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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort munur kæmi fram á hversu skýrt afmarkað 
náms- og starfsráðgjafar töldu starf sitt vera og hvort þeir töldu að hlutverkaárekstrar ættu 
sér stað í starfi eftir starfsaldri þeirra, starfsvettvangi, tilvist starfslýsingar og fjölda ráðþega á 
hvert stöðugildi á ári. Annað markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort afmörkun 
hlutverks og hlutverkaárekstrar spáðu fyrir um starfsánægju og vinnuálag. Rafrænn 
spurningalisti var sendur í febrúar 2015 á félagsmenn í Félagi náms- og starfsráðgjafa og var 
svarhlutfallið 58%. Rannsóknin byggði á svörum 120 starfandi náms- og starfsráðgjafa og við 
úrvinnslu þeirra var notast við lýsandi tölfræði, einhliða dreifigreiningu, fylgni og 
fjölbreytuaðhvarfsgreiningu. Helstu niðurstöður bentu til þess að náms- og starfsráðgjafar 
sem höfðu skriflega starfslýsingu næðu að afmarka hlutverk sitt betur en þeir sem höfðu ekki 
starfslýsingu. Þeir sem voru í samstarfi við færri en 450 ráðþega á ári náðu að afmarka 
hlutverk sitt betur heldur en þeir sem störfuðu með 450 ráðþegum eða fleiri. Niðurstöður 
sýndu að því betur sem náms- og starfsráðgjafar náðu að afmarka hlutverk sitt því ánægðari 
voru þeir í starfi. Að lokum sýndu niðurstöður að því oftar sem þeir upplifðu 
hlutverkaárekstra í starfi því meira vinnuálag upplifðu þeir.  
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Abstract 
The objective of this study was to examine if there was a difference between perceived role 
ambiguity and role conflict of guidance and career counselors based on the field of work, 
existence of a job description, counselor-counselee ratio, and period of practice. The 
objective was also to explore if perceived role ambiguity and role conflict predicted job 
satisfaction and workload. An electronic questionnaire was sent in February 2015 to all 
members of the Guidance and Career Counselor Association resulting in a 58% completion 
rate. The study was based on responses from 120 practicing guidance and career counselors 
and was analysed by applying descriptive statistics, one-way ANOVA, correlation and 
multivariate regression analysis. The main results indicated that guidance and career 
counselors who had a written job description perceived less role ambiguity than those who 
did not have a job description. Guidance and career counselors with counselor-counselee 
ratio less than 1:450 per year perceived less role ambiguity than those with counselor-
counselee ratio 1:450 or more. The results indicated that the less role ambiguity they 
recognized the more job satisfaction they encountered. Finally, the results revealed that the 
more role conflict guidance and career counselors sensed the more work overload they 
experienced.  
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Formáli 
Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 
Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með megindlegri 
rannsóknaraðferð á tímabilinu september 2014 til mars 2016. Rannsakað var hvort náms- og 
starfsráðgjafar teldu að hlutverkaárekstrar ættu sér stað í starfi og hvort þeir teldu hlutverk 
sitt vera nægilega afmarkað  

Það eru tvær ástæður fyrir því að höfundur valdi þetta viðfangsefni. Í fyrsta lagi þá 
vaknaði mikill áhugi á að rannsaka hlutverk náms- og starfsráðgjafa, með sérstöku tilliti til 
þess hversu skýr skilgreining er á afmörkun þess, eftir að hafa rætt við nokkra náms- og 
starfsráðgjafa um hlutverk þeirra. Höfundur tók eftir því að sameiginlegt viðhorf þeirra var 
að margir samstarfsaðilar þeirra vissu ekki hvað félli undir hlutverk þeirra. Ætlast var þess 
vegna til þess að þeir tækju að sér ýmis konar verkefni sem ættu að tilheyra öðrum en náms- 
og stafsráðgjöfum. Í öðru lagi hefur höfundur sjálfur gegnt starfi sem var ekki nægilega vel 
skilgreint þannig að hann upplifði hlutverkaárekstra vegna þess að samstarfsaðilar ætluðust 
til þess að hann sinnti verkefnum sem heyrðu ekki undir starf hans. Eftir þessa reynslu var því 
ráðist í að kanna hver staðan væri á væntanlegum starfsvettvangi. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Kristjönu Stellu Blöndal, lektors við Félags og 
mannvísindadeild Háskóla Íslands. Henni vil ég færa þakkir fyrir gagnleg innlegg. 
Höfundarréttardeild SagePub og HRM-rannsóknir og ráðgjöf fá þakkir fyrir að leyfa afnot af 
mælitækjum. Þátttakendur rannsóknarinnar fá góðar þakkir fyrir tímann sem þeir tóku frá til 
þess að svara könnuninni því rannsóknin varð þá að veruleika. Ég vil þakka þeim sem komu 
að þýðingum á hugtökum og spurningalistanum. Einnig vil ég þakka sérstaklega þeim sem 
forprófuðu hann og komu með gagnlegar ábendingar. AH-Próförk fær mínar bestu þakkir 
fyrir vandaðan yfirlestur. Fjölskylda mín fær kærar þakkir fyrir ómetanlegan andlegan 
stuðning, hvatningu og yfirlestur. Að lokum vil ég þakka samnemendum mínum og 
samstarfsfólki fyrir veittan stuðning og hvatningu. 



  

6 

 
Efnisyfirlit 

Útdráttur ................................................................................................................................ 3 
Abstract .................................................................................................................................. 4 
Formáli ................................................................................................................................... 5 
Efnisyfirlit ............................................................................................................................... 6 
Töfluyfirlit ............................................................................................................................... 7 
Myndayfirlit ............................................................................................................................ 7 
1 Inngangur ........................................................................................................................ 8 

1.1 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa ............................................................................ 10 
1.2 Kenning um starfshlutverk ...................................................................................... 16 

1.2.1 Hlutverkaárekstrar í starfi og afmörkun hlutverks ........................................ 19 
1.3 Markmið rannsóknarinnar ...................................................................................... 22 

2 Aðferð ........................................................................................................................... 24 
2.1 Þátttakendur .......................................................................................................... 24 
2.2 Framkvæmd ........................................................................................................... 24 
2.3 Mælitæki ................................................................................................................ 25 
2.4 Tölfræðileg úrvinnsla .............................................................................................. 27 

3 Niðurstöður ................................................................................................................... 28 
3.1 Lýsandi tölfræði ...................................................................................................... 28 
3.2 Einhliða dreifigreining ............................................................................................ 31 
3.3 Fylgni ...................................................................................................................... 31 
3.4 Fjölbreytuaðhvarfsgreining ..................................................................................... 32 

4 Umræður ...................................................................................................................... 36 
5 Lokaorð ......................................................................................................................... 41 
Heimildaskrá ........................................................................................................................ 42 



  

7 

 
 Töfluyfirlit 

Tafla 1. Fjöldi eftir starfsvettvangi .................................................................................... 28 
Tafla 2. Skrifleg starfslýsing á starfi náms- og starfsráðgjafa eftir starfsvettvangi ............. 28 
Tafla 3. Meðalfjöldi ráðþega á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa eftir  
starfsvettvangi ................................................................................................................. 29 
Tafla 4. Lýsandi tölfræði rannsóknarbreyta ...................................................................... 30 
Tafla 5. Meðaltal og staðalfrávik atriða á mælingunni hlutverkaárekstrar í starfi .............. 30 
Tafla 6. Meðaltal og staðalfrávik atriða á mælingunni afmörkun hlutverks ....................... 31 
Tafla 8. Fylgni milli breyta ................................................................................................ 31 
Tafla 9. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar um afmörkun hlutverks ...................... 33 
Tafla 10. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir starfsánægju ............................. 34 
Tafla 11. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir vinnuálag .................................. 35 
 

Myndayfirlit  
Mynd 1. Líkan af kenning um starfshlutverk (Kahn og fleiri, 1964) ................................... 16 
Mynd 2. Forspárlíkan um afmörkun hlutverks .................................................................. 33 
Mynd 3. Forspárlíkan um starfsánægju ............................................................................ 34 
Mynd 4. Forspárlíkan um vinnuálag ................................................................................. 34 
 

 
 



  

8 

1 Inngangur 
Náms- og starfsráðgjafar eru taldir sinna mikilvægu fyrirbyggjandi starfi sem getur dregið úr 
brotthvarfi úr skóla, haft áhrif á kynjaskiptingu á vinnumarkaði og veitt einstaklingum 
raunhæfar áætlanir um nám og störf (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þeir starfa á öllum 
skólastigum, á sí- og endurmenntunarstöðvum og á vinnumarkaði í tengslum við atvinnuleit, 
endurhæfingu og fræðslu en einnig hjá einkafyrirtækjum (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-
a).  Þeim sem starfa undir starfsheitinu náms- og starfsráðgjafi ber samkvæmt lögum að hafa 
lokið námi í náms- og starfsráðgjöf frá háskóla sem hefur hlotið viðurkenningu frá 
menntamálaráðherra (lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Viðurkennt nám í náms- 
og starfsráðgjöf á Íslandi er tveggja ára nám á meistarastigi við Háskóla Íslands og er ætlað 
að veita fræðilega þekkingu, hæfni og leikni á sviði náms- og starfsráðgjafar (Háskóli Íslands, 
2015). 

Út frá almennri starfslýsingu Félags náms- og starfsráðgjafa og lögum náms- og 
starfsráðgjafa (nr. 35/2009) má sjá að óháð starfsvettvangi þá telst hlutverk þeirra víðtækt. 
Samkvæmt starfslýsingunni veita þeir náms- og starfsfræðslu og ráðgjöf, bjóða upp á 
persónulega- og hópráðgjöf, styðja einstaklinga með sérþarfir, vísa til annarra sérfræðinga í 
sértækum málum. Jafnframt heyrir starfssvið þeirra undir að vera í samstarfi við aðra 
fagaðila, sjá um skráningu og úrvinnslu viðtala og þeirra viðfangsefna sem starfinu tengjast. 
Einnig sjá þeir um ýmsar greiningar, til dæmis hvar áhugi, styrkleikar og veikleikar viðfanga 
liggja ásamt því að skrifa skýrslur og áætlanagerðir (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-c.). 
Samkvæmt lögum um náms- og starfsráðgjafa (nr. 35/2009) ber þeim meðal annars: Að gæta 
trúnaðar, bera ábyrgð á þeirri ráðgjöf sem þeir veita, þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu 
sinni og tileinka sér nýjungar er varða fagið.  

Samkvæmt Wilerson og Bellini (2006) eru náms- og starfsráðgjafar beðnir um að taka að 
sér margvísleg viðbótarverkefni sem falla utan fyrirliggjandi skilgreiningar á hlutverki þeirra. 
Hér má til að mynda nefna verkefni sem þeir inna af hendi innan grunn- og framhaldsskóla 
en þar sjá þeir um agavandamál, forfallakennslu og fara oft inn á hlutverk sálfræðings, ef 
slíkur er ekki til staðar innan skólans (Gysbers og Henderson, 2006). Í rannsókn sem gerð var 
á náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum Reykjavíkur kom fram að sumir sinna verkþáttum 
sem þeim finnst að ætti ekki að falla undir hlutverk þeirra, eins og að sinna 
hegðunarvandamálum nemenda (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Þessar 
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viðbótarkröfur gera það að verkum að þeir geta átt í erfiðleikum með að framfylgja þeim 
verkefnum sem falla undir fyrirliggjandi skilgreiningu á hlutverki þeirra og finnst oft á tíðum 
vandasamt að skilgreina hlutverk sitt (Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson og Solomon, 
2005; Coll og Freeman, 1997).  

Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek og Rosenthal (1964) hafa fjallað um kenningu um 
starfshlutverk (e. organizational role theory). Þeir skilgreina illa afmarkað hlutverk í starfi (e. 
role ambiguity) þegar fólk á í erfiðleikum með að skilgreina hlutverk sitt þegar væntingar og 
kröfur til þess eru óskýrar. Einstaklingar í störfum sem tengjast hópum með ólíkar þarfir, líkt 
og náms- og starfsráðgjafar gera, geta einnig átt í erfiðleikum með þessa skilgreiningu og 
kallast það hlutverkaárekstrar í starfi (e. role conflict). Þeir verða þegar einstaklingar skynja 
að tveir eða fleiri aðilar hafa mismunandi væntingar um hvernig eigi að sinna starfi sínu. 
Samkvæmt kenningu um starfshlutverk geta hlutverkaárekstrar í starfi og óskýr afmörkun 
starfs verið mjög truflandi og kostnaðarsamt fyrir velferð einstaklinga og starfsemi 
vinnustaðarins. Það getur haft í för með sér aukningu á vinnuálagi og leitt til óánægju í starfi 
sem getur dregið úr afköstum, haft áhrif á vinnuandann til hins verra og aukið fjarvistir 
starfsmanna (Kahn og fleiri, 1964).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar um starfshlutverk en samkvæmt Biddle (1986) hefur 
ofangreind kenning verið mest rannsökuð þeirra kenninga sem settar hafa verið fram um 
hlutverk einstaklinga. Í flestum rannsóknum þar sem hlutverk í starfsumhverfi eru könnuð er 
notast við mælitæki eftir Rizzo, House og Lirtzman (1970). Þeir þróuðu mælitæki (e. role 
questionnaire) út frá kenningu um starfshlutverk þar sem helstu hugtök eru mæld, hvort 
hlutverk séu afmörkuð og hvort hlutverkaárekstrar séu til staðar í starfi. Niðurstöður 
rannsókna þar sem notast hefur verið við mælitækið sýna að þessir þættir spá fyrir um meira 
vinnuálag og minni starfsánægju (Bedeian og Armenakis, 1981; Culbreth, Scarborough, 
Banks-Johnson og Solomon, 2005; House og Rizzo, 1972; Miles, 1976). 

