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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var þrenns konar. Í fyrsta lagi að kanna upplifun náms- og 

starfsráðgjafa af persónulegri ráðgjöf í grunnskólum. Í öðru lagi að kanna viðhorf þeirra til þess 

hversu vel undirbúnir þeir eru til að takast á við persónuleg og félagsleg vandamál sem hrjá 

nemendur. Og í þriðja lagi að fá innsýn inn í helstu vandamál þeirra einstaklinga sem sækjast 

eftir persónulegri ráðgjöf. Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og byggist 

á viðtölum við sjö náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Niðurstöður sýndu að meirihluti starfstíma náms- og starfsráðgjafa fer í persónulega 

ráðgjöf og virðist þörfin fyrir slíka ráðgjöf vera mikil. Einnig kom í ljós að helstu vandamál sem 

hrjá börn og unglinga í dag eru þunglyndi, kvíði og samskiptavandi og að komum vegna 

kvíðatilvika hefur fjölgað mikið hjá náms- og starfsráðgjöfum. Viðmælendur sögðu að 

undirbúningur námsins væri ófullnægjandi og þörf hefði verið fyrir ýtarlegri fræðslu varðandi 

raskanir nemenda til að undirbúa þá fyrir ráðgjöf við nemendur með raskanir.  
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Abstract 

The aim of this study is threefold. Firstly, to examine school counsellors’ experience of 

personal counselling in schools at the compulsory level. Secondly, to analyse how prepared 

the school counsellors were to deal with the personal and social issues that affect the 

students. Thirdly, to acquire insight into the main problems that afflicts the students who seek 

personal counselling. Using qualitative research methods, seven school counsellors, at the 

compulsory level in the in Reykjavik area, were interviewed.  

The results show that there is a high demand for personal counselling and the majority of 

the school counsellors’ time is used for personal counselling. In addition, the main problems 

that afflict children and teenagers today are anxiety, depression and communication 

problems, resulting in a major increase in anxiety cases. The interviewees stated that their 

counsellor training for these personal issues was not sufficient and that they would have 

preferred more information on these issues and how to treat students afflicted by them. 
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Formáli 

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

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Hún ber heitið „þessi erfiðu þungu 

einstaklingsmál“. Megin markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun náms- og 

starfsráðgjafa af persónulegri ráðgjöf í grunnskólum. 

Áhuga minn á þessu efni má rekja til umræðna sem staðið hafa yfir frá því ég hóf nám mitt 

haustið 2013 um að mestur tími náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum fari í persónulega 

ráðgjöf. Áhugi minn er einnig tilkominn vegna viðfangsefnisins og áhuga á að starfa við að 

aðstoða börn og unglinga sem eiga við margskonar vanda að etja sem tengist námi og andlegri 

líðan þeirra. Ég tel að leggja þurfi áherslu á að koma á ákveðnum vinnuramma. Slíkur rammi 

myndi auðvelda skilgreiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og hjálpa þeim við 

að starfa innan starfssviðs síns. Jafnframt tel ég að undirbúningur fyrir starfið sé mikilvægur á 

sviði persónulegra og félagslegra erfiðleika barna og unglinga. Slík þekking og kunnátta getur 

auðveldað störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum til að inngrip og tilvísanir verði 

markvissari. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Dr. Kristjönu 

Stellu Blöndal og færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar og aðstoð. Helga 

Tryggvadóttir og Árdís Kristín Ingvarsdóttir fá mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku i rannsókninni. Að síðustu 

vil ég þakka fjölskyldu minni og samnemendum og þá sérstaklega Kristínu Hrefnu Leifsdóttur 

fyrir mikinn stuðning og hvatningu. 
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1 Inngangur 

Persónuleg ráðgjöf felst í að ýta undir þroska og þátttöku nemenda og aðstoða þá sem eiga 

við erfiðleika að stríða, en jafnframt að hjálpa þeim í gegnum hindranir sem verða á vegi þeirra 

til að þeir geti stundað nám sitt eftir bestu getu (Baker og Gerler, 2004; Gysbers og Henderson, 

2012; Jones, Steffire og Stewart, 1970; Menntamálaráðuneytið, 1991).  

Persónuleg ráðgjöf hefur verið skilgreind á ýmsan hátt en flestir eru sammála um að hún sé 

ráðgjöf vegna persónulegra og félagslegra vandamála. Vandamála sem meðal annars eru: 

erfiðleikar í einkalífi, samskiptaerfiðleikar, erfiðar heimilisaðstæður, einelti, streita, prófkvíði, 

kvíði, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir, kynhneigð, áfengis- og fíkniefnavandamál, átröskun, 

ofbeldi og barnaverndarmál (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga Sederholm, 1999; 

Gysbers og Henderson, 2012; Helga Sigrún Harðardóttir, 1998; Menntamálaráðneytið, 1998, 

2007). Stór hópur nemenda glímir við alvarleg persónuleg vandamál og er nauðsynlegt að 

námsráðgjafi greini vandann rétt til að ráðgjöfin gagnist sem best (Geldard og Geldard, 2010; 

Guðrún Helga Sederholm, 1999; Menntamálaráðneytið, 1998). Í könnun Umboðsmanns barna 

kemur fram að 10-15% nemenda í 5. – 7. bekk líði almennt ekki vel. Nemendur finna til 

vanlíðanar vegna einmannaleika, hlakka aldrei eða sjaldan til einhvers og gera ekki það sem 

þeim þykir skemmtilegt (Umboðsmaður barna, 2010). Rannsóknir benda einnig til að fjölda 

kvíða- og þunglyndiseinkenna meðal unglinga í efstu bekkjum grunnskóla hafi aukist 

undanfarin ár (Inga D. Sigfúsdóttir, Bryndís B. Ásgeirsdóttir, Jón F. Sigurðsson og Gísli H. 

Guðjónsson, 2008). 

Rannsóknir Ágústu Ruth Ahrens Georgsdóttur (2015), Eddu Björk Viðarsdóttur (2004), 

Hjördísar Báru Gestsdóttur (2015), Ingibjargar Ebbu Björnsdóttur (2014), Söndru 

Þóroddsdóttur (2012), Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) og Ölmu Sif Kristjánsdóttur (2014) 

gefa til kynna að meira en helmingur af starfstíma náms- og starfsráðgjafa fari í persónulega 

ráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum landsins og lítill tími sé því fyrir önnur verkefni. 

Í rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) kemur fram að áberandi mikill tími 

ráðgjafarstarfsins feli í sér vinnu vegna námstækni, náms, valáfanga, framhaldsnáms og 

persónulegrar ráðgjafar við nemendur. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að verkefni 

náms- og starfsráðgjafa sé að vinna með nemendum, foreldrum og starfsfólki skólans að ýmiss 

konar velferðarstarfi sem snýr að námi, sem og líðan og framtíðaráformum nemenda. Einnig 

sé mikilvægt að nemendur fái aðstoð við að leita lausna ef vandi kemur upp í námi þeirra eða 
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starfi skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Starfslýsingar  og verkefni náms- 

og starfsráðgjafa geta verið mismunandi eftir skólum (Menntamálaráðneytið, 1998). 

Rannsóknir sýna að náms- og starfsráðgjafar nýta oft meiri tíma í persónulega ráðgjöf en 

önnur verkefni, eins og náms- og starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum landsins (Alma Sif 

Kristjánsdóttir, 2014; Anctil, Smith, Schenck og Dahir, 2012; Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 

2015; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Hjördís Bára Gestsdóttir, 2015; Ingibjörg Ebba 

Björnsdóttir, 2014; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Sandra Þóroddsdóttir, 2012; Sigríður 

Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Náms- og starfsráðgjafar þurfa að hafa skýra stefnu í starfi sínu og 

fylgja starfsáætlun til að öllum þáttum starfsins sé sinnt. 

Gysbers og Henderson (2012) þróuðu líkan af heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun 

(e. comprehensive guidance and counseling program) fyrir skóla. Hlutverk þess er meðal 

annars að auðvelda náms- og starfsráðgjöfum að skilgreina starf sitt. Einnig er hlutverk þess 

að koma til móts við auknar þarfir þeirra til að sinna öllum þáttum starfsins innan starfssviðins 

á faglegan hátt. Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hefur markvisst unnið að undirbúningi 

nemenda fyrir ýmiss konar nám og störf í framtíðinni, þar sem stuðst er við heildrænar náms- 

og starfsráðgjafaráætlanir (OECD, 2004). Á Íslandi vantar skýrari stefnu hvað þetta varðar, þar 

sem stjórnvöld hafa ekki gefið út ákveðinn vinnuramma fyrir starfsstéttina. Vinnurammi 

auðveldar skilgreiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa og er gott hjálpartæki til að skipuleggja 

starfssviðið og vinna samkvæmt því.  

Niðurstöður rannsóknar Ágústu Ruthar Ahrens Georgsdóttur (2015) sýndu jafnframt fram 

á að í kringum 70% starfstíma náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur felst í 

persónulegri ráðgjöf. Hafa ber í huga að erfitt er að alhæfa út frá fáum þátttakendum.  Þessar 

niðurstöður samrýmast ekki náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson (2012), en 

þeir telja að náms- og starfsráðgjafar ættu einungis að nota 30-40% af tíma sínum í 

persónulega ráðgjöf. Hins vegar sýndi rannsókn Hjördísar Báru Gestsdóttur (2015) að 22% 

þeirra töldu persónulega ráðgjöf taka 60% af starfstímanum, 20% þeirra 51-60% og 16% 

viðmælenda töldu sig verja 41-50% af tíma sínum í persónulega ráðgjöf.  

Mikilvægt er að sinna persónulegri ráðgjöf til að skapa traust milli nemenda og ráðgjafa og 

sinna þörfum þeirra. Auknar kröfur frá samfélaginu til barna og unglinga eykur álag á þau, sem 

samhliða getur aukið á vanlíðan þeirra og dregið úr námsgetu. Þörfin fyrir persónulega ráðgjöf 

er því mikil (Geldard og Geldard, 2010). 
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Markmið þessarar rannsóknar er í fyrsta lagi að kanna upplifun náms- og starfsráðgjafa  af 

persónulegri ráðgjöf í grunnskólum. Í öðru lagi að kanna viðhorf þeirra til þess hversu vel 

undirbúnir þeir eru til að takast á við persónuleg og félagsleg vandamál sem hrjá nemendur. 

