekkingu náms- og 

starfsráðgjafa við að leiðbeina nemendum í náms- og starfsvali. 

Verkefnið er unnið undir leiðsögn dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur, prófessors og dr. 

Raimo Vuorinen, gestadósents. Vil ég þakka þeim tveimur kærlega fyrir góða samvinnu 

og uppbyggjandi og gagnlegar ábendingar á meðan vinnu við lokaverkefnið stóð. Auk 

þess vil ég þakka Brynhildi Óladóttur kærlega fyrir gagnlegar ábendingar og yfirlestur.  
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1 Inngangur 

Í gegnum tíðina hefur starfsmenntun á framhaldsskólastigi þurft að lúta í lægra haldi 

fyrir bóknámsmenntun. Flestir nemendur í íslenskum grunnskólum innritast í bóknám að 

loknum grunnskóla en einungis um 12-18% í starfsnám (Forsætisráðuneyti, 2012; Jón 

Torfi Jónasson, 1994; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014b). Auk þess er 

meðalaldur þeirra sem útskrifast af starfsnámsbrautum 26 ár, en 21 ár af 

bóknámsbrautum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014c).  

Umræða um eflingu starfsmenntunar hefur því borið hátt og árið 2013 kom út 

skýrsla á OECD, Yfirlitsskýrsla OECD um starfsmenntun á Íslandi: Leikni að loknum skóla 

– skills beyond school, þar sem einkenni íslenska starfsmenntakerfisins eru borin saman 

við sambærileg einkenni starfsmenntunar í öðrum OECD löndum. Í skýrslunni er fjallað 

um náms- og starfsráðgjöf þar sem hún er til dæmis sögð höll undir bóklegt nám og að 

náms- og starfsráðgjafar séu ekki endilega færir um að gefa skynsamleg ráð varðandi 

starfsval þó að þeir kunni að vera vel undirbúnir að aðstoða nemendur með 

námserfiðleika (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b). Einnig hafa Samtök 

atvinnulífsins fjallað um að náms- og starfsráðgjafa skorti þekkingu til að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval (Samtök atvinnulífsins, e.d.).  

Náms- og starfsráðgjöf felur í sér að aðstoða fólk, á öllum aldri, við að finna hæfni 

og áhuga sem farsælastan farveg. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa eru fjölbreytt en tvö 

af meginhlutverkum þeirra eru í brennidepli í þessari MA rannsókn. Þau snúa að náms- 

og starfsvali nemenda í grunn- og framhaldsskólum. Annars vegar að hlutverki náms- og 

starfsráðgjafa sem sérfræðings í náms- og starfsupplýsingum og mati og hins vegar 

náms- og starfsfræðsluhlutverki þeirra (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.; 

Menntamálaráðuneyti, 2007; OECD, 2004; Schiersmann o.fl., 2012). Aðstoð náms- og 

starfsráðgjafa beinist að því að auka sjálfsþekkingu ungs fólks og efla þannig vitund 

þeirra um eigin hæfni, áhuga og þekkingu. Einnig er náms- og starfsráðgjöfum ætlað að 

auka þekkingu á raunverulegum náms- og starfsmöguleikum. Að nemendur öðlist hæfni 

til að samræma persónulega þætti og upplýsingar og gögn um nám og störf til að 

auðvelda náms- og starfsákvarðanir (Hooley, Marriott og Sampson, 2011). 

Stjórnvöld hafa oft sett fram stefnu sem tengist starfi náms- og starfsráðgjafa þar 

sem haldið er á lofti gildi náms- og starfsráðgjafar í að styðja nemendur í námi og við 
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náms- og starfsval. Talað er um náms- og starfsráðgjöf sem einn lið í að auka aðsókn í 

starfsmenntun á framhaldsskólastigi og er alla jafna komið inn á náms- og starfsráðgjöf 

og mikilvægi þess að efla hana í skólum til að bregðast við vanda starfsmenntunar 

(Forsætisráðuneyti, 2011, 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014a; 

Stjórnarráð Íslands, 2013b).  

Ýmsar rannsóknir styðja að markviss náms- og starfsráðgjöf og náms- og 

starfsfræðsla sé mikilvægur þáttur í árangursríku náms- og starfsvali nemenda. Líkur 

aukast á að nemendur velji sér menntun við hæfi og þeir eru ólíklegri til að falla frá námi 

í framhaldsskóla (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995, 2000, 2007; Sweet, 2001; Whiston og 

Blustein, 2013; Zelloth, 2009). Auk þess sem markviss fræðsla og ráðgjöf stuðlar að því 

að nemendur sjái gildi menntunar fyrir framtíðina og finnst þeim ganga vel í námi 

(Menntamálaráðuneyti, 2009). Hérlendis er ekki til heildstæð námsráðgjafaáætlun í 

grunn- og framhaldsskólum og ekki aðgengileg miðlæg upplýsingaveita um nám og störf 

eins og þekkist hjá öðrum vestrænum þjóðum. Það eru tveir þættir sem skipta máli til að 

allir nemendur hljóti stuðning við náms- og starfsval (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012; 

Gore, Leuwerke og Kelly, 2013; Gysbers og Henderson, 2006).  

Ummæli um náms- og starfsráðgjöf, í skýrslu OECD og frá Samtökum atvinnulífsins, 

um þann meginvanda að náms- og starfsráðgjafa skorti þekkingu og hæfni til að 

leiðbeina nemendum á sviði starfsmenntunar gefur tilefni til að rannsaka þekkingu, 

hæfni og þær upplýsingar og gögn sem þeir hafa yfir að ráða. Mikilvægt er fyrir fagstétt 

náms- og starfsráðgjafa að vita hvort ummælin eigi sér stoð í raunveruleikanum. Það má 

teljast líklegt að ef rétt reynist að náms- og starfsráðgjafar hafi ónóga þekkingu á 

starfsmenntun þá tengist það ofangreindum skorti á upplýsingaveitu, menntun þeirra og 

endurmenntun.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum meta eigin þekkingu á framboði fræðslukerfisins og störfum. Jafnframt 

að kanna hversu ánægðir þeir eru með þau úrræði, náms- og starfsupplýsingar og 

námsefni sem þeir hafa yfir að ráða til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. 

Markmið er einnig að athuga hvort þeir telji að meistaranámið hafi veitt þeim þekkingu 

á menntakerfinu, vinnumarkaðinum og hvort þeir séu virkir að sækja sér endurmenntun 

á sviði náms- og starfsvals. Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar veiti náms- og 
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starfsráðgjöfum og yfirvöldum vísbendingar um hvað þarf að gera til að bæta starf 

náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum sem snýr að því að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval.  

Fræðileg umfjöllun ritgerðarinnar skiptist þannig að fyrsti kaflinn fjallar um náms- og 

starfsval nemenda. Undirkaflar hans eru um náms- og starfsfræðslu og árangur hennar, 

upplýsingar og gögn. Annar meginkafli fræðilegrar umfjöllunar snýr að hlutverki náms- 

og starfsráðgjafa. Undirkaflar hans fjalla um hlutverk utan starfssviðs náms- og 

starfsráðgjafa, heildræna náms- og starfsráðgjafaáætlun í skólum, faglega ábyrgð náms- 

og starfsráðgjafa og menntunarlegan bakgrunn. Þriðji kafli fjallar um stefnu stjórnvalda í 

náms- og starfsráðgjöf. Fjórði og síðasti meginkafli fræðilegrar umfjöllunar fjallar um 

starfsmenntun á Íslandi og ummæli um náms- og starfsráðgjöf tengd starfsmenntun.  

1.1 Náms- og starfsval nemenda og réttur nemenda á náms- og 
starfsráðgjöf 

Náms- og starfsval er orðið sífellt flóknara verkefni í nútímasamfélagi þar sem sífellt 

bætast við fleiri störf og námsleiðir. Til að mynda eru um 100 námsleiðir í boði fyrir 

nemendur á framhaldsskólastigi að loknum grunnskóla og þar af eru um 87 

starfsnámsbrautir (Menntamálaráðuneyti, 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

e.d.). Því getur verið flókið verkefni að mynda sér skoðun og taka ákvörðun varðandi 

áframhaldandi nám. Fagleg og góð náms- og starfsráðgjöf getur því skipt sköpum. 

Viðfangsefni sem tengjast náms- og starfsvali nemenda er ætlað að aðstoða ungt fólk 

við að auka þekkingu þeirra á því sjálfu sem felur í sér að þau verða meðvituð um eigin 

hæfni, þekkingu og eiginleika. Einnig er þeim ætlað að auka þekkingu á raunverulegum 

náms- og starfsmöguleikum þar sem náms- og starfsráðgjafar veita hlutlausar 

upplýsingar um nám og störf. Að nemendur öðlist hæfni til að samræma persónulega 

þætti og upplýsingar og gögn um nám og störf til að auðvelda náms- og starfsákvarðanir 

(Gibson og Mitchell, 2008; Hooley o.fl., 2011; Menntamálaráðuneyti, 2007).  

Nemendur fá upplýsingar um nám, störf og vinnumarkaðinn úr mismunandi áttum. 

Sumar upplýsingar eru óformlegar eins og frá fjölskyldu og vinum. Upplýsingum frá 

þessum aðilum mætti vissulega treysta, en þær geta verið óáreiðanlegar og hlutdrægar. 

Slíkar ómarkvissar upplýsingar geta leitt til þess að nemendur fá ekki innsýn í það sem 

býðst og fá því ekki heldur tækifæri til að kynna sér fjölbreyttar námsleiðir til að taka 
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upplýsta ákvörðun um náms- og starfsval. Ef þeir eiga að fá viðameiri, hlutlausar og 

áreiðanlegri upplýsingar sem geta víkkað sjóndeildarhring nemenda, til dæmis fyrir 

nýjum möguleikum, þá þurfa þeir að hafa aðgang að náms- og starfsráðgjöf 

(Menntamálaráðuneytið, 2007; OECD, 2004, 2012).  

Markmið með náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu er að nemendur 

tileinki sér hæfni og þekkingu til að taka upplýsta ákvörðun varðandi stefnu í námi og 

starfi og haldi farsællega á sínum málum á náms- og starfsferlinum 

(Menntamálaráðuneyti, 2009; Sweet, 2001; Zelloth, 2009). Kennismiðurinn Donald E. 

Super gerir skýra grein fyrir því að það skipti máli að fólk fái viðeigandi upplýsingar, 

öðlist hæfni í leit að upplýsingum, setji sér markmið og öðlist færni í ákvarðanatöku til 

að stuðla að vel heppnuðu náms- og starfsvali (Hartung, 2013; Sharf, 2010; Super, 

1990). Í íslenskum grunn- og framhaldsskólalögum (nr. 91/2008; 92/2008) er komið inn 

á rétt nemenda til að njóta náms- og starfsráðgjafar. 

Í 14. grein grunnskólalaga (nr. 91/2008) segir: „Nemendur eiga rétt á að njóta náms- 

og starfsráðgjafar í grunnskóla af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um náms- og 

starfsráðgjafa.“ Einnig kemur fram í 24. grein laganna: „Í aðalnámskrá skal m.a. leggja 

áherslu á náms- og starfsfræðslu og kynningu á atvinnulífi og námsleiðum til 

undirbúnings náms- og starfsvali.“ 

Í 37. grein laga um framhaldsskóla (nr. 92/2008) segir: „Nemendur eiga rétt á að 

njóta náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskóla af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um 

náms- og starfsráðgjafa.“ Jafnframt segir þar: „Í skólanámskrá framhaldsskóla skal 

markmiðum og stefnu skóla varðandi ráðgjöf lýst og þar skal einnig koma fram hvernig 

skóli rækir skyldur sínar og hlutverk á þessu sviði.“ Velta má fyrir sér hvað þessi „réttur“ 

merki?  

Auk þess kemur fram í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins (nr. 19/2013): „…að upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval séu fyrir hendi 

og aðgengilegar öllum börnum.“ Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla segir: 

„Nemendur verði búnir undir frekara nám og starf með markvissri náms- og 

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

atvinnulífinu og hvernig nám býr fólk undir fjölþætt störf sem bjóðast í samfélaginu.“ 

Jafnframt segir: „Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að vinna úr 
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upplýsingum um nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi nám og starf.“ Auk þess 

kemur fram: „Nauðsynlegt er að kynna fyrir nemendum ný störf og þróun starfa sem 

fylgja breytingum í nútímasamfélagi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). 

Í ofangreindum lögum og umræðu um náms- og starfsval nemenda í 

nútímasamfélagi og hversu flókið það getur verið að mynda sér stefnu varðandi nám og 

starf skiptir markviss og góð náms- og starfsráðgjöf miklu máli. Brýnt er að náms- og 

starfsráðgjafar veiti viðeigandi upplýsingar og styðji nemendur til auðvelda þeim að velja 

nám við hæfi. Í grunn- og framhaldsskólalögum og aðalnámskrá er lögð áhersla á að búa 

nemendur undir frekara nám og starf með markvissri náms- og starfsfræðslu. Í næsta 

kafla er fjallað nánar um náms- og starfsfræðslu og ávinning hennar.  

1.1.1 Náms- og starfsfræðsla 

Náms- og starfsfræðsla er markviss aðstoð við náms- og starfsval nemenda í skólum. 

Hún er sérstök kennslugrein en getur einnig verið þáttur í einstaklings- og hópráðgjöf. 

Markmið hennar er að auðvelda nemendum að taka upplýsta og rökstudda ákvörðun 

um áframhaldandi nám og starf að loknum grunnskóla með því að auka þekkingu og 

hæfni og bæta viðhorf nemenda í gegnum markvissa fræðslu og verkefni (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007). Náms- og starfsfræðsla sem börn og unglingar eiga rétt á 

felur í sér að öllu jöfnu þrjú viðfangsefni, þau eru sjálfskoðun, könnun á námi og störfum 

og ákvarðanataka (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995, 2000).  

Í sjálfskoðun kanna nemendur fjölbreytta þætti í eigin fari. Auka meðvitund sína um 

eigin áhuga, hæfni, gildi og færni. Við könnun á námi og störfum er fjallað um 

margskonar upplýsingar og hugtök tengd þeim. Gerð er grein fyrir uppbyggingu 

skólakerfisins og mismunandi leiðum á námsferli. Farið er yfir kröfur mismunandi náms 

og gerð grein fyrir skipan atvinnulífsins og flokkum starfa. Í þessum þætti náms- og 

starfsfræðslu skiptir máli að hafa aðgang að hlutlægum upplýsingum um allar mögulegar 

námsleiðir og störf og lýsingar á þeim. Nemendur læra að greina upplýsingar skipulega 

og þekkja helstu einkenni fjölbreyttra starfa (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995, 2000).  

Náms- og starfsfræðsla getur verið útfærð á mismunandi vegu til dæmis sem 

sérstök námsgrein og fær hún sinn tíma í stundaskrá nemenda. Einnig er hún samþætt 

öðrum námsgreinum eða kennd á vettvangi atvinnulífsins (ELGPN, 2012; Zelloth, 2009). 
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Mismunandi birtingarform náms- og starfsfræðslu  í skólanámskrá 
(Zelloth, 2009) 

Náms- og starfsfræðsla sem sérstök skyldunámsgrein 

Náms- og starfsfræðsla sem skylda innan annarra námsgreina 

Náms- og starfsfræðsla sem sérstök námsgrein en val 

Náms- og starfsfræðsla sem hluti af annarri valnámsgrein 

Tafla 1. Dæmi um mismunandi útfærslur fræðslu um nám og störf í námskrá skóla 

 

Í Finnlandi er náms- og starfsfræðsla skilgreind sem sérstök námsgrein í aðalnámskrá 

skólanna. Frá 1. - 6. bekk í Finnlandi er náms- og starfsfræðsla sem þema inni í öðrum 

námsgreinum. Frá 7. - 9. bekk er samtals 95 klst. náms- og starfsfræðsla og ráðgjöf, sem 

er inni í stundatöflu nemenda eins og hver önnur námsgrein. Í framhaldsskóla fá 

nemendur 76 klst. náms- og starfsfræðslu og ráðgjöf. Meginmarkmið náms- og 

starfsfræðslu í Finnlandi eru: 1) Að styðja við persónulegan þroska nemenda, 2) Efla 

námstækni og aðstoða við erfiðleika í námi, 3) Leiðbeina og veita nemendum ráðgjöf 

varðandi stefnu í námi og starfi. Lagt er upp úr að mikilvægt sé að nota traust og 

fjölbreytt gögn og upplýsingar þar sem rafrænt efni og aðgengi að því skiptir miklu máli í 

náms- og starfsfræðslu. Markviss náms- og starfsfræðsla á öllum skólastigum finnska 

skólakerfisins undirbýr nemendur til að taka ábyrgð á eigin náms- og starfsferli með 

upplýstum ákvörðunum um framtíð sína. Í ferlinu hafa þeir fengið nægar upplýsingar um 

námstækifæri og menntakerfið, skilning á vinnumarkaðnum og fullnægjandi upplýsingar 

um fjölbreytt störf (ELGPN, 2012).  

Náms- og starfsfræðsla getur verið framkvæmd á nokkra vegu eins og greint er frá 

hér að ofan. Hér á landi eiga nemendur rétt á náms- og starfsráðgjöf og markvissri 

náms- og starfsfræðslu samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), lögum um 

framhaldsskóla (nr. 92/2008), aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a) og aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Staðan í dag á Íslandi er sú að það fer eftir hentisemi 

skóla hvort náms- og starfsráðgjöf er til staðar og hvort náms- og starfsfræðsla fari fram 

og þá hvernig og hversu mikið. Könnun Guðbjargar Vilhjálmsdóttur frá árinu 1995 sýndi 
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að náms- og starfsfræðslu var þá ábótavant í íslenskum skólum og ekki nutu allir 

nemendur þeirrar fræðslu. Auk þess var mismunandi hvað náms- og starfsfræðslan hafði 

mikið vægi innan tiltekinna skóla. Hver og einn skóli, stjórnendur og náms- og 

starfsráðgjafar ákváðu hvort og hvernig náms- og starfsfræðsla var framkvæmd 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995). Í dag, 20 árum síðar, hefur staða náms- og 

starfsfræðslu ekki lagast heldur farið aftur á bak. 

Á haustmisseri 2014 var könnun send til skólastjóra allra grunnskóla landsins og þeir 

beðnir að tilgreina hvort það væri markviss náms- og starfsfræðsla í þeirra skóla. 

Niðurstöður sýndu að náms- og starfsfræðsla er ekki veitt í yfir helmingi grunnskólanna 

og aðeins 20% þeirra hafa náms- og starfsfræðslu sem skyldu eða valgrein í stundatöflu. 

Auk þess var náms- og starfsfræðsla í flestum tilvikum einungis ætluð unglingastigi 

(Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Í skýrslu OECD um starfsmenntakerfið er einmitt 

gagnrýnt að náms- og starfsráðgjöf sé almennt ekki veitt í skólum, hvað þá náms- og 

starfsfræðsla, og í þeim tilfellum treysti nemendur á óformlegar og hlutdrægar 

upplýsingar úr nánasta umhverfi um nám og störf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013b).   

Náms- og starfsfræðslu er ætlað að undirbúa nemendur til að taka ábyrgð á eigin 

náms- og starfsferli. Það er ljóst að náms- og starfsfræðsla er útfærð á mismunandi vegu 

en hérlendis er hún ekki markvisst veitt öllum nemendum eins og í Finnlandi. Getur 

möguleg skýring á lítilli náms- og starfsfræðslu verið sú að hún beri ekki tilætlaðan 

árangur? Í næsta kafla er fjallað um ýmsar rannsóknir um árangur náms- og 

starfsfræðslu.  