Einhverjar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi þar sem störf og hlutverk náms- og 
starfsráðgjafa hafa verið metin en í engri þeirra hefur hlutverk þeirra verið rannsakað út frá 
kenningu um starfshlutverk. Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða hvort ákveðnir 
þættir í starfsumhverfi náms- og starfsráðgjafa (starfsvettvangur, tilvist starfslýsingar, fjöldi 
ráðþega á hvert stöðugildi á ári og starfsaldur), spái fyrir um hlutverkaárekstra í starfi og 
hversu skýrt afmarkað þeir telja hlutverk sitt. Einnig er markmið með þessu verkefni að 
kanna hvort hlutverkaárekstrar í starfi og afmörkun hlutverks spái fyrir um starfsánægju og 
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vinnuálag eins og er tilgreint í kenningu um starfshlutverk. Í ljósi þess er vert að kanna hvort 
þessir þættir auka eða minnka hlutverkaárekstra í starfi og afmörkun starfs, svo hægt sé að 
fara í stefnumótandi vinnu til úrbóta.  Þá er ekki síður mikilvægt að gæta hagsmuna náms- og 
starfsráðgjafa og skilgreina hlutverk þeirra betur til að auka líkur á faglegri og áreiðanlegri 
þjónustu til ráðþega. Í rannsókninni var fyrrnefnt mælitæki Rizzo og fleiri (1970) notað ásamt 
fleiri spurningum. Vonast er til þess að rannsóknarniðurstöður nýtist því fólki sem kemur að 
starfi náms- og starfsráðgjafa, svo sem kennarar, skólastjórnendur og starfsmenn Mennta- 
og menningarmálaráðuneytisins, og bæti við þá fræðilegu þekkingu sem til er um hlutverk 
þeirra. 
1.1 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa 
Hlutverk eru skilgreind sem sú hegðun sem fólk er skilyrt til þess að framkvæma sem er 
ásættanleg í ákveðnum aðstæðum og skapast út frá væntingum, kröfum og reglum í 
umhverfinu. Upphafsmenn hlutverkakenningar (e. role theory) líktu hlutverkum við 
hugmyndafræði leiklistarinnar þar sem hlutverk eru fyrirfram skilgreind. Meginmunurinn 
væri sá að leikurum er ætlað að haga sér eftir skrifuðu handriti en einstaklingar eftir lögum 
og skrifuðum og óskrifuðum reglum sem gilda. Þrátt fyrir að leikarar og einstaklingar séu 
ólíkir þá er hegðun þeirra svipuð þegar þeir gegna sama hlutverkinu þegar fyrir liggur 
sérhæfð og fyrirsjáanleg skilgreining (Biddle, 1986; Biddle og Thomas, 1966). 

Biddle og Thomas (1966) segja að öll hlutverk geti verið flokkuð í tvo flokka, annars vegar 
hlutverk sem eru fyrirfram ákveðin og hins vegar hlutverk sem eru áunnin. Fyrirfram ákveðin 
hlutverk eru þau sem fólk á ekki val um að gegna, eins og til dæmis það að vera karl eða 
kona. Áunnin hlutverk eru þau sem fólk velur sjálft, til dæmis að vera háskólamenntaður. 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa fellur undir áunnin hlutverk, en hlutverkið krefst bæði 
háskólamenntunar á framhaldsstigi og viðurkenningar frá menntamálaráðherra (lög um 
náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Viðurkennt nám í náms- og starfsráðgjöf á Íslandi hefur 
verið kennt við Háskóla Íslands síðan 2004 og er tveggja ára meistaranám. Til ársins 2010 var 
einnig í boði eins árs diplómanám (Háskóli Íslands, 2015) sem var fullnægjandi á þeim tíma til 
að öðlast viðurkenningu frá menntamálaráðherra (lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 
35/2009). Þeim sem hlotið hafa viðurkenningu frá menntamálaráðherra og starfa sem náms- 
og starfsráðgjafar ber að framfylgja lögum um starf náms- og starfsráðgjafa (nr. 35/2009). 
Umrædd lög leggja grunninn að hlutverki þeirra og þeim sem starfa sem slíkir ber að þekkja 
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skyldur sínar, gæta ávallt þagmælsku, bera ábyrgð á ráðgjöfinni sem þeir veita og viðhalda 
þekkingu sinni. Í siðareglum Félags náms- og starfsráðgjafa er lagður til viðbótar grunnur að 
því hlutverki og vinnubrögðum sem ætlast er til af þeim. Siðareglunum eru ætlað að vera 
mælikvarði á vinnubrögð, efla fagvitund þeirra og upplýsa almenning um faglegar skyldur 
(Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-b). 

Samkvæmt siðareglum bera náms- og starfsráðgjafar ábyrgð á því að þekkja viðeigandi lög 
og reglur og starfa innan þeirra marka sem menntun þeirra og reynsla býður upp á. Starf 
þeirra er talið afar mikilvægt fyrir samfélagið og fyrir marga einstaklinga þar sem starf þeirra 
felst í því að auðvelda sínum ráðþegum að greina eigin vilja og óskir og efla færni þeirra til að 
taka ákvarðanir um nám og starf. Siðareglurnar segja til um að náms- og starfsráðgjafar beri 
ábyrgð á að sýna ráðþegum virðingu, forðast fordóma í starfi og gæta hlutleysis og jafnréttis 
með því að vera meðvitaðir um eigin viðhorf og gildi. Starf þeirra snýst um heiðarleika, að 
vera upplýsandi um þá þjónustu sem þeir veita og skapa þannig trúnaðarsamband sem 
byggir á gagnkvæmu trausti (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-b.). Til þess að gera betur 
grein fyrir hlutverki þeirra hefur Félag náms- og starfsráðgjafa gefið út almenna starfslýsingu 
þar sem dregið er saman hvað felst í starfi þeirra óháð starfsvettvangi. 

Í starfslýsingu Félags náms- og starfsráðgjafa (e.d.-c) er tilgreint að þeir sjái um að gæta 
hagsmuna sinna ráðþega, stuðla að velferð þeirra og vera sérfræðingar um það sem lýtur að 
námi og starfi þeirra. Þeir veita ráðþegum leiðsögn og fræðslu um skipulagningu á tíma, 
áætlanagerð, námstækni og varðandi lífsstíl og venjur. Þeir eru ráðþegum innan handar hvað 
varðar stuðning og ráðgjöf vegna erfiðleika í einkalífi, tímabundinna erfiðleika og ráðgjöf sem 
tengd er kvíða- og streitustjórnun. Þeir halda einnig námskeið og/eða bjóða upp á 
hópráðgjöf sem styrkir einstaklinga í námi og/eða vinnu. Náms- og starfsráðgjafar veita 
einnig einstaklingum með sérþarfir stuðning, vísa á sérfræðinga í sértækum málum og eru í 
samstarfi við aðra fagaðila, yfirvöld, sérfræðinga og þjónustuaðila í málefnum einstaklinga 
með sérþarfir. Þeir notast við mælitæki og kannanir í starfi, svo sem greiningu á 
áhugasviðum og styrk- og veikleikum ráðþega með tilliti til náms og starfa. Þá sjá þeir einnig 
um starfsfræðslu í samstarfi við kennara og fulltrúa atvinnulífs, miðla upplýsingum um 
framboð á námi og störfum til ráðþega, sem og sjá þeir um kynningu á námi og störfum. Í 
almennri starfslýsingu er einnig fjallað um mikilvægi handleiðslu og endurmenntun náms- og 
starfsráðgjafa. Síðast en ekki síst heyrir undir hlutverk þeirra að sinna greinaskrifum, sækja 
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ráðstefnur og miðla þekkingu sinni, svo eitthvað sé nefnt (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-
c).  

Félag náms- og starfsráðgjafa (e.d.-c) hefur einnig aðgreint verkefni sinna félagsmanna 
sem byggt er á mismunandi hópum ráðþega. Sem dæmi þá er hluti af almennri starfslýsingu 
þeirra sem starfa með börnum og unglingum í grunn- og framhaldsskólum að kynna 
skólastarfið og stuðla að samstarfi heimilis og skóla. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er 
tilgreint nánar í aðalnámskrá grunnskóla. Þar kemur fram að „náms- og starfsráðgjöf felst í 
því að vinna með nemendum, foreldrum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum 
starfsmönnum skólans að ýmis konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og 
framtíðaráformum nemenda“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 47). Þeir eiga að leggja 
áherslu á að leiðbeina ráðþegum um áframhaldandi nám og starf, upplýsa þá um jafnrétti og 
nýjungar í samfélaginu og þar með aðstoða þá við að beina áhugasviðum og hæfileikum í 
góðan farveg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015b).   

Öflug náms- og starfsráðgjöf er talin vera mikilvæg í grunn- og framhaldsskólum til að 
kveikja áhuga á námi og leiðbeina við námsval (Forsætisráðuneytið, 2011, 2012). Áður en 
skyldunámi í grunnskóla lýkur og framhaldsnám hefst eiga nemendur samkvæmt lögum rétt 
á ráðgjöf um nám og störf en það er talið fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskóla 
(Menntamálaráðuneytið, 2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015b). Slík krafa er 
ekki gerð fyrir brautskráningu úr framhaldsskóla enda er ekki skylda að ljúka slíku námi. 
Náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum sinna þó ekki síður mikilvægu starfi í að efla 
forvarnir, fyrirbyggja brotthvarf og upplýsa nemendur um þá möguleika sem nám þeirra 
veitir að lokinni útskrift (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015a). 

Ráðgjöfum sem starfa með fullorðnum einstaklingum, í háskólum, á sí- og 
endurmenntunarstöðum, endurhæfingarstöðum og öðrum stofnunum er meðal annars 
ætlað að aðstoða atvinnuleitendur, í starfsleit (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-c). Störf 
náms- og starfsráðgjafa á skólastigum eru einnig aðgreind í lögum. Samkvæmt lögum um 
grunnskóla nr. 91/2008 og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 eiga nemendur rétt á 
náms- og starfsráðgjöf. Hvergi í lögum um háskóla (nr. 85/2008) er tilgreindur réttur 
einstaklinga að náms- og starfsráðgjöf. Réttur einstaklinga með stutta formlega skólagöngu 
er tryggður með lögum um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) en þeir eiga rétt á raunfærnimati 
á sí- og endurmenntunarstöðum. Ekki er tilgreindur réttur að náms- og starfsráðgjöf til 
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annarra einstaklinga, sem til dæmis eru í endurhæfingu og leita sér þjónustu á 
endurhæfingarstöð (Virk, e.d.), í atvinnuleit (Vinnumálastofnun, e.d.) og einstaklingar sem 
vantar ráðgjöf við val á námi og starfsvettvangi eða mat á raunfærni (Iðan, e.d.; Mímir, e.d.). 

Til þess að náms- og starfsráðgjafar geti sinnt hlutverki sínu með faglegum hætti virðist  
fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi skipta máli (American School Counselor Association, 2015; 
Menntamálaráðuneytið, 1991; 1998; 2007; þingskjal nr. 353/2008-2009). Árið 1991 var 
ráðlagður fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa 500 í grunnskóla, 300 í 
framhaldsskóla og 500 í háskóla. Frá árinu 1998 var ráðlagt að fjöldinn yrði 300 ráðþegar á 
hvert stöðugildi í bæði grunn- og framhaldsskólum (Menntamálaráðuneytið, 1991; 1998; 
2007; þingskjal nr. 353/2008-2009). Þessar tölur eru hærri en þær sem Náms- og 
starfsráðgjafarsamtök Bandaríkjanna (e. American School Counselor Association) leggja til en 
þau mæla með að fjöldi ráðþega sé 250 á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa (American 
School Counselor Association, 2015).  