Og í þriðja lagi að fá innsýn inn í helstu vandamál einstaklinga, sem sækjast eftir persónulegri 

ráðgjöf. 

Í köflunum hér á eftir verður farið stuttlega yfir sögu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. 

Fagmennska og stefnumótun verður skoðuð, þróun námsins, endurmenntun og hlutverk 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Auk þess verður fjallað um kenningu Rogers, 

persónulega ráðgjöf, handleiðslu, persónuleg og félagsleg vandamál barna og unglinga. Í 

framhaldi af því verður fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis á líðan barna og 

unglinga. Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð, þar sem tekin voru viðtöl 

við náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  

1.1 Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum  

Athvarfsiðju í grunnskólum var komið á laggirnar árið 1976. Henni var ætlað að leysa vandamál 

barna sem áttu erfitt uppdráttar í skólakerfinu vegna félagslegra, geðrænna og tilfinningalegra 

vandkvæða (Menntamálaráðuneytið, 1991). Upphaf námsráðgjafar í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu kom í kjölfarið og má segja að hún sem starfsgrein í grunnskólunum hafi 

byrjað í kringum árið 1984 þegar þrír athvarfsiðjukennarar gengu í Félag náms- og 

starfsráðgjafa og voru síðan kallaðir námsráðgjafar (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Félagið var stofnað árið 1981 (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007; Menntamálaráðuneytið, 1991). 

Verkefni náms- og starfsráðgjafa voru að sinna persónulegum og félagslegum vandamálum 

nemenda, sem tengdust námi þeirra og skólaveru (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; 

Menntamálaráðuneytið, 1991).  

Á árunum 1989 til 1991 var átaksverkefni á vegum Menntamálaráðuneytisins sett í gang til 

að efla námsráðgjöf og starfsfræðslu og voru námsráðgjafar ráðnir til að starfa í nokkrum 

grunnskólum í Reykjavík. Stefnan var að auka og tryggja starfsemina á næstu fimm árum 

(Menntamálaráðuneytið, 1991; 2007; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Tilkoma 

starfsgreinarinnar í grunnskólun landsins hófst þó ekki í raun fyrr en eftir að Gerður G. 

Óskarsdóttir hafði tekið við embætti fræðslustjóra árið 1996. Skólastjórar í Reykjavík óskuðu 

eftir að fá fjármagn til að að námsráðgjafar yrðu formlega ráðnir við grunnskólana (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2016; Sigrún Ágústsdóttir, 2007). Ákvæði um námsráðgjafa voru fyrst sett inn 
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í lög um grunnskóla nr. 49/1991. Þar kemur fram í 35. gr. að námsráðgjafar skuli starfa við 

einstaka grunnskóla og annast náms- og starfsráðgjöf ásamt persónulegri ráðgjöf er viðkemur 

námi nemenda.  Aldrei hefur verið gefin út reglugerð fyrir náms- og starfsráðgjafa grunnskóla, 

sem er sambærileg reglugerð um störf náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum sem tók gildi 

árið 1970. Í reglugerð nr. 105/1990 í 32. grein kemur fram ýtarleg skilgreining á verkþáttum 

náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Reglugerðir um 

náms- og starfsráðgjafaráætlanir auðvelda og hjálpa náms- og starfsráðgjöfum við að 

samræma starfssvið sitt og vinna innan þess (Gysbers og Henderson, 2012). Athyglisvert er að 

slík reglugerð skuli aldrei hafa verið gefin út fyrir grunnskóla. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 eiga nemendur rétt á náms- og starfsráðgjöf 

af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjöf. Leyfi til þess að starfa sem 

náms- og starfsráðgjafi er aðeins veitt með leyfi frá menntamálaráðherra eftir að einstaklingur 

hefur lokið MA-námi í náms- og starfsráðgjöf frá Háskóla Íslands, þar sem starfsheitið náms- 

og starfsráðgjafi hefur verið lögverndað frá árinu 2009 (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 

35/2009). Með lögvernduninni voru tryggð ákveðin gæði og fagmennska þjónustunnar fyrir 

nemendur (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í næsta kafla verður fjallað um fagmennsku og 

stefnumótun í tengslum við fagþróun. 

1.2 Fagmennska og stefnumótun 

Skilgreining á fagmennsku (e. professionalism) er þegar fagaðili hefur öðlast sértæka þekkingu 

með sérhæfðri menntun innan fagsins (Sigurður Kristinsson, 2000; Þorgerður Einarsdóttir, 

2000; Writter og Loesch, 1986). John Krejsler (2005) sagði einnig að fagmennska væri alltaf 

háð samfélagi, menningu og pólitískri baráttu hverju sinni. Sigurður Kristinsson (2000, bls. 152) 

segir: „...góð fagmennska býr yfir siðferðilegri og tæknilegri færni.“  

Fagþekking og menntun innan stéttar er nauðsynleg til að hægt sé að byggja upp 

fagmennsku (OECD og European Commission, 2004; Writter og Loesch, 1986). Fagþekking er 

jafnframt ein af undirstöðum fagstéttar (Aubrey, 1986; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016).  

 

 

Wilensky (1964) taldi að starfsstéttir þyrftu að fara í gegnum ákveðin stig til að geta talist 

til sérfræðihópa. Formleg háskólamenntun þarf að vera til staðar, samtök fyrir stéttina og 
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skilgreining á starfi viðkomandi stéttar, lögverndun starfsheitis og siðareglur. Eins og áður 

hefur komið fram hefur starfsheitið náms- og starfsráðgjafi verið lögverndað frá árinu 2009, 

en með því voru tryggð viss gæði og fagmennska stéttarinnar (Lög um náms- og starfsráðgjafa 

nr. 35/2009; Menntamálaráðuneytið, 2007). Fagstétt náms- og starfsráðgjafa hefur skráð 

siðareglur sínar og þar kemur meðal annars fram að:  

Siðareglum Félags náms- og starfsráðgjafa er ætlað að efla fagvitund náms- og 

starfsráðgjafa og stuðla að fagmennsku í starfi með hagsmuni ráðþega í fyrirrúmi. 

Tilgangur þeirra er jafnframt að vera náms- og starfsráðgjöfum siðferðilegt leiðarljós í 

starfi, upplýsa almenning um hugsjónir og faglegar skyldur náms- og starfsráðgjafa, og 

vera mælikvarði á vönduð vinnubrögð innan fagstéttarinnar (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.-a). 

Lög fagstétta og siðareglur eru nauðsynleg undirstaða hennar og til þess fallnar að hvetja 

fagmenn til að rækta skyldur sínar í starfi og auka faglega ábyrgð (Aubrey, 1986; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2016). Í 9. grein siðareglna náms- og starfsráðgjafa segir: „Náms- og 

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

sér nýjungar á sviði náms- og starfsráðgjafar og bæta þá faglegu þjónustu sem hann veitir“.  Í 

lögum náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009. 6. grein kemur fram að: „...náms- og starfsráðgjafa 

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

er varða fagið“. 

Að efla faglega vitund og þekkingu er mikilvæg í starfi sem þessu til að hægt sé að veita 

bestu þjónustu sem völ er á (Writter og Loesch, 1986). Í 25 ára afmælisriti félagsins fjallar 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2007) um svokallaða gæðavottun náms- og starfsráðgjafa, sem 

byggist á því að nefnd á vegum félagsins vottar nám í náms- og starfsráðgjöf. Á tveggja ára 

fresti fá félagsmenn endurnýjuð gæðavottorð sín eftir að hafa lokið endurmenntun í það 

minnsta 30-40 tíma á tímabilinu. Slík vottun er góð fyrir fagstéttina í heild sinni, bæði til að 

tryggja gæði þjónustunnar, og til að allir félagsmenn standi jafnir hvað varðar símenntun. 

Í skýrslu starfshóps um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf, sem kom út árið 2015, var 

fjallað um framtíðarsýn fyrir náms- og starfsráðgjöf á Íslandi til ársins 2024. Uppbygging og 

þróun þjónustunnar er ein af fimm megin þáttum sem fram kom í skýrslunni. Lagt var til að 

þróað yrði gæðakerfi náms- og starfsráðgjafar til að efla gæði og árangur þjónustunnar. 

Greiningu átti að gera á þörfum ráðgjafar hjá ólíkum hópum og starfsþróunartækifærum 

náms- og starfsráðgjafa. Jafnfram var lagt til að nám í greininni verði styrkt (Guðrún Birna 

Kjartansdóttir o.fl., 2015).  
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Finnland er eitt þeirra landa sem standa framarlega varðandi stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafar. Starfshópur á vegum evrópskra samtaka um ævilanga náms- og starfsráðgjöf 

lagði fram stefnu um endurmenntun eða áframhaldandi fagþróun, CPD (e. continuing 

professional development), fyrir árin 2015-2020. Starfshópnum er stýrt af finnska Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu og finnska Atvinnumálaráðuneytinu. Hugmyndin er enn 

brotakennd þrátt fyrir stefnu stjórnvalda, en þó eiga náms- og starfsráðgjafar sem vinna innan 

skólakerfisins að sækja sér að lágmarki þriggja daga endurmenntun yfir skólaárið af 

viðurkenndum aðila (Dr. Raimo Vuorinen, munnleg heimild, 18. febrúar 2016).  

Í þessum kafla var fjallað um fagmennsku og stefnumótun tengdri áframhaldandi fagþróun. 

Markviss fagþróun er mikilvæg fyrir fagmenn og til þess ætluð að efla gæði þjónustunnar sem 

þeir veita.  Fagmenntun innan fagstéttar er nauðsynleg til að hægt sé að byggja upp 

fagmennsku (OECD og European Commission, 2004; Writter og Loesch, 1986). Í næsta kafla 

verður þróun námsins skoðuð og áherslubreytingar sem orðið hafa í gegnum tíðina. 