1.1.1.1  Árangur náms- og starfsfræðslu 

Markviss og skipulögð náms- og starfsfræðsla með áreiðanlegum upplýsingum og 

gagnlegu námsefni er áhrifaríkur og mikilvægur þáttur í árangursríku náms- og starfsvali 

nemenda (Sweet, 2001; Zelloth, 2009). Árið 2012 var gerð PISA könnun í Finnlandi, 

Lettlandi, Kananda, Króatíu, Slóveníu, Ástralíu og Austurríki. Þar er náms- og 

starfsfræðsla hluti af námskrá. Niðurstöður sýndu að 15 ára nemendur þar hafa öðlast 

meiri hæfni og leikni í að stjórna eigin náms- og starfsferli heldur en í þeim löndum sem 

fræðslan er ómarkviss og ekki hluti af námskrá (Sweet, Nissinen og Vuorinen, 2014).  
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Samkvæmt Whiston og Blustein (2013) þá eru þeir nemendur sem fengið hafa 

markvissa náms- og starfsfræðslu líklegri til að velja menntun við hæfi og ólíklegri til að 

falla frá námi í framhaldsskóla. Auk þess sem framhaldsskólanemendur sem hafa hlotið 

markvissa náms- og starfsráðgjöf eru einbeittari og setja sér fremur markmið varðandi 

frekari menntun og starf. Ef hindranir eru í veginum þá eru nemendur með skýr 

framtíðarmarkmið líklegri til að yfirstíga þær. Rannsókn Hooley, Marriott og Sampson 

(2011) sýndi einnig að verkefni tengd starfsferilsþróun nemenda geta haft jákvæð áhrif á 

líf ungs fólk og þá sérstaklega til þess að stuðla að því að nemendur leggi sig fram í námi 

og ljúki því á farsælan hátt. Náms- og starfsráðgjöfin skiptir máli hvað varðar það að 

styðja nemendur þegar þeir færast á milli skólastiga og fara út á vinnumarkað.  

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2000) rannsakaði árangur náms- og starfsfræðslu í 10. 

bekk grunnskóla. Niðurstöður sýndu að þeir nemendur sem fengu náms- og 

starfsfræðslu höfðu aflað sér víðar upplýsinga um nám og voru ákveðnari um 

áframhaldandi nám en þeir nemendur sem fengu ekki náms- og starfsfræðslu. Jafnframt 

höfðu nemendur sem fengið höfðu náms- og starfsfræðslu aflað sér talsvert meiri 

upplýsinga um líklegt framtíðarstarf og höfðu einnig betri þekkingu á líklegu 

framtíðarstarfi en þeir nemendur sem fengu ekki náms- og starfsfræðslu. Í skýrslu á 

vegum Menntamálaráðuneytis (2007) er fjallað um að fólk sem fær náms- og 

starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf frá upphafi skólagöngu verði færara í 

samskiptum og samvinnu, bæti árangur sinn í skóla, hafi meiri þekkingu á störfum og sé 

betur undirbúið fyrir væntanleg störf.  

Rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2007) leiddi í ljós þeir 15-16 ára nemendur 

sem fengu náms- og starfsfræðslu voru ákveðnari varðandi áframhaldandi nám og þeir 

höfðu einnig fengið meiri náms- og starfsupplýsingar heldur en samanburðarhópur sem 

ekki fékk fræðslu. Auk þess kom fram að mikilvægt væri að náms- og starfsfræðslan væri 

markviss og vel skipulögð og að ekki nægði að veita fjölbreyttar upplýsingar heldur yrði 

að koma skipan á þær. Jafnframt kemur fram í skýrslu Menntamálaráðuneytis (2009) að 

þeir nemendur sem hafa fengið markvissa ráðgjöf og fræðslu sjá gildi menntunar fyrir 

framtíðina og finnst þeim ganga vel í námi.  

Þegar náms- og starfsfræðsla tilheyrir skólanámskrá, er markvisst og veitt öllum 

nemendum þá mætti segja að hún hefði fyrirbyggjandi hlutverk og drægi úr líkum á 
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brotthvarfi nemenda úr skólakerfinu. Eins og getið hefur verið um að framan og Hooley 

o.fl. (2011) hafa einnig komið inn á þá skiptir máli að náms- og starfsfræðslan hefjist 

snemma á skólagöngu nemenda, sé hluti af námskrá og að það sé gott samstarf milli 

ráðgjafa, kennara, foreldra og fleiri aðila sem koma að náms- og starfsvali nemenda.  

Einn meginþáttur náms- og starfsráðgjafar er markviss náms- og starfsfræðsla til að 

aðstoða nemendur við náms- og starfsval. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á 

árangur markvissrar náms- og starfsfræðslu. Nemendur eru líklegri til að velja sér nám 

og starf við hæfi, setja sér markmið, vera skuldbundnari námi sínu og með skýrari 

framtíðarsýn. Auk þess getur náms- og starfsfræðsla dregið úr brotthvarfi í skólum því 

nemendur sjá frekar gildi menntunar fyrir framtíðina. Til þess að náms- og 

starfsráðgjafar geti sinnt náms- og starfsfræðsluhlutverki sínu þá er brýnt að þeir hafi 

viðeigandi náms- og starfsupplýsingar, gögn, námsefni og tækni til að leiðbeina 

nemendum. 

1.1.2 Upplýsingar og gögn 

Hlutlausar og áreiðanlegar náms- og starfsupplýsingar og gögn er nauðsynlegt verkfæri 

til að veita nemendum leiðsögn um náms- og starfsval. Samkvæmt 

Menntamálaráðuneytinu (2007) er eitt mikilvægasta hlutverk náms- og starfsráðgjafa að 

leiðbeina einstaklingum við að vinna úr upplýsingum um nám og störf. Í starfslýsingu 

Félags náms- og starfsráðgjafa er það einnig eitt af þremur grundvallarhlutverkum 

náms- og starfsráðgjafa (FNS, e.d.-b). Það er afar brýnt að miðla upplýsingum til 

nemenda í grunn- og framhaldsskólum um hvaða möguleikar séu fyrir hendi í 

þjóðfélaginu hvað varðar nám og störf til að nemendur ígrundi val sitt og taki upplýsta 

ákvörðun varðandi náms- og starfsval.  

Upplýsingar um náms- og starfstækifæri, einkenni og fjölbreytileika starfa, framboð 

og þörf á vinnumarkaði eru grundvallaratriði til að leiðbeina nemendum. Hlutverk náms- 

og starfsráðgjafa er að gæta þess að nemendur skilji upplýsingarnar og öðlist hæfni og 

þekkingu til að nota þær á sjálfstæðan hátt. Sú hæfni sem nemendur öðlast í að safna, 

flokka og meta upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun og stjórna eigin náms- og 

starfsferli er mikilvæg í nútímaþjóðfélagi þar sem menntun og störf breytast ört og fólk 

þarf stöðugt að aðlagast síbreytilegum vinnumarkaði (European Commission, EACEA, 

Eurydice og Cedefop, 2014; Menntamálaráðuneyti, 2007; OECD, 2004). Þegar 
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upplýsingar um nám og störf eru veittar þarf að gæta þess að um sé að ræða 

áreiðanlegar og hlutlausar upplýsingar. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að vinna 

með nemendum og kenna þeim hvar og hvernig þeir nota slíkar upplýsingar þannig að 

þeir öðlist sjálfir hæfni og sjálfstraust til að nýta þær (Gore o.fl., 2013). 

Náms- og starfsupplýsingar hérlendis eru víðs vegar á netinu á heimasíðum 

einstakra skóla, stofnana og fyrirtækja. Til dæmis á Bendill.is, Hagstofan.is, Idan.is, 

Menntagatt.is, Menntatorg.is, Namogvinna.is, VMST.is og heimasíðum framhaldsskóla 

og háskóla (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). Náms- og starfsupplýsingar hérlendis 

eru því á fjölbreyttum svæðum en ekki í einu miðlægu upplýsingakerfi eins og þekkist í 

öðrum vestrænum löndum. Miðlægt upplýsinga- og ráðgjafakerfi eða svæði veitir 

áreiðanlegar upplýsingar og ráðgjöf á einum stað um nám og störf á netinu. 

Upplýsingakerfi af þessum toga veitir upplýsingar um menntunarleiðir, mannaflaspár og 

starfslýsingar, auk þess hefur notandi kerfisins aðgang að upplýsingum um 

menntunarkröfur starfa og laun. Í slíkum kerfum eru aðgengilegar ýmsar kannanir eins 

og áhugasviðskannanir sem veita tækifæri til sjálfskoðunar. Miðlægt heildstætt 

upplýsingakerfi veitir því fólki tækifæri til að taka upplýstar ákvarðanir um framtíðina 

með því að bera saman eigin persónueinkenni við nám og störf sem geta stuðlað að 

betur ígrunduðu og farsælla náms- og starfsvali (Gore o.fl., 2013; Guðrún Birna 

Kjartansdóttir, 2012). 

Forsendur slíks kerfis í nútímasamfélagi eru meðal annars þær að þar sem langflestir 

Íslendingar hafa aðgang að netinu og úttekt Hagstofunnar árið 2011 sýndi að um 57,2% 

landsmanna höfðu aflað sér upplýsinga um nám á netinu. Í því skyni má sjá að þörf er 

fyrir slíkt heildstætt upplýsingakerfi sem tengist náms- og starfsvali einstaklinga og veitir 

hlutlausar og áreiðanlegar upplýsingar. Auk þess sem stjórnvöld hafa sett fram stefnu til 

að auka aðgengi að náms- og starfsráðgjöf til að sporna gegn brotthvarfi, þá er slík 

upplýsingaveita lykilþáttur og mikilvægt tæki fyrir náms- og starfsráðgjafa. Það felur í sér 

aukna hagræðingu fyrir náms- og starfsráðgjafa að hafa allt aðgengilegt efni á einni síðu 

og síðast en ekki síst fyrir ráðþegana sjálfa, unga sem aldna (Guðrún Birna 

Kjartansdóttir, 2012).  

Nú vill svo til að íslensk vefgátt sem veitir upplýsingar um nám og störf liggur á 

teikniborðinu. Fjárveitingar til hennar eru uppþornaðar sökum sambandsslita ESB og 
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íslenskra stjórnvalda um svokallaða IPA styrki sem lönd sem eru í umsóknarferli um aðild 

að ESB eiga tilkall til. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Sérfræðisetur í ævilangri náms – 

og starfsráðgjöf í samstarfi og samráði við aðra og fleiri hagsmunaaðila eins og 

fræðsluaðila, fagfélög og starfsgreinaráð hafa átt veg og vanda af því að þróa vefgáttina 

(Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012; Ingibjörg Bára Sveinsdóttir, 2015; Næsta skref, 

2014). Áður en styrkurinn strandaði var ætlunin að upplýsinga- og ráðgjafakerfið 

innihéldi þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi upplýsingar um nám og störf. Í öðru lagi 

áhugasviðs- og þekkingarkannanir. Í þriðja lagi að nýta upplýsinga- og samskiptatæknina 

með því að bjóða upp á rafræna ráðgjöf, spjall og gagnvirk samskipti. Auk þess sem 

notendur kerfisins myndu eiga „sitt svæði“ þar sem hægt væri að geyma niðurstöður 

kannana, ferilskrá og fleira (Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012). Í desember 2014 var 

opnuð tilraunaútgáfa af vefgáttinni sem ber heitið Næsta skref. Um er að ræða 

upplýsingavef um nám og störf á landsvísu. Vefnum er ætlað að veita fólki upplýsingar 

og aðgengi að ráðgjöf um störf á vinnumarkaðnum, kannanir um áhuga, gildi og leikni, 

framboð á námi þeim tengdum og leiðum í raunfærnimati (Næsta skref, 2014).  

Iðan fræðslusetur rekur vef þar sem hægt er að finna ýmsar gagnlegar upplýsingar 

um fjölbreytt iðn- og verknám og iðn- og verkstörf. Meginhlutverk Iðunnar er að 

þjónusta fyrirtæki og starfsmenn í iðnaði með það að leiðarljósi að bæta hæfni þeirra. 

Samtök iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS, Félag bókagerðarmanna, FIT, VM, 

Bílgreinasambandið, Samtök ferðaþjónustunnar og Meistarafélag húsasmiða eru 

eigendur Iðunnar fræðsluseturs. Á síðunni er aðgengileg almenn kynning á iðn- og 

verkgreinum, upplýsingar um helstu námsgreinar, framhaldsmenntun, námstíma og 

vinnuumhverfi. Jafnframt eru tenglar inn á heimasíður sem veita upplýsingar um 

launakjör og skóla þar sem iðnin er kennd. Auk þess eru kynningarmyndbönd á ýmsu 

iðnnámi- og störfum (Iðan fræðslusetur, e.d.).  

Efni síðunnar á að höfða til efstu bekkja grunnskóla og aðila sem eru óákveðnir um 

hvert skal stefna í námi og starfi. Ætlun Iðunnar er að styðja við fræðslu í skólum, annars 

vegar með kynningar- og fræðsluefni síðunnar og hins vegar með samstarfi við 

skólakerfið. Árið 2014 flutti Iðan í nýtt húsnæði að Vatnagörðum 20 þar sem öll 

starfsemi fór undir einn hatt, sem þykir ýta undir aukin tækifæri til frekara samstarfs 

atvinnulífs og skóla. Slíku samstarfi er ætlað að skila þríþættum árangri. Í fyrsta lagi feli 
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það í sér að iðnstörf verði kynnt og að komið verði á svokallaðri „starfamessu“. Í öðru 

lagi verði komið á vinnusmiðjum um einstaka iðngreinar fyrir áhugasama nemendur. Í 

þriðja og síðasta lagi verði gefið út kynningarefni fyrir náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum. Með þessu er ætlunin að grunnskólar fái tækifæri til að koma í 

vettvangsheimsóknir þar sem nemendur kæmust í kynni við fjölbreyttar iðn- og 

verkgreinar á einum og sama staðnum (Arnar Þorsteinsson, munnleg heimild, 27. mars 

2015). Óhætt er að fullyrða að með þessu yrði upplýsingagjöf um starfsmenntun mun 

betri en verið hefur til þessa. 

Christensen og Larsen (2011) könnuðu hvaða aðferðir og leiðir séu best til þess 

fallnar að leiðbeina nemendum á mótunarárunum á grunn- og framhaldsskólaaldri. Það 

var kannað hversu áhrifaríkar tilteknar aðferðir voru. Það kom í ljós að það skipti máli á 

þessu aldursskeiði nemenda að þeir fái tækifæri til fá innsýn í störf af beinni reynslu. 

Telja má víst samkvæmt ofangreindum niðurstöðum að hugmyndir Iðunnar 

fræðsluseturs myndu vega þungt hvað varðar að ná til þessa tiltekna aldurs fólks. En 

eins og áður sagði er markmið Iðunnar meðal annars að bjóða nemendum að koma og 

komast í kynni við hin ýmsu iðnaðarstörf. Samkvæmt því skiptir máli að vinna í 

framhaldinu með reynslu nemenda af heimsókn á slíkan kynningarstað og fylgja því eftir 

með verkefnum. Einnig myndi það skipta sköpum ef unnt yrði að ljúka við vefgáttina 

Næsta skref á þann hátt sem lagt var upp með við upphaf IPA verkefnis 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og Sérfræðiseturs í ævilangri náms- og starfsráðgjöf. 

Christensen og Larsen (2011) fjalla auk þess um mikilvægi samstarfs milli skóla, 

stofnana og aðila innan atvinnulífs. Það er áhugavert að einmitt slíkt samstarf er eitt af 

markmiðum Iðunnar, það er að auka samstarf atvinnulífs og skólakerfis. Innsýn 

nemenda í fjölbreytt störf gefur þeim tækifæri til að fræðast um hvað felist 

raunverulega í störfum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. European 

Commission) greinir frá því að reynsla nemenda af störfum og tækifæri til að fá innsýn í 

fjölbreytt störf, veiti þeim hvatningu til áframhaldandi náms og opni möguleika fyrir 

framtíðar starfsmöguleikum og sé þar af leiðandi mikilvægur þáttur í að draga úr líkum á 

snemmbæru brotthvarfi (European Commission, o.fl., 2014). Sem stendur gefst 

grunnskóla nemendum í 20% grunnskóla hérlendis kostur á náms- og starfsfræðslu 

(Helga o.fl., 2014). Gera má ráð fyrir að í sumum tilvikum sé farið í heimsóknir á 
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vettvang. Það má því segja að miðað við önnur lönd þá taki stofnanir og fyrirtæki mjög 

lítinn þátt í að uppfræða nemendur um nám og störf. 

Út frá ofangreindri umfjöllun er mikilvægt hvað náms- og starfsval nemenda snertir 

að náms- og starfsráðgjafi veiti hlutlausar upplýsingar og leitist við að víkka 

sjóndeildarhring nemenda. Ungt fólk fær mikið af ómarkvissum upplýsingum úr nánasta 

umhverfi sínu um það hvaða nám og störf séu í boði og hvaða leiðir skal velja (OECD, 

2004, 2012). Leiða má líkum að því að máli skiptir að náms- og starfsráðgjafi sé vel 

upplýstur og höfuðatriði er að hann hafi áreiðanlegar, hlutlausar og viðeigandi 

upplýsingar til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. Fullbúin miðlæg 

upplýsingagátt er ekki til staðar hérlendis eins og þekkist í öðrum löndum. En Iðan 

fræðslusetur hefur í hyggju að laga það til að styðja við nemendur með upplýsingum 

sem snerta iðn- og verknámsgreinar. Upplýsinga- og ráðgjafakerfi um nám og störf 

skiptir máli til að leiðbeina nemendum með náms- og starfsval og til að náms- og 

starfsráðgjafar geti sinnt hlutverki sínu við að aðstoða fólk og leiðbeina því við að vinna 

úr upplýsingum og tengja við sjálft sig til að velja menntun og starf við hæfi. 

1.2 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

Náms- og starfsráðgjöf felur í sér að aðstoða fólk, á öllum aldri, við að finna hæfni og 

áhuga sem farsælastan farveg. Velja menntun og starf við hæfi og aðstoða ef vandamál 

koma upp í námi eða starfi. Ráðgjöfinni er ætlað að hjálpa fólki að skilja menntakerfið og 

vinnumarkaðinn og tengja þær upplýsingar við eigin þekkingu, hæfni og áhuga (Félag 

náms- og starfsráðgjafa, e.d.; Menntamálaráðuneytið, 2007; OECD, 2004). Ráðgjöfin 

hefur menntunarlegt gildi og á að stuðla að þroska einstaklinga, sem felur í sér að fólk 

þrói með sér þekkingu, hæfni og leikni til að taka farsælar náms- og starfsákvarðanir eða 

til að takast á við breytingar á náms- og starfsferlinum (Thomsen, 2014). Náms- og 

starfsráðgjafar hafa víðtækt starfssvið og fást við fjölþætt verkefni. Fagleg nálgun er því 

margvísleg í starfi náms- og starfsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjöf fer meðal annars fram 

í persónulegum samskiptum eða einstaklings viðtölum, hópráðgjöf, kennslu, rafrænni 

ráðgjöf og grunngildi hennar eru að hafa hagsmuni og velferð skjólstæðinga sinna í 

brennidepli (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.; OECD, 2004; Watts og Sultana, 2004).  

Náms- og starfsráðgjafar starfa á fjölbreyttum vettvangi eins og í skólakerfinu með 

börnum, unglingum og fullorðnum. Einnig starfa þeir á sí- og endurmenntunarstöðvum, 
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við endurhæfingu á vinnumarkaði og jafnvel hjá einkafyrirtækjum við stjórnun eða 

fræðslustörf (Háskóli Íslands, 2015; OECD, 2004). Hver sem starfsvettvangur náms- og 

starfsráðgjafa er þá getur hann tengt að minnsta kosti við eitt þeirra fimm hlutverka 

sem Network for Innovation in Career Guidance & Counselling In Europe [NICE] hefur 

skilgreint (Schiersmann o.fl., 2012). Hlutverkin fimm eru:  

1) Sérfræðingur í náms- og starfsupplýsingum og mati (e. career information & 

assessment expert)  

2) Náms- og starfsfræðslu leiðbeinandi (e. career educator)  

3) Náms- og starfsráðgjafi (e. career counsellor)  

4) Þróun og inngrip í félagskerfi (e. social systems intervener & developer)  

5) Stjórnunarhlutverk (e. programme & service manager) 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar snýr að tveimur fyrstu hlutverkunum. Í fyrsta lagi 

að hlutverki náms- og starfsráðgjafa sem sérfræðings í náms- og starfsupplýsingum og 

mati. Í öðru lagi að hlutverki náms- og starfsráðgjafa sem leiðbeinanda í náms- og 

starfsfræðslu.   