Árið 2005 var fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum að 
meðaltali 764 (Menntamálaráðuneytið, 2007), árið 2014 var það að meðaltali 482 (Helga 
Tryggvadóttir og fleiri, 2014) og árið 2015 var það að meðaltali 394 (Hjördís Bára Gestsdóttir, 
2015). Árið 2005 var fjöldi þeirra á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskóla 
að meðaltali 422 (Menntamálaráðuneytið, 2007) og árið 2015 var það að meðaltali 374 
(Hjördís Bára Gestsdóttir, 2015). Ef horft er til þessara niðurstaðna hefur jákvæð þróun átt 
sér stað bæði í grunn- og framhaldsskólum síðustu tíu árin þar sem fjöldi ráðþega á hvert 
stöðugildi í grunnskóla hefur lækkað um helming og fjöldinn í framhaldsskólum hefur lækkað 
um tíund. Náms- og starfsráðgjafar á Íslandi virðast þó liðsinna stærri hóp ráðþega heldur en 
talið er æskilegt og  gæti það haft áhrif á fagmennsku í starfi, því erfitt getur reynst að sinna 
hverjum og einum nemanda þegar fjöldinn er þetta mikill. Staðan virðist vera sú sama í 
Bandaríkjunum en fyrir skólaárið 2012-2013 liðsinnti að meðaltali hver náms- og 
starfsráðgjafi 482 ráðþegum (American School Counselor Association, 2016).  

Mikill fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi virðist ekki vera eina áskorunin sem náms- og 
starfsráðgjafar þurfa að takast á við í starfi. Niðurstöður rannsókna Menntasviðs 
Reykjavíkurborgar (2006) og Söndru Þóroddsdóttur (2012) benda til þess að náms- og 
starfsráðgjöfum í grunn- og framhaldsskólum finnist starf þeirra vera komið út fyrir það svið 
sem þeir telja heyra undir starfið. Sem dæmi má nefna að í rannsókn Söndru Þóroddsdóttur 
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(2012) á náms- og starfsráðgjöfum í framhaldsskóla kom fram að starf margra væri að halda 
utan um sérþarfir nemenda. Töldu þeir að slík verkefni og ábyrgð ætti ekki að falla undir 
hlutverk þeirra heldur heyra undir starf sérkennara.  

Það sama virðist einnig vera uppi á teningnum í Bandaríkjunum samkvæmt Butler og 
Constantine (2005) og Cervoni DeLucia-Waack (2011). Þar taka náms- og starfsráðgjafar að 
sér ýmsar skyldur og ábyrgð sem fellur ekki undir hlutverk þeirra samkvæmt skilgreiningu 
Bandarísku náms- og starfsráðgjafasamtakanna á starfi þeirra. Niðurstöður rannsókna þeirra 
sýna að skólastjórnendur, kennarar og aðrir fagaðilar innan grunn- og framhaldsskóla biðja 
náms- og starfsráðgjafa oft um að sinna ýmsum störfum  sem heyra ekki undir hlutverk 
þeirra. Eins og að búa til stundaskrár, taka við nýjum nemendum, leggja fyrir samræmd próf 
og önnur tilfallandi verkefni sem þeir gerðu ekki ráð fyrir að þurfa að sinna í námi sínu og 
starfsþjálfun. Niðurstöður úr rannsókn Cervoni DeLucia-Waack (2011) sýndi einnig að þeir 
eiga oft í erfiðleikum með að ákveða tímamörk í hverjum verkþætti með þeim takmarkaða 
tíma og mannauð sem þeir hafa yfir að ráða.  

Þar sem hlutverk náms- og starfsráðgjafa er ekki talið nægilega vel skilgreint er hætta á að 
vinnuálagið aukist. Þegar óljóst er hver ábyrgð þeirra í starfi er verður meiri hætta á kulnun í 
starfi, sem getur einkennst af tilfinningalegri þreytu, álagi og óánægju í starfi (Butler og 
Constantine, 2005). Niðurstöður Butler og Constantine (2005) benda til þess að 
hlutverkaárekstrar í starfi og illa afmörkuð hlutverk séu streituvaldandi þættir sem margir 
náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum skynja í tengslum við þau fjölmörgu 
verkefni sem þeim ber að sinna.  

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa virðist hafa verið frekar óskýrt síðastliðinn áratug þar 
sem þeir hafa átt í erfiðleikum með að afmarka hlutverk sitt (Burnham og Jackson, 2000). Hér 
á landi er náms- og starfsráðgjöf tiltölulega nýleg grein og gæti það verið skýringin á að 
starfshlutverk þeirra er enn ekki nógu skýrt og afmarkað. Nám í náms- og starfsráðgjöf við 
Háskóla Íslands hófst ekki fyrr en árið 1991 (þingskjal nr. 14/2005-2006). Það er þó hægt að 
rekja upphaf þjónustunnar hér á landi til ársins 1951 þegar Reykjavíkurborg réð sálfræðing til 
starfa til þess að sinna starfsfræðslu (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990). Gysbers og Henderson 
(2006) hafa komið með lausn á þeim vanda sem náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 
framhaldsskólum standa frammi fyrir varðandi skilgreiningu á hlutverki sínu. Sú lausn er að 
innleiða heildræna náms- og starfsráðgjafaáætlun. Áætlunin er hugsuð sem námskrá um 



  

15 

náms- og starfsráðgjöf og byggir á mælanlegum markmiðum sem tryggir nemendum rétt 
sinn til náms- og starfsráðgjafar og samstarf milli skóla, heimilis og samfélags. Hún felst í 
teymisvinnu með þeim aðilum sem koma að nemendum skólans og gerir starf náms- og 
starfsráðgjafa skýrara, mælanlegt og markvissara. Niðurstöður sýna að starf náms- og 
starfsráðgjafa er orðið markvissara í þeim skólum þar sem áætlun Gysbers og Henderson 
hefur verið tekin upp en það er talið leiða til farsælli náms- og starfsferils nemenda (Gysbers, 
2013; Pyne, 2011).  

Stór hluti starfa náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum í Bandaríkjunum 
byggja á líkani Gysber og Henderson. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í grunn- og 
framhaldsskólum hérlendis hafa bent til þess að náms- og starfsráðgjafar telji þörf á slíku 
heildrænu líkani því það virðist vera í höndum þeirra að skapa sína eigin áætlun (Ágústa Ruth 
Ahrens Georgsdóttir, 2015; Menntasvið Reykjavíkur, 2006; Ragnheiður Ísleifs Ólafsdóttir, 
2013; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). Hérlendis hefur slíkt líkan ekki verið innleitt en mikilvægi 
þess hefur þó verið í umræðunni (Menntamálaráðuneytið, 2007; þingskjal nr.353/2008-
2009). Starfshópur Menntamálaráðuneytisins lagði til að heildræn áætlun gæti aðeins nýst 
náms- og starfsráðgjöfum ef fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi væri í mesta lagi 300 
(Menntamálaráðuneytið, 2007). Niðurstöður rannsókna hérlendis hafa leitt í ljós að 
meðalfjöldi ráðþega á hvert stöðugildi í grunn- og framhaldsskólum er hærra en 300 (Ágústa 
Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Hjördís Bára Gestsdóttir, 2015; Helga Tryggvadóttir og fleiri, 
2014). Ef marka má niðurstöður fyrri rannsókna sem benda til þess að náms- og 
starfsráðgjafar eiga erfitt með að skilgreina hlutverk sitt, sökum þeirra fjölmörgu verkefna 
sem þeim ber að sinna, þá myndi heildræn áætlun koma sér vel hérlendis (Ágústa Ruth 
Ahrens Georgsdóttir, 2015; Hjördís Bára Gestsdóttir, 2015; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 
2006; Ragnheiður Ísleifs Ólafsdóttir, 2013; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). 

Einn vandi við störf náms- og starfsráðgjafa virðist vera að skilgreina þurfi betur hlutverk 
þeirra. Við þannig aðstæður skynja einstaklingar að hlutverk þeirra sé illa afmarkað 
samkvæmt kenningu um starfshlutverk (Kahn og fleiri, 1964). Einnig virðist vandinn felast í 
því að þeir sinna of stórum hópi ráðþega. En samkvæmt kenningunni er alltaf hætta á 
árekstrum við hlutverkið ef gerðar eru ólíkar væntingar til hlutverks náms- og starfsráðgjafa 
sem er ekki hægt að framfylgja samtímis. 
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1.2 Kenning um starfshlutverk 
Megináhersla í kenningu sem snýr að starfshlutverki eftir Kahn og fleiri (1964) er að skilja 
þætti sem geta haft óæskileg áhrif á hlutverk einstaklinga á vinnustöðum. Meginhugtökin í 
kenningunni eru annars vegar hlutverkaárekstrar í starfi og hins vegar hve skýrt afmarkað 
hlutverkið er. Hlutverkaárekstrar í starfi eiga sér stað þegar tvær eða fleiri ósamrýmanlegar 
væntingar eru gerðar til starfsfólks sem gerir því erfitt fyrir að uppfylla þær á sama tíma 
(Kahn, 1973; Katz og Kahn, 1978). Þegar talað er um að hlutverk sé ekki nægjanlega skýrt 
afmarkað, er átt við þá óvissu sem einstaklingar upplifa í starfi sínu (Kahn, 1973; Katz og 
Kahn, 1978). 

Kenning um starfshlutverk var fyrst kynnt til sögunnar árið 1964 og hafa þó nokkrar 
rannsóknir verið gerðar sem byggðar eru á henni á ýmsum starfsvettvangi, þar á meðal á 
starfsvettvangi náms- og starfsráðgjafa (Bryant og Constantine, 2006; Cervoni og DeLucia-
Waack, 2011; Coll og Freeman, 1997; Pierson-Hubeny og Archambault, 1987; Rodríguez-
Escudero, Carbonell og Munuera-Aleman, 2010; Scarborough og Culbreth, 2008; Schwab, 
Iwanicki og Pierson,1983). Þar hefur sjónum verið beint að afleiðingum truflunar á starfi 
þeirra, hvernig væntingar til starfs og þrýstingur á starfshlutverk geta valdið streitu og álagi í 
starfi. Með kenningunni er lögð áhersla á hvernig ýmsir aðilar geta haft óæskileg áhrif á 
hlutverkaskipan á vinnustaðnum með eigin væntingum og kröfum. Þær geta oft á tíðum náð 
út fyrir viðkomandi starfslýsingu og geta afleiðingar þeirra orðið mjög óæskilegar bæði fyrir 
einstaklinginn og vinnustaðinn í heild sinni. Hugmyndafræði kenningarinnar má sjá á mynd 1 
sem verður útskýrð nánar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mynd 1. Líkan af kenning um starfshlutverk (Kahn og fleiri, 1964) 

Umhverfið  Þrýstingur  

Viðbrögð  

Óæskileg áhrif: 
Hlutverkaárekstrar í starfi Óskýrt hlutverk  

Truflandi áhrif: 
Minnkandi starfsánægja Vinnuálag  

Væntingar  
Persónuleikar ------------------ Samskipti 
Einstaklingar ------------------ Vinnustaðir 



  

17 

Samkvæmt kenningu um starfshlutverk hafa ýmsir þættir áhrif á hlutverk á vinnustöðum sem 
eiga rætur að rekja til umhverfisins. Meðal annars lög, reglugerðir og starfslýsingar. Ákveðnar 
væntingar eru gerðar til starfshlutverks, hvert raunverulegt starfssvið náms- og 
starfsráðgjafa er. Ef þær samræmast ekki þeim væntingum sem gerðar eru á vinnustaðnum 
geta einstaklingar fundið fyrir þrýstingi á hvert hlutverk þeirra sé. Þeir geta fundið fyrir 
árekstrum þegar viðhorf til starfsins eru ólík. Í kjölfarið geta einstaklingar skynjað óæskileg 
áhrif í formi hlutverkaárekstra í starfi og/eða óskýrt hlutverk (Kahn og fleiri, 1964).  

Samkvæmt kenningunni getur óskýr afmörkun hlutverka og hlutverkaárekstrar á 
vinnustað valdið truflandi áhrifum eins og vinnuálagi, streitu, kvíða, reiði, ráðaleysi og 
óánægju í starfi. Hvort áhrifin verða mikil fer þó eftir persónuleika einstaklinga og hvernig 
samskipti eru á milli þeirra og þeirra aðila sem beita þrýstingi á að viðkomandi sinni störfum 
utan starfssviðs hans. Þetta getur leitt til aukins kostnaðar fyrir rekstur vinnustaðarins þar 
sem skilvirkni í starfi getur minnkað og haft áhrif á vinnuandann. Síendurteknir árekstrar í 
starfi skapa óánægju og leiða til þess að einstaklingar upplifa þessi óæskilegu og truflandi 
áhrif. Þá reyna þeir að takast á við þau til þess að öðlast ánægju í starfi. Samkvæmt 
kenningunni geta viðbrögðin verið þrenns konar: Í fyrsta lagi getur einstaklingur brugðist við 
með því að breyta hegðun sinni þar sem væntingar til starfsins eru ekki þær sömu samkvæmt 
hans skilgreiningu. Í öðru lagi geta einstaklingar reynt að breyta væntingum hjá þeim aðilum 
sem reyna að þrýsta á að viðkomandi fari út fyrir hlutverk sitt og þar með skýrt það fyrir 
þeim. Í þriðja lagi getur viðkomandi forðast þessa aðila með því að draga úr samskiptum við 
þá og hlíft sér á þann hátt við því að einhver beiti hann þrýstingi um að taka á sig vinnu sem 
er ekki innan hans hlutverks. Þetta ferli er hringrás sem er sífellt í gangi og viðbrögð við 
þessum þvinguðu væntingum móta hvernig áframhaldandi væntingar verða (Kahn og fleiri, 
1964), eins og sjá má á mynd 1. 