1.3 Þróun námsins  

Nám í náms- og starfsráðgjöf hefur breyst töluvert og þróast í gegnum árin. Haustið 1990 hófst 

nám í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og vorið 1991 luku tveir nemendur náminu 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1998). Árið 2000 höfðu 100 nemendur lokið námi í náms- og 

starfsráðgjöf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Í byrjun námsins var boðið upp á námskeiðin; 

inngangur að námsráðgjöf, viðtalstækni, náms- og starfsráðgjöf, náms- og starfsfræðsla, 

athugun og mat, persónulegir og félagslegir erfiðleikar, ýmsir námsörðugleikar, handleiðsla-

verklegt nám, málstofa og lokaverkefni. (Þórður Kristinsson, 1990). Frá árunum 1990 – 2004 

var námið eins árs diplómanám á framhaldsstigi. Frá árinu 2004 var einu ári bætt við við 

diplómagráðuna og gátu nemendur lokið MA gráðu í námsgreininni (Félagsvísindasvið Háskóla 

Íslands, 2010; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Háskóli Íslands, e.d.).  

Frá árinu 2010 hefur verið boðið upp á tveggja ára meistaranám, þar sem ljúka þarf 120 

einingum fyrir lokapróf. Í dag skiptist námið í eftirfarandi hluta: kenningar um ráðgjöf og 

starfsferil, kenningar um námsferil, inngrip og mat, starfsþjálfun og aðferðafræði (Háskóli 

Íslands, 2015). Námskeiðin eru: ráðgjafakenningar, starfsþjálfun I – samhengi, þróun náms- og 

starfsferils inngrip og mat, starfsþjálfun I – samskipti, starfsferilskenningar, próffræði og mat, 

starfsþjálfun 2a verkstæði og vettvangur, starfsþjálfun 2b verkstæði og vettvangur, eigindlegar 

rannsóknaraðferðir, megindleg aðferðafræði og MA ritgerð. Nemendur velja síðan á milli 
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námskeiðanna persónulegir og félagslegir erfiðleikar nemenda og vinnumarkaðurinn og þróun 

hans, eftir því hvort nemendur vilja leggja áherslu á ráðgjöf með börnum og ungmennum eða 

fullorðnum einstaklingum. Að síðustu þurfa nemendur að taka minnst 6 einingar í 

valnámskeiðum (Háskóli Íslands, 2015).  

Áherslur í náminu hafa breyst í gegnum árin og í skýrslu Menntamálaráðuneytisins (1998) 

um eflingu náms- og starfsráðgjafar kemur fram að mikilvægt sé að lengja nám náms- og 

starfsráðgjafa við Háskóla Íslands vegna fjölda nemenda, sem eiga við alvarlegan persónulegan 

vanda eða etja. Jafnframt kemur fram að námsráðgjafar séu nánast að kalla eftir markvissri 

stefnu í ráðgjöf við nemendur, sem eiga við persónulegan vanda að stríða. Með lengingu 

námsins væri hægt að koma til móts við þessa nemendur með réttri greiningu til að ráðgjöfin 

gagnist sem best. Guðrún Friðgeirsdóttir (1999, bls. 11) segir í bók sinni Námsráðgjöf í skólum 

að: „...ráðgjafarsálfræði sé mikilvægur hluti af menntun námsráðgjafa. Auk hennar séu 

viðtalstækni, mannleg samskipti, kenningar um starfsval og starfsvalsþróun, 

upplýsingamiðlun, þroskasálfræði og persónuleikasálfræði aðalgreinar“. 

Áherslur í náminu hafa breyst í gegnum tíðina, eins og fram hefur komið, og helsta 

breytingin er á þáttum, sem tengjast persónulegum og félagslegum vandamálum nemenda. 

Fram kemur í rannsókn um greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur, sem fram fór árið 2006, að tæp 57% náms- og starfsráðgjafanna töldu sig ekki 

hafa fengið nægan undirbúning undir starfið með menntun sinni. Þættirnir sem viðmælendur 

töldu helst skorta voru að leggja meiri áherslu á persónulega ráðgjöf og hvernig ætti að standa 

að ráðgjöf fyrir yngri börn (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Jafnframt kemur fram í 

rannsókn Hjördísar Báru Gestsdóttur (2015) að 13% náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum 

töldu að bæta þyrfti þekkingu í náminu á sviði úrræða varðandi prófkvíða og kvíðastjórnun. 

Erfitt getur verið að alhæfa út frá tveimur rannsóknum. Þær gefa sterkar vísbendingar um að 

náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum séu að óska eftir markvissari fræðslu tengda 

persónulegum vandamálum barna og unglinga. Í næsta kafla verður fjallað um 

endurmenntun/símenntun fyrir náms- og starfsráðgjafa. 

1.3.1 Endurmenntun - símenntun 

Endurmenntun eða símenntun virðist ekki vera nógu markviss fyrir starfandi náms- og 

starfsráðgjafa (Laufey Guðný Kristinsdóttir, 2015), þar sem þeir nýta sér ekki allir slíka 

viðbótarmenntun. Skilgreiningin á endurmenntun er: „...það að bæta við menntun sína á 



  

15 

tilteknu sviði eftir að eiginlegu námi lýkur.“ (Mörður Árnason, 2007, bls. 191). Skilgreining á 

símenntun er: „...það að vera sífellt að bæta kunnáttu sína og þekkingu, t.d. með námskeiðum 

eða lestri.“ (Mörður Árnason, 2007, bls. 857). Í lögum Félags náms- og starfsráðgjafa kemur 

fram að hlutverk þess sé meðal annars að ýta undir endurmenntun félagsmanna (Félag náms- 

og starfsráðgjafa, 2015b).  

Í rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) kom fram að 56% náms- og 

starfsráðgjafa höfðu sótt, mjög oft eða frekar oft, um að fara á símenntunarnámskeið yfir 

skólaárið, sérhæfð fyrir þeirra starfssvið. Í niðurstöðum rýnihópsins kom jafnframt fram að 

náms- og starfsráðgjafar töldu að þörf væri fyrir sérhæfð símenntunarnámskeið fyrir 

námsráðgjafa í grunnskólum. Í skýrslu Forsætisráðuneytis (2012, bls. 21) er lagt til 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.“ Á heimasíðu Endurmenntunar Háskóla Íslands er fjallað um 

samstarfssamning sem gerður var við Félag náms- og starfsráðgjafa veturinn 2012 og felur í 

sér símenntun fyrir félagsmenn (Endurmenntun Háskóla Íslands, 2012).  

Í ársskýrslu náms- og starfsráðgjafa er fjallað um sí- og endurmenntun félagsmanna. Í henni 

kemur fram að ýmis tækifæri hafi boðist til menntunar, fræðslu og námskeiða á vegum 

Endurmenntunar Háskóla Íslands (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2015a). Laufey Guðný 

Kristinsdóttir (2015) skoðaði meðal annars endurmenntun í rannsókn sinni og í ljós kom að 

rétt rúmlega 47% náms- og starfsráðgjafa, sem störfuðu í grunnskólum, höfðu sótt fjögur eða 

fleiri endurmenntunarnámskeið, fræðslufundi eða fyrirlestra um persónuleg málefni nemenda 

á síðustu tveimur árum. Hægt er að líta svo á að endurmenntun eða símenntun sé ekki nógu 

markviss fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Þar sem tæplega helmingur þeirra sækir 

slíka viðbótarmenntun ef horft er til niðurstaðna úr rannsókn Laufeyjar. Einnig er athyglisvert 

að samstarfssamningur milli Félags náms- og starfsráðgjafa og Endurmenntunarstofnun 

Íslands hafi ekki verið gerður fyrr en árið 2012. Í ljósi niðurstaðna sem komu fram í rannsókn 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar um að náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum fannst þörf 

fyrir markvissri símenntun.  

Í köflunum hér að ofan hefur verið farið yfir sögu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. 

Fjallað var um fagmennsku og stefnumótun, þróun námsins og endurmenntun/símenntun. Í 

næsta kafla verða hlutverk náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum skoðuð og leitast við að 
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skilgreina störf þeirra. Þá verður sérstaklega dregin fram verkþátturinn persónuleg ráðgjöf 

sem virðist taka mestan tíma í starfi þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

1.4 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum og skilgreining á starfi þeirra 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa felst í að hjálpa einstaklingum að efla hæfileika sína og áhuga 

til að þeir geti notið sín bæði í námi og starfi. Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda einstaklingum 

að þekkja styrkleika sína, áhuga og færni til að auðvelda þeim að taka ákvarðanir um nám og 

störf. Jafnframt að greina vanda einstaklinga með mati og könnunum og aðstoða 

skólastjórnendur við að finna úrræði sem henta hverju tilfelli. Þegar um alvarleg vandamál er 

að ræða vísar hann þeim áfram til viðeigandi fagmanna, eins og í sálfræðiþjónustu, til 

skólahjúkrunarfræðings og sérkennara (ASCA, 2003, 2015; Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-

b; Menntamálaráðuneytið, 1991, 2007). 

Fyrri rannsóknir sýna að mestur tími náms- og starfsráðgjafa fer í persónulega ráðgjöf, eins 

og fram hefur komið (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 

2014; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Í rannsókn Ágústu Georgsdóttur (2015) kemur í 

ljós að náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum telja að um 70% af tíma þeirra sé varið í 

persónulega ráðgjöf og aðeins 10% sé varið í náms- og starfsfræðslu. 

Námsráðgjafar gegna lykilhlutverki innan skólans og eiga að standa vörð um velferð allra 

nemenda, gæta hagsmuna þeirra, styðja þá í námi og liðsinna þeim varðandi nám, skólavist, 

framhaldsnám og starfsval (Menntamálaráðuneytið, 1991; OECD, 2004). Námsráðgjafar eru 

trúnaðarmenn og talsmenn nemenda og starf þeirra er fyrst og fremst fyrirbyggjandi, sem felst 

í að sinna þörfum nemenda (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 1991,  

2007; OECD, 2004). 

Verkefni þeirra eru einnig fólgin í að aðstoða nemendur sem eiga við námsvanda að stríða 

og/eða eru að kljást við persónuleg og félagsleg vandamál (Baker og Gerler, 2004; 

Menntamálaráðneytið, 1998). Námsráðgjafi starfar oft í samstarfi við kennara, sérkennara, 

skólastjórnendur, foreldra og skólahjúkrunarfræðinga. Hann vísar málum jafnframt til annarra 

sérfræðinga og stofnana utan skólans ef hann telur vandamál nemenda það alvarleg og 

tímafrek að hann eigi ekki að sinna þeim (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga 

Sederholm, 1999). Samkvæmt ASCA (American School Counselor Association) (e.d.-a) eða 

bandarísku ráðgjafasamtökunum eru hlutverk náms- og starfsráðgjafa að veita persónulega 

ráðgjöf, hópráðgjöf og náms-og starfsfræðslu. 
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Náms- og starfsfræðsla í grunnskólum getur haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda 

(Lapan, Gysbers og Petroski, 2003. Hún hefur einnig jákvæð og góð áhrif á skólasamfélagið. 