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa sem sérfræðings í náms- og starfsupplýsingum og 

mati (e. career Information & assessment expert) felur í sér að aðstoða ráðþega við að 

meta persónulega hæfileika og þarfir. Að því búnu veita náms- og starfsráðgjafar 

upplýsingar um tækifæri og kröfur í menntakerfinu og á vinnumarkaðnum sem tengist 

áhuga, gildum og einkennum ráðþegans. Náms- og starfsráðgjafar eru sérfræðingar um 

menntakerfið og vinnumarkaðinn og skulu vera færir um að útskýra fyrir ráðþegum og 

öðrum lykilaðilum menntunar- og starfskröfur og skulu þeir einnig hafa nýjustu 

upplýsingar um stöðu og þróun vinnumarkaðarins. Markmiðið er að ráðþegar séu 

upplýstir þegar þeir ákveða stefnu á náms- og starfsferli sínum. Upplýsinga- og matskerfi 

á vefnum gera náms- og starfsráðgjöfum kleift að sinna þessu hlutverki (Schiersmann 

o.fl., 2012; Watts, 2009).  

Eins og fjallað var um í fyrrgreindum kafla um upplýsingar og gögn þá hefur ekki 

verið til staðar heildstætt upplýsingakerfi hérlendis til að sinna þessu hlutverki eins og 

skyldi og því má segja að náms- og starfsráðgjafar á Íslandi séu hálf handalausir þegar 

kemur að því að sinna sérfræðihlutverki sem veitendur upplýsinga um nám og störf. 
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Þegar slík kerfi eru til staðar er það aftur á móti siðferðileg skylda náms- og 

starfsráðgjafa að búa yfir ákveðinni hæfni til að nota það í ráðgjöf og fræðslu. Það felur í 

sér að náms- og starfsráðgjafar hafi fengið þjálfun í notkun kerfisins. Í fyrsta lagi vegna 

þess að slíkar síður búa yfir ýmiskonar mati, áhugasviðs-, hæfni- og gildakönnunum, og 

ráðgjafar þurfa að kunna skil á próffræðilegum eiginleikum slíkra tækja. Í öðru lagi þurfa 

þeir að geta metið hversu viðeigandi slík tæki eru fyrir ráðþegahóp sinn, til að mynda 

með tilliti til aldurs og þroska. Í þriðja lagi búa slíkar síður gjarnan yfir fjölbreyttum og 

yfirgripsmiklum upplýsingum sem geta verið yfirþyrmandi fyrir ráðþega og þá skiptir 

máli að ráðgjafi hafi hæfni í að skipuleggja vel hvernig kerfið er notað og einnig að 

ráðþegar hafi markmið við notkun kerfisins (Gore o.fl., 2013). 

Náms- og starfsfræðsluhlutverk (e. career educator) ráðgjafans felur í sér að hvetja 

fólk til dáða og efla hæfni þeirra til að móta náms- og starfsferil sinn. Markmið þessa 

hlutverks er eins og áður hefur komið fram að auðvelda ráðþegum að taka upplýsta og 

rökstudda ákvörðun um áframhaldandi nám og starf með því að auka þekkingu og hæfni 

í gegnum markvissa fræðslu og verkefni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007). Þeir 

kenna og leiðbeina ráðþegum til dæmis að uppgötva eigin styrkleika, áhuga og gildi og 

að nota upplýsingakerfi til að finna og safna upplýsingum um menntunar- og 

atvinnumöguleika. Þeir aðstoða við að taka ákvarðanir varðandi það að skipuleggja 

starfstengd verkefni og kenna hvernig hægt er að ná sem bestum árangri við að finna 

sér nám eða atvinnu. Til að framkvæma þessa þætti þá þurfa náms- og starfsráðgjafar 

að hafa á takteinum áætlanir og einnig að skipuleggja kennslu (Schiersmann o.fl., 2012).  

Í almennri starfslýsingu Félags náms- og starfsráðgjafa [FNS] frá árinu 2003 er eitt af 

þremur meginhlutverkum náms- og starfsráðgjafa að veita ráðgjöf við náms- og 

starfsval. Ásamt hlutverki um ráðgjöf í námi og starfi og starfi í þróunarverkefnum, til 

dæmis mati og áætlana- og skýrslugerð. Undir náms- og starfsvalshlutverk náms- og 

starfsráðgjafa fellur áhugasviðsgreining, mat og greining á náms- og starfsfærni og að 

miðla upplýsingum um möguleika og framboð á námi og störfum (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.-b). 

Starfsvettvangur og starfssvið náms- og starfsráðgjafa er fjölbreytt eins og sjá má í 

ofangreindri umræðu. Það starf sem snýr að því að leiðbeina ráðþegum um náms- og 

starfsval skiptir miklu máli og að ráðgjafar hafi viðeigandi úrræði til sinna því hlutverki. 
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Auk þess sem verkefni náms- og starfsráðgjafa eru fjölþætt þá eru þeir oft á tíðum að 

sinna hlutverkum sem ekki falla undir starfssvið þeirra. Í næsta kafla verður nánar fjallað 

um þann vanda. 

1.2.1 Hlutverk utan starfssviðs náms- og starfsráðgjafa  

Út frá hlutverki náms- og starfsráðgjafa þá skiptir máli að ræða þessi hlutverk sem eru 

utan starfssviðs hans. Það er brýnt að fjalla um þann vanda þar sem tíma þeirra er ekki 

vel varið í sitt eiginlega hlutverk og má þar nefna að leiðbeina nemendum við það sem 

snýr að náms- og starfsvali þeirra.  

Oft á tíðum erum náms- og starfsráðgjafar að sinna hlutverkum utan síns starfssviðs. 

Bandarísku náms- og starfsráðgjafa samtökin (American School Counselor Associations, 

e.d.) og Gysbers og Henderson (2006) hafa sett fram nokkra punkta um starfssvið sem 

tilheyra og tilheyra ekki náms- og starfsráðgjöfum. Margir þessara þátta þekkjast einnig í 

íslensku samfélagi, þó að náms- og starfsráðgjafar geri ekki allt eftirtalið, þá eru eflaust 

einhverjir þeirra sem sinna einhverjum af eftirtöldum verkefnum utan síns starfssviðs: 

 Sjá um skjalavinnu sem tengjast nemendum 
 Sjá um agavandamál 
 Sjá um forfallakennslu 
 Sitja yfir prófum 
 Færa inn einkunnir í tölvukerfi 
 Halda utan um fjarvistir nemenda 
 Vera hluti af stjórnunarteymi skólans 
 Veita meðferð eða langtíma ráðgjöf í skólum vegna sálfræðilegs vanda 

nemenda 
 Sjá um samsetningu stundatöflu nemenda 

 

Þetta eru nokkur dæmi um það sem kallast „off-duty tasks“ þar vestra. Svipuð verkefni 

sem falla utan starfssviðs náms- og starfsráðgjafa komu fram í greiningu á starfi þeirra í 

grunnskólum Reykjavíkur (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  

Á fyrri hluta 20. aldar þegar náms- og starfsráðgjöf var að ryðja sér til rúms voru 

áhyggjur af því í skólum að náms- og starfsráðgjafar tækju að sér ýmiskonar verkefni 

utan síns starfssviðs. Árið 1923 fjallaði Mayers um að vandamálið gerði það að verkum 

að lítill tími gæfist til að sinna þeim hlutverkum sem náms- og starfsráðgjöfum í skólum 

var ætlað. Skólastjórnendur og starfsfólk hafði oft ekki skýra sýn á hvað starfið fæli í sér. 

Því er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar hljóti góða menntun og þjálfun og öðlist 

hæfni til að setja skýr mörk utan um starfssvið sitt. Auk þess eiga stjórnvöld að hafa 

skýra stefnu og náms- og starfsráðgjafar áætlun sem setur ramma utan um starfssvið 
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náms- og starfsráðgjafa svo tíma þeirra sé varið í þau verkefni sem þeim er ætlað 

(Gysbers og Henderson, 2006; Studer, 2005).  

Vandmálið í byrjun 20. aldar er til staðar enn í dag. Sú staðreynd að náms- og 

starfsráðgjafar takast á hendur verkefni, sem ekki tilheyra starfssviði þeirra gerir það að 

verkum að þeir sinna ekki sem skyldi lögboðnum skyldum sínum sem náms- og 

starfsráðgjafar. Eins og áður hefur komið fram er hlutverk þeirra til dæmis að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval í grunn- og framhaldsskólum. Einnig eiga þeir að veita 

nemendum viðeigandi og hlutlausar upplýsingar varðandi náms- og starfsval og hvetja 

þá til að hafa stjórn á eigin náms- og starfsferli.  

Þegar litið er til rannsókna þar sem nemendur eru spurðir að því hvaða hlutverki 

þeir vilja fyrst og fremst að náms- og starfsráðgjafar sinni kemur í ljós að þeir hafa 

væntingar um að fá upplýsingar um nám og störf og aðstoð við námsval. 

Í sænskri rannsókn, Lovén (2007), voru nemendur spurðir um hvaða hlutverkum þeir 

vildu að náms- og starfsráðgjafi myndi gegna. Spurningalisti var sendur á 700 nemendur 

áður en þeir völdu framhaldsskóla og aftur eftir að þeir höfðu valið. Meginniðurstöður 

um þær væntingar sem nemendur höfðu til náms- og starfsráðgjafa voru að 83,9% 

þeirra höfðu væntingar til þeirra að þeir veittu upplýsingar um störf og framtíðarhorfur 

á því sviði. Þá vildu þeir einnig að þeir veittu upplýsingar um starfsþjálfun og hvaða 

tækifæri það hefði í för með sér að nýta sér hana. 69,3% vildu fá tíma til að ræða við 

náms- og starfsráðgjafa um námsval áður en þeir veldu næsta vettvang í námi eða starfi. 

59,5% vildu aðstoð við að greina eigin styrkleika og veikleika og 57,2% vildu ræða nám 

og störf við hæfi. 56,1% vildu fá nýjar hugmyndir um námsval og leiðir sem væru 

mögulegar að loknu grunnskólanámi. Ferlið varðandi námsval skiptist því í tvennt, þar 

sem annars vegar er mikilvægt að fá tækifæri til sjálfskoðunar, meta eigin aðstæður og 

styrkleika og veikleika. Hins vegar að fá upplýsingar um náms- og starfstækifæri og 

framtíðarhorfur (Lovén, 2007).  

Í rannsókn Sunnu Þórarinsdóttur (2008) kom fram að 96% framhaldsskólanemenda 

taldi hlutverki náms- og starfsráðgjafa vera að veita upplýsingar um nám og störf. Auk 

þess sem 82% taldi hlutverk þeirra vera það að veita upplýsingar um skóla hérlendis. Út 

frá þessum niðurstöðum má sjá að nemendur vænta þess af náms- og starfsráðgjöfum 

að fá aðstoð við náms- og starfsval og að þeir veiti upplýsingar um nám og störf.  
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Það er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafi hafi skýra stefnu í starfi, til að varna því 

að verkefni utan starfssviðs hans geri það að verkum að hann sinni ekki sínu rétta 

hlutverki. Þá er ekki síður mikilvægt að náms- og starfsráðgjafi sinni því hlutverki sem 

viðkemur náms- og starfsvali nemenda, sinni starfi sínu sem sérfræðingur í náms- og 

starfsupplýsingum og náms- og starfsfræðsluhlutverki. Í næsta kafla verður stuttlega 

fjallað um heildræna náms- og starfsráðgjafaáætlun í skólum sem er mikilvægur þáttur 

til að afmarka starfssviðið þannig að fjölbreytt verkefni starfsins fái tilætlaðan tíma. 

1.2.2 Heildræn námsráðgjafaáætlun í skólum 

Eins og mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafar starfi innan síns starfssviðs þá er einnig 

brýnt að þeir fylgi starfsáætlun til að öllum þáttum starfsins sé sinnt á sem 

skynsamastan hátt. Heildræn náms- og starfsráðgjafaáætlun Gysbers og Henderson í 

skólum skiptist í þrjá meginþætti, innihald (e. content), skipulagsramma (e. 

organizational framework) og úrræði (e. resources and evaluation) (sjá viðauka III). 

Innan skipulagsramma eru þrjú viðmið (e. structure element), tímaáætlun (e. time 

element) og fjórir framkvæmdaþættir (e. program components) sem skiptast í fjórar 

áætlanir. Í fyrsta lagi er fræðsluáætlun (e. guidance curriculum) og innan hennar fellur til 

dæmis náms- og starfsfræðsla. Í öðru lagi einstaklingsáætlun (e. individual student 

planning) sem felur í sér að aðstoða hvern nemenda að ná settum markmiðum. Í þriðja 

lagi persónuleg ráðgjöf (e. responsive services) þar sem nemendum er leiðbeint með 

ýmiskonar vandamál. Að lokum samráðsáætlun (e. system support) sem er eins konar 

stuðningskerfi við hina þrjá þættina og felur meðal annars í sér að meta starfið (Gysbers 

og Henderson, 2006; Menntamálaráðuneyti, 2007). 

Í tímaáætlun er skipulagt hversu mikið vægi hver þáttur fær í heildrænni 

námsráðgjafaáætlun (sjá viðauka III). Þar má til dæmis sjá að 30-40% tímans fer í 

persónulega ráðgjöf með nemendum á aldrinum 5-14 ára og 25-35% með nemendum á 

aldrinum 15-17 ára (Gysbers og Henderson, 2006; Menntamálaráðuneyti, 2007). Hér á 

landi hafa kannanir og rannsóknir sýnt að mismunandi er hversu miklum tíma náms- og 

starfsráðgjafar verja í fjölbreytt verkefni starfsins til dæmis persónulega ráðgjöf, 

hópráðgjöf eða fræðslu. Samkvæmt könnun Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) og 

rannsóknar Ingibjargar Ebbu Björnsdóttur (2014) fer mestur tími, 50-70%, í persónulega 

ráðgjöf í grunnskólum Reykjavíkur. Rannsókn Söndru Þóroddsdóttur (2012) sýndi einnig 
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að mestur tími náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum fer í persónulega ráðgjöf. 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir (2006) fjallar jafnframt um í rannsókn sinni að í grunn- og 

framhaldsskólum sé persónuleg ráðgjöf vegna félagslegra og persónulegra vandamála 

stór hluti af starfi ráðgjafa. Það gerir það að verkum að áætlanagerð, þróunarstarf, 

ráðgjöf um nám og störf og náms- og starfsfræðsla situr á hakanum.   

Heildræn námsráðgjafaáætlun og tímaplan í starfi náms- og starfsráðgjafa skiptir 

sköpum til að þeir nái að sinna öllum verkþáttum náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum. Mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafar sinni starfi sínu af 

fagmennsku með því að vinna innan starfssviðs síns og gefa öllum verkþáttum 

tilætlaðan tíma.  

1.2.3 Fagleg ábyrgð náms- og starfsráðgjafa 

Það skiptir máli að náms- og starfsráðgjafar geri sér grein fyrir faglegri ábyrgð sinni. Víða 

er pottur brotinn í starfi náms- og starfsráðgjafa á Íslandi sem snýr að náms- og starfsvali 

nemenda, eins og sjá má í ofangreindri umræðu. Náms- og starfsfræðsla er ekki 

markvisst veitt öllum nemendum og ekki er litið á náms- og starfsráðgjöf sem heildræna 

áætlun og ráðgjafar hafa ekki við hendina heildræna íslenska vefgátt.  

Þá hefur útgáfa á námsefni í náms- og starfsfræðslu verið af skornum skammti þar 

sem einungis þrír námsefnispakkar hafa komið út á undanförnum þremur áratugum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1996; Berglind Helga Sigurðardóttir og Helga Helgadóttir, 

2004; Helga Helgadóttir, 2011). 

Náms- og starfsráðgjafar á Íslandi starfa eftir lögum um náms- og starfsráðgjafa (nr. 

35/2009). Náms- og starfsráðgjöf er því lögverndað starfsheiti og grundvöllur 

lögverndunar er að fagmennska sé til staðar. Þeir aðilar sem hafa rétt til að starfa og 

kalla sig náms- og starfsráðgjafa eru þeir sem hafa leyfi menntamálaráðherra. Faglegir 

ráðgjafar eru hluti af fagfélagi og eru þeir meðvitaðir um lög og siðareglur er tilheyra 

starfi þeirra. Þeir hafa lokið viðeigandi menntun sem leiðir af sér skilning og vitund á 

kenningalegum grunni og fræðilegri þekkingu fagstéttarinnar (Gibson og Mitchell, 2008).  

Að vera fagmanneskja í ákveðnu starfi felur í sér að búa yfir ákveðinni þekkingu og 

hæfni en einnig felur það í sér að bera ábyrgð á kunnáttu sinni í starfi (Sigurður 

Kristinsson, 1991). Sigurður Kristinsson (2000, bls. 151) segir orðrétt: „Fagmennska, 

professionalism, er oftast talin tengjast því þegar starfsgrein býr yfir verulegri hæfni og 
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þekkingu á tilteknu sviði, nýtir hana til að sinna þörfu hlutverki í samfélaginu og hefur 

einnig sjálfræði um ýmislegt sem lýtur að starfinu, svo sem um markmið þess, leiðir að 

settum markmiðum og val skjólstæðinga.“ 

Fagleg ábyrgð náms- og starfsráðgjafa er að búa yfir ákveðinni hæfni og þekkingu. 

IAEVG [International Association for Educational and Vocational Guidance] hefur 

skilgreint hæfnis- og þekkingarviðmið sem skiptast í kjarnahæfni (e. core competencies) 

og sérhæfingar (e. specialized competencies). Kjarnahæfni er ákveðin þekking, færni og 

viðhorf sem allir náms- og starfsráðgjafar eiga að búa yfir. Má þar nefna siðferðislega og 

faglega hegðun, að vera málsvarar skjólstæðinga sinna og sýna virðingu og vitund fyrir 

menningarlegum margbreytileika ráðþega. Þá þurfa þeir að vera meðvitaðir um eigin 

takmarkanir og getu og hafa hæfni til að hanna, framkvæma og meta áætlanir í náms- 

og starfsráðgjöf. Auk þess þurfa þeir að þekkja til upplýsinga um menntun, störf, þjálfun 

og stefnur og strauma í atvinnulífi og á vinnumarkaði og félagslegra viðfangsefna. Síðast 

en ekki síst er áhrifaríkt samstarf við samstarfsfólk kjarnahæfni sem náms- og 

starfsráðgjafar þurfa að búa yfir (Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2010; Repetto, 

Malik, Ferrer, Manzano og Hiebert, 2003).  

Auk kjarnahæfni er ákveðin sérhæfing sem náms- og starfsráðgjafar þurfa að búa 

yfir og fer hún eftir starfsvettvangi hvers og eins. Um er ræða tíu sérhæfingar sem IAEVG 

hefur skilgreint, til dæmis, einstaklingsmat, námsfræðsla, starfsferilsþróun, ráðgjöf, 

stjórnun upplýsinga, samráð og samhæfing, rannsóknir og mat, stjórnun á áætlunum og 

þjónustu, samfélagsefling og atvinnuleit (Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2010; 

Repetto o.fl., 2003). Sú sérhæfing sem náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum þurfa að 

búa yfir til að sinna einu kjarnahlutverki sínu sem er að leiðbeina nemendum með náms- 

og starfsval og einnig að sjá um stjórnun upplýsinga, námsfræðslu, 

starfsferilsþróunarverkefni og stjórnun á áætlunum og þjónustu. Auk þess að búa yfir 

kjarnahæfni og ákveðinni sérhæfingu eftir starfsvettvangi náms- og starfsráðgjafa hafa 

þeir siðferðislega starfshætti að leiðarljósi. 

 Starfsstétt eins og náms- og starfsráðgjöf skráir niður siðareglur sínar og hefur það 

ýmsa kosti. Til dæmis er auðveldara að brýna fyrir fólki skyldur sínar þar sem 

siðareglurnar eru eins konar leiðarvísir í starfi sem minnir fólk á þá ábyrgð sem starfið 

felur í sér. Auk þess geta skráðar siðareglur starfsstétta auðveldað fólki í byrjun starfs og 
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búið það undir að taka ákvarðanir í vandasömum málum. Skráning siðareglna getur 

jafnframt aukið samheldni starfsstéttarinnar með því að gera félagsmenn ábyrga fyrir 

því sem skráð hefur verið niður. Reglurnar verða sameiginleg eign félagsins og með því 

að skrá þær er verið að sýna það út á við í samfélaginu hvernig viðkomandi starfsstétt 

skuldbindur sig til að vinna starf sitt. Siðareglur eru því nokkurskonar sáttmáli innan 

ákveðinnar fagstéttar um það hvernig starf skal unnið og geta þær verið hvatning fyrir 

fólk innan stéttarinnar til að vanda til verka sinna (American Counseling Association, 

2014; Gibson og Mitchell, 2008; Sigurður Kristinsdóttir, 1991; Studer, 2005). 