Rizzo og fleiri (1970) segja að samkvæmt kenningu um starfshlutverk eru einstaklingar 
sem starfa með ólíkum hópum líklegri til þess að skynja hlutverkaárekstra í starfi þar sem 
það eru meiri líkur á því að væntingarnar séu mismunandi. Þeir draga fram fjórar aðstæður 
þar sem einstaklingar geta fundið fyrir árekstrum eftir því hvert hlutverk þeirra er. Í fyrsta 
lagi geta þessir árekstrar átt sér stað þegar innri gildi einstaklinga rekast á við þá hegðun sem 
þeir eiga að framfylgja í starfi sínu, svo sem þegar þeir sinna hlutverkum sem heyra ekki 
undir verksvið þeirra (Rizzo og fleiri, 1970). Til dæmis þegar náms- og starfsráðgjafar sinna 
hegðunarvandamálum nemenda, eins og kom fram í rannsókn Menntasviðs 
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Reykjavíkurborgar (2006). Í öðru lagi geta þeir orðið ef einstaklingur hefur ekki tíma eða 
úrræði til þess að framfylgja áætluðu hlutverki. Í þriðja lagi segja þeir að árekstrar geti orðið 
ef einstaklingar taka að sér of mörg mismunandi verkefni. Að lokum þá geta reglur á 
vinnustað einnig skapað árekstra ef þær eru á skjön við tiltekið hlutverk því það getur leitt til 
mismunandi væntinga. Það sem er líklegast til þess að valda hlutverkaárekstrum er þegar 
einstaklingar þurfa að sinna of mörgum verkefnum. Þá eru verkefnin fleiri en mannafli og 
aðföng til þess að hægt sé að klára þau með fullnægjandi hætti (Rizzo og fleiri, 1970). 

Rizzo og fleiri (1970) segja að samkvæmt kenningu um starfshlutverk eru einstaklingar 
sem starfa á stórum vinnustöðum og sinna mörgum mismunandi hlutverkum líklegri til að 
telja að hlutverk þeirra sé ekki nægjanlega vel skilgreint. Starfsumhverfið er oft flókið og 
erfitt er fyrir alla á vinnustaðnum að skilja umfang allra hlutverka. Þá er líklegra að 
einstaklingar séu meðvitaðri um að hlutverk þeirra sé ekki nægjanlega vel afmarkað þegar 
breytingar eiga sér stað á vinnustöðum. Þegar til dæmis nýrri tækni er komið á eða þegar 
nýtt starfsfólk kemur til starfa, en það getur valdið röskun á upplýsingaflæði og hvernig 
æskilegast sé að takast á við breytingarnar. Einnig geta einstaklingar upplifað að hlutverk sé 
ekki nægilega vel skilgreint ef markmið eru ekki skýr og hvernig eigi að ná þeim fram, og hver 
ábyrgðin sé og hvernig eigi að axla hana (Kahn og fleiri, 1964). 

Samkvæmt Rizzo og fleiri (1970) eru hlutverkaárekstrar í starfi og illa afmörkuð hlutverk, í 
sumum tilfellum, tímabundið ástand en fyrir aðra getur það verið viðvarandi. Kahn og fleiri 
(1964) segja að einstaklingar sem skynja bæði árekstra í sambandi við hvert hlutverk þeirra 
sé og ef það er ekki nægilega afmarkað, finni fyrir svipuðum áhrifum og ef annað hvort þeirra 
væri aðeins til staðar. Þeir segja að því fleiri árekstrar sem verða og ef hlutverk er minna 
afmarkað aukast  líkurnar á að einstaklingar upplifi meðal annars minnkandi starfsánægju og 
aukið vinnuálag. 

Starfsánægja er samkvæmt Brodke og fleiri (2009) „tilfinning sem starfsmenn hafa til 
starfs síns“ (bls. 3). Beer (1964) skilgreinir starfsánægju sem „viðhorf starfsmanna til 
vinnustaðarins, starf síns, samstarfsfólks og annarra þátta í starfsumhverfinu“ (bls. 6). Locke 
(1967) skilgreinir starfsánægju sem „sjálfsmat á starfi sem skapar jákvætt eða ánægjulegt 
tilfinningalegt ástand“ (bls. 1300). O’Donnell og Eggemeier (1986) skilgreina vinnuálag sem 
„getu starfsmanns til þess að takast á við tiltekin verkefni“ (bls. 2), þannig að allt umfram 
getuna er álitið sem vinnuálag (O‘Donnell og Eggemeier, 1986). Samkvæmt Falls og Nichter 
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(2007) á vinnuálag sér stað þegar einstaklingar upplifa að of mörgum verkefnum þurfi að 
ljúka innan tiltekins tíma.  

Vinnuálag og starfsánægja tengist því hvort um er að ræða hlutverkaárekstra í starfi og 
afmörkun hlutverks (Kahn og fleiri, 1964). Niðurstöður rannsókna sýna að þessir þættir geta 
leitt til minni starfsánægju og meira vinnuálags (Bedeian og Armenakis, 1981; Culbreth, 
Scarborough, Banks-Johnson og Solomon, 2005; House og Rizzo, 1972; Miles, 1976). Því 
meiri sem árekstrarnir eru og hlutverkið verra afmarkað því minni er starfsánægjan (Keller, 
1975; Rizzo og fleiri, 1970; Rodríguez-Escudero, Carbonell og Munuera-Aleman, 2010; 
Schuler, Aldag og Brief, 1977; Wilkerson, 2009; Wilkerson og Bellini, 2006).  

Í ofangreindum rannsóknum var mælitæki Rizzo og fleiri (1970) á hlutverkaárekstrum í 
starfi og afmörkun hlutverks notað. Það er mest notaða mælitækið á þessu sviði og hefur 
verið sýnt fram á fullnægjandi áreiðanleika og réttmæti þess (González-Romá og Llorent, 
1998; Khan, Yusoff, Khan, Yair og Khan, 2014). Það er einnig notað í þeirri rannsókn sem hér 
er til umfjöllunar meðal íslenskra náms- og strafsráðgjafa.  
1.2.1 Hlutverkaárekstrar í starfi og afmörkun hlutverks  
Niðurstöður ýmissa rannsókna hafa leitt í ljós að hlutverkaárekstrar eru til staðar á 
vinnustöðum og að hlutverk eru oft illa afmörkuð (Faucett, Corwyn og Poling, 2013; 
González-Romá og Llorent, 1998; House og Rizzo, 1972; Netemeyer, Johnston og Burton, 
1990;  Schuler, Aldag og Brief, 1977; Smith, Tisak og Schmieder, 1993; Wilkerson og Bellini, 
2006).  

Ekki er vitað af rannsóknum hérlendis þar sem þessi þættir, hlutverkaárekstrar í starfi og 
afmörkun hlutverks, hafi verið til rannsóknar hjá starfandi náms- og starfsráðgjöfum með 
notkun mælitæki Rizzo og fleiri (1970). Í Bandaríkjunum og Evrópu hafa þó nokkrar 
rannsóknir verið gerðar á starfsvettvangi náms- og starfsráðgjafa í grunn- og 
framhaldsskólum með notkun mælitækisins (Bryant og Constantine, 2006; Butler og 
Constantine, 2005; Cervoni og DeLucia-Waack, 2011; Coll og Freeman, 1997; Culbreth, 
Scarborough, Banks-Johnson og Solomon, 2005; Falls og Nichter, 2007; Pierson-Hubeny og 
Archambault, 1987; Rodríguez-Escudero, Carbonell og Munuera-Aleman, 2010; Scarborough 
og Culbreth, 2008; Schwab, Iwanicki og Pierson,1983; Wilkerson, 2009; Wilkerson og Bellini, 
2006). Niðurstöður þeirra hafa sýnt að starfandi náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 
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framhaldsskólum telja að jafnaði að þeir glími við hlutverkaárekstra í starfi og að hlutverk 
þeirra séu illa afmörkuð.  

Eftirfarandi umfjöllun greinir frá niðurstöðum rannsókna meðal náms- og stafsráðgjafa í 
grunn- og framhaldsskólum í Bandaríkunum. Rannsókn Bryant og Constantine (2006) leiddi í 
ljós að þeir verða fyrir ósamrýmanlegum kröfum sem þeir geta ekki orðið við á fullnægjandi 
hátt og eiga erfitt með að skilgreina hvaða verkefni þeir eigi að leggja áherslu á þar sem þeim 
finnst hlutverkið ekki vera nægilega afmarkað innan vinnustaðarins. Rannsókn Pierson-
Huberny og Archambault (1987) sýndi að náms- og starfsráðgjafar urðu meira varir við 
hlutverkaárekstra í starfi og að hlutverk þeirra væri illa afmarkað heldur en 
skólasálfræðingar, kennarar, sérkennarar og félagsráðgjafar. Þá sýndu rannsóknir Coll og 
Freeman (1997) og Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson og Solomon (2005) að þeir náms- 
og starfsráðgjafar sem starfa á yngra stigi grunnskóla verði meira varir við þessa þætti en 
þeir sem starfa á eldri stigum grunn- og framhaldsskóla. Að auki kom fram hjá Culbreth og 
fleirum (2005) að þeir náms- og starfsráðgjafar sem höfðu tilskilda menntun skynjuðu síður 
að hlutverk þeirra væri illa afmarkað og minna vinnuálag heldur en þeir sem voru ekki með 
tilskilda menntun.  

Niðurstöður úr eigindlegri rannsókn Falls og Nichter (2007) á náms- og starfsráðgjöfum í 
grunn- og framhaldsskólum í Bandaríkjunum bendir til þess að þeir standa frammi fyrir 
erfiðleikum við að skilgreina hlutverk sitt á hverjum degi. Þeir virðast vera varir við 
hlutverkaárekstra í starfi og telja það vera vegna mikils fjölda ráðþega á hvert stöðugildi, því 
ekki er nægur mannafli til þess að framfylgja öllum þeim verkefnum sem ætlast er til af þeim. 
Einnig finnst þeim skorta stuðning og samvinnu frá skólastjórnendum, foreldrum og 
kennurum. Tímaskortur virðist einnig hafa þar áhrif þar sem þeir hafa ekki tíma til þess að 
sinna þeim verkefnum sem þeim eru sett fyrir, hvort sem verkefnin eru viðeigandi eða ekki. 
Niðurstöður úr rannsókn Falls og Nichter bendir til þess að náms- og starfsráðgjafar í grunn- 
og framhaldsskólum séu meðvitaðir um að hlutverk þeirra sé ekki nægjanlega afmarkað 
þegar það er misræmi á milli túlkunar á viðkomandi starfi milli þeirra og skólastjórnenda, 
foreldra, kennara og nemenda. Niðurstöður þeirra benda einnig til þess að þetta leiði til 
meira vinnuálags. Nýleg rannsókn sem gerð var á náms- og starfsráðgjöfum í grunn- og 
framhaldsskólum hér á landi bendir til þess að vinnuálag sé almennt frekar mikið eða mjög 
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mikið. Ein ástæðan gæti verið of margir ráðþegar á hvert stöðugildi ráðgjafa (Hjördís Bára 
Gestsdóttir, 2015). 

Niðurstöður úr rannsóknum sem gerðar voru á náms- og starfsráðgjöfum í grunn- og 
framhaldsskólum í Bandaríkjunum sýndu að þessir sömu þættir, hlutverkaárekstrar í starfi og 
afmörkun hlutverks, spáðu fyrir um starfsánægju. Því meiri sem þeir voru í starfi og því verr 
sem hlutverk þeirra var afmarkað því minni var starfsánægjan (Cervoni og DeLucia-Waack, 
2011; Wilkerson, 2009; Wilkerson og Bellini, 2006). Starfsánægjan hjá náms- og 
starfsráðgjöfum var þó í einni rannsókninni yfir meðallagi (Wilkerson, 2009). Þetta styður 
niðurstöður úr rannsókn hérlendis sem sýndi að náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 
framhaldsskólum voru almennt ánægðir í starfi (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2009). Þrátt fyrir 
það virðast ekki vera til staðar rannsóknir hérlendis þar sem hlutverkaárekstrar í starfi hafa 
verið mældir og hvort hlutverk séu nægilega afmörkuð sem byggja á kenningu um 
starfshlutverk. Rannsóknir hafa bent til þess að hlutverkið sé ekki nægilega afmarkað (Ágústa 
Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Hjördís Bára Gestsdóttir, 2015; Menntasvið 
Reykjavíkurborgar, 2006; Sandra Þóroddsdóttir, 2012).  