Náms- og starfsfræðsla stuðlar jafnframt að því að flestir nemendur geti valið sér nám og störf 

sem henta hæfni þeirra og áhuga. Í hröðu og síbreytilegu samfélagi, þar sem mikil áhersla er 

lögð á menntun og frama, getur verið erfitt fyrir einstaklinga að átta sig á eigin aðstæðum og 

taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi nám, störf og einkalíf (ASCA, 2015; Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999; Gysbers og Henderson, 2012; Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Í nefndaráliti Menntamálaráðuneytisins frá árinu 1998 um eflingu náms- og starfsráðgjafar, 

kom fram tillaga um almenna starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa. Þar er verksviði þeirra 

skipt upp í tvær megin greinar: ráðgjöf meðan á námi stendur og ráðgjöf við náms- og starfsval. 

Varðandi ráðgjöf meðan á námi stendur er fjallað um persónulega ráðgjöf og stuðning og er 

hún skilgreind á þennan hátt: stuðningur og ráðgjöf vegna erfiðleika í einkalífi, stuðningur og 

ráðgjöf vegna tímabundinna erfiðleika og/eða áfalla í námi eða einkalífi, aðstoð og ráðgjöf um 

streitu- og kvíðastjórnun og að lokum samstarf við sérfræðinga og tilvísanir vegna sértækra 

mála (Menntamálaráðneytið, 1998). Á heimasíðu Félags náms- og starfsráðgjafa er starfslýsing 

frá árinu 2003. Samkvæmt henni eru verkefni námsráðgjafa: ráðgjöf um vinnubrögð, 

persónuleg ráðgjöf og stuðningur, ráðgjöf og hagsmunagæsla og upplýsingamiðlun vegna 

sérhæfðra réttindamála, ráðgjöf við náms- og starfsval og að lokum mat og greining á náms-

og starfsfærni. Velta má þá fyrir sér hvort hún eigi enn við, þar sem um 13 ára gamal 

starfslýsingu er að ræða og mikil þróun orðið í skipulagningu starfsins á alþjóðavísu (ELGPN, 

2010; Gysbers og Henderson, 2012). En við gerð hennar var meðal annars stuðst við 

nefndarálit Menntamálaráðuneytisins um eflingu náms- og starfsráðgjafar (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2003). 

Í siðareglum náms- og starfsráðgjafa kemur fram að náms- og starfsráðgjafi ráðleggi 

ráðþega eftir bestu vitund og samkvæmt faglegri þekkingu sinni (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.-a). Sigrún Júlíusdóttir (1999) segir að „...fagmaðurinn þarf að vera sjálfur 

fær um að setja sér og öðrum mörk. Hann þarf að meta aðstæður sjálfstætt og láta til sín taka 

út frá eigin styrk og sjálfstæði.“ 

Í heildrænu náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson (2012) er mikilvægt að 

hafa ákveðið tímaskipulag (e. time allocations) fyrir starfið til að allir nemendur fái þá aðstoð 

sem þeir þurfa. Það getur verið breytilegt eftir skólastigum hver þörfin er og mikilvægt er að 
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hver og einn náms- og starfsráðgjafi skipuleggi tímann með áætlun Gysbers og Henderson að 

leiðarljósi. Gysber og Henderson (2012) skipta tímaskipulagi upp í fjóra þætti. Fyrsti þátturinn 

er fræðsluáætlun (e. guidance curriculum) sem er áætlun um leiðir sem ákveðið er að fara til 

að ná fyrirfram ákveðnum hæfnimarkmiðum. Markmið einstaklingsáætlunar (e. individual 

planning) er að aðstoða nemendur við að ná fram því besta sem í þeim býr. Persónuleg ráðgjöf 

(e. responsvie services) felur í sér að hjálpa nemendum að takast á við persónuleg og félagsleg 

vandamál, sem heftir félagslegan þroska þeirra í námi og starfi. Og að lokum samráðsáætlun 

(e. system support) eða stuðningsáætlun en undir hana falla þættir eins og fagleg þróun, 

rannsóknir og ábyrgð skólastarfsins.  

Þegar tímaskipulag fyrir grunnskóla er skoðað kemur í ljós að því er skipt eftir aldri. Fyrir 

aldursbilið 5-11 ára skiptist tíminn á eftirfarandi hátt: fræðsluáætlun 35-45%, 

einstaklingsáætlun 5-10%, persónuleg ráðgjöf 30-40% og samráðsáætlun 10-15%. 

Tímaskipulag fyrir 12-14 ára nemendur skiptist á eftirfarandi hátt: fræðsluáætlun 25-35%, 

einstaklingsáætlun 15-25%, persónuleg ráðgjöf 30-40% og samráðsáætlun 10-15% (Gysbers 

og Henderson, 2012). Í rannsókn Ágústu Ruthar Ahrens Georgsdóttur (2015) kom í ljós að 92% 

þátttakenda fannst æskilegt að vinna eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun þó þeir 

gerðu það ekki. 

Í gegnum tíðina hefur reynst erfitt að skilgreina störf náms- og starfsráðgjafa og 

mismunandi er í hverju vinna þeirra felst og hvaða verkefni taka mestan tíma. Stærð skóla og 

nemendafjöldi geta haft áhrif á vinnutíma hvers verkefnis, ásamt mismunandi bæjarfélögum 

og löndum (ASCA, 2003; Menntamálaráðuneytið, 1998, 2007; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006). Rannsóknir hafa sýnt að skortur á augljósri skilgreiningu á hlutverki námsráðgjafa geri 

þá berskjaldaða (Shimoni og Greenberger, 2014). Hlutverk námsráðgjafa hefur einnig orðið 

fyrir utanaðkomandi þrýstingi þegar kemur að skilgreiningu á faginu, til dæmis frá 

skólastjórnendum, foreldrum og öðrum hagsmunaaðilum. Það þarf að skilgreina það í 

samræmi við fagmannleg markmið og skilgreiningu á þörfum nemenda (Shimoni og 

Greenberger, 2014). Fram kemur í 10. grein siðareglna Félags náms- og starfsráðgjafa að náms- 

og starfsráðgjafar skuli starfa innan marka menntunar sinnar og reynslu (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.-a). 

Verkefni náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum hafa breyst og aukist mikið í gegnum tíðina, 

sem veldur starfsálagi, þar sem þeir eiga oft erfitt með að halda utan um öll verkefnin sem þeir 
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sinna. Bandarísk rannsókn á starfi náms- og starfaráðgjafa í grunnskólum, á árabilinu 1996-

1997, leiddi í ljós að verkefni sem mestur tími fór í að sinna voru: einstaklingsmat, 

einstaklingsráðgjöf, hópráðgjöf og fræðsla, aðstoð við náms- og starfsval, finna nám/störf og 

eftirfylgni, tilvísanir, kennsluráðgjöf, rannsóknir, mat á þjónustu námsráðgjafa og forvarnir 

(Gibson og Mitchell, 2008). 

Hlutverk þeirra þarf að vera vel skilgreint til að öllum þáttum starfsins sé sinnt (Alma Sif 

Kristjánsdóttir, 2014; Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; 

Gysbers og Henderson, 2012; Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Lambie og Williamson, 2004; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Tillögur starfshópa um eflingu náms- og starfsráðgjafar 

hafa lagt til að koma þurfi á heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun og jafnframt að eitt 

stöðugildi náms- og starfsráðgjafa skuli miðast við 300 nemendur (Menntamálaráðuneytið, 

2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Í 

rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) kom í ljós að fjöldi nemenda á stöðugildi 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum var á bilinu frá 180 – 760 nemendur. Heildræn náms- 

og starfsráðgjafaráætlun eykur gæði starfsins og tryggir betra aðgengi nemenda að náms- og 

starfsráðgjöf, þar sem náms- og starfsráðgjafar eiga auðveldara með að sinna öllum þáttum 

starfsins (Gysbers og Henderson, 2012). Bandarísku ráðgjafasamtökin (ASCA) hafa komið með 

stefnu um fjölda nemenda á hvern náms- og starfsráðgjafa og er lagt til að eitt stöðugildi skuli 

miðast við 250 nemendur (ASCA, e.d.-b). 

Í kaflanum hér að ofan var fjallað um reglugerð nr. 105/1990 um framhaldsskóla. Í 

reglugerðinni er nákvæm lýsing á starfssviði náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum og 

leiðbeiningar um starf þeirra (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Sambærileg reglugerð er ekki 

til fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum en telja má að slík reglugerð myndi auðvelda 

skilgreiningu á starfssviði náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum.  

Í þessum kafla var farið yfir hlutverk og störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum en erfitt 

virðist vera að skilgreina starf þeirra í samræmi við fagmannleg markmið. Persónuleg ráðgjöf 

er verkþáttur, sem tekur mestan tíma af vinnu þeirra, en eftirspurnin eftir slíkri ráðgjöf virðist 

vera mikil og álagið eftir því (Alma Sif Kristjánsdóttir, 2014; Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 

2015; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; 

Menntamálaráðuneytið, 1998; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Það er því vert að skoða 
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persónulega ráðgjöf nánar og verður fjallað um hana í næstu tveimur köflum. Byrjað verður á 

því að fjalla um kenningu Rogers sem hefur verið þýðingarmikil í persónulegri ráðgjöf. 

1.5 Kenning Rogers  

Á fjórða áratugnum breytti kenning sálfræðingsins Rogers þróun náms- og starfsráðgjafar, sem 

hafði þau áhrif að persónuleg ráðgjöf fékk meira vægi en áður (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). 