Í 14. grein siðareglna Félags náms- og starfsráðgjafa kemur fram: „Náms- og 

starfsráðgjafi miðlar starfssystkinum af þekkingu sinni og reynslu. Hann upplýsir 

almenning um markmið fagsins og almenn málefni ráðþega. Hann vandar alla miðlun 

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

náms- og starfsráðgjafa, e.d.-a). Í þessari grein kemur skýrt fram fagleg ábyrgð náms- og 

starfsráðgjafa að vanda miðlun upplýsinga til ráðþega. Ráðþegar eiga rétt á traustum og 

hlutlausum upplýsingum. En náms- og starfsráðgjafa á Íslandi skortir nýjustu upplýsingar 

um vinnumarkaðinn og þeir hafa heldur ekki mikilvægar upplýsingar um 

vinnumarkaðinn. Hér má til að mynda nefna hvað varðar tekjur sem ætla má að ólíkar 

prófgráður, svið og stofnanir veiti. Þessar upplýsingar eru sérlega góðar og aðgengilegar 

í bandarískum vefgáttum um nám og störf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013b).  

Í 9. grein siðareglna náms- og starfsráðgjafa kemur fram meðal annars fram: „Náms- 

og starfsráðgjafi ber ábyrgð á að viðhalda fagþekkingu sinni og færni. Hann leitast við að 

tileinka sér nýjungar á sviði náms- og starfsráðgjafar og bæta þá faglegu þjónustu sem 

hann veitir“ auk þess segir í 6. grein laga um náms- og starfsráðgjafa (35/2009): „Náms- 

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

og tileinka sér nýjungar er varða fagið“. Samkvæmt þessum greinum er fagleg skylda 

náms- og starfsráðgjafa að skuldbinda sig endurmenntun með því að viðhalda og bæta 

þekkingu og færni til að stuðla að þróun í starfi. Tileinka sér nýjungar og nota viðeigandi 

gögn, nýjustu upplýsingar og tækni.  

Siðareglur og lög fagstétta veita fagfólki aðhald í starfi og eru til þess fallnar að auka 

faglega ábyrgð sem og hvetja fagaðila til að rækta skyldur sínar í starfi. Þó að reglurnar 
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séu skráðar er það ekki trygging fyrir því að þeim sé fylgt (Sigurður Kristinsson, 1991). 

Siðareglur og lög fagstéttar náms- og starfsráðgjafa eru rammi um starfið og er ætlað að 

stuðla að fagmennsku menntaðra náms- og starfsráðgjafa til að nota þekkingu sína, 

menntun og hæfni í þágu ráðþega sinna. Í næsta kafla verður nánar fjallað um 

menntunarlegan bakgrunn náms- og starfsráðgjafa á Íslandi.  

1.2.4 Menntunarlegur bakgrunnur  

Náms- og starfsráðgjafar eru þeir sem hafa lokið meistaraprófi í náms- og starfsráðgjöf 

og hafa staðfesta vottun að mega starfa undir lögvernduðu starfsheiti náms- og 

starfsráðgjafa (lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Þeir eiga að hafa fengið 

viðeigandi menntun og þjálfun sem tilheyrir starfssviði þeirra. Sú menntun felur í sér 

þekkingu á ráðgjafar- og starfsferilskenningum, siðareglum og lögum sem tilheyra 

starfssviði þeirra, einstaklings- og hópráðgjöf, félagslegum- og menningarlegum þáttum 

sem hafa áhrif á ráðgjöf, notkun matstækja við veitta ráðgjöf, auk upplýsinga um 

menntakerfið, vinnumarkaðinn og rannsóknar- og þróunarvinnu. Náms- og 

starfsráðgjafar hafa hlotið starfsþjálfun á vettvangi undir handleiðslu menntaðs náms- 

og starfsráðgjafa (American Counseling Association, American School Counselor 

Association og National Education Association, 2008; Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 

2010; Gibson og Mitchell, 2008; Whiston og Blustein, 2013).  

Námið í Háskóla Íslands í náms- og starfsráðgjöf er tveggja ára meistaranám, 120 

einingar, og lýkur því með meistaraprófi. Þegar námi lýkur er hægt að sækja um 

lögverndað starfsheiti sem náms- og starfsráðgjafi hjá Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti. Námið er þríþætt, í fyrsta lagi eru fræðileg námskeið, í öðru 

lagi starfsþjálfun og aðferðafræði og í þriðja lagi meistararitgerð (Háskóli Íslands, 2015). 

Eftir útskrift er þekking og hæfni nýtt á starfssviði náms- og starfsráðgjafar.  

Í kennsluskrá námsbrautar náms- og starfsráðgjafar við Háskóla Íslands eru 

tilgreindir þrír hæfniþættir: þekking, leikni og hæfni sem nemendur eiga að uppfylla að 

námi loknu. Þeir eiga að hafa leikni í að nota upplýsingar og upplýsingaveitur um nám og 

störf og geta eflt upplýsingafærni ráðþega. Jafnframt skulu þeir hafa hæfni til að stunda 

persónulega og faglega sjálfskoðun og hafa jákvætt viðhorf til endurmenntunar sem 

stuðlar að betri þjónustu við skjólstæðinga og fagþróun. Þeir þurfa að hafa þekkingu á 

hlutverki og starfsháttum náms- og starfsráðgjafa á ólíkum starfsvettvöngum, þekkja 
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fagleg siðaviðmið og siðferðileg álitamál. Gerð er krafa um að þeir skilji hugmyndafræði 

og uppbyggingu menntakerfis og þekki rannsóknir og kenningar á námsferli ungs fólks. 

Einnig þurfa þeir að þekkja til einkenna vinnumarkaðar eða algengustu tilfinninga- og 

hegðunarerfiðleika barna og ungmenna (Háskóli Íslands, e.d.).  

Allir þeir sem útskrifast úr náminu eiga því að búa yfir svipaðri þekkingu, hæfni og 

leikni og er það gert til að auðvelda samstarf náms- og starfsráðgjafa til að þróa 

heildstæða náms- og starfsráðgjöf ævina alla. Starfsmenntastofnun Evrópu [CEDEFOB] 

greinir frá því að því meira sem er sameiginlegt í námi náms- og starfsráðgjafa, þó að 

þeir starfi á ólíkum starfsvettvöngum, þá verði samstarf þeirra á milli auðveldara. Aftur á 

móti skiptir máli að nemendur geti valið ákveðna áherslu í náminu eftir eigin bakgrunni 

og eftir því hvar þeir stefna á að starfa að námi loknu (CEDEFOB, 2008; Félagsvísindasvið 

Háskóla Íslands, 2010). 

Í upphafi hvers námsárs hefja að hámarki 35 nemendur nám í náms- og 

starfsráðgjöf. Inntökuskilyrði eru það að nemendur hafi lokið fyrstu háskólagráðu, BA, 

B.Ed, BS eða sambærilegri gráðu með fyrstu einkunn. Ef fleiri en 35 einstaklingar sem 

uppfylla inntökuskilyrðin sækja um námið þá er valið inn í námsbrautina með tilliti til 

einkunna, starfsreynslu, meðmæla og persónulegrar greinagerðar umsækjanda. Auk 

þess er tekið tillit til fyrstu prófgráðu og reynt að hafa hlutfall nemenda með BA, B.Ed og 

BS sem jafnast. Samkvæmt ofantöldum inntökuskilyrðum og reglum háskólans þá geta 

ekki aðrir en þeir, sem hafa tiltekna grunnmenntun, lært náms- og starfsráðgjöf á Íslandi 

(Háskóli Íslands, 2011).  

Útskrifaðir náms- og starfsráðgjafar eiga að loknu námi að hafa öðlast svipaða 

þekkingu, hæfni og leikni. Nemendur geta þó valið á milli tveggja námskeiða eftir því 

hvort þeir stefna á að starfa með börnum og unglingum eða þá fullorðnum. Auk þess að 

þeir hafa val um starfsþjálfunarvettvang. Líkt og komið hefur fram þá er náms- og 

starfsráðgjöf lögverndað starfsheiti. Stjórnvöld í landinu fjalla um mikilvægi náms- og 

starfsráðgjafar varðandi náms- og starfsval grunn- og framhaldsskólanemenda. Í næsta 

kafla verður fjallað nánar um stefnu stjórnvalda í náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum.  
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1.3 Stefna stjórnvalda 

Stjórnvöld á Íslandi gera sér grein fyrir gildi náms- og starfsráðgjafar að því leyti að 

styðja nemendur í námi og við náms- og starfsval. Stjórnarráð Íslands (2013a) skilgreinir 

stefnu sem áætlun um breytingar frá núverandi ástandi að ákveðnu markmiði á 

tilsettum tíma. Hún er ferli sem skipulagsheildir setja fram og framkvæma. Opinber 

stefna er sett fram með formlegum hætti til dæmis í lögum, reglugerðum, 

þingsályktunum, stjórnarsáttmálum, aðgerðaráætlunum og samningum.  

Stjórnvöld hafa sett fram stefnu sem tengist starfi náms- og starfsráðgjafa. Náms- og 

starfsráðgjöf er til að mynda einn liður í því að draga úr brotthvarfi nemenda í 

framhaldsskóla og einnig í því að auka aðsókn í starfsmenntun á framhaldsskólastigi 

(Forsætisráðuneyti, 2011, 2012; Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2014a; 

Stjórnarráð Íslands, 2013b).  

Í íslensku skólakerfi er það vandmál hversu fáir nemendur ljúka framhaldsskólanámi 

á tilsettum tíma og aðsókn í starfsnám á framhaldsskólastigi er dræm. Brotthvarf úr 

námi á bóknámsbrautum og starfsnámsbrautum er vandi í íslensku menntakerfi. Á 

meðan hlutfall nemenda hér á landi sem útskrifast á réttum tíma er 44% þá er 

meðaltalið í OECD löndum 68% (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b). Tillögur 

frá OECD til að sporna gegn brotthvarfi á Íslandi voru meðal annars þær að meta hvernig 

tekst að veita ráðgjöf varðandi námsval (OECD, 2012).  

Brotthvarf úr skólum vekur ekki einungis óyndi hjá einstaklingnum sjálfum heldur er 

það einnig gífurlega kostnaðarsamt fyrir þjóðfélagið. Snemmbært brotthvarf úr skólum 

er fátíðara þar sem náms- og starfsráðgjafar nýtur við. Náms- og starfsráðgjöf er því 

talinn vera einn fyrirbyggjandi þáttur hvað varðar brotthvarf úr skólum og þykir 

þjóðhagslega hagkvæm vegna þess kostnaðar sem brotthvarfið hefur í för með sér 

(European Commission, 2013; European Commission o.fl., 2014; Zelloth, 2009). 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá árinu 2013 kemur fram að ríkisstjórnin mun 

vinna gegn brottfalli úr námi meðal annars með því að styrkja náms- og starfsfræðslu á 

grunn- og framhaldsskólastigi (Stjórnarráð Íslands, 2013b). Jafnframt er fjallað um í 

Hvítbók: Um umbætur í menntun frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu að efla 

náms- og starfsráðgjöf og starfsfræðslu í efri bekkjum grunnskóla og á fyrsta ári í 

framhaldsskóla. Jafnframt þarf að ýta undir að fleiri nemendur velji sér starfsnám. Það 
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er liður í stefnu ráðuneytisins til að ná markmiðinu að auka hlutfall þeirra sem ljúka prófi 

úr framhaldsskóla á réttum tíma úr 44% frá árinu 2011 í 60% árið 2018 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2014a).  

Skýr skilaboð koma frá stjórnvöldum um að auka aðsókn nemenda í starfsnám á 

framhaldsskólastigi. Í skýrslu Forsætisráðuneytis (2012) er fjallað er um mikilvægi þess 

að efla iðn- og verkmenntun í ljósi þess að meirihluti nemenda leggur stund á bóknám 

sem leiðir til þess að hörgull er á fólki með verk- og tæknimenntun. Sérstaklega var bent 

á málm- og tækniiðnað í því samhengi, sem og bygginga- og mannvirkjaiðnað. Þessu er 

brýnt að bregðast við og gera iðn- og verknám að eftirsóknarverðum og raunverulegum 

valkosti fyrir nema. CEDEFOB (2010) greinir einnig frá því að ósamræmi sé á milli þess 

framboðs á iðnmenntuðu fólki sem útskrifast á Íslandi og þeirrar eftirspurnar sem 

atvinnulífið kallar eftir.  

Í skýrslum stjórnvalda er alla jafna komið inn á náms- og starfsráðgjöf og mikilvægi 

þess að efla hana í skólum til að bregðast við vanda starfsmenntunar. Í tveimur skýrslum 

á vegum Forsætisráðuneytisins, annars vegar í stefnumarkandi skjali um öflugra 

samfélag og atvinnulíf sem ber heitið Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag: 

Þekking, sjálfbærni og velferð (2011) og hins vegar Allir stundi nám og vinnu við sitt 

hæfi: Tillögur um samþættingu menntunar og atvinnu (2012) kemur skýrt fram að bæta 

þurfi úr þessum vanda. 

Í skýrslunni Ísland 2020 segir: „Fjölga þarf iðn- og tæknimenntuðu fólki á Íslandi. 

Gera þarf verknám að raunverulegum valkosti í skólakerfinu og auka virðingu fyrir 

verknámi og verkfærni. Mikilvægt er að öflug nám- og starfsráðgjöf sé fyrir hendi bæði á 

efri stigum grunnskólans og í framhaldsskólum“ (Forsætisráðuneyti, 2011, bls. 21).  

Í skýrslunni, Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi (2012), í umbótatillögum fyrir 

starfsmenntun og þjálfun segir að efla þurfi náms- og starfsráðgjöf í grunn- og 

framhaldsskólum. Tillögur til úrbóta eru meðal annars: „Tryggja að náms- og 

starfsráðgjöf sé í boði í öllum grunnskólum landsins“ (bls. 21).  Jafnframt að: „Menntun 

náms- og starfsráðgjafa verði efld á sviði atvinnulífs, verk- og tæknimenntunar, 

starfsfræðslu og starfsráðgjafar bæði í háskólamenntun þeirra og sem endurmenntun 

fyrir starfandi ráðgjafa“ (bls. 21). Auk þess að: „Tryggja þarf að starfsfræðsla og 
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viðeigandi námsefni sé til staðar á grunn- og framhaldsskólastigi. Gestafyrirlestrar og 

heimsóknir til kynninga á störfum verði hluti námsefnis/námskrár“ (bls. 21).  

Rík áhersla er á að náms- og starfsráðgjöf sé fyrir hendi í grunn- og 

framhaldsskólum. Náms- og starfsráðgjöf er til staðar í flestum skólum landsins en þó að 

náms- og starfsráðgjafastöður séu innan skólanna þá er ekki þar með sagt að hún stefni 

að þeim markmiðum sem koma fram í skýrslum stjórnvalda. Aftur á móti ef litið væri á 

náms- og starfsráðgjöf sem heildræna áætlun (sbr. Gysbers og Henderson) þar sem hver 

verkþáttur fær sitt vægi og tíma er líklegra að hún myndi hafa sitt að segja til að ná 

settum markmiðum stjórnvalda. Einnig er ljóst að ef náms- og starfsfræðslu væri komið 

inn í stundatöflu sem skyldukennslugrein þá aukast líkur á að markvisst starf færi fram. 

Stjórnvöld sjá gildi náms- og starfsráðgjafar og telja mikilvægt að efla hana og náms- og 

starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum. Annars vegar til að draga úr brotthvarfi 

nemenda og hins vegar að auka aðsókn nemenda í starfsnám á framhaldsskólastigi. Í 

næsta kafla er greint betur frá starfsnámi á Íslandi og stöðu þess í íslensku menntakerfi. 

1.4 Starfsmenntun á Íslandi  

Í gegnum tíðina hefur starfsmenntun þurft að lúta í lægra haldi fyrir bóknámsmenntun, 

flestir nemendur í íslenskum grunnskólum innritast í bóknám að loknum grunnskóla. 

Rannsókn Jóns Torfa Jónassonar (1994) leiddi í ljós að úr árgangi nemenda fæddra árið 

1969 voru 82% sem völdu bóklegt nám í framhaldsskóla en 18% sem völdu hefðbundna 

iðnmenntun eða aðra starfsmenntun. Staðan árið 2014 er svipuð þar sem einungis 12% 

nemenda sem voru að ljúka grunnskóla og innrita sig í framhaldsskóla það ár völdu 

starfsnám að loknum grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014b).  

Þessar tölur sýna að dregið hefur úr aðsókn í starfsnám á þessu tímabili. Nemendur 

á framhaldsskólastigi á Íslandi velja sjaldnar verknám heldur en erlendir jafnaldrar þeirra 

í löndum OECD. Í Finnlandi árið 2012 fóru 42% grunnskólanemenda beint í starfsnám að 

loknum grunnskóla (Virolainen og Stenström, 2015). Um helmingi nýnema í íslenskum 

framhaldsskólum árið 2011 líkaði þó betur við verklegar námsgreinar en bóklegar í 

grunnskóla. Þrátt fyrir það voru einungis 14% innritaðir í iðn- og verknám þegar í 

framhaldsskóla kom samkvæmt rannsókn frá árinu 2007 (Forsætisráðuneyti, 2012). 

Athyglisvert væri að þekkja ástæður þess að svo fá íslensk ungmenni sækja í starfsnám 

að loknum grunnskóla, miðað við hve víðfeðmt kerfið er og býður upp á margar 
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námsleiðir. Starfsnámsbrautir eru um 87 af um það bil 100 námsleiðum sem eru í boði á 

framhaldsskólastigi. Námsbrautirnar eru ólíkar að inntaki og námslengd og geta verið frá 

einni önn til tíu anna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.) 

Jón Torfi Jónasson (1998) segir flókið að skilgreina starfsmenntun vegna fjölbreyttra 

námsleiða sem kerfið býður upp á. Jón Torfi Jónasson (1998) og Field, Hoeckel, Kis og 

Kuczera (2009) skilgreina hugtakið í sinni víðustu mynd með þeim hætti að 

starfsmenntun feli í sér námsleiðir þar sem meginmarkmiðið sé að undirbúa fólk fyrir 

ákveðinn starfsvettvang (e. field of employment). Starfsmenntun inniheldur því bæði 

vinnustaðanám og nám í skólum. Sigurður Kristinsson (2000) tekur í sama streng og 

bætir við að verkleg þjálfun sé veigamikil í starfsmenntun því markmiðið er að 

nemendur læri færni á ákveðnu sviði atvinnulífs sem veitir starfsréttindi. Skipulag náms 

og kennslu tekur mið af ákveðinni faggrein í stað almennrar menntunar.  

Gestur Guðmundsson (1993) skilgreinir starfsmenntun á svipaðan máta þegar hann 

segir að starfsmenntun eigi sér stað annars vegar í skólakerfinu og hins vegar í 

atvinnulífinu. Ýmis hugtök hafa verið notuð í gegnum tíðina eins og iðnfræðsla, 

iðnmenntun, verkmenntun, verknám og starfsnám. Um 1970 var farið að tala um 

fjölbrautaskóla þar sem markmiðið var að gera bóklegu og verklegu námi jafn hátt undir 

höfði og einnig var þá áhersla lögð á að sameina fámenna skóla. Fjölbrautaskólar voru á 

þeim tíma samheiti yfir menntaskólanám, iðnskólanám, sérskólanám og fleiri 

námsbrautir. Síðar var eingöngu talað um framhaldsskóla (Gestur Guðmundsson, 1993).  

Meðalaldur fólks sem útskrifaðist úr framahaldsskóla innan OECD landa árið 2012 

var um 20 ár. Á Íslandi var meðalaldurinn 23 ár, af starfsnámsbrautum var hann 26 ár en 

af bóknámsbrautum var meðalaldurinn 21 ár (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2014c). Því sést að það eru ekki einungis fáir sem sækja beint starfsnám að loknum 

grunnskóla heldur er meðalaldur fólks sem útskrifast úr starfsnámi einnig hærri en 

þeirra sem útskrifast úr bóknámi. Meirihluti innritast fyrst á bóknámsbrautir, hætta eða 

ljúka því námi, en hefja jafnvel starfsnám seinna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013b). Jón Torfi Jónasson (2003) fjallar um að þrátt fyrir viðleitni gegnum tíðina, til að 

efla starfsmenntun, hefur raunin orðið sú að bóknámsmenntun hefur eflst. Til að mynda 

þegar iðn- og verknám og bóknám var sett undir sama hatt með tilkomu fjölbrautaskóla. 