Erlendar rannsóknir sem byggja á kenningu um starfshlutverk hafa sýnt að starfandi 
náms- og starfsráðgjafar skynji meiri árekstra heldur en minni og að hlutverk þeirra sé ekki 
nógu afmarkað í starfi. Niðurstöðurnar benda til þess að þeir liðsinni ólíkum hópum sem gera 
mismunandi væntingar til starfs þeirra og þar af leiðandi getur verið erfitt að sinna starfinu 
eins og ætlast er til. Þær benda einnig til þess að þrátt fyrir skilgreiningar á starfinu virðist 
það samt vera óskýrt sem veldur erfiðleikum við afmörkun þess (Bryant og Constantine, 
2006; Butler og Constantine, 2005; Cervoni og DeLucia-Waack, 2011; Coll og Freeman, 1997; 
Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson og Solomon, 2005; Falls og Nichter, 2007; Pierson-
Hubeny og Archambault, 1987; Rodríguez-Escudero, Carbonell og Munuera-Aleman, 2010; 
Scarborough og Culbreth, 2008; Schwab, Iwanicki og Pierson, 1983; Wilkerson, 2009; 
Wilkerson og Bellini, 2006). Niðurstöður rannsókna ýta einnig undir þetta og að ef árekstrar 
verði milli starfssviða og að starf sé ekki nógu skýrt geti það leitt til minni starfsánægju 
og/eða meira vinnuálags (Bedeian og Armenakis, 1981; Culbreth, Scarborough, Banks-
Johnson og Solomon, 2005; House og Rizzo, 1972; Keller, 1975; Miles, 1976; Rizzo og fleiri, 
1970; Rodríguez-Escudero, Carbonell og Munuera-Aleman, 2010; Schuler, Aldag og Brief, 
1977; Wilkerson, 2009; Wilkerson og Bellini, 2006). 
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1.3 Markmið rannsóknarinnar  
Mikilvægt er að skoða hvort hlutverkaárekstrar í starfi séu til staðar og hvort hlutverkið sé 
nægilega afmarkað hjá starfandi náms- og starfsráðgjöfum og skoða tengsl þeirra við 
starfsánægju og vinnuálag. Því ef þessir þættir eru til staðar þarf að huga að því að gæta 
hagsmuna þeirra hvað varðar skilgreiningu á hlutverki þeirra. Náms- og starfsráðgjafar eru 
taldir sinna mikilvægu starfi og eru fyrst og fremst forsvarsmenn nemenda í skólum 
(Menntamálaráðuneytið, 2007). Ef hagsmuna þeirra er ekki gætt getur það bitnað á þjónustu 
þeirra til ráðþega sinna. Því er mikilvægt að kanna hvort þeir séu meðvitaðir um þessa þætti í 
starfi sínu og að þeir tengist starfsánægju og/eða vinnuálagi. Ef hagsmuna þeirra er gætt 
eykur það líkur á faglegri og áreiðanlegri þjónustu til ráðþega.  

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna þetta og að þetta þurfi að kanna betur hér á landi. Í 
ljósi umræðna um að lækka eigi hlutfall ráðþega á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa 
(Menntamálaráðuneytið, 2007). Niðurstöður gætu sagt til um hvort líklegt sé að hækkandi 
fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi leiði til meiri hlutverkaárekstra í starfi og að hlutverk sé illa 
afmarkað, eins og rannsókn Falls og Nichter (2007) bendi til. Til viðbótar er talið mikilvægt að 
kanna hvort tilvist starfslýsingar og starfsaldur hafi áhrif og spái fyrir um þessa þætti. Þar 
sem starfslýsing er talin vera sá umhverfisþáttur sem mótar þær væntingar sem aðrir gera til 
starfsins (Kahn og fleiri, 1964). Samkvæmt kenningu um starfshlutverk væri hægt að áætla 
að því lengur sem náms- og starfsráðgjafar störfuðu sem slíkir því betur næðu þeir að 
skilgreina starf sitt. Því minni möguleikar væru á árekstrum í starfi og óskýrum hlutverkum.  

Í ljósi framangreindrar umfjöllunar er markmið með rannsókninni að skoða 
hlutverkaárekstra í starfi og afmörkun hlutverks hjá starfandi náms- og starfsráðgjöfum. 
Hvað varðar hlutverkaárekstra í starfi er vísað til skilgreiningar Rizzo og fleiri (1970) um hvort 
náms- og starfsráðgjafar geri sér grein fyrir þeim starfskröfum og væntingum sem til þeirra 
eru gerðar og eru ekki í samræmi við hlutverk þeirra. Einnig er vísað til sömu skilgreiningu 
um hvort þeir geri sér grein fyrir afmörkun hlutverks og hversu skýrar fyrirliggjandi 
upplýsingar eru til staðar. Settar eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Spáir starfsvettvangur, starfsaldur, tilvist starfslýsingar og fjöldi ráðþega á hvert 
stöðugildi fyrir um hlutverkaárekstra í starfi náms- og starfsráðgjafa? 
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2. Spáir starfsvettvangur, starfsaldur, tilvist starfslýsingar og fjöldi ráðþega á hvert 
stöðugildi fyrir um hversu afmarkað náms- og starfsráðgjafar telja hlutverk sitt 
vera í starfi? 

Eftirfarandi tilgátur eru settar fram: 
1. Því meiri hlutverkaárekstrar í starfi náms- og starfsráðgjafa því minni er 

starfsánægja þeirra. 
2. Því meiri hlutverkaárekstrar í starfi náms- og starfsráðgjafa því meira er 

vinnuálagið. 
3. Því verr sem náms- og starfsráðgjafar ná að afmarka hlutverk sitt í starfi því minni 

er starfsánægjan. 
4. Því verr sem náms- og starfsráðgjafar ná að afmarka hlutverk sitt í starfi því meira 

er vinnuálagið. 
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2 Aðferð 
2.1 Þátttakendur 
Rannsóknin náði til starfandi náms- og starfsráðgjafa sem skráðir voru í Félag náms- og 
starfsráðgjafa. Af þeim 288 skráðum félagsmönnum í febrúar 2015 svöruðu 166 og var 
svarhlutfallið 58%. Þar af voru 129 (78%) starfandi náms- og starfsráðgjafar. Þar sem 
rannsóknin sneri eingöngu að þeim sem voru starfandi var aðeins litið til þeirra svara. Nokkrir 
listanna voru ónothæfir (svarendur svöruðu örfáum spurningum) og byggist rannsóknin á 
svörum 120 starfandi náms- og starfsráðgjafa. 
2.2 Framkvæmd 
Rannsókn þessi var í formi rafrænnar könnunar og var tilkynnt til Persónuverndar þann 20. 
október 2014 (tilkynning nr. S7051/2014). Fengið var leyfi frá Administrative Science 
Quarterly í gegnum höfundaréttardeild SagePub vegna afnota af mælitæki Rizzo og fleiri 
(1970) á hlutverkaárekstrum í starfi og afmörkun hlutverksins (e. role questionnaire) 
(Michelle Binur, munnleg heimild, 26. september 2014). Atriðin voru þýdd yfir á íslensku af 
skjalaþýðanda, lesin yfir af prófarkalesara og forprófuð meðal sex einstaklinga. Þátttakendur 
voru þrír starfandi náms- og starfsráðgjafar, tveir háskólanemar á sitt hvoru fræðasviðinu og 
einn verkefnastjóri sem hefur reynslu af könnunum. Fengið var leyfi frá HRM-rannsóknum og 
ráðgjöf vegna afnota af mælingu á starfsánægju sem er hluti af mælitæki Evrópsku 
starfsánægjuvísitölunnar (Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, munnleg heimild, 31. október 2014).  

Spurningalistinn í heild sinni var forprófaður með því að leggja hann fyrir tvo starfandi 
grunnskólakennara, tvo meistaranema í náms- og starfsráðgjöf og einn fjölskyldumeðlim. Til 
þess að ná til markhópsins var könnunin send á tölvupóstlista allra félagsmanna í Félagi 
náms- og starfsráðgjafa þann 17. febrúar 2015. Þar sem félagsmenn eru ekki allir starfandi 
sem náms- og starfsráðgjafar var spurt hvort viðkomandi starfaði sem slíkur. Þeir sem 
svöruðu játandi héldu áfram með könnunina en hinir ekki. Samdægurs var einnig tilkynning 
sett á Facebook-síðu félagsins og hvatt til þátttöku. Til þess að auka líkur á svörun var 
möguleiki að skrá sig í happdrætti að lokinni könnun. Ítrekun var send á tölvupóstföng 
félagsmanna rúmum tveimur vikum síðar, þann 9. mars 2015. Samdægurs var sett inn á 
Facebook-síðu félagsins að ítrekun hefði verið send og hvatt til þátttöku. Degi síðar sendi 
starfandi náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla könnunina aftur á póstlista félagsmanna og 
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hvatti til þátttöku. Lokað var fyrir könnunina þann 13. mars 2015 og var þá unnið úr 
rannsóknargögnum. 
2.3  Mælitæki 
Spurningalisti var útbúinn í samráði við leiðbeinanda. Hann skiptist í mælingar á 
hlutverkaárekstrum í starfi, afmörkun hlutverks, vinnuálagi og starfsánægju auk spurninga 
um bakgrunn þátttakenda og starf.  

Hlutverkaárekstrar í starfi og afmörkun hlutverks: Mælingarnar tvær byggjast á mælitæki 
Rizzo og fleiri (1970) eins og fram hefur komið. Hlutverkaárekstrar í starfi vísa til þess þegar 
væntingar um hvernig eigi að framfylgja hlutverki eru ólíkar (Kahn og fleiri, 1964). Mælingin 
samanstendur af sex atriðum, til dæmis „Ég fæ beiðnir sem stangast á frá tveimur eða fleiri 
aðilum“ og „Ég sinni verkefnum sem ættu ekki að falla undir mitt starfssvið“. Afmörkun 
hlutverks var metið út frá því hversu auðvelt það væri fyrir einstaklinga að skilgreina hlutverk 
sitt í starfi (Kahn og fleiri, 1964). Mælingin samanstóð af átta atriðum, til dæmis „Ég veit 
námkvæmlega til hvers er ætlast af mér“ og „Markmið starfs míns eru skýr“. Svarendur voru 
beðnir um að svara á fimm punkta kvarða hversu ósammála eða sammála þeir voru 
atriðunum 14. Mælingarnar tvær voru kóðaðar á þá leið að því hærra gildi, því meiri 
hlutverkaárekstrar í starfi og því illa afmarkað hlutverk. Innri áreiðanleiki beggja mælinga var 
viðunandi (hlutverkaárekstrar í starfi, cronbach‘s alfa = 0,69; afmörkun hlutverks, cronbach‘s 
alfa = 0,68). 

 Vinnuálag: Höfundur bjó til fimm spurningar sem meta áttu vinnuálag sem leiddi til þess 
að náms- og starfsráðgjafar næðu ekki að klára verkefni innan tímaramma (Falls og Nichter, 
2007). Dæmi um spurningar eru: „Hversu sjaldan eða oft síðastliðið ár fannst þú fyrir 
vinnuálagi a) vegna verkefna sem þér ber að sinna í starfi? og b) sökum tímaleysis í tengslum 
við starf þitt?“ Svarmöguleikar voru á átta punkta kvarða frá aldrei til daglega. Vinnuálag er 
samsett breyta úr spurningunum fimm og var innri áreiðanleiki góður (cronbach‘s alfa = 
0,94). Svörin voru kóðuð þannig að því hærra gildi því meira vinnuálag.  

Starfsánægja: Mælingin er hluti af mælitæki Evrópsku starfsánægjuvísitölunnar (EEI) frá 
fyrirtækinu HRM-rannsóknir og ráðgjöf. Prófanir á mælitækinu benda til áreiðanleika og 
réttmætis þess hér á landi (HRM, e.d.) Starfsánægja er skilgreind af Brodke og fleiri (2009) 
sem sú tilfinning sem starfsmenn hafa gagnvart starfi sínu. Mælingin samanstendur af fjórum 
atriðum, til dæmis „Ég hlakka ávallt til þess að fara í vinnuna“.  Svarendur voruð beðnir um 
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að gefa hverju atriði einkunn á bilinu 1 til 10. Því hærra gildi því meiri ánægja. Innri 
áreiðanleiki var ásættanlegur (cronbach‘s alfa = 0,67).  