Rogers var mikils metinn sálfræðingur og er talið að hann hafi verið einn áhrifamesti ráðgjafi 

og meðferðaraðili sem vitað er um. Rogers þróaði kenninguna um persónulæga ráðgjöf (e. 

person-centered therapy) út frá reynslu sinni í ráðgjafarstarfi (Kirschenbaum, 2004; Corey, 

2013). Rogers hafði mikinn áhuga á sálfræðimeðferðum og vann í mörg ár sem ráðgjafi áður 

en hann fór að færa sig frá þeim ríkjandi aðferðum sem notaðar voru. Hann áttaði sig á að 

honum myndi ganga betur í ráðgjafarstarfinu ef hann treysti ráðþeganum fyrir stjórninni í 

ráðgjafarferlinu. Það er ekki ráðgjafinn sem veit hvað er best fyrir ráðþegann og hann á ekki 

að vera stýrandi í ráðgjafarsambandinu (Rogers, 1961). 

Kenning hans persónulæg ráðgjöf leggur áherslu á einstaklinginn sjálfan, skilning hans og 

möguleika á persónulegum þroska í réttu umhverfi ef réttar aðstæður eru til staðar (Rogers. 

1961). Hún byggir á mannúðarsýn (e. humanism) og fyrirbærafræði (e. phenomenology), þar 

sem ráðgjöfin byggist á einstaklingnum sjálfum, þekkingu hans og trausti á sjálfum sér, fyrri 

reynslu og tilfinningum (Rogers, 1961). Hugmyndir Rogers beindu athyglinni frá 

ráðgjafartækninni og að ráðgjafanum sjálfum og gæðum ráðgjafarsambandsins (Corey, 2013). 

Rogers taldi að forsenda fyrir persónulægri ráðgjöf fælist í samræmi (e. congruent), þar sem 

ráðgjafinn er sannur og ósvikinn, með skilyrðislausa og jákvæða sýn (e. unconditional positive 

regard) og ráðgjafinn viðurkennir og styður ráðþegann óháð því hvað hann segir eða gerir. Að 

lokum þarf að koma til samúð og skilningur (e. empathic understanding), sem felst í að 

ráðgjafinn skilji á nákvæman hátt tilfinningar ráðþegans en það gerir hann með því að setja sig 

í hans spor (Rogers, 1980). 

 Ráðgjafinn beitir virkri hlustun og skapar umhverfi fyrir ráðþegann til að hann geti dafnað 

og vaxið og fundið sjálfan sig, samanber sjálfsbirting (e. self-actualization). 

Ráðgjafarsambandið byggir á jafnrétti og traustum tengslum milli ráðgjafans og ráðþegans 

(Rogers, 1961). Rogers taldi að helsta markmið ráðgjafar ætti ekki að vera að leysa vandamál 

heldur að auðvelda ráðþeganum að öðlast persónulegan þroska sem nýtist honum á öllum 

sviðum lífs hans (Rogers, 1980). 
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1.5.1 Persónuleg ráðgjöf 

Persónuleg ráðgjöf hefur verið einn af stóru verkþáttunum í starfi náms- og starfsráðgjafa 

síðustu árin og ekkert virðist draga úr henni (Alma Sif Kristjánsdóttir, 2014; Ágústa Ruth Ahrens 

Georgsdóttir, 2015; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; 

Menntamálaráðuneytið, 1998; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Algengt er að nemendur 

leiti til náms- og starfsráðgjafa vegna námserfiðleika og námsleiða, sem endar sem persónuleg 

ráðgjöf (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga Sederholm, 1999). Persónuleg ráðgjöf 

byggist á einkaviðtölum milli náms- og starfsráðgjafans og nemandans þar sem grunnur er 

lagður fyrir trúnaðarsamband. Mikilvægt er að nemandinn treysti náms- og starfsráðgjafanum 

til að hann geti fengið lausn á vandamálum sínum. Náms- og starfsráðgjafinn þarf að koma til 

móts við nemandann með því að sýna tilfinningum hans og viðhorfum skilning með hlýju og 

stuðningi (Geldard og Geldard, 2010; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Jones o.fl., 1970; Paisley 

og Hubbard, 1994; Rogers, 1961, 1980). 

Að veita börnum og unglingum ráðgjöf getur verið flóknara en ráðgjöf fyrir fullorðna 

einstaklinga. Börn og unglingar þurfa oft á tíðum meiri hjálp ráðgjafa til að vera tilbúnir að 

deila erfiðleikum sínum (Geldard og Geldard, 2010). Til að persónuleg ráðgjöf sé skilvirk nota 

náms- og starfsráðgjafar til dæmis viðtalstæknilíkan (e. the microskills hierarchy), sem þróað 

var af Allen Ivey árið 1982. Í líkaninu er ráðgjafarferlið skilgreint í nokkrum þáttum en þættirnir 

byggjast að miklu leyti á kenningu Rogers. Virk hlustun (e. active listenging) er þáttur í líkaninu 

og er hann talinn skipta miklu máli í ráðgjöf. Virk hlustun er undirstaða ráðgjafar samkvæmt 

líkaninu og er jafnframt farvegur samhygðar í viðtali og undirstöðufærni ráðgjafa. Með virkri 

hlustun ná ráðgjafar að draga fram sögu ráðþegans (Ivey, Ivey og Zalaquett, 2010; Rogers, 

1961, 1980). Undir virka hlustun falla fimm megin þættir sem eru hvatning (e. encouraging), 

endurorðun (e. paraphrese), samantekt (e. summarization), speglun tilfinninga (e. reflection) 

og opnar og lokaðar spurningar (e. questions). Tilhneiging er til að þrír af þessum færniþáttum 

virkrar hlustunar séu meira notaðir en aðrir í viðtölum við börn og unglinga. Þeir þættir eru 

hvatning, endurorðun og samantekt (Ivey, Ivey og Zalaquett, 2010). 

Í persónulegri ráðgjöf er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafinn kynni sér vel aðstæður og 

þarfir nemandans. Fagleg þekking náms- og starfsráðgjafans er mikilvæg til að hægt sé að 

greina vanda nemandans og veita honum ráðgjöf og stuðning. En greining á vanda nemandans 

er eitt af grundvallaratriðum í ráðgjöfinni til þess að hægt sé að veita honum aðstoð eða vísa 
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honum til viðeigandi fagaðila. Erfið persónuleg málefni, eins og sálrænn vandi og/eða áfengis- 

og fíkniefnamisnotkun nemenda eru ekki fræði- eða þekkingargrunnur sem náms- og 

starfsráðgjafar eru menntaðir í og í slíkum tilvikum er nauðsynlegt að vísa nemendum til réttra 

fagaðila sem eru menntaðir í þeim fræðum (Geldard og Geldard, 2010; Guðrún Friðgeirsdóttir, 

1999; Guðrún Helga Sederholm, 1999).  

Félag náms- og starfsráðgjafa gaf út greinargerð með almennri starfslýsingu fyrir náms- og 

starfsráðgjafa, eins og fram hefur komið. Stuðst var við ýmis gögn við gerð hennar meðal 

annars skýrslu nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar og starfslýsingar náms- og 

starfsráðgjafar. Þar kemur fram að persónuleg ráðgjöf sé: „...stuðningur og ráðgjöf vegna 

tímabundinna erfiðleika og/eða áfalla, stuðningur og ráðgjöf vegna erfiðleika í einkalífi, 

leiðsögn og ráðgjöf um streitu- og kvíðastjórnun, tilvísun og samstarf við sérfræðinga í 

sértækum málum, hópráðgjöf sem styrkja einstaklinginn í námi, t.d námstækni og prófkvíði.“ 

(Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003). Samkvæmt starfslýsingu félagsins er persónuleg ráðgjöf 

skilgreind sem ráðgjöf í persónulegum og félagslegum erfiðleikum (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2003).  

Mikilvægt er að öllum börnum líði vel í skólanum til að skólaganga þeirra verði auðveld. 

Hraðar, flóknar og örar breytingar samfélagsins geta haft slæm áhrif á nemendur, þar sem þeir 

eru viðkvæmari fyrir ýmsum breytingum á nærumhverfi sínu. Vanlíðan í skóla getur tengst til 

dæmis einelti, vinaleysi, skilnaði foreldra og flutningum. Þegar óregla er á heimili nemanda og 

heimilisaðstæður eru erfiðar fá börn litla umhyggju og ástúð heima fyrir. Persónuleg viðtöl við 

þessa einstaklinga geta haft mikið að segja til að þeir samlagist skólasamfélaginu og líði vel 

þar. Stuðningur og ráðgjöf í grunnskólum er afar mikilvæg fyrir nemendur til að þau nái að 

þroska persónulega og félagslega eiginleika sína, sem og fengið ráðgjöf um framtíð sína sem 

tengist námi og störfum (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Gysbers og Henderson, 2012; Paisley 

og Hubbard, 1994).   

Náms- og starfsráðgjafar sem þekkja og skilja mismunandi eiginleika þroskastiga og 

breytileika þeirra hafa betri tilfinningu fyrir hverju má búast við af börnum eða unglingum, 

miðað við þroskastig þeirra hverju sinni (Baker og Gerler, 2004; Geldard og Geldard, 2010). 

Þroskastig nemandans getur haft áhrif á þær leiðir sem náms- og starfsráðgjafinn velur að fara 

eða þær aðferðir sem hann beitir hverju sinni. Þroskaferilskenningar (e. developmental 

theories) eða þroskasálfræði (e. developmental psychology) hafa mikið gildi fyrir persónulega 
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ráðgjöf. Þær fjalla um breytingar sem verða á sálarlífi og hegðun einstaklinga frá upphafi til 

æviloka (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Geldard og Geldard, 2010; Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999; Paisley og Hubbard, 1994).  

Erik H. Erikson (1902-1994) þróaði félags- og sálþróunarkenninguna (e. psychosocial 

development). Þar lýsti hann þroska persónuleikans sem ævilöngu ferli, frá vöggu til grafar, og 

skipti því í átta skeið sem hann kallar félags- og sálþroskaskeið. Á hverju skeiði þarf 

einstaklingurinn að takast á við ákveðin þroskaverkefni og ef vel gengur mun einstaklingnum 

ganga betur á næsta þroskaskeiði á eftir. Kenning hans byggist á þróun persónuleika og 

sjálfsmyndar (e. identity) og tengist líkamlegum þörfum og félagslegum þáttum, þar sem 

þróun persónuleika fer fram í félagslegu umhverfi. Erikson taldi að unglingsárin væru erfiðasta  

en jafnframt aðal þroskaskeið einstaklinga á lífsleiðinni, þar sem meiri hætta er á brostinni 

sjálfsmynd á því þroskaferli en öðrum. Unglingar eiga oft á tíðum mjög erfitt með að átta sig á 

lífinu, hvert þeir vilja stefna í framtíðinni og hver geta þeirra sé og geta þessar vangaveltur 

truflað þá mikið. Áhrif frá fjölskyldu, vinum og samfélaginu getur einnig haft truflandi áhrif á 

unglinginn og hjálpar honum oft ekki við að þroska jákvæða sjálfsmynd og taka sjálfstæðar 

ákvarðanir. Mikilvægt er að unglingurinn fái leiðsögn og ráðgjöf sem hann þarf til að komast 

hjá því að halda út í lífið stefnulaus og ringlaður (Bezci, 2008; Erikson, 1963, 1968; Lightfoot, 

Cole og Cole, 2013; Sigurjón Björnsson, 1986).  