Það var gert í því skyni að iðn- og verknám og bóknám fengi viðlíka vægi, en hið 



  

36 

öndverða varð raunin. Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins (2014) hafa sett 

markmið þar sem ætlað er að árið 2025 skuli aðsókn í iðnám verða komin upp í 25% og 

árið 2030 upp í 30%.  

Staða starfsnáms í íslensku skólakerfi er sú að lítil aðsókn er í starfsnám á 

framahaldsskólastigi, auk þess sem meðalaldur fólks sem útskrifast úr starfsnámi er mun 

hærri en þeirra sem útskrifast úr bóknámi. Þrátt fyrir fjölbreytt námsframboð þá er 

eitthvað sem stendur í vegi fyrir því að nemendur fari í starfsnám að loknum grunnskóla. 

Mikið hefur verið rætt um að efla þurfi starfsmenntun á Íslandi. Árið 2013 kom út 

Yfirlitsskýrsla OECD um starfsmenntun á Íslandi: Leikni að loknum skóla – skills beyond 

school og þar eru dregin fram einkenni íslenska starfsmenntakerfisins og þau borin 

saman við sambærileg einkenni starfsmenntunar í öðrum OECD löndum. Í skýrslunni er 

gert grein fyrir styrkleikum og úrlausnarefnum á íslenska starfsmenntakerfinu. Skýrslan 

byggir annars vegar á bakgrunnsskýrslu frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og 

samræðum OECD úttektaraðila við stefnumótandi aðila, hagsmunaaðila, nemendur og 

starfsfólk starfsnámsskóla. Rétt er að benda á í þessu samhengi að sá hópur fólks sem 

rætt var við tengist allur starfsmenntun með beinum hætti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013b). Í næsta kafla verður fjallað um þau ummæli sem fram 

hafa komið um náms- og starfsráðgjöf og snúa að starfsmenntun.  

1.4.1 Ummæli um náms- og starfsráðgjöf tengd starfsmenntun 

Náms- og starfsráðgjöf hefur fengið gagnrýni fyrir það sem betur mætti fara í starfi 

náms- og starfsráðgjafa við að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval og þá 

sérstaklega það sem snýr að starfsnámi. Í skýrslu OECD, Yfirlitsskýrsla OECD um 

starfsmenntun á Íslandi: Leikni að loknum skóla – skills beyond school koma fram 

eftirtalin ummæli um náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsráðgjafa:  

„Þótt þeir kunni að vera vel undirbúnir að aðstoða nemendur með námserfiðleika 
og önnur persónuleg vandamál er ekki þar með sagt að þeir séu færir um að 
gefa skynsamleg ráð varðandi starfsval…” (bls. 32) 

„…þá kann að skorta nýjustu upplýsingar um vinnumarkaðinn” (bls. 32)  

„Á Íslandi heyrði OECD hópurinn oft að náms- og starfsráðgjöf væri höll undir 
bóklegt nám, ef til vill vegna þess að þeir sem annast þessa ráðgjöf hafa 
háskólamenntun en litla þekkingu og reynslu af atvinnulífinu” (bls. 32) 
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 „...mikilvægar upplýsingar um vinnumarkaðinn, svo sem þær tekjur sem gera má 
ráð fyrir að mismunandi prófgráður, svið og stofnanir veiti, eru ekki fyrir 
hendi” (bls. 32) 

 „Nemendur þurfa að vera vel upplýstir um þau laun sem eru í boði fyrir ýmis 
störf svo þeir geri sér ekki óraunhæfar hugmyndir um þá menntun sem krafist 
er” (bls. 32) 

„Náms- og starfsráðgjöf er stundum brotakennd og vanbúin svo þeir sem helst 
þurfa á ráðgjöf að halda fara ef til vill á mis við hana” (bls. 32) 

 „Þegar náms- og starfsráðgjöf er ekki fyrir hendi treysta nemendur oft á 
óformlegar upplýsingar, svo sem frá fjölskyldunni, en þær geta verið 
óáreiðanlegar og hlutdrægar” (bls. 32) 

„Hópurinn heyrði að nemendur hefðu ekki alltaf aðgang að náms- og 
starfsráðgjöf, sérstaklega ekki í grunnskóla” (bls. 32) 

„Upplýsingar skortir mjög um hvað “virkar best” í námsráðgjöf” (bls. 32) 
 

Út frá ofantöldum ummælum virðast náms- og starfsráðgjafar jafnvel ekki færir um að 

gefa skynsamleg ráð varðandi starfsval. Þeir eru taldir hallir undir bóklegt nám og þá 

kann að skorta mikilvægar upplýsingar til að nota í ráðgjöf. Auk þess sem náms- og 

starfsráðgjöf er jafnvel ekki alltaf til staðar í skólum.  

Auk ofantaldra ummæla OECD þá er til önnur skýrsla, sem ber heitið Uppfærum 

Ísland, frá Samtökum atvinnulífsins (e.d.) sem er ein mesta valdamiðstöð íslensks 

samfélags. Í skýrslu stofnunarinnar er fullyrt að náms- og starfsráðgjafa skorti þekkingu 

til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. Þar segir orðrétt: „Þá eru flestir 

námsráðgjafar með félagsfræðimenntun, hafa takmarkaða þekkingu á iðn- og 

verkmenntun og geta því lítið ráðlagt á því sviði“ (bls. 15). Ennfremur segir: „Mikilvægt 

er að þeir sem veita námsráðgjöf á framhaldsskólastigi hafi fjölbreyttan bakgrunn og 

þekkingu á þörfum atvinnulífsins“ (bls. 8). Samkvæmt þessu virðist það skoðun fulltrúa 

Samtaka atvinnulífsins að margt megi betur fara hvað varðar menntun og þekkingu 

náms- og starfsráðgjafa á iðn- og verkmenntun.  

Auk ummæla OECD og Samtaka atvinnulífsins komu fram ummæli um náms- og 

starfsráðgjafa á Iðnþingi 2015. Í byrjun marsmánaðar 2015 var haldið iðnþing á vegum 

Samtaka iðnaðarins þar sem fjölmargir hagsmunaaðilar iðnaðarins komu saman. Í 

umræðu um menntun var talað um námsráðgjafa og þar komst Jón Sveinsson formaður 

meistarafélags hársnyrta svo að orði (munnleg heimild, 5. mars 2015):  
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Ímyndið ykkur námsráðgjafa með iðnmenntun á bakinu, það eru 
námsráðgjafar með háskólamenntun á bakinu og þú beinir fólki og ráðleggur 
fólki það sem þér er næst og ef þú ert bara búin að vera á bókinni þá 
náttúrulega ráðleggur bara fólki bara, já þú átt að fara að læra bóknám, en 
ef þú ert með iðnmenntun á bakinu þá er mjög auðvelt fyrir mig að ráðleggja 
og auðvitað ferð þú bara í hárið og eða vinnur með höndunum maður/kona.  

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir forstöðumaður mennta- og nýsköpunarsviðs hjá 

Samtökum atvinnulífsins sagði þá orðrétt (munnleg heimild, 5. mars 2015): „Stokka upp 

í náms- og starfsráðgjöfinni“ 

Gera má ráð fyrir að stöðu íslenska starfsmenntakerfisins sé ábótavant og ljóst að 

væntingar eru uppi um það að náms- og starfsráðgjafar veiti betri og ítarlegri 

upplýsingar um starfsmenntun. Þessar væntingar tengjast kjarnahlutverki náms- og 

starfsráðgjafa það er að vera til aðstoðar vegna náms- og starfsvals. Ummæli OECD 

hópsins, gagnrýni Samtaka atvinnulífsins og þau ummæli sem komu fram á Iðnþingi 

2015 gefa tilefni til að rannsaka stöðu náms- og starfsráðgjafa í grunn- og 

framhaldsskólum hvað varðar það að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. 

Ganga þarf úr skugga um hvort þessar fullyrðingar eigi sér stoð í raunveruleikanum.  
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1.5 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum meta eigin þekkingu á framboði fræðslukerfisins og störfum. Jafnframt 

að kanna hversu ánægðir þeir eru með þau úrræði, náms- og starfsupplýsingar og 

námsefni sem þeir hafa yfir að ráða til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. 

Markmið er einnig að athuga hvort þeir telji að meistaranámið hafi veitt þeim þekkingu 

á menntakerfinu, vinnumarkaðinum og hvort þeir séu virkir að sækja sér endurmenntun 

á sviði náms- og starfsvals. Í ljósi markmiða þessarar ritgerðar, ofangreindrar umræðu 

og rannsókna um mikilvægi þekkingar og úrræða náms- og starfsráðgjafa til að sinna 

starfi sínu voru lagðar fyrir eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

1. Meta náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum að þekking þeirra 

sé meiri á sviði bóknáms en iðn- og verknáms?  

2. Hafa náms- og starfsráðgjafar nægan aðgang að hlutlausum og traustum 

gögnum og upplýsingum um nám og störf til að vera í stakk búnir að 

leiðbeina nemendum um náms- og starfsval? 

3. Hefur menntunarlegur bakgrunnur náms- og starfsráðgjafa og reynsla þeirra 

af atvinnulífinu áhrif þegar þeir leiðbeina nemendum um náms- og starfsval? 

4. Eru náms- og starfsráðgjafar virkir í að sækja sér endurmenntun sem tengist 

náms- og starfsvali nemenda?  

 

.  
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2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru starfandi náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum landsins, samtals 139 einstaklingar. Því er um þýðisrannsókn að ræða. 

Fimm af þessum 139 aðilum voru í námsleyfi á vorönn 2015 samkvæmt heimasíðum 

þeirra skóla sem þeir störfuðu við. Fenginn var póstlisti frá Félags náms- og 

starfsráðgjafa (FNS). Þeir sem ekki voru titlaðir náms- og starfsráðgjafar á heimasíðu síns 

skóla voru fjarlægðir af listanum. Á heimsíðum skólanna mátti einnig finna náms- og 

starfsráðgjafa sem ekki voru skráðir á póstlista FNS og var þeim því bætt á listann sem 

og þeim sem voru skráðir skólaráðgjafar eða sagðir sjá um náms- og starfsval. Á hinum 

endanlega þýðislista voru 139 einstaklingar. 

Listanum svöruðu alls 86 náms- og starfsráðgjafar og var svarhlutfallið 61,9%. Þar af 

83 konur (96,5%), tveir karlmenn (2,34%) og einn aðili tilgreindi ekki kyn.  

Kynjaskiptingin í þýðinu er sambærileg kynjaskiptingu svarenda, fjórir karlmenn voru í 

þýðinu. Flestir þátttakendur voru 46 ára og eldri eða 58,1%, 36-45 ára voru 34,9% 

þátttakenda og á aldrinum 25-35 ára voru 7,0% þátttakenda. 

Flestir störfuðu í grunnskóla (1.-10. bekk) eða 59,3% þátttakenda. Fæstir störfuðu 

eingöngu á unglingastigi (8.-10. bekk) og í framhaldsskóla sem einungis býður upp á iðn- 

list- og verknámsmenntun. Tafla 1 sýnir skiptingu þátttakenda eftir starfsvettvangi. 
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Tafla 2. Skipting þátttakenda eftir starfsvettvangi 
 

Skólastig Fjöldi Hlutfall 

Framhaldsskóli bæði með bóknám og 
iðn-, list- og verknámsmenntun 

20 23,3% 

Framhaldsskóli með 
bóknámsmenntun 

8 9,3% 

Framhaldsskóli með iðn-, list- og 
verknámsmenntun 

2 2,3% 

Grunnskóli (1.-10. bekkur) 51 59,3% 

Unglingastig (8.-10. bekkur) 1 1,2% 

Grunnskóli, yngsta stig og miðstig  
(1.-7. bekkur) 

4 4,7% 

Samtals 86 100% 

 

Flestir eða 29,1% voru með 7-9 ára starfsreynslu og fæstir eða 3,5% voru með minna en 

árs starfsreynslu. Tafla 2 sýnir starfsreynslu þátttakenda. 

 

Tafla 3. Starfsreynsla þátttakenda 

 

    

Starfsreynsla Fjöldi Hlutfall 

Minna en 1 ár 3 3,5% 

1-3 ár 7 8,1% 

4-6 ár 15 17,4% 

7-9 ár 25 29,1% 

10-12 ár 12 14,0% 

13-15 ár 8 9,3% 

16 ár eða lengur 16 18,6% 

Samtals 86 100% 
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2.2 Mælitæki 

Útbúinn var spurningalisti (sjá viðauka I). Listinn skiptist í þrjá hluta, auk 

bakgrunnsupplýsinga. Fyrsti hlutinn varpar ljósi á hvaða þekking sé fyrir hendi hjá náms- 

og starfsráðgjöfum á námsleiðum í menntakerfinu til að leiðbeina nemendum um náms- 

og starfsval. Annar hlutinn er annars vegar um endurmenntun þeirra og hins vegar um 

upplýsingar og námsgögn sem notuð eru til að leiðbeina nemendum um náms- og 

starfsval. Þriðji og síðasti hlutinn er um meistaranámið í náms- og starfsráðgjöf frá 

Háskóla Íslands.  

Spurningalistinn var hannaður með hliðsjón af Yfirlitsskýrslu OECD um 

starfsmenntun á Íslandi: Leikni að loknum skóla – skills beyond school (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Stuðst var við kafla skýrslunnar um fyrirkomulag náms- 

og starfsráðgjafar. Um náms- og starfsráðgjafa kom þar meðal annars fram að: „Þótt 

þeir kunni að vera vel undirbúnir til að aðstoða nemendur með námserfiðleika og önnur 

persónuleg vandamál er ekki þar með sagt að þeir séu færir um að gefa skynsamleg ráð 

varðandi starfsval og þá kann að skorta nýjustu upplýsingar um vinnumarkaðinn“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b, bls. 32). Dæmi um fullyrðingu í 

spurningalistanum sem svarendur tóku afstöðu til og tengist þessari tilvísun hljóðar svo: 

„Í náms- og starfsvalsferli nemenda hef ég aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar um 

fjölbreytileika innan vinnumarkaðarins, til dæmis kynjahlutfall í mismunandi náms- og 

starfsgreinum“.  

Einnig var horft til skýrslunnar Labor Market Information (LMI), Information 

Communications and Technologies (ICT) and Information, Advice and Guidance (IAG) 

(Bimrose og Barnes, 2010). Stuðst var við kafla í skýrslu Bimrose og Barnes um þátt 

vinnumarkaðsupplýsinga í upplýsingaráðgjöf (e. Information, Advice and Guidance). Í 

kaflanum kom fram að þar sem ráðgjöfin felur í sér að veita upplýsingar um 

vinnumarkaðinn þá sé það grundvallaratriði að hafa áreiðanlegar og aðgengilegar 

upplýsingar um uppbyggingu hans. Einnig er mikilvægt að skýrt komi fram hvaða störf 

eru í boði og innan hvaða atvinnugreina þau störf séu. Ein fullyrðing spurningalistans 

sem svarendur tóku afstöðu til hljóðaði svo: „Í náms- og starfsvalsferli nemenda hef ég 

aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar um uppbyggingu vinnumarkaðarins, til dæmis 

hvaða störf eru í boði og innan hvaða atvinnugreina“. 
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Atriði spurningalistans eru 38 samtals og þar af tilheyra 12 atriði 

bakgrunnsupplýsingum. 10 atriði taka á þekkingu á fræðslukerfinu og vinnumarkaðnum 

til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval, 12 atriði fjalla annars vegar um 

upplýsinar og námsgögn varðandi það að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval og 

hins vegar fjalla þau um endurmenntun. Á spurningalistanum eru 4 atriði sem varða 

meistaranámið í náms- og starfsráðgjöf í Háskóla Íslands (sjá viðauka I).  

Við 23 atriði spurningalistans áttu þátttakendur að staðsetja sig út frá fullyrðingum á 

tíu punkta kvarða frá einum og upp í tíu þar sem 1-2 merkir= að fullyrðingin eigi mjög illa 

við þig, 3-4 merkir= að fullyrðingin eigi illa við þig, 5-6 merkir= að fullyrðingin eigi 

miðlungs vel við þig, 7-8 merkir= að fullyrðingin eigi vel við þig, 9-10 merkir= að 

fullyrðingin eigi mjög vel við þig. Því hærra sem þátttakendur staðsettu sig því betur átti 

fullyrðingin við þá. Dæmi um spurningu þar sem þátttakendur voru beðnir um að 

staðsetja sig á tíu punkta kvarða er: „Rafrænar upplýsingar og námsefni til að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval eru viðunandi”.  

Í tveimur atriðum tilgreindu þátttakendur á kvarða, annars vegar hversu oft þeir 

sóttu endurmenntun á sviði náms- og starfsráðgjafar um persónuleg vandamál 

nemenda síðastliðin tvö ár og hins vegar hversu oft þeir sóttu endurmenntun á sviði 

náms- og starfsráðgjafar um náms- og starfsval nemenda síðastliðin tvö ár. Kvarðinn 

tilgreindi= Enga, 1, 2, 3, 4 eða fleiri. Í einu atriði voru þátttakendur beðnir um að haka 

við á kvarða hversu reglulega þeir sóttu endurmenntun um ólík svið innan náms- og 

starfsráðgjafar. Kvarðinn tilgreindi= Einu sinni á ári eða sjaldnar, tvisvar til þrisvar 

sinnum á ári, fjórum til fimm sinnum á ári, sex sinnum eða oftar. 

Staða rannsakanda gerir það að verkum að erfitt er að gæta algjörs hlutleysis. Við 

rannsóknir er ógerlegt sem rannsakandi að hafa engin áhrif á rannsóknarefnið. En slíkri 

hlutdrægni er hægt að stjórna á skynsamlegan hátt með því að vera meðvitaður um 

stöðu sína gagnvart rannsóknarefninu (Sampson, 2012). Höfundur leitaðist við að fá 

sjónarhorn annarra í forprófun. Spurningalistinn var til dæmis forprófaður af þremur 

náms- og starfsráðgjöfum sem eru starfandi í háskóla og tilheyra því ekki þýðinu. Eftir 

forprófun voru einhverjar spurningar einfaldaðar og orðalag lagað. Auk þriggja náms- og 

starfsráðgjafa lásu tveir nemar á öðru ári í náms- og starfsráðgjöf listann yfir og komu 

með gagnlegar ábendingar. Einnig var samstarfið við leiðbeinanda og meðleiðbeinanda 
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gott og þau lásu listann nokkrum sinnum yfir og komu með ábendingar um hvað betur 

mætti fara. Meðleiðbeinandi tengist náms- og starfsráðgjöf á Íslandi ekki með beinum 

hætti og kom hann með góðar ábendingar og ráð til að gæta hlutleysis. Miklu máli skipti 

að ekki tæki meira en 15 mínútur að svara spurningalistanum.  

2.3 Framkvæmd 

Um miðjan febrúar 2015 var spurningalisti sendur í tölvupósti til allra starfandi náms- og 

starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum landsins. Í tölvupóstinum var slóð inn á 

Survey Monkey könnunarkerfið þar sem þátttakendur svöruðu spurningalistanum. 

Gagnaöflun fór fram frá 20. febrúar til 27. mars 2015. Í byrjun þess tölvupósts sem 

sendur var þá var greint frá rannsókninni, mikilvægi þátttöku í henni og einnig var greint 

frá nafnleynd og tímalengd. Auk þess var nefnt að ekki væri skylt að svara 

spurningalistanum í heild og leiðbeinendur voru tilgreindir (sjá viðauka II). Jafnframt var 

fengið leyfi fyrir rannsókninni frá Persónuvernd.  

Þegar listinn var fyrst sendur út þann 20. febrúar, svöruðu 41. Ítrekun var send í 

tölvupósti tæpum tveimur vikum síðar, 4. mars, í framhaldinu var fjöldi svara frá náms- 

og starfsráðgjöfum orðinn 58. Önnur ítrekun var send í tölvupósti 10. mars. Þann dag 

sendi formaður FNS, Helga Helgadóttir, tilkynningu á Facebooksíðu FNS þar sem hún 

hvatti alla þá til að taka þátt sem ekki höfðu svarað spurningalistanum. Eftir aðra ítrekun 

voru svarendur 67 talsins. Þriðja ítrekun var send mánudaginn 23. mars og höfðu 79 

manns svarað. Fjórða og síðasta ítrekun var send þremur dögum síðar eða 

fimmtudaginn 26. mars. Þegar spurningakönnuninni var lokið þann 27. mars höfðu 86 

manns svarað sem er 61,9% svarhlutfall. 