Menntunarstig: Spurt var nokkurra spurninga um menntun þátttakenda og svörin notuð 
til að meta hæsta menntunarstig þeirra. Flokkunin var eftirfarandi: Með diplómagráðu í 
náms- og starfsráðgjöf; Í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf; Í meistaranámi í náms- og 
starfsráðgjöf og Með diplómagráðu í náms- og starfsráðgjöf; Með meistaragráðu í náms- og 
starfsráðgjöf. 

Starfsaldur: Svarendur voru spurðir hversu mörg ár þeir hefðu starfað sem náms- og 
starfsráðgjafar óháð starfsvettvangi. 

Starfshlutfall: Svarendur voru spurðir hversu hátt starfshlutfall þeirra væri í starfi þeirra 
sem náms- og starfsráðgjafar. 

Starfsvettvangur: Spurt var á hvaða starfsvettvangi svarendur störfuðu í hæsta 
starfshlutfalli. Svarmöguleikarnir voru eftirfarandi: Grunnskóli; Framhaldsskóli; Háskóli; Sí- og 
endurmenntunarstöð; Endurhæfingarstöð; Þjónustumiðstöð; Á öðrum vettvangi. Fyrir 
einfalda dreifigreiningu og fjölbreytuaðhvarfsgreiningar voru vísibreytur búnar til fyrir 
starfsvettvang. Þeir náms- og starfsráðgjafar sem störfuðu í grunnskóla voru bornir saman 
annars vegar við þá sem störfuðu í framhaldsskóla og hins vegar á öðrum vettvangi.   

Starfslýsing: Svarendur voru beðnir um að svara hvort starfslýsing væri til staðar í 
núverandi starfi. Svarmöguleikarnir voru þrír: Já; Nei; Veit ekki. Breytunni starfslýsing var 
breytt í tvískipta breytu fyrir útreikning á fylgni og fjölbreytuaðhvarfsgreiningar. Annars 
vegar að starfslýsing væri til staðar og hins vegar að hún væri það ekki eða ekki vitað til þess 
að hún væri til.  

Fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi: Svarendur voru spurðir annars vegar hversu stórum hópi 
ráðþega væri gert ráð fyrir að náms- og starfsráðgjafar á vinnustaðnum liðsinntu að 
meðaltali á ári. Hins vegar voru þeir spurðir hvað það væru mörg stöðugildi náms- og 
starfsráðgjafa á vinnustaðnum. Til þess að búa til breytuna: Fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi, 
var fjöldanum sem náms- og starfsráðgjafar á vinnustaðnum liðsinntu á ári deilt með fjölda 
stöðugilda á vinnustaðnum. Þar sem dreifingin var mikil var ákveðið að búa til tvískipta 
breytu. Annars vegar þar sem gert væri ráð fyrir að náms- og starfsráðgjafar sinntu færri en 
450 ráðþegum og hins vegar 450 ráðþegum eða fleiri.  
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2.4 Tölfræðileg úrvinnsla  
Notast var við tölfræðiforritið SPSS, útgáfu 20, við úrvinnslu gagna. Við úrvinnslu var notuð 
lýsandi tölfræði, einhliða dreifigreining ásamt útreikningum á fylgni og fjölbreytu- 
aðhvarfsgreiningar.  
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3 Niðurstöður 
3.1 Lýsandi tölfræði 
Eins og  áður kom fram náði rannsóknin til starfandi náms- og starfsráðgjafa sem voru 129 
talsins. Af þeim voru gild svör 120. Karlar voru 5 (4%) talsins og konur 113 (96%). Stærsti 
hópurinn var með diplómagráðu í náms- og starfsráðgjöf eða 59 (51%) talsins, þar af voru sjö 
í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf. Alls 49 (43%) voru með meistaragráðu í náms- og 
starfsráðgjöf og sjö (6%) voru í meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf sem ekki  höfðu lokið 
diplómanámi í því fagi. Í töflu 1 má sjá á hvaða starfsvettvangi þátttakendur störfuðu. 
Stærstu hóparnir störfuðu í grunn- og framhaldsskóla eða samtals 82 (70%). 

 
Tafla 1. Fjöldi eftir starfsvettvangi 
  Fjöldi Hlutfall 

 Grunnskóli 54 46% 
Framhaldsskóli 28 24% 
Háskóli 9 8% 
Sí- og endurmenntunarstöð 13 11% 
Endurhæfingarstöð 1 1% 
Þjónustumiðstöð 3 3% 
Annar starfsvettvangur 9 8% 
Samtals 117 100% 
      
Svöruðu ekki 3   

Hjá langflestum náms- og starfsráðgjöfum var til staðar skrifleg starfslýsing um starf þeirra 
eða hjá 85 (76%) svarendum, sjá nánar í töflu 2.   

 
Tafla 2. Skrifleg starfslýsing á starfi náms- og starfsráðgjafa eftir starfsvettvangi 
  Fjöldi Hlutfall 

 Starfslýsing til 85 76% 
Starfslýsing ekki til 23 21% 
Óvíst hvort sé til 4 4% 
Samtals 112 100% 
      
Svöruðu ekki 8   
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Niðurstöður sýndu að meðalfjöldi ráðþega á hvert stöðugildi var 468 en fjöldinn fór úr níu 
ráðþegum upp í 2.258 á hvert stöðugildi, sjá nánar í töflu 3. Þar sést að náms- og 
starfsráðgjafar í háskóla voru með stærstan fjölda ráðþega, eða að meðaltali 1.315 ráðþega á 
hvert stöðugildi með staðalfrávik 775. Þar á eftir eru þeir sem starfa í grunnskóla með að 
meðaltali 456 ráðþega á hvert stöðugildi með staðalfrávik 190. Þeir sem starfa í 
framhaldsskóla eru að meðaltali með 427 ráðþega á hvert stöðugildi með staðalfrávik 188. 
 
Tafla 3. Meðalfjöldi ráðþega á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa eftir starfsvettvangi 

  Fjöldi M(sf) 
 Grunnskóli 51 456(190) 

Framhaldsskóli 26 427(188) 
Háskóli 7 1315(775) Sí- og endurmenntunarstöð 4 312(297) 
Endurhæfingarstöð 1 100 
Þjónustumiðstöð 2 245(6) 
Annar starfsvettvangur 7 69(85) 

 Svöruðu ekki 22    
Í töflu 4 má sjá lýsandi tölfræði fyrir aðrar rannsóknarbreytur. Meðalaldur náms- og 
starfsráðgjafanna var um 46 ár og var meðalstarfshlutfall þeirra 86%. Eins og sjá má töldu 
ráðgjafarnir að jafnaði að afmörkun hlutverks væri frekar skýr (því hærra gildi því meiri 
afmörkun og skýrara hlutverk, meðaltalið aðeins fyrir ofan miðju kvarðans). Aftur á móti 
voru svörin beggja blands hvort þeir töldu mikla eða litla hlutverkaárekstra í starfi (því hærra 
gildi því meiri árekstrar í starfi, meðaltalið um miðju kvarðans). Að jafnaði voru náms- og 
starfsráðgjafarnir nokkuð ánægðir í starfi (meðaltalið aðeins fyrir ofan miðju kvarðans) og 
vinnuálagið var í meðallagi (í kringum miðju kvaðrans).  
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði rannsóknarbreyta 
  Fjöldi Svöruðu ekki Spönn M sf 

      Aldur (ár) 113 7 26 - 68 46,42 9,49 
Starfsaldur (ár) 118 2 0,42 - 27 8,56 5,62 
Starfshlutfall (%) 114 6 20 - 100 86 22 
Hlutverkaárekstrar í starfi 109 11 1 - 5 2,48 0,69 
Afmörkun hlutverks 104 16 1 - 5 3,56 0,41 
Starfsánægja 109 11 1 - 10 6,6 1,14 
Vinnuálag 108 12 1 - 8 4,28 1,7 
            
Athugasemd við töflu: Því hærra gildi því meiri hlutverkaárekstrar í starfi, því meiri afmörkun hlutverks,              því meiri starfsánægja og meira vinnuálag.  

Meðaltöl og staðalfrávik við hvert atriði í mælingunni á hlutverkaárekstrum í starfi má sjá í 
töflu 5. Mæling var mæld á kvarðanum einn til fimm þar sem hærra gildi táknar meiri 
hlutverkaárekstra. Hún sýnir að náms- og starfsráðgjafarnir voru að mestu sammála í 
atriðunum „Ég vinn með tveimur eða fleiri hópum sem starfa á mjög mismunandi hátt“ og  
„Ég sinni verkefnum sem ættu ekki að falla undir mitt hlutverk“.  

 
Tafla 5. Meðaltal og staðalfrávik atriða á mælingunni hlutverkaárekstrar í starfi 

    Fjöldi M(sf) 
  112 2,09(1,03) 1 Ég þarf að nota ákveðið verklag sem mér finnst að ætti að vera öðruvísi 

2 Ég þarf að fara framhjá verklagsreglum til að sinna verkefnum 110 1,92(0,92) 
3 Ég fæ beiðnir sem stangast á við hlutverk frá tveimur eða fleiri aðilum 113 2,47(1,08) 
4 Ég sinni verkefnum sem koma til með að vera samþykkt af einum aðila en ekki af öðrum 113 2,27(1,18) 
5 Ég sinni verkefnum sem ættu ekki að falla undir mitt starfssvið 112 2,90(1,18) 
6 Ég vinn með tveimur eða fleiri hópum sem starfa á mjög mismunandi hátt 112 3,21(1,18) 
        

 
Í töflu 6 má sjá meðaltöl og staðalfrávik atriða í mælingunni á afmörkun hlutverks. Hún var 
einnig mæld á fimm punkta kvaðra það sem hærra gildi táknar betri afmörkun hlutverks. 
Náms- og starfsráðgjafar voru mest sammála í tengslum við að hlutverkið væri illa afmarkað í 
atriðinu „Ég fæ verkefni án þess að hafa mannafla til að vinna þau“. Þeir voru mest sammála í 
tengslum við að hlutverkið væri vel afmarkað í atriðinu „Ég veit hverju ég ber ábyrgð á“. 
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Tafla 6. Meðaltal og staðalfrávik atriða á mælingunni afmörkun hlutverks 
    Fjöldi M(sf) 
 1 Ég veit nákvæmlega til hvers er ætlast af mér 113 4,04(0,90) 

2 Ég veit að ég skipulegg tímann minn vel 111 4,20(0,64) 
3 Það er skýrt hvaða verkefnum ég á að sinna 109 3,79(0,92) 
4 Ég þekki valdsvið mitt 113 4,24(0,70) 
5 Ég veit hverju ég ber ábyrgð á  112 4,30(0,61) 
6 Markmið starfs míns eru skýr 112 3,98(0,85) 
7 Ég fæ verkefni án þess að hafa mannafla til að vinna þau 111 1,95(0,65) 
8 Ég fæ verkefni án þess að ég hafi þau úrræði sem þarf til að vinna þau 112 2,04(0,63) 
        

 
3.2 Einhliða dreifigreining 
Skoðað var hvort munur væri á meðaltali hlutverkaárekstra í starfi og afmörkun hlutverks 
eftir starfsvettvangi. Niðurstöður einhliða dreifigreiningar sýndu að það var ómarktækur 
munur á meðaltali milli starfsvettvanga. 
3.3 Fylgni 
Niðurstöður fylgniútreikninga má sjá í töflu 8. Könnuð voru tengsl á milli allra 
rannsóknarbreyta, sjá töflu 8.  

 
Tafla 7. Fylgni milli breyta 
  1 2 3 4 5 6 7 

 1. Starfslýsing -       2. Hlutfall ráðþega á hvert stöðugildi -0,11 -  3. Starfsaldur 0,14 -0,19 -     4. Hlutverkaárekstrar -0,03 0,13 0,06 -  5. Afmörkun hlutverks 0,30** -0,32** 0,21* 0,46** -   6. Starfsánægja 0,02 -0,62 -0,03 0,41** 0,64** -  7. Vinnuálag -0,28 0,15 -0,03 0,37** 0,30** -0,20* - 
                

  Athugasemd við töflu: * p < 0,05, ** p < 0,01 (tvíhliðapróf) 
 
Marktæk jákvæð fylgni (r = 0,30, p < 0,01) kom fram á milli starfslýsingar og afmörkunar 
hlutverks. Niðurstöður bentu til þess að þeir náms- og starfsráðgjafar sem störfuðu þar sem 
starfslýsing var til staðar töldu að jafnaði hlutverk sitt betur afmarkað en þeir sem störfuðu 
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þar sem hún var ekki til staðar, eða ekki er vitað til þess að hún væri til staðar. Jafnframt 
komu fram marktæk neikvæð tengsl (r = -0,32, p < 0,01) á milli hlutfalls ráðþega á hvert 
stöðugildi og afmörkunar hlutverks. Það benti til þess að náms- og starfsráðgjafar sem 
störfuðu þar sem færri heldur en 450 ráðþegar voru á hvert stöðugildi á ári töldu hlutverk 
sitt betur afmarkað heldur en þeir sem störfuðu þar sem 450 eða fleiri ráðþegar voru á hvert 
stöðugildi á ári. Jákvæð fylgni (r = 0,21, p < 0,05) mældist marktækt á milli starfsaldurs og 
afmörkunar hlutverks sem benti til þess að því eldri sem ráðgjafarnir voru því betur afmarkað 
töldu þeir hlutverk sitt.  