Persónuleg ráðgjöf við nemendur í grunnskóla virðist að miklu leyti vera skilgreind sem 

ráðgjöf fyrir nemendur sem eiga við persónuleg og félagsleg vandamál að stríða. Þar sem mikill 

tími náms- og starfsráðgjafa fer í slík verkefni og ráðgjöf og álagið er í samræmi við það er vert 

að skoða handleiðslu fyrir náms- og starfsráðgjafa. 

1.6 Handleiðsla 

Hjá Handleiðslufélagi Íslands er handleiðsla (e. supervision) skilgreind sem aðferð til að hjálpa 

einstaklingi eða hópum til að þroskast í starfi til að geta nýtt starfshæfni sína betur. Hún 

gagnast einstaklingum til að aðgreina einkalíf og starf og finna faglegar aðferðir við þá 

greiningu. Markmið handleiðslunnar er að starfsmanni líði betur í vinnunni og njóti sín í starfi. 

Hann verður hæfari til að veita gæða þjónustu með því að nýta sér handleiðsluaðferðirnar 

(Handís-Handleiðslufélag Íslands, e.d.).  Sigrún Júlíusdóttir skilgreinir handleiðslu einnig á 

svipaðan hátt: „...handleiðsla er aðferð til þess að efla fagmennsku vernda fagmanninn og 

tryggja gæði þjónustunnar.“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2000, bls. 52). Í 9. grein siðareglna náms- og 
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starfsráðgjafa kemur fram: „Náms- og starfsráðgjafi leitar sér handleiðslu til að efla fagvitund 

sína, færni og öryggi í starfi.“ 

Upphaf handleiðslufræðinnar má rekja til Bandaríkjanna með tilkomu fræðaskrifa 

félagsráðgjafa og hefur hún þróast mikið síðustu áratugi. Handleiðsla tengist starfstéttum, sem 

vinna við að aðstoða og hjálpa einstaklingum. Tilætlun hennar er að efla þekkingu og hæfileika 

starfsmannsins til að sinna starfinu á sem áhrifaríkastan hátt og njóta sín í starfi. Handleiðsla 

felst yfirleitt í samskiptum tveggja einstaklinga eða hóps, þar sem hlutverk handleiðarans er 

að hlusta á starfsmanninn, hvetja hann og sýna honum stuðning (Steinunn Hrafnsdóttir og 

Anna Rós Jóhannesdóttir, 2006). 

Gladding (2002) sagði að handleiðsla bæti fagþekkingu náms- og starfsráðgjafans og 

hæfileikann til að vera til staðar fyrir ráðþeganna. Rannsóknir hafa sýnt fram á að handleiðsla 

er talin mikilvægur þáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa, þar sem hún eflir persónulega og 

faglega þróun og kemur í veg fyrir ofþreytu í starfi (Beddoe, 2012; McMahon, 2003; 

Menntamálaráðneytið, 1998; Perera-Diltz og Mason, 2012; Sigrún Júlíusdóttir, 2000). Hún 

getur einnig verið áhrifarík aðferð til að uppfæra þekkingu og hæfni náms- og starfsráðgjafans 

(Henderson, 1994; McMahon, 2003; Perera-Diltz og Mason, 2012; Sigrún Júlíusdóttir, 2000). 

Mikilvægt er fyrir námsráðgjafa, sem og aðra sem vinna í nánum samskiptum við 

skjólstæðinga, að stunda handleiðslu reglulega. Handleiðsla er góð leið fyrir náms- og 

starfsráðgjafa sem sinna erfiðum málum. Þeim hættir við ofþreytu vegna álags, þar sem oft á 

tíðum er mikið um viðkvæm persónuleg mál sem geta reynt mikið á náms- og starfsráðgjafann 

(Guðrún Helga Sederholm, 1999; Noble og Irwin, 2009). 

Í rannsókn Kolbrúnar Hönnu Jónsdóttur (2014) leiddu niðurstöður í ljós að handleiðsla er 

mikilvæg í starfi náms- og starfsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjafar telja helsta kost hennar vera 

að fá aðra og hlutlausa sýn á vandamálin frá fagaðila. Um 70% þátttakenda höfðu á einhverjum 

tímapunkti í starfi sínu fundið fyrir streitu og um 55% fundið fyrir minni starfslöngun. Flestir 

þátttakendur voru sammála því að handleiðsla dragi úr streitu og minnkandi starfslöngun en í 

ljós kom að aðeins 11% þátttakenda sóttu reglulega handleiðslu. Handleiðsla getur einnig nýst 

vel þegar náms- og starfsráðgjafar eru að hefja störf á vinnumarkaðinum. Það reynist þeim oft 

erfitt að skilgreina sig faglega í starfinu og finna þeir þá stundum fyrir óöryggi. Fagleg 

einangrun getur orsakað slíka tilfinningu, þar sem í flestum tilfellum er aðeins einn náms- og 



  

25 

starfráðgjafi starfandi í grunnskólum. Mál sem náms- og starfsráðgjafar sinna eru oft flókin og 

erfið og hafa streituvaldandi áhrif.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að handleiðsla og faglegur stuðning eru lítið notuð 

fyrir óreynda náms- og starfsráðgjafa. Það getur verið erfitt að fóta sig í nýju starfi og gefast 

þeir oft fljótlega upp sem ráðgjafar. Handleiðsla, upplýsingar og ráðgjöf frá samstarfsfólki 

getur hjálpað náms- og starfsráðgjöfum við að þróa faglega sjálfsmynd og færni, sem er 

nauðsynleg til að byggja upp hæfni og traust þegar þeir hefja störf á nýjum vettvangi 

(McMahon og Patton, 2001; McMahon, 2003). Í rannsókn Ágústu Ruthar Ahrens Georgsdóttur 

(2015) kom fram að 92% þeirra sem svöruðu fannst frekar mikil eða mjög mikil þörf fyrir 

stuðning í starfi eftir útskrift. Þátttakendur álitu að þörf væri fyrir reyndan náms- og 

starfsráðgjafa til að leiðbeina þeim í upphafi starfs.  

Í þessum kafla var fjallað um handleiðslu sem er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar nýti 

sér. Markmið hennar er að draga úr streitu og minnkandi starfslöngun og rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þeir sem nýta sér hana telja hana gagnast sér vel í áframhaldandi starfi og hún er 

einnig talin mikilvæg fyrir þá sem eru að hefja störf sem nám- og starfsráðgjafar. Hins vegar 

hafa rannsóknir sýnt fram á að fáir nýta sér faglega handleiðslu. Persónuleg og félagsleg 

vandamál barna og unglinga eru sum hver erfið og virðast þau hafa aukist á undanförnum 

árum (Inga D. Sigfúsdóttir o.fl., 2008). Í næsta kafla verður fjallað um helstu vandamál sem 

hrjá börn og unglinga og einkum um þunglyndi og kvíða. 

1.7 Persónuleg og félagsleg vandamál barna og unglinga 

Talað er um að miðbernskan hefjist við upphaf skólagöngu og endi þegar kynþroskaskeiðið 

byrjar. Hjá börnum geta komið upp ýmiss vandamál tengd skólagöngunni, eins og hræðsla og 

kvíði við að fara í skólann, námserfiðleikar, einbeitingarskortur, lítið úthald og 

minnimáttarkennd. Hegðunarerfiðleikar eru einnig algengir og má þar nefna árásargirni, 

hlédrægni, feimni og félagslegir erfiðleikar. Hjá börnum á þessum aldri er orðið tíðara að 

depurð og þunglyndi geri vart við sig. Þegar upp kemur vandi af þessu tagi, sem tengist námi 

og skólagöngu barns, er mikilvægt að vera í nánu samstarfi við kennara og aðra starfsmenn 

skólans. Samstarf allra aðila auðveldar að hægt sé að aðstoða barnið varðandi breytingar eða 

áherslur varðandi námsefni og félagsleg samskipti (Sigurjón Björnsson, 1993).  

Á unglingsárunum eða við upphaf kynþroskaskeiðs breytist ýmislegt hjá einstaklingnum.  

Þetta tímabil einkennist af hraðari vexti og líkamlegum breytingum. Vitsmunalegar breytingar 
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verða líka miklar þar sem tilfinningalífið verður viðkvæmara og oft er erfitt fyrir unglinga að 

vita hvert þeir eru að stefna eða vilja stefna. Miklar breytingar eiga sér líka stað í félagslega 

umhverfinu, þar sem veröldin verður allt í einu stærri og flóknari, samskiptahæfni verður bæði 

dýpri en einnig erfiðari og vandasamari en áður (Lightfoot o.fl., 2013; Wilmhurst, 2009). Í 

bókinni Athöfn og orð (1983) er athyglisverð lýsing á námsferli barna og þar segir: 

Á löngum námsferli í grunnskóla frá 6 – 15 ára, hlýtur margt að ganga misvel eða fara 

úrskeiðis hjá sumum einstaklingum. Skólinn er vinnustaður flestra barna í 10 ár. Þetta er 

aldurskeið mikilla breytinga, andlegrar og líkamlegra. Kröfur skóla, fjölskyldu og þjóðfélags 

um starf, aðlögun og framfarir eru töluverðar og ekki eru allir jafn færir um að koma til 

móts við þær og ná þeim árangri, sem til er ætlast, án verulegra árekstra eða erfiðleika 

(Grétar L. Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983, bls. 69-70). 