2.4 Úrvinnsla 

Í tölfræðilegri úrvinnslu var notast við forritið SPSS, útgáfu 20. Svör þátttakenda voru 

færð úr Survey Monkey könnunarkerfinu yfir í Exel skjal og þaðan yfir til úrvinnslu. 

Viðeigandi breytur úr gagnasafni voru valdar til að svara rannsóknarspurningum sem 

höfundur setti fram í upphafi rannsóknar.  
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3 Niðurstöður 

Í þessum hluta er greint frá niðurstöðum úr spurningalistanum. Umfjöllunin er í fjórum 

köflum. Í fyrsta kafla er fjallað um hvernig náms- og starfsráðgjafar meta eigin þekkingu 

á námsleiðum innan íslenska menntakerfisins, annars vegar á sviði iðn- og verknáms og 

hins vegar bóknáms. Þar er fjallað um þekkingu náms- og starfsráðgjafa hvað varðar 

uppbyggingu og lengd náms, möguleika á áframhaldandi námi og starfsmöguleikum. Í 

öðrum kafla er greint frá því að hvaða leyti náms- og starfsráðgjafar telja upplýsingar og 

gögn, sem eru til, vera gagnlegar til að leiðbeina nemendum við náms- og starfsval. 

Þriðji kafli er um menntun náms- og starfsráðgjafa og reynslu þeirra af atvinnulífinu. Í 

lokakaflanum er síðan greint frá þeim niðurstöðum spurningalistans sem snúa að 

endurmenntun. 
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3.1 Þekking náms- og starfsráðgjafa á námsleiðum 

Eins og sjá má á mynd 1 voru flestir eða 69,9% sem töldu atriðið sem snýr að þekkingu á 

lengd og uppbyggingu bóknáms eiga mjög vel við sig, 25,3% þátttakenda töldu atriðið 

eiga vel við sig. Því eru tæplega 95% sem töldu atriðið „þekking mín í að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval sem snýr að uppbyggingu og lengd bóknáms“ eiga 

mjög vel og vel við sig. 79 þátttakendur eða 91,9% svöruðu atriðinu.  

Minna en helmingur eða 43,6% þátttakenda töldu atriðið sem snýr að þekkingu á 

lengd og uppbyggingu iðn- og verknáms eiga mjög vel við sig, 34,6% töldu það eiga vel 

við sig. Rétt rúmlega 78% töldu atriðið „þekking mín í að leiðbeina nemendum um 

náms- og starfsval sem snýr að uppbyggingu og lengd iðn- og verknáms“ eiga mjög vel 

og vel við sig. 78 þátttakendur eða 90,7% svöruðu atriðinu. 

 

 

Mynd 1. Þekking á uppbyggingu og lengd iðn- og verknáms og bóknáms 
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Eins og sjá má á mynd 2 voru flestir eða 68,8% sem töldu atriðið sem snýr að þekkingu á 

möguleikum á áframhaldandi námi innan bóknáms eiga mjög vel við sig. 24,7% töldu 

það eiga vel við sig. Tæplega 94% töldu því atriðið „þekking mín í að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval sem snýr að möguleikum á áframhaldandi námi innan 

bóknáms“ eiga mjög vel og vel við sig. Enginn þátttakandi taldi atriðið eiga mjög illa við 

sig. 77 þátttakendur eða 89,5% svöruðu atriðinu.  

Minna en helmingur eða 36,8% töldu atriðið sem snýr að þekkingu á möguleikum á 

áframhaldandi námi innan iðn- og verknáms eiga mjög vel við sig. Einnig voru 36,8% sem 

töldu það eiga vel við sig. Rétt tæplega 74% töldu því atriðið „þekking mín í að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval sem snýr að möguleikum á áframhaldandi námi innan 

iðn- og verknáms“ eiga mjög vel og vel við sig. 76 þátttakendur eða 88,4% svöruðu 

atriðinu. 

 

 

Mynd 2. Þekking á möguleikum á áframhaldandi námi innan iðn- og verknáms og bóknáms 
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Eins og sjá má á mynd 3 þá voru flestir eða 53,2% sem töldu atriðið sem snýr að 

þekkingu á starfsmöguleikum innan bóknáms eiga mjög vel við sig. 36,4% töldu það eiga 

vel við sig. Því eru tæplega 90% sem töldu atriðið „þekking mín í að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval sem snýr að starfsmöguleikum innan bóknáms“ eiga 

mjög vel og vel við sig. Enginn þátttakandi taldi atriðið eiga mjög illa við sig. 77 

þátttakendur eða 89,5% svöruðu atriðinu. 

Færri en helmingur eða 35,5% sem töldu atriðið sem snýr að þekkingu á 

starfsmöguleikum innan iðn- og verknáms eiga mjög vel við sig. 36,8% töldu það eiga vel 

við sig. Rúmlega 72% töldu því atriðið „þekking mín í að leiðbeina nemendum um náms- 

og starfsval sem snýr að starfsmöguleikum innan iðn- og verknáms“ eiga mjög vel og vel 

við sig. 76 þátttakendur eða 88,4% svöruðu atriðinu. 

 

 

Mynd 3. Þekking á starfsmöguleikum innan iðn- og verknáms og bóknáms 
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3.2 Upplýsingar og gögn 

Eins og sjá má á mynd 4 töldu flestir eða 36,4% að fullyrðingin: „Ég hef aðgang að 

nægilegu framboði hlutlausra, aðgengilegra og traustra upplýsinga og gagna um allar 

helstu námsleiðir og störf samfélagsins“ eiga miðlungs vel við sig. 31,2% töldu 

fullyrðinguna eiga vel við sig. 77 þátttakendur eða 89,5% svöruðu fullyrðingunni. 

 

 

Mynd 4. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við þig? „Ég hef aðgang að nægilegu 
framboði hlutlausra, aðgengilegra og traustra upplýsinga og gagna um allar helstu námsleiðir 
og störf samfélagsins“ 
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Eins og sjá má á mynd 5 töldu flestir eða 35,1% að fullyrðingin: „Rafrænar upplýsingar 

og námsefni til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval eru viðunandi“ ætti 

miðlungs vel við sig. 26% töldu að hún ætti vel við og 22,1% töldu að fullyrðingin ætti illa 

við sig. Fáum þótti fullyrðingin eiga mjög illa og mjög vel við sig. 77 þátttakendur eða 

89,5% svöruðu fullyrðingunni. 

 

 

Mynd 5. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við þig? „Rafrænar upplýsingar og 
námsefni til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval eru viðunandi“ 
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Eins og sjá má á mynd 6 töldu flestir eða 35,1% að fullyrðingin: „Í náms- og starfsvalsferli 

nemenda hef ég aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjölbreytileika innan 

vinnumarkaðarins, til dæmis kynjahlutfall í mismunandi náms- og starfsgreinum“ ætti 

illa við sig. 28,6% töldu að fullyrðingin ætti miðlungs vel við sig. 20,8% töldu hana eiga 

vel við. Enginn sagði að fullyrðingin ætti mjög vel við sig. 77 þátttakendur eða 89,5% 

svöruðu fullyrðingunni. 

 

 

Mynd 6. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við þig: „Í náms- og starfsvalsferli 
nemenda hef ég aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjölbreytileika innan 
vinnumarkaðarins, til dæmis kynjahlutfall í mismunandi náms- og starfsgreinum“ 
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Eins og sjá má á mynd 7 töldu flestir þátttakendur eða 32,4% að fullyrðingin: „Það er til 

nægilegt námsefni gefið út af Námsgagnastofnun til að leiðbeina nemendum í ferlinu við 

náms- og starfsval“ ætti miðlungs vel við sig. 29,7% töldu að hún ætti mjög illa við sig og 

24,3% að hún ætti illa við sig. Enginn taldi fullyrðinguna eiga mjög vel við sig. 

Framkvæmt var kí-kvaðratspróf til að kanna hvort marktækur munur væri á 

grunnskólaráðgjöfum eða framhaldsskólaráðgjöfum. Niðurstaða kí-kvaðratsprófs var sú 

að ekki væri marktækur munur á grunnskólaráðgjöfum og framhaldsskólaráðgjöfum, 

χ2(3)=6,633, p=0,085. 74 þátttakendur eða 86% svöruðu fullyrðingunni. 

 

 

Mynd 7. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við þig: „Það er til nægilegt námsefni gefið 
út af Námsgagnastofnun til að leiðbeina nemendum í ferlinu við náms- og starfsval“ 
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Á mynd 8 má sjá ákveðinn mun á meðal svarenda en samkvæmt niðurstöðum kí-

kvaðratsprófsins er ekki hægt að álykta að þessi munur sé til staðar í þýðinu. Myndin 

sýnir hvernig fullyrðingin: „Það er til nægilegt námsefni gefið út af Námsgagnastofnun til 

að leiðbeina nemendum í ferlinu við náms- og starfsval“ átti annars vegar við 

þátttakendur í grunnskólum og hins vegar í framhaldsskólum. Enginn 

framhaldsskólaráðgjafi taldi fullyrðinguna eiga vel og mjög vel við sig.  

 

 

Mynd 8. Ánægja með námsefni Námsgagnastofnunnar skipt eftir grunnskóla- og 
framhaldsskólaráðgjöfum 
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3.3 Menntun og reynsla náms- og starfsráðgjafa 

Eins og sjá má á mynd 9 töldu flestir þátttakendur eða 30,8% að fullyrðingin: 

„Menntunarlegur bakgrunnur minn hefur áhrif þegar ég leiðbeini nemendum um náms- 

og starfsval“  ætti mjög illa við sig. Fæstir eða 6,4% töldu hana eiga mjög vel við sig. 78 

þátttakendur eða 90,7% svöruðu fullyrðingunni.  

 

 

Mynd 9. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við þig: „Menntunarlegur bakgrunnur 
minn hefur áhrif þegar ég leiðbeini nemendum um náms- og starfsval“ 
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Eins og sjá má á mynd 10 töldu flestir eða 35,4% að fullyrðingin: „Reynsla mín af 

atvinnulífinu hefur áhrif þegar ég leiðbeini nemendum um náms- og starfsval“  eiga 

miðlungs vel við. 24,1% töldu hana eiga vel við sig. 79 þátttakendur eða 91,9% svöruðu 

fullyrðingunni. 

 

 

Mynd 10. Hversu vel eða illa á eftirfarandi fullyrðing við þig: „Reynsla mín af atvinnulífinu 
hefur áhrif þegar ég leiðbeini nemendum um náms- og starfsval“ 
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Eins og sjá má á mynd 11 töldu flestir þátttakendur eða 28,9% að fullyrðingin: 

„Meistaranámið veitti mér víðtæka þekkingu á uppbyggingu og námsleiðum í íslenska 

menntakerfinu (listnám, iðn- og verknám/annað starfsnám, bóknám) sem nýtist í starfi 

mínu sem náms- og starfsráðgjafi“ eiga vel við sig. Fæstir eða 2,6% töldu hana eiga mjög 

vel við sig. Samanlagt hlutfall þeirra sem töldu fullyrðinguna eiga illa og mjög illa við sig 

voru rúmlega 47%. 38 þátttakendur svöruðu fullyrðingunni. Einungis þeir sem lokið 

höfðu eða eru í meistaranáminu í Háskóla Íslands gátu svarað þeim fullyrðingum sem 

snúa að náminu. 

Flestir þátttakendur eða 36,1% töldu að fullyrðingin: „Meistaranámið veitti mér 

víðtæka þekkingu á íslenskum vinnumarkaði sem nýtist í starfi mínu sem náms- og 

starfsráðgjafi“ eiga miðlungs vel við sig. Fæstir eða 5,6% töldu hana eiga mjög vel við sig. 

Samanlagt hlutfall þeirra sem töldu fullyrðinguna eiga illa og mjög illa við sig voru 

rúmlega 47%. 36 þátttakendur svöruðu fullyrðingunni. 

 

 

Mynd 11. Hversu vel eiga fullyrðingarnar við þig: „Meistaranámið veitti mér víðtæka þekkingu 
á menntakerfinu“ og „Meistaranámið veitti mér víðtæka þekkingu á íslenskum vinnumarkaði“ 
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Líkt og mynd 12 sýnir töldu flestir eða 44,7% að fullyrðingin: „Ég tel að í meistaranáminu 

eigi að leggja áherslu á að nemendur öðlist þekkingu á uppbyggingu menntakerfisins og 

fjölbreyttum námsleiðum (listnám, iðn- og verknám/annað starfsnám, bóknám) sem 

nýtist þeim í starfi“ eiga mjög vel við sig. Fæstir eða enginn taldi hana eiga illa við sig. 

Samanlagt hlutfall þátttakenda sem töldu fullyrðinguna eiga vel og mjög vel við sig var 

tæplega 90%. 38 þátttakendur svöruðu fullyrðingunni. 

Flestir þátttakendur eða 55,3% töldu að fullyrðingin: „Ég tel að í meistaranáminu 

eigi að leggja áherslu á að nemendur öðlist þekkingu á íslenska vinnumarkaðinum sem 

nýtist þeim í starfi“ eiga mjög vel við sig. Enginn taldi fullyrðinguna eiga mjög illa og illa 

við sig. Samanlagt hlutfall þátttakenda sem töldu fullyrðinguna eiga vel og mjög vel við 

sig var tæplega 90%. 38 þátttakendur svöruðu fullyrðingunni.  

 

 

Mynd 12. Hversu vel eiga fullyrðingarnar við þig: „Í meistaranáminu á að leggja áherslu á að 
nemendur öðlist þekkingu á menntakerfinu“ og „ Í meistaranáminu á að leggja áherslu á að 
nemendur öðlist þekkingu á íslenska vinnumarkaðinum“ 
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3.4 Endurmenntun 

Eins og sjá má á mynd 13 voru flestir eða 35,4% sem höfðu sótt fjögur eða fleiri 

endurmenntunarnámskeið, fræðslufundi, eða fyrirlestra sem tengjast persónulegum 

málefnum nemenda á síðastliðnum tveimur árum. Fæstir eða 10,1% höfðu ekki sótt 

neitt námskeið, fræðslufundi eða fyrirlestra á sviði endurmenntunar varðandi 

persónuleg málefni nemenda síðastliðin tvö ár.  

Framkvæmt var kí-kvaðratspróf til að kanna hvort marktækur munur væri á 

grunnskólaráðgjöfum eða framhaldsskólaráðgjöfum. Niðurstöður kí-kvaðratsprófs voru 

þær að marktækur munur er á ráðgjöfum hvað varðar persónuleg málefni nemenda, 

χ2(4)=25,222, p<0,05. Ráðgjafar í framhaldsskólum hafa að jafnaði farið á færri 

endurmenntunarnámskeið, fræðslufundi, eða fyrirlestra en ráðgjafar í grunnskólum. 

 

 

Mynd 13. Hlutfall þátttakenda sem sóttu endurmenntun (t.d. námskeið, fræðslufundi eða 
fyrirlestra) síðastliðin tvö ár um persónuleg málefni nemenda 
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Eins og fram kemur á mynd 14 þá hafa 47,2% grunnskólaráðgjafa sótt fjögur eða fleiri 

endurmenntunarnámskeið, fræðslufundi, eða fyrirlestra um persónuleg málefni 

nemenda á síðastliðnum tveimur árum. Aftur á móti voru það 10,7% 

framhaldsskólaráðgjafa sem sóttu fjögur eða fleiri slík námskeið. Enginn 

grunnskólaráðgjafi sótti enga endurmenntun á þessu sviði. 30,8% 

framhaldsskólaráðgjafa sóttu enga endurmenntun síðastliðin tvö ár varðandi persónuleg 

málefni nemenda.  

 

 

Mynd 14. Hlutfall þátttakenda sem sóttu endurmenntun (t.d. námskeið, fræðslufundi eða 
fyrirlestra) síðastliðin tvö ár um persónuleg málefni nemenda skipt eftir starfsvettvangi 
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Eins og sjá má á mynd 15 voru flestir eða 29,1% sem sóttu eitt 

endurmenntunarnámskeið, fræðslufund eða fyrirlestur sem snýr að náms- og starfsvali 

nemenda síðastliðin tvö ár. 27,8% höfðu ekki sótt neitt endurmenntunarnámskeið, 

fræðslufund eða fyrirlestur síðastliðin tvö ár á þessu sviði. Framkvæmt var kí-

kvaðratspróf til að kanna hvort marktækur munur væri á grunnskólaráðgjöfum eða 

framhaldsskólaráðgjöfum. Niðurstöður kí-kvaðratsprófs voru þær að ekki kom fram 

marktækur munur milli ráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum sem snýr að 

endurmenntun um náms- og starfsval nemenda, χ2(4)=3,877, p=0,423.  

 

 

Mynd 15. Hlutfall þátttakenda sem sóttu endurmenntun (t.d. námskeið, fræðslufundi eða 
fyrirlestra) síðastliðin tvö ár um náms- og starfsval nemenda 
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Á mynd 16 má sjá ákveðinn mun á meðal svarenda en samkvæmt niðurstöðum kí-

kvaðratsprófsins er ekki hægt að álykta að þessi munur sé til staðar í þýðinu. Flestir eða 

34,6% grunnskólaráðgjafa höfðu sótt eitt endurmenntunarnámskeið, fræðslufund eða 

fyrirlestur um náms- og starfsval. Flestir eða 29,6% náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum höfðu ýmist ekki sótt neina slíka fræðslu eða höfðu sótt tvö 

endurmenntunarnámskeið, fræðslufundi eða fyrirlestra á síðastliðnum tveimur árum.  

 

 

Mynd 16. Hlutfall þátttakenda sem sóttu endurmenntun (t.d. námskeið, fræðslufundi eða 
fyrirlestra) síðastliðin tvö ár um náms- og starfsval nemenda skipt eftir starfsvettvangi 
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4 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum meta eigin þekkingu á framboði fræðslukerfisins og störfum. Jafnframt 

að kanna hversu ánægðir þeir eru með þau úrræði, náms- og starfsupplýsingar og 

námsefni sem þeir hafa yfir að ráða til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. 

Markmið var einnig að athuga hvort þeir telji að meistaranámið hafi veitt þeim þekkingu 

á menntakerfinu, vinnumarkaðinum og hvort þeir séu virkir að sækja sér endurmenntun 

á sviði náms- og starfsvals 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum meta að eigin þekking til að leiðbeina nemendum um náms- og 

starfsval sé meiri á sviði bóknáms en iðn- og verknáms. Auk þess telja þeir náms- og 

starfsupplýsingar og rafrænar upplýsingar nokkuð viðunandi. Aftur á móti telja þeir að 

upplýsingar um vinnumarkaðinn og námsefni gefið út af Námsgagnastofnun sé 

ábótavant. Jafnframt er skýrt að þeir telja brýnt að í meistaranámi náms- og 

starfsráðgjafa í Háskóla Íslands eigi að leggja áherslu á að nemendur öðlist þekkingu á 

menntakerfinu og vinnumarkaðnum sem nýtist þeim í starfi. Einnig sýna niðurstöðurnar 

að ráðgjafarnir eru mun virkari að sækja endurmenntun sem snýr að persónulegum 

málefnum nemenda en náms- og starfsvali.  

4.1 Þekking náms- og starfsráðgjafa 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum meta sem svo að eigin þekking til að leiðbeina nemendum sé meiri á 

sviði bóknáms en iðn- og verknáms. Þekkingu sem snýr að uppbyggingu og lengd náms, 

möguleikum á áframhaldandi námi og starfsmöguleikum. Þessar niðurstöður eru í 

nokkru samræmi við ummæli OECD úttektarhópsins þar sem náms- og starfsráðgjöf er 

sögð höll undir bóklegt nám. Í skýrslunni kemur orðrétt fram: „Á Íslandi heyrði OECD 

hópurinn oft að náms- og starfsráðgjöf væri höll undir bóklegt nám, ef til vill vegna þess 

að þeir sem annast þessa ráðgjöf hafa háskólamenntun en litla þekkingu og reynslu af 

atvinnulífinu.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b, bls. 32). Það er vert að 

íhuga að þó að náms- og starfsráðgjafar meti að eigin þekking sem snýr að bóknámi sé 

meiri en á sviði iðn- og verknáms þá er ekki þar með sagt að þeir séu hallir undir bóklegt 

nám og gefi þeim námsleiðum meiri gaum.  
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Vert er að íhuga að um það bil 100 námsbrautir eru í boði innan íslenska 

framhaldsskólakerfisins og af þeim eru 87 starfsnámsbrautir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, e.d.) Það er því ljóst að starfsmenntakerfið er mun 

umfangsmeira. Til dæmis kemur fram í skýrslu OECD um starfsmenntakerfið að það 

virðist vera sem erfitt sé að fá greinargott yfirlit um starfsmenntakerfið hérlendis 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b, OECD, 2012). Það getur því reynst náms- 

og starfsráðgjöfum þrautin þyngri að hafa yfirgripsmikla þekkingu á starfsmenntakerfinu 

sérstaklega þar sem ekki er til heildstætt upplýsingakerfi um nám og störf hérlendis. 