Marktæk neikvæð tengsl (r = -0,46, p < 0,01) voru á milli hlutverkaárekstra í starfi og 
afmörkunar hlutverks en þessi tengsl gáfu til kynna að því betur afmarkað sem náms- og 
starfsráðgjafar töldu hlutverk sitt því minni töldu þeir hlutverkaárekstra í starfi. Marktæk 
jákvæð fylgni (r = 0,64, p < 0,01) var á milli afmörkunar hlutverks og starfsánægju sem sýndi 
að því betur afmarkað sem hlutverkið var því meiri var starfsánægja þeirra. Neikvæð fylgni (r 
= -0,30, p < 0,05) mældist marktækt á milli afmörkunar hlutverks og vinnuálags. Hún benti til 
þess að því betur afmarkað sem ráðgjafarnir töldu hlutverki sitt því minna álag töldu þeir 
vera í starfi sínu. Neikvæð fylgni (r = -0,41, p < 0,01) mældist marktæk á milli 
hlutverkaárekstra í starfi og starfsánægju sem benti til að því minni sem þeir voru því meiri 
var starfsánægjan. Marktæk jákvæð fylgni (r = 0,37, p < 0,01) var á milli hlutverkaárekstra í 
starfi og vinnuálags sem benti til þess að því minni sem þeir voru því minna var vinnuálag. 
Neikvæð fylgni (r = -0,20, p < 0,01) mældist marktæk á milli vinnuálags og starfsánægju sem 
sýndi að því minna vinnuálag því meiri var starfsánægjan að jafnaði. 
3.4 Fjölbreytuaðhvarfsgreining  
Fjölbreytuaðhvarfsgreining var notuð til þess að meta þrjú forspárlíkön. Fyrsta líkanið má sjá 
á mynd 2. Þar er gert ráð fyrir að starfsvettvangur, tilvist starfslýsingar, fjöldi ráðþega, þegar 
þeir voru 450 eða fleiri á hvert stöðugildi, og starfsaldur spái fyrir um hve vel afmarkað 
náms- og starfsráðgjafar telja hlutverk sitt. Þar sem lítil tengsl komu fram á milli 
hlutverkaárekstra í starfi þátttakenda og annarra rannsóknarbreyta var forspárlíkan ekki 
metið fyrir þá fylgibreytu þótt tilgáta hafi verið sett fram í upphafi um slíkt líkan.  
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Mynd 2. Forspárlíkan um afmörkun hlutverks 
 
Niðurstöður eru kynntar í töflu 9. Þær sýndu að starfsvettvangur, tilvist starfslýsingar, fjöldi 
ráðþega þegar hann er 450 eða fleiri á hvert stöðugildi á ári og starfsaldur skýrði 17% af 
afmörkun hlutverks, R2 = 0,17, F(3, 34) = 3,34, p < 0,01. Jafnframt má sjá að fjöldi ráðþega á 
hvert stöðugildi á ári spáði marktækt fyrir um mat á afmörkun hlutverks, að teknu tilliti til 
starfsvettvangs, tilvistar starfslýsingar og starfsaldurs. Þeir náms- og starfsráðgjafar sem 
störfuðu þar sem fjöldi ráðþega var 450 eða fleiri á ári á hvert stöðugildi töldu hlutverk sitt 
vera verr afmarkað heldur en þeir sem störfuðu þar sem fjöldi ráðþega var færri en 450 á ári.  
 
  Tafla 8. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar um afmörkun hlutverks 
  Afmörkun hlutverks 

 B SE B β 
 Grunnskóli vs framhaldsskóli 0,00 0,10 0,00 

Grunnskóli vs annar vettvangur 0,04 0,11 0,04 
Tilvist starfslýsingar 0,18 0,1 0,19 
450 eða fleiri ráðþegar á hvert stöðugildi -2,21* 0,08 -0,26 
Starfsaldur 0,01 0,00 0,15 

    R2 
 0,17**  F   3,34**   

Athugasemd við töflu: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. Í vísibreytum fyrir starfsvettvang er grunnskóli með gildið 0 og framhaldsskóli með gildið 1 og grunnskóli með gildið 0 og annar starfsvettvangur með gildið 1. Starfslýsing er ekki til eða ekki vitað að sé til er með gildið 0 og tilvist starfslýsingar með gildið 1. Fjöldi ráðþega færri heldur en 450 á hvert stöðugildi á ári er með gildið 0 og 450 ráðþegar eða fleiri á hvert stöðugildi á ári með gildið 1. 
 

Starfsvettvangur 
Starfslýsing 

450 ráðþegar á hvert stöðugildi eða fleiri 
Starfsaldur 

Afmörkun hlutverks 
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Næsta líkan er kynnt á mynd 3 og þar er metið hvort hlutverkaárekstrar og afmörkun 
hlutverks spái fyrir um starfsánægju.  

 
 
 

 
Mynd 3. Forspárlíkan um starfsánægju  

 
Niðurstöður má sjá í töflu 10. Þær bentu til þess að afmörkun hlutverks að teknu tilliti til 
hlutverkaárekstra spáði marktækt fyrir um starfsánægju. Því betur afmarkað sem þeir töldu 
hlutverk sitt vera því ánægðari voru þeir í starfi. Forspárlíkanið skýrði 44% af heildardreifingu 
starfsánægju náms- og starfsráðgjafa,  R2 = 0,44, F(2, 95) = 37,22, p < 0,01. 
 
Tafla 9. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir starfsánægju  

  Starfsánægja 
 B SE B β 
 Hlutverkaárekstrar -0,23 0,14 -0,14 

Afmörkun hlutverks 1,60*** 0,24 0,58 
 R2 

      0,44  F   37,22***   
Athugasemdir við töflu:*p < 0,1, **p < 0,05, ***p < 0,01.  
 
Síðasta forspárlíkanið má sjá á mynd 4 en þar má gera ráð fyrir tengslum á milli 
hlutverkaárekstra og afmörkun hlutverks við vinnuálag. 

 
 
 

 
 

 
Mynd 4. Forspárlíkan um vinnuálag  

Starfsánægja Hlutverkaárekstrar 
Afmörkun hlutverks 

Vinnuálag Hlutverkaárekstrar 
Afmörkun hlutverks 
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Niðurstöður eru kynntar í töflu 11. Þær sýndu að hlutverkaárekstrar að teknu tilliti til hvort 
hlutverk væri afmarkað spáði marktækt fyrir um vinnuálag. Því meiri hlutverkaárekstrar sem 
náms- og starfsráðgjafar urðu fyrir því meira töldu þeir að vinnuálagið væri. Líkanið skýrði 
17% af heildardreifingu vinnuálags náms- og starfsráðgjafa, R2 = 0,17, F(2, 94) = 9,47, p < = 
0,01.  
 
Tafla 10. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir vinnuálag 

  Vinnuálag 
  B SE B β 

 Hlutverkaárekstrar 0,79*** 0,26 0,32 
Afmörkun hlutverks -0,61 0,45 -0,14 

    R2 
 0,17  F   9,47***   

Athugasemdir við töflu:*p < 0,1, **p < 0,05, ***p < 0,01. 
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4 Umræður  
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort náms- og starfsráðgjafar töldu hlutverk sitt 
vera nægjanlega afmarkað og hvort hlutverkaárekstrar í starfi ættu sér stað, byggt á 
kenningu um starfshlutverk. Tilgangurinn var í fyrsta lagi að kanna hvort starfsvettvangur, 
tilvist starfslýsingar, fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa á ári og 
starfsaldur hefðu áhrif á hlutverkaárekstra í starfi og afmörkun hlutverks. Í öðru lagi var 
tilgangurinn að skoða hvort þessir sömu þættir hefðu áhrif á starfsánægju þeirra og 
vinnuálag.  

Helstu niðurstöður bentu til þess að náms- og starfsráðgjafar sem höfðu skriflega 
starfslýsingu næðu að afmarka hlutverk sitt betur en þeir sem höfðu hana ekki. Þeir sem 
störfuðu með færri en 450 ráðþegum náðu að afmarka hlutverk sitt betur heldur en þeir sem 
störfuðu með 450 ráðþegum eða fleiri á ári. Niðurstöður sýndu að því betur sem náms- og 
starfsráðgjafar náðu að afmarka hlutverk sitt því ánægðari voru þeir í starfi. Að lokum sýndu 
niðurstöður að því sjaldnar sem þeir upplifðu árekstra við hlutverk sitt í starfi því minna 
vinnuálag upplifðu þeir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem 
benda allar til þess að náms- og starfsráðgjafar telji að hlutverkaárekstrar eiga sér stað í starfi 
og að þeir eigi erfitt með að afmarka hlutverk sitt (Bryant og Constantine, 2006; Butler og 
Constantine, 2005; Cervoni og DeLucia-Waack, 2011; Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson 
og Solomon, 2005; Coll og Freeman, 1997; Falls og Nichter, 2007; Pierson-Hubeny og 
Archambault, 1987; Rodríguez-Escudero, Carbonell og Munuera-Aleman, 2010; Scarborough 
og Culbreth, 2008; Schwab, Iwanicki og Pierson,1983; Wilkerson, 2009; Wilkerson og Bellini, 
2006). Þessir þættir geta verið mjög óæskileg fyrir einstaklinginn og vinnustaðinn. 
Einstaklingar geta skynjað aukið vinnuálag og minni starfsánægju. Þetta getur meðal annars 
haft neikvæð áhrif á vinnuandann sem getur haft áhrif á starfsemina (Kahn og fleiri, 1964). 

Niðurstöður benda til þess að náms- og starfsráðgjafar telji að ástæða hlutverkaárekstra í 
starfi sé oft að hluta til vegna þess að samstarfsaðilar þeirra séu ólíkir og starfa á 
mismunandi sviðum. Vitað er að náms- og starfsráðgjafar starfa með ýmsum fagaðilum utan 
stofnunarinnar, aðilum innan vinnustaðarins og síðan hópi ráðþega, en þessir aðilar geta 
verið mjög mismunandi. Það getur verið erfitt fyrir náms- og starfsráðgjafa að uppfylla 
væntingar sem þessir aðilar gera til þeirra sem getur leitt til hlutverkaárekstra samkvæmt 
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kenningu um starfshlutverk. Einnig benda niðurstöður til þess að náms- og starfsráðgjafar 
telji að þessir árekstrar í starfi verði þegar þeir sinna verkefnum sem ættu í raun ekki að falla 
undir hlutverk þeirra. Það sýnir mikilvægi þess að þeir upplýsi samstarfsaðila sína um 
hlutverk sitt. Þessar niðurstöður benda jafnframt til mikilvægi heildrænnar áætlunar eins og 
Gysbers og Henderson (2006) hafa bent á. En slík áætlun afmarkar starfið betur sem getur 
leitt til þess að náms- og starfsráðgjafar taki síður að sér verkefni sem falla ekki undir þeirra 
hlutverk. Einnig hafa rannsóknir hérlendis sýnt að þeir finni fyrir þörf á slíkri áætlun þar sem 
hún myndi auðvelda þeim að skilgreina hlutverk sitt (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; 
Hjördís Bára Gestsdóttir, 2015; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Ragnheiður Ísleifs 
Ólafsdóttir, 2013; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). 

Niðurstöður benda til þess að náms- og starfsráðgjafar telji hlutverk sitt ekki vera 
nægilega afmarkað í tengslum við verkefni þegar mannafli er ekki nægur og úrræði sem þarf 
til þess að vinna þau. Það má því segja að þetta gæti einnig verið forsenda fyrir heildrænni 
áætlun í náms- og starfsráðgjöf. Með henni væri hægt að skilgreina hlutverk þeirra betur og 
fyrirbyggja að þeir lentu í aðstæðum þar sem þeir þyrftu að sinna verkefnum án úrræða eða 
mannafla sem til þyrfti til að sinna þeim. 

Varðandi rannsóknarspurningu eitt: „Spáir starfsvettvangur, starfsaldur, tilvist 
starfslýsingar og fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi fyrir um hlutverkaárekstra í starfi náms- og 
starfsráðgjafa?“ Þá sýndu niðurstöður að svo var ekki. Þrátt fyrir að niðurstöður úr rannsókn 
Coll og Freeman (1997) og Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson og Solomon (2005) sýndu 
mun á milli starfsvettvanga, virðist það ekki vera tilfellið hérlendis. Það virðist einnig ekki 
vera tilfellið hér á landi að fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi spái fyrir um hlutverkaárekstra 
eins og niðurstöður úr rannsókn Falls og Nicther (2007) bentu til. 

Varðandi rannsóknarspurningu tvö: „Spáir starfsvettvangur, starfsaldur, tilvist 
starfslýsingar og fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi fyrir um hversu afmarkað náms- og 
starfsráðgjafar telja hlutverk sitt vera í starfi?“ Þá sýndu niðurstöður að ef starfslýsing var til 
þá töldu þeir hlutverk sitt vera afmarkaðara heldur en ef hún var ekki til. Það má því draga þá 
ályktun að tilvist starfslýsingar skýri starf náms- og starfsráðgjafa betur og geri þeim 
auðveldara að skilgreina starf sitt. Í ljósi þessara niðurstaðna er því mikilvægt að leggja 
áherslu á að starfslýsing sé til staðar í starfi og ekki síður að aðilar innan vinnustaðar viti af 
henni til þess að fyrirbyggja að hlutverkið sé illa afmarkað.  
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Niðurstöður sýndu einnig að þeir náms- og starfsráðgjafar sem störfuðu með færri en 450 
ráðþegum á hvert stöðugildi á ári töldu sig afmarka hlutverk sitt betur heldur en þeir sem 
störfuðu með 450 ráðþegum eða fleirum á ári. Með þessu er hægt að sjá að því fleiri 
ráðþegar sem eru um hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa á ári hverju þeim mun erfiðara 
verður fyrir þá að afmarka hlutverk sitt. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að fjöldi 
ráðþega á hvert stöðugildi er hærra heldur en ráðlagt er samkvæmt Bandarísku náms- og 
starfsráðgjafarsamtökunum (American School Counselor Association, 2015), sem er 250 
ráðþegar á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. Það sama á við um stefnu Mennta- og 
menningarmálaráðuneytis (2007) í grunn- og framhaldsskólum, en þar er talað um 300 
ráðþega á hvert stöðugildi. Ekki er til núverandi stefna um hlutfall ráðþega á öðrum 
starfsvettvangi náms- og starfsráðgjafa heldur en í grunn- og framhaldsskóla. Niðurstöður 
þessarar rannsóknar sýna að fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi í grunnskóla er að meðaltali 
456 sem er 156 ráðþegum yfir ráðlögðum fjölda hérlendis og 206 ráðþegum yfir ráðlögðum 
fjölda í Bandaríkjunum. Fjöldi ráðþega á hvert stöðugildi í framhaldsskóla er að meðaltali 427 
sem er 127 ráðþegum yfir ráðlögðum fjölda hérlendis og 177 ráðþegum yfir ráðlögðum fjölda 
í Bandaríkjunum. Þá er fjöldinn að meðaltali 1,315 í háskólum, 312 á sí- og 
endurmenntunarstöðum, 100 á endurhæfingarstöðum, 245 í þjónustumiðstöðum og að 
meðaltali 69 á öðrum starfsvettvangi en að framantöldu. Einn liður í að skýra starf náms- og 
starfsráðgjafa betur væri því að stefna að því að ráðþegar verði ekki fleiri en 450 á hvert 
stöðugildi.  

Á grundvelli niðurstaðnanna er ekki hægt að segja að starfsaldur og starfsvettvangur spái 
fyrir um afmörkun hlutverks þar sem þar var ómarktækur munur. Niðurstöður sýndu 
jákvæða fylgni á milli starfsaldurs og afmörkunar hlutverks. Það benti til þess að náms- og 
starfsráðgjafar töldu sig betur geta afmarkað hlutverk sitt því lengur sem þeir höfðu verið í 
starfi, en ekki er hægt að segja að starfsaldur spái fyrir um afmörkun hlutverks þar, þar sem 
niðurstöður aðhvarfsgreiningar voru ómarktækar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu engan 
mun á afmörkun hlutverks á milli starfsvettvanga og ekki er því hægt að spá fyrir um þann 
þátt. En það var ólíkt því sem kom fram í bandarískum rannsóknum (Coll og Freeman, 1997; 
Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson og Solomon, 2005).  

Þegar litið er til fyrri tilgátunnar: „Því meiri hlutverkaárekstrar í starfi sem náms- og 
starfsráðgjafar því minni er starfsánægja þeirra,“ en hún var byggð á kenningu um 
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starfshlutverk. Niðurstöður sýndu engin tengsl á milli hlutverkaárekstra og starfsánægju 
þrátt fyrir að niðurstöður fylgniútreikninga hefðu bent til þess.  

Þegar litið er til seinni tilgátunnar: „Því meiri hlutverkaárekstrar í starfi náms- og 
starfsráðgjafa því meira er vinnuálagið,“ en hún var einnig byggð á kenningu um 
starfshlutverk. Þá bentu niðurstöður til þess að því meiri hlutverkaárekstrar sem náms- og 
starfsráðgjafar töldu sig verða fyrir í starfi því meira var vinnuálagið. Þessar niðurstöður 
styðja við fyrri rannsóknir þar sem þær hafa leitt í ljós að hlutverkaárekstrar spái meðal 
annars fyrir um vinnuálag (Bedeian og Armenakis, 1981; Culbreth, Scarborough, Banks-
Johnson og Solomon, 2005; House og Rizzo, 1972; Miles, 1976). Einnig styður þessi rannsókn 
við eigindlega rannsókn Falls og Nichter (2007) um áhrif þeirra á vinnuálag.  

Þegar litið er til þriðju tilgátunnar: „Því verr sem náms- og starfsráðgjafar ná að afmarka 
hlutverk sitt í starfi því minni er starfsánægja,“ sem sett var fram og byggð á kenningu um 
starfshlutverk. Þá sýndu niðurstöður að því verr sem þeir töldu sig afmarka hlutverk sitt því 
óánægðari voru þeir í starfi. Þessar niðurstöður styðja einnig við fyrri rannsóknir (Bedeian og 
Armenakis, 1981; Cervoni og DeLucia-Waack, 2011; Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson 
og Solomon, 2005; House og Rizzo, 1972; Keller, 1975; Miles, 1976; Rizzo og fleiri, 1970; 
Rodríguez-Escudero, Carbonell og Munuera-Aleman, 2010; Schuler, Aldag og Brief, 1977; 
Wilkerson, 2009; Wilkerson og Bellini, 2006). Það er því mikilvægt að huga að þessum 
niðurstöðum til þess að fyrirbyggja að hlutverk séu illa afmörkuð og þar með koma í veg fyrir 
minni starfsánægju. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að náms- og starfsráðgjafar eru 
almennt ánægðir í starfi en það samræmist erlendri rannsókn Wilkerson (2009) og rannsókn 
Bryndísar Jónu Jónsdóttur (2009) sem var gerð á Íslandi.  

Þegar litið er til síðustu tilgátunnar: „Því verr sem náms- og starfsráðgjafar ná að afmarka 
hlutverk sitt í starfi því meira er vinnuálagið,“ sem byggð er á kenningu um starfshlutverk. Þá 
sýndu þær engin tengsl á milli afmörkunar hlutverks og vinnuálags þrátt fyrir að niðurstöður 
fjölmargra rannsókna hafi ýtt undir þessa tilgátu (Bedeian og Armenakis, 1981; Culbreth, 
Scarborough, Banks-Johnson og Solomon, 2005; House og Rizzo, 1972; Keller, 1975; Miles, 
1976; Rizzo og fleiri, 1970; Rodríguez-Escudero, Carbonell og Munuera-Aleman, 2010; 
Schuler, Aldag og Brief, 1977; Wilkerson, 2009; Wilkerson og Bellini, 2006). 

Í fyrri rannsóknum hérlendis hefur ekki verið rannsakað hvort hlutverk náms- og 
starfsráðgjafa sé illa afmarkað, þar sem kenning um starfshlutverk er lagt til grundvallar. 
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Niðurstöður fyrri rannsókna hafa þó bent til þess að það sé ekki nógu vel skilgreint í grunn- 
og framhaldsskólum. Náms- og starfsráðgjafar hafa bent á að ástæðan fyrir því að hlutverk 
þeirra hafi ekki verið nægilega afmarkað sé vegna þess hversu yfirgripsmikið starfið er 
(Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Hjördís Bára Gestsdóttir, 2015; Menntasvið 
Reykjavíkurborgar, 2006; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). En niðurstöður þessarar rannsóknar 
benda til þess, eins og kenning um starfshlutverk segir til um, að þegar náms- og 
starfsráðgjafar telji að hlutverkaárekstrar eigi sér stað í starfi og að hlutverkið sé illa 
afmarkað, þá leiðir hvort tveggja til minni starfsánægju og auki vinnuálag. 

Þar sem starf náms- og starfsráðgjafa er talið vera mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni 
er talin vera gild ástæða til þess að huga að velferð þeirra. Talin er þörf á því að stjórnendur 
fyrirtækja og skóla kynni sér starf þeirra til þess að draga úr hlutverkaárekstrum og að 
hlutverk þeirra séu óskýr í starfi þeirra. Því með því er líklegt að það bæti starfsemi 
fyrirtækis, skóla eða stofnunar sem þeir starfa hjá og stuðli að velferð ráðþega þegar náms- 
og starfsráðgjafar geta sinnt starfi sínu betur. Einnig er talin þörf á að fækka fjölda ráðþega á 
hvert stöðugildi í ljósi þess að niðurstöður benda til þess að hlutverk þeirra sé betra 
afmarkað þegar tala fjölda ráðþega á hvert stöðugildi er lægri. Í þessu samhengi er gild 
ástæða til þess að huga að öllum starfsvettvangi, ekki aðeins í grunn- og framhaldsskóla, eins 
og hefur verið gert hér (Menntamálaráðuneytið, 1998; 2007), þar sem ekki kom fram munur 
á milli þeirra.  
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5 Lokaorð 
Markmið þessa verkefnis var að skoða hvort náms- og starfsráðgjafar töldu hlutverk sitt vera 
nægjanlega afmarkað og hvort hlutverkaárekstrar í starfi ættu sér stað byggt á kenningu um 
starfshlutverk. Tilgangurinn var að kanna hvort starfsvettvangur, tilvist starfslýsingar, fjöldi 
ráðþega á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa á ári og starfsaldur hefðu áhrif á þessa 
þætti. Einnig var tilgangurinn að skoða hvort hlutverkaárekstrar og afmörkun hlutverks hefðu 
áhrif á starfsánægju þeirra og vinnuálag.  

Niðurstöður benda til mikilvægi þess að huga þurfi að fjölda ráðþega á hvert stöðugildi 
náms- og starfsráðgjafa á öllum starfsvettvangi þar sem minni fjöldi getur leitt til betri 
afmörkunar á hlutverkinu. Vonast er til þess að Mennta- og menningarmálaráðuneytið nýti 
sér þessar niðurstöður ef haldið verður áfram, stefnu síðan 2007, um fjölda ráðþega á hvert 
stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. 

Þar sem niðurstöður sýndu að þeir náms- og starfsráðgjafar sem höfðu starfslýsingu töldu 
sig afmarka hlutverk sitt betur en þeir sem höfðu ekki slíka lýsingu, er von höfundar að náms- 
og starfsráðgjafar nýti sér niðurstöður þessarar rannsóknar. Að þeir leggi áherslu á að 
starfslýsing sé til staðar í starfi þeirra til þess að afmarka hlutverk þeirra betur. Með því eru 
þeir að öllum líkindum að auka starfsánægju sína. Einnig er von höfundar að náms- og 
starfsráðgjafar skilgreini betur starfssvið sitt ef þeir lenda í aðstæðum þar sem gerðar eru 
óraunhæfar og ósamrýmanlegar kröfur til þeirra, sem geta leitt til hlutverkaárekstra. Með því 
gætu þeir að öllum líkindum dregið úr vinnuálagi. 

Það væri áhugavert að kanna hvort þeir sem tilheyra samstarfsstéttum náms- og 
starfsráðgjafa telji að hlutverkaárekstrar eigi sér stað í starfi og hversu afmarkað þeir telja 
hlutverk sitt vera. Með það fyrir augum að bera þær niðurstöður saman við niðurstöður 
rannsóknarinnar, líkt og var gert í rannsókn Pierson-Huberny og Archambault (1987). Ef 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið heldur áfram með stefnu sína síðan 2007 um að 
heildræn áætlun verði innleidd í störf náms- og starfsráðgjafa, líkt og áætlun Gysbers og 
Henderson (2006), þá væri áhugavert að kanna hvort það dragi úr hlutverkaárekstrum og 
afmarki störf náms- og starfsráðgjafa betur. 
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