Náms- og starfsráðgjafar hafa því ekki við hendina þau verkfæri sem nauðsynleg eru til 

að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. Líkt og fram hefur komið þá eru 

upplýsingar hérlendis á fjölbreyttum síðum en ekki í einu heildstæðu kerfi sem 

takmarkar gagnsæi og heildræna sýn á náms- og starfsupplýsingar (Gore o.fl., 2013; 

Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2012; OECD, 2004).  

4.2 Náms- og starfsupplýsingar og gögn til að leiðbeina nemendum 

Niðurstöður sem snúa að náms- og starfsupplýsingum og gögnum benda til að náms- og 

starfsráðgjafar séu nokkuð ánægðir með framboð og aðgengi hlutlausra og traustra 

upplýsinga. Auk þess sem þeim þykja rafrænar upplýsingar og námsefni til að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval nokkuð viðunandi. Aftur á móti telja flestir 

þátttakendur sig ekki hafa aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjölbreytileika 

vinnumarkaðarins. Auk þess sem þeir telja að ekki sé nægilegt framboð af námsefni 

gefið út til að leiðbeina nemendum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við ummæli 

OECD þar sem kom fram að náms- og starfsráðgjafa kann að skorta nýjustu upplýsingar 

um vinnumarkaðinn og að mikilvægar upplýsingar um vinnumarkaðinn séu ekki fyrir 

hendi (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013b).  

Vissulega eru upplýsingar og efni á heimasíðum skóla og stofnanna sem náms- og 

starfsráðgjafar hafa aðgang að. En það að íslenskir náms- og starfsráðgjafar hafi ekki 

aðgang að miðlægu upplýsingakerfi um nám og störf takmarkar gagnsæi og heildræna 

sýn á náms- og starfsupplýsingar. Það skortir auk þess þann möguleika að tengja 

upplýsingarnar við áhuga-, gilda- og hæfnikannanir, eins og þekkist í upplýsingaveitum 

erlendis. Að upplýsingar séu ekki í einu miðlægu og heildstæðu upplýsingakerfi þýðir 

það að til þess að notandinn finni upplýsingarnar þá þarf hann að vita hvar þær er að 



  

64 

finna. Það er því ekki að undra að nemendur treysti á óformlegar upplýsingar þar sem 

formlegar upplýsingar eru óaðgengilegar, þær eru til staðar en þær eru ólíkt framsettar 

og misaðgengilegar á heimasíðum hvers skóla fyrir sig og stofnanna.  

Ummæli OECD að náms- og starfsráðráðgjafar séu ekki færir um að gefa skynsamleg 

ráð varðandi starfsval og að þeir séu hallir undir bóklegt nám er ósanngjörn. Þá skortir í 

raun upplýsingar og fræðsluefni til að sinna þeim þáttum sem snúa að náms- og 

starfsvali nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að að náms- og 

starfsráðgjafar telji sig síður færa um að veita upplýsingar um iðn- og verknám. Er það 

vandi stéttarinnar? Er það vandi kerfisins? Hvað er til ráða?  

Lítil aðsókn í starfsmenntun og brotthvarf úr framhaldsskólum er vandamál á 

Íslandi. Líkt og fram hefur komið útskrifast einungis um 44% nemenda á réttum tíma úr 

framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b) og einungis milli 12-18% 

sækja beint starfsmenntun að loknum grunnskóla (Forsætisráðuneyti, 2012; Jón Torfi 

Jónasson, 1994; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014b). Borið saman við önnur 

lönd eins og Finnland þar sem 42% nemenda árið 2012 fór beint í starfsnám að loknum 

grunnskóla (Virolainen og Stenström, 2015). Til að náms- og starfsráðgjöf geti verið einn 

liður í því að draga úr þessum vanda þurfa þeir til að mynda að hafa til þess fræðsluefni 

og aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafar hafi 

áreiðanlegar, hlutlausar og traustar náms- og starfsupplýsingar til að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval (Bimrose og Barnes, 2010; Christensen og Larsen, 

2011; Lovén, 2007). Einnig hafa rannsóknir sýnt að nemendur æskja þess að náms- og 

starfsráðgjafar veiti upplýsingar um hin ýmsu störf og geti lagt mat á hverjar 

framtíðarhorfur séu varðandi hin ýmsu störf. Einnig vænta nemendur þess að þeim séu 

kynntar nýjungar varðandi nám og störf (Lovén, 2007; Sunna Þórarinsdóttir, 2008). Það 

skiptir máli að fræðsluefni og upplýsingarkerfi um nám og störf sé til staðar því það er 

eitt aðalverkfæri náms- og starfsráðgjafa til að leiðbeina nemendum.  

Fjölmargar skýrslur fjalla um mikilvægi náms- og starfsráðgjafar sem einn lið í því að 

draga úr snemmbæru brotthvarfi og auka aðsókn í starfsnám í framhaldsskólum. Gerð 

er grein fyrir að efla þurfi náms- og starfsráðgjöf og fræðslu til að bregðast við þessum 

vanda (Forsætisráðuneyti, 2012; Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2014a; 
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Stjórnarráð Íslands, 2013b). Vitað er að illa upplýst og illa ígrundað náms- og starfsval 

leiðir ekki einungis til þess að nemendur verði óánægðir heldur er það einnig svo að 

brotthvarf úr skólum er kostnaðarsamt fyrir þjóðfélagið (European Commission, 2013; 

European Commission o.fl. 2014; Menntamálaráðuneyti, 2007, 2009; OECD, 2012; 

Zelloth, 2009).   

Ljóst er að lítil aðsókn í starfsnám og snemmbært brotthvarf úr framhaldskólum er 

skilgreint vandamál. En hvernig ber að leysa það? Eins og staðan á Íslandi er í dag þá 

kemur fram í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), lögum um framhaldsskóla (nr. 

92/2008) og aðalnámskrám (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a, 2011) að 

nemendur eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf. Hvergi er skilgreint hvernig sú þjónusta á 

að fara fram. Þá snýr vandinn að því hvernig þjónustan fer fram og hvaða verkfæri 

ráðgjafar hafa til að leiðbeina nemendum. Ekki er til heildstæð námsráðgjafaáætlun og 

náms- og starfsfræðsla er ekki veitt markvisst öllum nemendum. Líkt og kannanir hafa 

sýnt þá er ekki náms- og starfsfræðsla í yfir helmingi grunnskóla landsins og aðeins 20% 

þeirra hafa náms- og starfsfræðslu sem skyldu eða valgrein í stundatöflu (Helga 

Tryggvadóttir o.fl., 2014). Auk þess sem greint var frá í úttekt OECD þá hafa ekki allir 

nemendur aðgang að náms- og starfsráðgjöf og treysta því á óformlegar upplýsingar úr 

nánasta umhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b).   

Þrátt fyrir stefnu stjórnvalda að styrkja náms- og starfsfræðslu og náms- og 

starfsráðgjöf sem einn lið í því að auka aðsókn í starfnám og draga úr brotthvarfi hefur 

lítið gerst. Rannsóknir hafa sýnt fram á gildi náms- og og starfsfræðslu fyrir árangursríkt 

náms- og starfsval. Þeir nemendur sem fengið hafa markvissa náms- og starfsfræðslu 

koma frekar auga á gildi menntunar, eru einbeittari við námið og með skýrari 

framtíðarsýn. Því eru þeir líklegri til að taka upplýsta ákvörðun um náms- og starfsval 

(Hooley o.fl., 2011; Sweet, 2001; Sweet o.fl., 2014; Whiston og Blustein, 2013; Zelloth, 

2009).  

Hver er það sem ber ábyrgð á því að nemendur finni nám við hæfi eftir 10. bekk? 

Hver er það sem stjórnar hvort náms- og starfsfræðsla fari fram og hversu mikil? Hver 

stjórnar því að nú um stundir fari náms- og starfsfræðsla fram sem skylda eða val í 20% 

grunnskóla? Eða er um að ræða slæma stöðu náms- og starfsráðgjafar við að leiðbeina 

nemendum um náms- og starfsval vegna skorts á náms- og starfsupplýsingum og 
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námsefni? Velta má þessum spurningum fyrir sér, en niðurstaða höfundar er að náms- 

og starfsráðgjafar þurfi að hafa skýrari starfsramma og að náms- og starfsráðgjöf verði 

að heildstæðri dagskrá í skólum. Að náms- og starfsfræðsla verði gerð að 

skyldunámsgrein þannig að allir nemendur fái markvissa náms- og starfsráðgjöf eins og 

gert er grein fyrir í stefnu og skýrslum á vegum stjórnvalda. Þar er fjallað um að brýnt sé 

að efla náms- og starfsráðgjöf og fræðslu um nám og störf í skólum. Auk þess sem það 

skiptir máli að klára vefgáttina Næsta skref eins og hún var ætluð í upphafi þannig að 

ráðgjafar hafi við hendina verkfæri til að leiðbeina nemendum. Því eins og fram hefur 

komið þá er það eitt mikilvægasta hlutverk þeirra að leiðbeina nemendum með náms- 

og starfsval og veita viðeigandi upplýsingar er það varðar.  

4.3 Menntunarlegur bakgrunnur og reynsla af atvinnulífinu 

Þegar skoðað var hvort menntunarlegur bakgrunnur náms- og starfsráðgjafa og reynsla 

þeirra af atvinnulífinu hefði áhrif á ráðgjöf þá kom í ljós að flestir töldu fullyrðinguna um 

hvort menntunarlegur bakgrunnur hefði áhrif eiga mjög illa við sig. Aftur á móti kom á 

óvart að fleiri töldu fullyrðinguna sem snéri að því hvort reynsla af atvinnulífinu hefði 

áhrif þá voru flestir sem töldu hana eiga miðlungs og vel við sig. Eins og greint hefur 

verið frá í fræðilegri umfjöllun eru náms- og starfsráðgjafar fagmenn á sviði náms- og 

starfsráðgjafar. Að vera fagmanneskja felur í sér að búa yfir ákveðinni þekkingu og hæfni 

en einnig felur það í sér að bera ábyrgð á kunnáttu sinni í starfi (Gibson og Mitchell, 

2008; Sigurður Kristinsson, 1991). Siðareglur og lög sem varða starfssvið náms- og 

starfsráðgjafa er leiðarljós þeirra í starfi. Fagleg ábyrgð þeirra felur í sér að styðja 

nemendur í náms- og starfsvali, með því að veita viðeigandi náms- og starfsupplýsingar 

og að efla hæfni þeirra til að taka upplýsta ákvörðun um nám og störf. Hlutverk náms- 

og starfsráðgjafa er ekki að beina nemendum inn á ákveðnar brautir (FNS, e.d.-a; Lög 

um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Ráðgjöfum ber að vera meðvitaðir um þau 

áhrif sem þeir hafa en þó að þeir geti ekki verið algjörlega hlutlausir, þá leitast þeir samt 

við að vera það og vera meðvitaðir um áhrif sín.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sem snúa að meistaranáminu í náms- og starfsráðgjöf 

í Háskóla Íslands gefa vísbendingar um að um helmingur þeirra náms- og starfsráðgjafa 

sem lokið hafa námi, eða eru í námi, töldu að námið hefði ekki veitt þeim næga 

þekkingu á menntakerfinu og vinnumarkaðinum sem myndi nýtast þeim í starfi. Auk 
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þess töldu flestir að það ætti að leggja áherslu á að nemendur í þessu námi öðluðust 

þekkingu á menntakerfinu og vinnumarkaðinum til að nýta í starfi sínu. Samkvæmt 

kennsluskrá námsbrautarinnar eiga nemendur að námi loknu að hafa öðlast leikni til að 

nota upplýsingar og upplýsingaveitur um nám og störf og geta eflt upplýsingafærni 

nemenda. Þá þurfa þeir að skilja hugmyndafræði og uppbyggingu menntakerfisins 

(Háskóli Íslands, e.d.).  

Eins og fram hefur komið þá hefur ekki verið til upplýsingaveita um nám og störf 

hérlendis, en nú hefur verið opnuð tilraunaútgáfa af slíkri síðu, Næsta skref, og það 

skiptir máli að hún verði fullkláruð og uppfærð reglulega. Bent hefur verið á að 

hlutlausar og áreiðanlegar upplýsingar um nám og störf séu eitt meginverkfæri náms- og 

starfsráðgjafa við að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval (Christensen og 

Larsen, 2011; European Commission o.fl., 2014; Menntamálaráðuneyti, 2007; OECD, 

2004). Til að upplýsingaveitur nýtist í starfi þurfa náms- og starfsráðgjafar einnig að fá 

þjálfun í notkun þeirra (Gore o.fl., 2013). Því skiptir máli að huga að því þegar 

upplýsingaveita kemst í fullt gagn á Íslandi að náms- og starfsráðgjafar öðlist hæfni og 

þekkingu til að geta nýtt hana í starfi með ráðþegum sínum.  

Menntunarlegur bakgrunnur allra þeirra náms- og starfsráðgjafa sem útskrifast 

hérlendis er akademískur. Í skýrslu OECD, frá Samtökum atvinnulífsins og Iðnþingi 2015 

var nefnt að náms- og starfsráðgjöf á Íslandi væri höll undir bóklegt nám ef til vill vegna 

háskólamenntunar náms- og starfsráðgjafa og vegna ónógrar þekkingar þeirra og 

reynslu af íslensku atvinnulífi. Menntun, þjálfun og reynsla þeirra veitir þeim eflaust 

undirbúning til að aðstoða nemendur með persónuleg vandamál og námserfiðleika en 

ekki endilega hæfni til þess að leiðbeina nemendum varðandi náms- og starfsval 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b; Samtök atvinnulífsins, e.d.).  

Velta má fyrir sér út frá þessum athugasemdum og niðurstöðum rannsóknarinnar 

þar sem náms- og starfsráðgjafarnir telja sjálfir að leggja eigi meiri áherslu á þekkingu á 

menntakerfinu og vinnumarkaðnum hvort ekki þurfi að byggja betur undir hlutverk eitt 

og tvö hjá NICE svo náms- og starfsráðgjafar standi fyllilega undir nafni. Hér má nefna 

hlutverkin sem snúa að náms- og starfsráðgjafa sem sérfræðings í náms- og 

starfsupplýsingum og mati (e. career information & assessment exert) og náms- og 

starfsfræðslu (e. career educator). 
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Auk þess er vert að íhuga hvort náms- og starfsráðgjafar eigi að sérhæfa sig meira 

en gert er í náminu til dæmis með öflugri grunn- og endurmenntun. Eins og staðan er 

núna er eini áherslumunurinn í náminu sá að nemendur geta valið á milli tveggja 

námskeiða eftir því hvort þeir stefni á að starfa með fullorðnum eða börnum og 

unglingum. Annars vegar er það námskeið sem snýr að algengustu tilfinninga- og 

hegðunarerfiðleikum barna og unglinga. Hins vegar námskeið um þróun og einkenni 

vinnumarkaðar. Starfsþjálfun nemenda fer einnig fram ólíkum vettvangi þar sem 

nemendur miða val sitt að því hvar þeir stefna á að starfa að námi loknu. Eins og IAEVG 

greinir frá þurfa ráðgjafar að búa yfir ákveðinni kjarnahæfni en líka ákveðinni 

sérhæfingu og því er spurning hvort þurfi að leggja meiri áherslu á sérhæfingu í 

menntun náms- og starfsáðgjafa á Íslandi. Aftur á móti er vert að íhuga eins og CEDEFOB 

(2008) hefur greint frá að það skiptir máli að náms- og starfsráðgjafar hafi að miklu leyti 

sameiginlegan menntunarlegan grunn því þó þeir starfi á mismunandi starfsvettvangi þá 

getur samstarf þeirra á milli orðið auðveldara.  

4.4 Endurmenntun 

Þegar litið er á niðurstöður um endurmenntun, hvort náms- og starfsráðgjafarnir væru 

virkir í að sækja sér endurmenntun sem tengist náms- og starfvali nemenda þá virðist 

vera að svo sé ekki. Flestir höfðu ekki sótt neitt eða einungis eitt 

endurmenntunarnámskeið, fræðslufund eða fyrirlestur síðastliðin tvö ár sem snýr að 

náms- og starfsvali nemenda. Aftur á móti ef litið er til þess hvort ráðgjafarnir væru 

virkir í að sækja sér endurmenntun sem snýr að persónulegum málefnum þá höfðu 

flestir þeirra sótt fjögur eða fleiri slík námskeið á síðastliðnum tveimur árum. Marktækur 

munur var á ráðgjöfum eftir skólastigum þar sem ráðgjafar í grunnskólum voru að 

jafnaði virkari í að sækja endurmenntun sem snýr að persónulegum málefnum 

nemenda.  

Velta má fyrir sér hvað geti orsakað þennan mun. Afhverju eru náms- og 

starfsráðgjafar mun virkari að sækja sér endurmenntun sem snýr að persónulegum 

málefnum nemenda? Ætli það sé vegna áhuga eða framboðs? Þær niðurstöður að 

ráðgjafarnir sækja sér frekar endurmenntun sem snýr að persónulegum málefnum 

nemenda koma aftur á móti ekki á óvart. Samkvæmt fyrri rannsóknum þá fer mestur 

tími náms- og starfsráðgjafa í persónulega ráðgjöf og því er ekki skrítið að þeir sæki sér 
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endurmenntun sem styrkir þá á því sviði (Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006; Sandra Þóroddsdóttir, 2012; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 

2006). En samkvæmt rannsóknum (Lovén, 2007; Sunna Þórarinsdóttir, 2008) þá vill 

meirihluti nemenda að náms- og starfsráðgjafar veiti þeim upplýsingar um nám og störf 

og ræði einnig við þá um náms- og starfsval.  

Einnig er áhugavert að vita hvers vegna munur er á náms- og starfsráðgjöfum í 

grunn- og framhaldsskólum þar sem framhaldsskólaráðgjafar hafa að jafnaði farið á 

færri endurmenntunarnámskeið, fræðslufundi eða fyrirlestra sem snúa að 

persónulegum málefnum nemenda en ráðgjafar í grunnskólum. Ætli fjármagn, aðgengi 

að endurmenntun, minni þörf, eða persónulegur áhugi standi í vegi fyrir því? 

Niðurstöðurnar gefa einnig vísbendingar um að ráðgjafarnir séu frekar að sækja sér 

endurmenntun um viðfangsefni sem þeir eru taldir vel undirbúnir fyrir en styrkja sig ekki 

á því sviði þar sem þeir eru taldir lakari. Það hefur komið fram að náms- og 

starfsráðgjafar virðast vera færir um að leiðbeina og styðja nemendur með persónuleg 

vandamál og námstækni en ekki að gefa þeim skynsamleg ráð varðandi starfsval 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b). Einnig má velta fyrir sér hvort minna 

framboð sé á endurmenntun sem tengist náms- og starfsvali? Stjórnvöld hafa þó haldið 

því fram að brýnt sé að efla endurmenntun fyrir starfandi náms- og starfsráðgjafa og 

menntun þeirra á sviði atvinnulífs, verk- og tæknimenntunar, starfsfræðslu og 

starfsráðgjafar (Forsætisráðuneyti, 2012). Athyglisvert væri að vita hvernig stjórnvöld 

ætla efla endurmenntun og menntun náms- og starfsráðgjafa á þessu sviði. Það liggur 

beinast við að mati höfundar að klára þurfi vefgáttina og að náms- og starfsráðgjafar fái 

viðeigandi kennslu og þjálfun í notkun hennar. Auk þess sem námsefni er ábótavant og 

skiptir máli að bæta úr framboði námsefnis til að leiðbeina nemendum.  

Út frá ofangreindum niðurstöðum og umræðum er vonast til að rannsóknin gefi 

innsýn í stöðu náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum hvað varðar það að 

leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. Óskandi er einnig að rannsóknin geti nýst í 

stefnumótunarvinnu sem snýr að náms- og starfsráðgjöf í skólakerfinu og geti lagt til 

gögn til að stuðla að því að náms- og starfsfræðsla verði markvisst veitt nemendum í 

grunn- og framhaldsskólum. Auk þess er vonast til þess að rannsóknin styðji við frekari 

þróun upplýsingaveitunnar Næsta skref og geti orðið til þess að betrumbæta 
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meistaranámið í Háskóla Íslands og skoða framboð endurmenntunar fyrir náms- og 

starfsráðgjafa.   

Helstu annmarkar við rannsóknina eru þeir að niðurstöðurnar eru út frá sjálfsmati 

(e. self-evaluation) náms- og starfsráðgjafanna eða skynjun þeirra á sinni eigin þekkingu 

og stöðu. Því er mikilvægt að líta á niðurstöður rannsóknarinnar frá því sjónarhorni. Ekki 

var framkvæmt ákveðið mat á þekkingu þeirra heldur huglægri hugmynd þeirra um eigin 

stöðu. Þetta er þó einnig styrkleiki þar sem varpað er ljósi á hvernig náms- og 

starfsráðgjafarnir sjálfir skynja stöðu sína. Auk þess varðandi niðurstöður sem snúa að 

meistaranáminu þá er mismunandi hvenær þátttakendur luku náminu og sumir þeirra 

eru jafnvel ennþá í námi. Því er ekki hægt að vita fyrir víst hvort áherslur séu breyttar í 

náminu frá því að þátttakendur sjálfir lögðu stund á það. Túlkun í kafla 3.1 þarf að taka 

með fyrirvara því svarendur gætu hafa verið að svara mismunandi útgáfum á mögulegri 

fullyrðingu sem snýr að þekkingu á því að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval á 

sviði bóknáms og iðn- og verknáms. Það hefði verið skýrara að hafa „góð“ fyrir aftan 

mögulega fullyrðingu.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að svarhlutfall var gott (61,7%). Styrkleiki 

rannsóknarinnar er einnig sá að þörf var fyrir þessa rannsókn þar sem fram hafa komið í 

opinberri umræðu ýmis ummæli um það hversu illa náms- og starfsráðgjafar á Íslandi 

standa sig í því að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval og þá sérstaklega á sviði 

starfsmenntunar. Rannsóknin veitir dýpri upplýsingar um ummæli sem voru lögð fram í 

skýrslu OECD, eða hvernig náms- og starfsráðgjafarnir sjálfir telja stöðu sína vera til að 

leiðbeina nemendum. Með niðurstöðunum er hægt að styðja undir frekari stefnumótun 

í náms- og starfsráðgjöf í landinu sem snýr að hlutverki náms- og starfsráðgjafa í grunn- 

og framhaldsskólum.  
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5 Lokaorð 

Markmið þessa verkefnis var að kanna hvernig náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum meta eigin þekkingu á fræðslukerfinu og störfum. Auk þess að kanna 

hversu ánægðir þeir eru með náms- og starfsupplýsingar og gögn til að leiðbeina 

nemendum með náms- og starfsval. Niðurstöður styðja við ummæli OECD og Samtaka 

atvinnulífsins að því leiti að ráðgjafarnir sjálfir meta að þekking þeirra sé meiri á sviði 

bóknáms en iðn- og verknáms sem snýr að uppbyggingu og lengd náms, áframhaldandi 

námsmöguleikum og starfsmöguleikum. Mikilvægt er að hafa í huga að þó að þeir meti 

eigin þekkingu meiri er ekki hægt að fullyrða að þeir séu hallir undir bóklegt nám og að 

náms- og starfsráðgjöf taki mið af því. Niðurstöðurnar gefa einnig vísbendingar um að 

náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum eru nokkuð ánægðir með náms- 

og starfsupplýsingar en telja upplýsingar um vinnumarkaðinn og námsefni ábótavant.  

Niðurstöður rannsóknarinnar, fræðileg umfjöllun og fyrri rannsóknir gefa 

vísbendingar fyrir stefnumótun (e. policy), þjálfun (e. training) og framkvæmd (e. 

practice) náms- og starfsráðgjafar. Hvað þurfi að bæta í starfi náms- og starfsráðgjafa til 

að þeir verði færari um að gefa skynsamleg ráð og leiðbeina nemendum um náms- og 

starfsval. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar telur höfundur í fyrsta lagi að mikilvægt 

sé að náms- og starfsráðgjafar starfi eftir ákveðinni náms- og starfsráðgjafaáætlun (sbr. 

áætlun Gysbers og Henderson) þar sem hver verkþáttur fær sitt vægi og litið er 

heildstætt á náms- og starfsráðgjöf. Í flestum skólum er staða náms- og starfsráðgjafa en 

ekki heildstæð áætlun.  

Í öðru lagi að náms- og starfsfræðslu verði komið inn sem skyldukennslugrein í 

skólum. Með því hafa nemendur aðgang að markvissri ráðgjöf og fræðslu. Það kemur 

fram í lögum að nemendur eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf og í aðalnámskrá að 

nemendur eiga að hljóta markvissa náms- og starfsfræðslu. En það er engin stefna, 

markmið eða áætlun hvernig þjónustan eigi að vera veitt nemendum. Líta má til 

útfærslu á náms- og starfsfræðslu hjá nágrannaþjóðum, til að mynda í Finnlandi þar sem 

náms- og starfræðsla er markviss. Líkt og rannsóknir styðja þá skiptir náms- og 

starfsfræðsla miklu máli varðandi árangursríkt náms- og starfsval nemenda. 

Í þriðja lagi til að náms- og starfsráðgjafar geti sinnt hlutverki sínu sem sérfræðingar 

í náms- og starfsupplýsingum, mati og náms- og starfsfræðslu þurfa þeir að hafa 
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verkfæri við hendina. Þeir þurfa að hafa aðgengilegar og áreiðanlegar náms- og 

starfsupplýsingar og námsefni.  

Í fjórða lagi gefa niðurstöður rannsóknarinnar vísbendingar um það sem betur má 

fara í meistaranámi náms- og starfsráðgjafa við Háskóla Íslands þar sem þeir telja 

mikilvægt að nemendur öðlist þekkingu á menntakerfinu og vinnumarkaðinum sem 

nýtist þeim í starfi. Einnig tel ég mikilvægt að kanna þurfi hvaða ástæður séu fyrir því að 

náms- og starfsráðgjafar sæki síður endurmenntun sem snýr að náms- og starfsvali 

nemenda. Því eins og fjallað hefur verið um þá virðast náms- og starfsráðgjafar vera að 

styrkja þá hæfni sem þeir eru þegar taldir færir um að sinna, persónulegum málefnum 

nemenda. Sennilegt er að framboð á námskeiðum varðandi aðstoð við náms- og 

starfsval sé ekki nægilegt. Þar gæti ástæðan verið vegna gagnaskorts á heildstæðum 

upplýsingum um nám og störf sem fjallað er um í rannsókninni. Auk þess væri 

athyglisvert að kanna nánar ástæður þess að náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskóla 

sækja sér síður endurmenntun sem snýr að persónulegum málefnum nemenda, eflaust 

er það efni í viðamikla rannsókn.  

Vonast er til þess að niðurstöður rannsóknarinnar veiti dýpri þekkingu á stöðu 

náms- og starfsráðgjafa til að leiðbeina nemendum með náms- og starfsval, sérstaklega 

innan starfsmenntunar. Hvernig hægt sé að bregðast við þeim vanda að þeir séu sagðir 

hallir undir bóklegt nám og jafnvel ekki færir um að gefa skynsamleg ráð varðandi 

starfsval. Auk þess vona ég að niðurstöðurnar gefi vísbendingar um úrbætur í menntun 

og endurmenntun náms- og starfsráðgjafa sem snýr að hlutverki þeirra sem sérfræðinga 

í náms- og starfsupplýsingum og mati.  
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Viðauki I - Spurningalisti 

Í byrjun eru nokkrar spurningar um bakgrunn þinn. 

Hvort ert þú karl eða kona? 

Karl 

Kona 

 

Hver er aldur þinn? 

25-35 ára 

36-45 ára 

46 ára og eldri 

 

Hversu mörg ár hefur þú starfað alls sem náms- og starfsráðgjafi óháð starfsvettvangi? 

1 ár eða minna 

1 - 3 ár  

4 - 6 ár 

7 - 9 ár 

10 - 12 ár 

13 - 15 ár  

16 ár eða lengur 

 

Hversu mörg ár hefur þú starfað sem náms- og starfsráðgjafi á núverandi starfsvettvangi? 

1 - 3 ár  

4 - 6 ár 

7 - 9 ár 

10 - 12 ár 

13 - 15 ár  

16 ár eða lengur 

 

Hvaða menntun hefur þú lokið á háskólastigi? Vinsamlegast merktu við allt sem við á. 

Grunnmenntun (B.S., B.A., B.E.d. eða annað sambærilegt próf) 

Diplómanám í náms- og starfsráðgjöf frá Háskóla Íslands 

Diplómanám í náms- og starfsráðgjöf erlendis  

Annað diplómanám en í náms- og starfsráðgjöf 
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Ég er í diplómanámi í öðru en náms- og starfsráðgjöf 

Meistaranám í náms- og starfsráðgjöf frá Háskóla Íslands 

Meistaranám í náms- og starfsráðgjöf erlendis 

Annað meistaranám en í náms- og starfsráðgjöf 

Ég er í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf 

Ég er í meistaranámi í öðru en náms- og starfsráðgjöf 

Doktorsnámi 

Ég er í doktorsnámi 

 

Hvert er starfshlutfall þitt?  

30% eða minna 

31%-50% 

51%-79% 

80%-99% 

100% 

 

Á hvaða skólastigi starfar þú? 

Grunnskóli (1.-10. bekkur) 

Grunnskóli, yngsta stig og miðstig (1.-7. bekkur)  

Unglingastig (8.-10. bekkur) 

Framhaldsskóli bæði með bóknám og iðn-, list- og verknámsmenntun 

Framhaldsskóli með iðn-, list- og verknámsmenntun  

Framhaldsskóli með bóknámsmenntun  

 

Hversu mörg stöðugildi náms- og starfsráðgjafa eru á þínum vinnustað? (single text box) 

100% starf jafngildir einu (1,0) stöðugildi. Ef það eru tveir náms- og starfsráðgjafar sem starfa í skólanum 

þínum, annar í 100% starfshlutfalli og hinn í 50% starfshlutfalli vinsamlega sláðu inn 1,5. Ef þú ert eini 

náms- og starfsráðgjafinn í þínum skóla og í 80% starfi vinsamlega sláðu inn 0,8.  

________ stöðugildi 

 

Hversu margir náms- og starfsráðgjafar, að þér meðtöldum, starfa á þínum vinnustað? 

Ef fleiri en 4 náms- og starfsráðgjafar starfa á þínum vinnustað vinsamlega tilgreindu hversu margir. 

___ 1 

___ 2 
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___3 

___ 4 

___ Fleiri en 4, hversu margir?_____ náms- og starfsráðgjafar  

 

Hversu stórum hópi nemenda er gert ráð fyrir að þú sinnir? 

Ef þú til dæmis starfar ein/einn í grunnskóla og sinnir öllum bekkjum (1.-10. bekk) er átt við heildarfjölda 
nemenda í skólanum. 

 

_________ nemendum 

 

Hve mörgum klukkustundum á viku verð þú í starfsemi sem flokkast undir náms- og starfsráðgjöf (s.s. 

persónulega ráðgjöf, ráðgjöf vegna náms- og starfsvals, náms- og starfsfræðsla o.s.frv.)? 

__________klukkustundir á viku 

 

Hve mörgum klukkustundum á viku verð þú í starfsemi sem flokkast ekki undir náms- og starfsráðgjöf 

(s.s. stjórnsýsla, leggja fyrir kannanir, agamál, o.s.frv.)? 

__________klukkustundir á viku 

 

Fullyrðingarnar hér á eftir eru um þekkingu þína til að leiðbeina nemendum í náms- og starfsvalsferlinu. 

Við hverja fullyrðingu er skali frá 1 – 10 þar sem:  

1– 2 að fullyrðingin eigi mjög illa við þig  

3 – 4 að fullyrðingin eigi illa við þig 

5 – 6 að fullyrðingin eigi miðlungs vel við þig 

7 – 8 að fullyrðingin eigi vel við þig 

9 – 10 að fullyrðingin eigi mjög vel við þig 

Skoðaðu hverja fullyrðingu vandlega og staðsettu þig á skalanum 1 – 10.    

 

Þekking mín í að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval á sviði lista (hönnunar- og 

handverksgreinar, margmiðlunarhönnun, listdans, tónlist, leiklist o.fl.) sem snýr að: 

Uppbyggingu og lengd náms er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Möguleika á áframhaldandi námi er:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Starfsmöguleika er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Þekking mín í að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval á sviði iðn- og verknáms (rafiðngreinar, 

skrifstofu- og verslunargreinar, samgöngu-, farartækja og flutningsgreinar, umhverfis- og 

landbúnaðargreinar, bygginga- og mannvirkjagreinar, matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreinar, 

þjónustugreinar, snyrtigreinar o.fl.) sem snýr að: 
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Uppbyggingu og lengd náms er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Möguleika á áframhaldandi námi er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Starfsmöguleika er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Þekking mín í að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval í starfsnámi á sviði heilbrigðisgreina 

(lyfjatæknibraut, læknaritarabraut, nuddarabraut, sjúkraliðabraut, tanntæknabraut o.fl.) og 

sjávarútvegs- og siglingagreina sem snýr að: 

Uppbyggingu og lengd náms er:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Möguleika á áframhaldandi námi er:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Starfsmöguleika er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Þekking mín í að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval á sviði bóknáms (náttúrufræðibraut, 

félagsfræðibraut, málabraut, viðskipta- hagfræðibraut, háskólanám) sem snýr að: 

Uppbyggingu og lengd náms er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Möguleika á áframhaldandi námi er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Starfsmöguleika er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Bakgrunnur náms- og starfsráðgjafa er mismunandi, flestir eru með bóknám í grunninn en aðrir með 
annarskonar nám.  

Menntunarlegur bakgrunnur minn hefur áhrif þegar ég leiðbeini nemendum um náms- og starfsval 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Reynsla mín af atvinnulífinu hefur áhrif þegar ég leiðbeini nemendum um náms- og starfsval 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Í aðstoð við náms- og starfsval nemenda tek ég mið af stöðu og horfum á vinnumarkaði  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Í náms- og starfsvalsferli nemenda hef ég aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar um uppbyggingu 

vinnumarkaðarins, til dæmis hvaða störf eru í boði og innan hvaða atvinnugreina 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Í náms- og starfsvalsferli nemenda hef ég aðgengilegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjölbreytileika 

innan vinnumarkaðarins, til dæmis kynjahlutfall í mismunandi náms- og starfsgreinum 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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Ég hvet nemendur til að kynna sér flestar hliðar starfa eins og starfsumhverfi, vinnutíma, kjör, 

menntunarkröfur, atvinnumöguleika og fleira sem skiptir máli sambandi við starfsval 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Fullyrðingarnar hér á eftir eru annarsvegar um endurmenntun og hinsvegar um upplýsingar og 

námsgögn til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. Skoðaðu hverja fullyrðingu vandlega og 

staðsettu þig á skalanum 0 – 10.    

Ég sæki reglulega endurmenntun um ólík svið innan náms- og starfsráðgjafar  

Einu sinni á ári eða sjaldnar 

Tvisvar til þrisvar sinnum á ári 

Fjórum til fimm sinnum ári 

Sex sinnum eða oftar á ári 

 

Ég hef lítinn tíma til að sækja mér endurmenntun 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Yfirmaður minn veitir mér tækifæri til að sækja endurmenntun 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Síðastliðin tvö ár hef ég sótt endurmenntun á sviði náms- og starfsráðgjafar um persónuleg vandamál 

nemenda (t.d. námskeið, fræðslufundi eða fyrirlestra)  

Engin 

1 

2 

3 

4 eða fleiri 

 

Síðastliðin tvö ár hef ég sótt endurmenntun á sviði náms- og starfsráðgjafar um náms- og starfsval 

nemenda (t.d. námskeið, fræðslufundi eða fyrirlestra)  

Engin 

1 

2 

3 

4 eða fleiri 
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Ég hef aðgang að nægilegu framboði hlutlausra, aðgengilegra og traustra upplýsinga og gagna um allar 

helstu námsleiðir og störf samfélagsins 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Í náms- og starfsvalsferli nemenda hef ég hæfni til að leiðbeina nemendum með það að leiðarljósi að 

þeir efli sína eigin hæfni og þekkingu til að finna, meta og nota upplýsingar á sjálfstæðan hátt  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Rafrænar upplýsingar og námsefni til að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval eru viðunandi 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Í náms- og starfsvalsferli nemenda nota ég námsefni sem gefið er út af Námsgagnastofnun (Margt er 

um að velja, Stefnan sett- Um náms- og starfsval, Námstækni fyrir efstu bekki grunnskóla, Náðu tökum 

á náminu)  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Námsefnið sem er til og gefið út af Námsgagnastofnun er hjálplegt við að leiðbeina nemendum í ferlinu 

um náms- og starfsval 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Það er til nægilegt námsefni gefið út af Námsgagnastofnun til að leiðbeina nemendum í ferlinu um 

náms- og starfsval 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Ég nota annað námsefni en Námsgagnastofnun gefur út til að leiðbeina nemendum við náms- og 

starfsval 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Hefur þú lokið meistaranámi eða ert að ljúka meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf frá Háskóla Íslands? 

Já  

Nei  

 

 

Skoðaðu hverja fullyrðingu vandlega og staðsettu þig á skalanum 0 – 10.    
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Meistaranámið veitti mér víðtæka þekkingu á uppbyggingu og námsleiðum í íslenska menntakerfinu 

(listnám, iðn- og verknám/annað starfsnám, bóknám) sem nýtist í starfi mínu sem náms- og 

starfsráðgjafi 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Ég tel að í meistaranáminu eigi að leggja áherslu á að nemendur öðlist þekkingu á uppbyggingu 

menntakerfisins og fjölbreyttum námsleiðum (listnám, iðn- og verknám/annað starfsnám, bóknám) 

sem nýtist þeim í starfi 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Meistaranámið veitti mér víðtæka þekkingu á íslenskum vinnumarkaði sem nýtist í starfi mínu sem 

náms- og starfsráðgjafi 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Ég tel að í meistaranáminu eigi að leggja áherslu á að nemendur öðlist þekkingu á íslenska 

vinnnumarkaðinum sem nýtist þeim í starfi 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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Viðauki II - Kynningarbréf 

Kæri náms- og starfsráðgjafi 

Ég vil byrja á að þakka þér fyrir að sýna rannsókninni áhuga. 

Í þessari rannsókn er spurt um þekkingu og hæfni náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum í 

að leiðbeina nemendum um náms- og starfsval. Þú ert beðin(n) um að svara stuttum spurningalista sem 

tekur um það bil 10-15 mínútur að svara. 

Þátttakan felst í að smella á hnappinn neðst á þessari síðu og svara spurningunum. Þér er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem er án útskýringa eða svara ekki einstaka spurningum. Þó er 

æskilegt rannsóknarinnar vegna og vinnslu hennar að þú sjáir þér fært að taka þátt og svara öllum 

spurningunum því þannig koma svör þín að mestu gagni. Svör verða ekki rakin til einstaklinga og farið 

verður að íslenskum lögum varðandi gagnaöflun, úrvinnslu og eyðingu gagna.  

Rannsóknin er liður í lokaverkefni mínu til MA-gráðu í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Verkefnið er unnið undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur, prófessors og dr. Raimo Vuorinen, 

gestadósents. 

Ef þú hefur spurningar varðandi rannsóknina og ef þú vilt koma ábendingum á framfæri þá er þér 

velkomið að senda tölvupóst á netfangið  lgk1@hi.is  

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

Virðingarfyllst, 

Laufey Guðný Kristinsdóttir 
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Viðauki III - Heildræn námsráðgjafaáætlun Gysbers og Henderson 

 

(Menntamálaráðuneyti, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 