Þó að skrif Grétars Marinóssonar og Kristins Björnssonar um námsferil og þroska 

grunnskólabarna séu orðin 33 ára gömul er þau ekki orðin úrelt. Örar breytingar samfélagsins, 

hraði, kröfur og tækniframfarir samhliða andlegum og líkamlegum þroska barna og unglinga 

hafa mikil áhrif á þau á þau og eru jafnvel ástæða ýmissa vandamála í skólanum. Mismunandi 

fjölskyldu- og heimilisaðstæður, sem og skortur á stuðningi heima fyrir, geta einnig haft mikið 

að segja um líðan barna og unglinga (Baker og Gerler, 2004; Geldard og Geldard, 2010; Hrefna 

Pálsdóttir, o.fl., 2015). Börn og unglingar upplifa ýmis konar félagslega og sálræna erfiðleika á 

sama hátt og fullorðnir einstaklingar.  

Grunnskólarnir eru mikilvægir þegar kemur að velferð og þörfum nemenda en skólinn er sá 

staður þar sem börn og unglingar eyða mestum tíma sínum. Starfsmenn skólanna þurfa að 

fylgjast með líðan og hegðun barnanna til að hægt sé að veita þeim viðeigandi aðstoð og vísa 

þeim áfram til sérfræðings ef þörf þykir (Geldard og Geldard, 2010; Lightfoot o.fl., 2013; 

Truneckova og Viney, 2012). Börn og unglingar snúa sér oft að vinum eða fjölskyldumeðlimum 

þegar þau leita sér hjálpar en oft er þeim bent á að hafa fyrst samband við náms- og 

starfsráðgjafann í skólanum sínum (Truneckova og Viney, 2012). Það er þess vegna mikilvægt 

fyrir náms- og starfsráðgjafa að þekkja helstu einkenna sálrænna og félagslegra vandamála, til 

að hann geti aðstoðað nemandann eftir bestu getu og vísað honum til viðeigandi fagaðila ef 

þörf er fyrir það (Geldard og Geldard, 2010). 

Þunglyndi, kvíði og félagsleg vandamál barna og unglinga hafa aukist á undanförnum árum 

(Geldard og Geldard, 2010; Lightfoot o.fl., 2013). Í iðnvæddum ríkjum eru kvíði og þunglyndi 

algengustu geðsjúkdómar á meðal unglinga (Myklestad, Røysamb og Tamps, 2012; Skrove, 

Romundstad og Indredavik, 2013) og mælist hlutfallið tæplega 11% vegna þunglyndis og 
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rúmlega 6% vegna kvíða (Costello, Copeland og Angold, 2011). Rannsóknir á norskum 

unglingum gáfu til kynna að 15-20% þeirra höfðu fundið fyrir þunglyndiseinkennum 

(Myklestad o.fl., 2012) og í Bandaríkjunum er talið að eitt af hverjum fimm börnum og 

unglingum finni fyrir andlegum heilsufarsvandamálum á einhverjum tímapunkti í lífi sínu 

(Mash og Hunsley, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að geðræn vandamál í bernsku geti leitt til geðrænna 

vandamála á fullorðinsárum ef ekki er brugðist skjótt við. Það er hægt að draga verulega úr 

líkum á að vandamálið verði langvinnt og hamlandi ef inngrip eru markviss frá upphafi. 

Geðrænar raskanir barna og unglinga eru alvarlegt vandamál sem verður að bregðast skjótt 

við, þar sem þær geta haft mjög neikvæð áhrif á lífshamingju þeirra og þroska (Geldard og 

Geldard, 2010; Rudolph og Lambert, 2009; Southam-Gerow og Chorpita, 2009). Einkenni kvíða 

og þunglyndis á unglingsárunum eru samspil margra líffræðilegra, félagslegra og sálfræðilegra 

þátta. Áhrif frá bernsku eins og sálfélagslegir þættir og erfðir eru almennt taldir vera mikilvægir 

orsakaþættir (Geldard og Geldard, 2010; Myklestad o.fl., 2012). Heimilisaðstæður og 

uppeldisaðferðir foreldra skipta miklu máli fyrir félagsmótun barna og hvernig þau haga sér í 

samskiptum við jafnaldra sína. Börn sem eru með góða félagshæfni, sem fá góðan stuðning 

heima fyrir, eru líklegri til að eignast vini og ganga betur í skóla á meðan þeir sem eru með lítið 

sem ekkert bakland heima fyrir eru líklegri til að ganga verr í skóla (Fredrick og Goddard, 2010).  

Geðrænum vandamálum í bernsku er hægt að skipta niður í tvo flokka; úthverfar raskanir 

(e. externalizing problems) og innhverfar raskanir (e. internalizing problems). Þegar talað er 

um úthverfar raskanir er átt við sýnilega hegðun eða atferli, sem beinist út á við eða að öðrum 

einstaklingum og truflar ytra umhverfi. Hegðunarröskun og afbrotahegðun eru dæmi um 

úthverfar raskanir. Innhverfar raskanir trufla hins vegar aðallega barnið sjálft, þar sem þær eru 

oftast ekki sýnilegar og þær snúast um innri líðan og hegðun sem stjórnast af hugsunum. Kvíði 

sem beinist að framtíðinni er dæmi um innhverfa röskun og er algengur vandi á meðal barna 

og unglinga, næst er þunglyndi. Þunglyndi er algengara á unglingsaldri og getur tengst 

fortíðinni, missir eða eftirsjá og að lokum má nefna átraskanir (e. eating disorder), sem snúa 

að áhyggjum og vanlíðan vegna útlits og hræðslu við þyngdaraukningu (Lightfoot o.fl., 2013; 

Wilmhurst, 2009).  

Þunglyndi virðist aukast á unglingsárunum og er algengara hjá stelpum en strákum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að stúlkur sýna marktækt fleiri einkenni þunglyndis en strákar 
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(Kamkar, Doyle og Markiewicz, 2012; Lightfoot o.fl., 2013; Rudolph og Lambert, 2009). 

Einkenni streitu, eins og magaverkir, depurð, svefnerfiðleikar, sjálfskaðandi hegðun, 

sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir virðist hafa aukist á meðal barna og unglinga (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006). Einnig hefur verið sýnt fram á háa samsláttartíðni (e. comorbidity) milli 

þunglyndis og kvíða, þar sem þunglyndir einstaklingar upplifa oft líka kvíða (Wilmhurst, 2009; 

Rudolph og Lambert, 2009). Í næsta kafla verður fjallað nánar um þunglyndi barna og unglinga, 

einkenni og hugsanlegar ástæður. 

1.7.1 Þunglyndi 

Áður fyrr var litið á þunglyndi hjá börnum og unglingum sem eðlilegt ferli tengt þroska þeirra 

og aldri og ekki talin þörf fyrir sérstaka meðhöndlun (Embætti Landlæknis, 2012; Eiríkur Örn 

Arnarsson, 2001). Árið 1980 kom í ljós að hægt var að notast við sömu skilmerki við greiningu 

á þunglyndi fullorðinna og barna og unglinga. Í kjölfarið var þunglyndi viðurkenndur sjúkdómur 

meðal barna og unglinga (Eiríkur Örn Arnarsson, 2010). Einkenni þunglyndis lýsir sér á sama 

hátt meðal fullorðinna, barna og unglinga. Einkennin eru til að mynda depurð, áhugaleysi, 

vonleysi, orkuleysi, svefnleysi og lystarleysi, en þó eru dæmi um að sumir einstaklingar sofi og 

borði óhóflega mikið. Einbeitingarleysi, eirðarleysi, sektarkennd, pirringur, óákveðni, 

endurteknar kvartanir um óljósa líkamlega verki eða slappleika eru líka algeng einkenni sem 

og hugsanir um dauðann, sjálfsvíg og sjálfsskaða (American Psychiatric Association, 1998; 

Wilmhurst, 2009). 

Vandamál í skólanum hjá einstaklingum sem finna fyrir þunglyndi eru algeng bæði tengd 

námi og skólafélögum. Námið verður erfiðara þar sem barnið eða unglingurinn finnur fyrir 

þreytu, pirringi, óróleika, einbeitingarskorti og áhugaleysi. Tengslin við félaga og vini minnka 

þar sem einstaklingurinn getur lokað sig af frá öllum félagslega tengdum þáttum (Embætti 

Landlæknis, 2012; Eiríkur Örn Arnarsson, 2003; Wilmhurst, 2009; Lovísa Arnardóttir, 2011; 

Sigurjón Björnsson, 1993).  

Þunglyndi meðal barna og unglinga hefur aukist og þá sérstaklega eftir að unglingar ná 

kynþroska. Það virðist gera vart við sig fyrr hjá þessum hópi einstaklinga (Eiríkur Örn 

Arnarsson, 2010). Rannsóknir gefa til kynna að þunglyndi sé líklegast til að koma fram á 

aldrinum 13-15 ára en byrjun á óyndi (e. dysthymia) kemur þó fyrr fram hjá yngri börnum 

(Rudolph og Lambert, 2009).  
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Annars konar geðraskanir eins og  kvíði (e. anxiety disorder), hegðunarröskun (e. conduct 

disorder), misnotkun áfengis- og vímuefna (e. substance use disorder) og röskun á 

matarvenjum (e. eating disorder) fylgja oft börnum og unglingum sem eiga við þunglyndi að 

stríða. Eftir því sem börnin eru yngri þegar þau greinast með þunglyndi aukast líkurnar á annars 

konar geðröskunum en talið er að um helmingur þunglyndra unglinga þjáist af þeim (Rohde, 

Lewinsohn og Seeley, 1991). Þunglyndi hefur áhrif á virkni, getu og þroska barna og unglinga. 

Það getur til að mynda valdið samskiptaerfiðleikum og námsörðugleikum, sem síðar getur leitt 

til brottfalls úr skóla (Embætti Landlæknis, 2012; Eiríkur Örn Arnarsson, 2010; Lightfoot o.fl., 

2013).  

Þegar leitað er skýringa á geðröskunum hjá börnum og unglingum er litið til tveggja þátta. 

Í fyrsta lagi er það barnið sjálft, skapgerð og erfðir og í öðru lagi nærumhverfi og uppeldi. Þegar 

um erfiðir er að ræða eiga þunglynd börn til dæmis oft þunglynda foreldra og eru þau börn oft 

í meiri áhættuhópi (Eiríkur Örn Arnarsson, 2010; I. Jenný Ingudóttir, Hafdís D. 

Guðmundsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009; Lightfoot o.fl., 

2013). Fram kom í rannsókn Nolen-Hoeksema, Girgus og Seligman, sem gerð var árið 1992, að 

neikvæðir þættir í bernsku spáðu fyrir um þunglyndiseinkenni síðar á ævinni. Þunglyndi 

foreldra má jafnvel flokka undir neikvæða þætti úr bernsku barns. Talið er að geðraskanir 

orsakist af samspili líffræðilegra, sálrænna og félagslegra þátta (Kristján Már Magnússon, 

2004) og er því álitið að einhver tengsl séu milli þunglyndis og depurðar hjá börnum og 

unglingum og uppeldisaðferða foreldra (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 

2004).  

Sterk og góð tengsl milli barna og unglinga og foreldra þeirra eða umönnunaraðila og 

sjálfstraust virðast einnig skipta miklu máli, þar sem slík tengsl veita öryggi og stuðning á 

unglingsárunum. Meiri líkur eru taldar á að þessir einstaklingar ráði betur við streituvaldandi 

aðstæður, sem dregur úr líkum á því að þeir fái þunglyndi (Geldard og Geldard, 2010; I. Jenný 

Ingudóttir o.fl., 2009). Óörugg tilfinningatengsl geta leitt til ójafnvægis á andlegum og 

félagslegum þáttum barna og því skipta örugg tilfinningatengsl miklu máli fyrir framtíð þeirra 

(Kamkar o.fl., 2012). Í rannsókn Myklestad o.fl. (2012) kom í ljós að félagslegur stuðningur frá 

vinum og samvera meðal þeirra í frístundum væri sterkasti verndandi þátturinn gegn 

einkennum kvíða og þunglyndis hjá unglingum. 



  

30 

Því fyrr sem brugðist er við þunglyndiseinkennum hjá börnum og unglingum eru meiri líkur 

á að bati náist (Rohde, Lewinsohn og Seeley, 1994). Að mati 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organization, WHO) er talið að 

þunglyndi verði komið í annað sæti árið 2020 yfir algengustu heilsufarsvandamál heimsins (I. 

Jenný Ingudóttir o.fl., 2009). Í næsta kafla verður fjallað nánar um helstu kvíðaraskanir barna 

og unglinga, einkenni þeirra og hvaða áhrif þær geta haft á líf einstaklingsins. 

1.7.2 Kvíði 

Kvíði er eðlileg tilfinning sem allir finna fyrir á einhverjum tímapunkti, en þegar kvíði er orðinn 

það mikill að hann truflar og hamlar lífi einstaklinga er hægt að segja að viðkomandi þjáist af 

kvíðaröskun (e. anxiety disorder). Vandamál sem tengjast ótta og kvíða í æsku eru tiltölulega 

algeng. Ungmenni með kvíðavandamál upplifa oft veruleg og varanlega sálræna skerðingu eins 

og slaka frammistöðu í skóla, félagsleg vandamál og árekstra í fjölskyldunni. Kvíðaraskanir eru 

á meðal algengustu geðraskana sem hrjá börn og unglinga og getur mikill og langvarandi kvíði 

komið í veg fyrir eðlilegan tilfinningalegan og félagslegan þroska þeirra. Þau reyna að forðast 

ákveðnar aðstæður, eins og að vera í kringum ókunnuga, nýjar aðstæður, þau halda sig til hlés 

og eru feimin, þar sem ótti og áhyggjur ná yfirhöndinni. Rannsóknir hafa bent til að börn sem 

greinast með kvíða- og tilfinningaraskanir eigi einnig í erfiðleikum á mismunandi 

þroskasviðum. Þau geta átt í erfiðleikum með að hafa stjórn á tilfinningum sínum, þar sem 

skilningur þeirra á eigin tilfinningum og annarra eru oft á tíðum takmarkaðri en hjá 

einstaklingum á svipuðum aldri (Örnólfur Thorlacius, Einar Guðmundsson og Þorvaldur 

Kristjánsson, 2013). 

Börn geta verið greind með nokkrar tegundir af kvíðaröskunum. Þær algengustu eru til 

dæmis þráhyggju- og árátturöskun (e. obsessive-compulsive disorder), aðskilnaðarkvíðaröskun 

(e. separation anxiety disorder), félagsfælni (e. social phobia) og almenn kvíðaröskun (e. 

generalized anxiety disorder) (Lightfoot o.fl., 2013; Wilmhurst, 2009; Southam-Gerow og 

Chorpita, 2009). Börn og unglingar með áráttu- og þráhyggjuröskun gengur oft illa í námi þar 

sem einbeiting er af skornum skammti. Röskunin lýsir sér meðal annars sem ýmis konar 

hegðunar- eða hugsunarárátta með það að markmiði að minnka vanlíðan vegna kvíða 

(American Psychiatric Association, 1998; Wilmhurst, 2009).  

Aðskilnaðarkvíði lýsir sér í hræðslu og vanlíðan við aðskilnað og börn geta jafnvel neitað að 

fara í skólann. Einkenni aðskilnaðarkvíða eru magaverkur og höfuðverkur (Wilmhurst, 2009). 
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Skólaforðun (e. school refusal) er hugtak sem heyrist oft í kringum nemendur sem mæta ekki 

í skólann. Skólaforðun er almennt tengt aðskilnaðarkvíða og getur byrjað hjá börnum í fyrsta 

bekk, þegar börn breyta um skóla eða bekki en getur líka komið fram hjá viðkvæmum 

einstaklingum. Í öllum tilvikum skólaforðunar verður að beita inngripum sem fyrst, þar sem 

erfiðara er að breyta hegðun einstaklingsins eftir því sem lengra líður (Sadocks og Sadocks, 

2007). 

Félagsfælni lýsir sér í miklum ótta við félagslegar aðstæður, höfnun og frammistöðukvíða 

(American Psychiatric Association, 1998; Wilmhurst, 2009). Að lokum má nefna almenna 

kvíðaröskun, sem lýsir sér í miklum og stöðugum áhyggjum af mismunandi þáttum og kvíða 

flesta daga. Einkennin geta lýst sér sem þreyta, svefntruflanir, eirðarleysi, vöðvaspenna, 

einbeitingarskortur og pirringur (American Psychiatric Association, 1998; Wilmhurst, 2009). 

Í tveimur allsherjargreiningum, sem gerðar voru á bandarískum börnum og unglingum, 

leiddu niðurstöður í ljós að kvíðaeinkenni höfðu aukist verulega undanfarna áratugi (Twenge, 

2000).  

Í síðustu þremur köflum hefur verið fjallað um persónuleg og félagsleg vandamál barna og 

unglinga og sérstaklega þunglyndi og kvíða. Rannsóknir gefa til kynna að kvíða- og 

þunglyndiseinkenni meðal barna og unglinga hafi aukist undanfarin ár (Geldard og Geldard, 

2010; Inga D. Sigfúsdóttir o.fl., 2008; Mash og Hunsley, 2009; Myklestad o.fl., 2012; Twenge, 

2000). Eins og fjallað var um hér að ofan virðist skilgreining á persónulegri ráðgjöf vera ráðgjöf 

vegna persónulegra og félagslegra vandamála barna og unglinga, sem meðal annars eru 

þunglyndi og kvíði. (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga Sederholm, 1999; Helga 

Sigrún Harðardóttir, 1998; Menntamálaráðuneytið, 1998, 2007). Eftirspurnin eftir slíkri ráðgjöf 

hefur aukist og mikið álag er á náms- og starfsráðgjöfum vegna slíkrar ráðgjafar (Alma Sif 

Kristjánsdóttir, 2014; Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; 

Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Menntamálaráðuneytið, 1998; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 

2006).  

Náms- og starfsráðgjafar hafa hvorki menntun, reynslu né eru í aðstöðu til að sjá um slík 

vandamál. Nauðsynlegt er að greina vandann rétt til að auðvelda vísun til annarra sérfræðinga 

ef vandamál nemenda eru tímafrek og alvarleg (Geldard og Geldard, 2010; Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga Sederholm, 1999; Menntamálaráðuneytið, 1998). Það er 
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vert að skoða hvernig íslenskum börnum og unglingum líður með því að skoða íslenskar 

rannsóknir og greiningar, sem gerðar hafa verið hérlendis. 

1.8 Rannsóknir á Íslandi 

Í rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema frá árinu 2006 kom í ljós að flestum nemendum 

líður yfirleitt vel í skólanum. Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í öllum grunnskólum 

landsins fyrir utan sérskóla. Í yngri bekkjunum leið strákunum þó aðeins verr en stelpunum en 

munurinn var horfinn í tíunda bekk. Einnig kom í ljós að ekki var mikið um félagslega einangruð 

börn og unglinga í skólum landsins, þar sem 0,7– 1,3% stráka og 0,4– 0,9% stelpna sögðust 

ekki eiga neina vini (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea 

Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006).  

Hlutverk umboðsmanns barna er til dæmis að standa vörð um hagsmuni barna og unglinga 

og gæta þess að tekið sé tillit til réttinda þeirra, þarfa og hagsmuna  á öllum sviðum 

samfélagsins. Stofnunin ákvað að framkvæma könnun árið 2009 á börnum í 5.-7. bekk í öllum 

grunnskólum á landinu. Tuttugu skólar tóku þátt og þar af tíu á höfuðborgarsvæðinu og tíu á 

landsbyggðinni. Markmið könnunarinnar var að skoða líðan barna í kjölfar efnahagshrunsins 

haustið 2008, þar sem fjölskyldur upplifðu streitu og kvíða vegna fjárhagslegra erfiðleika 

(Umboðsmaður barna, 2010).  

Eins og áður hefur komið fram finna einstaklingar fyrir líkamlegum einkennum þegar 

streita, kvíði eða þunglyndi gera vart við sig og því er áhugavert að skoða niðurstöðurnar úr 

könnun Umboðsmanns barna, sem tengdust líðan og líkamlegum kvillum. Börnin svöruðu 

meðal annars spurningunni: Hefurðu fundið fyrir einhverjum kvilla eða veikindum síðastliðinn 

mánuð? Í ljós kom að börnum virtist almennt líða betur í þessari rannsókn en árið 2003, þar 

sem þessi sama spurning var lögð fyrir í könnun sem Umboðsmaður barna framkvæmdi einnig. 

Aðeins 8,7% nemenda hafði fundið fyrir höfuðverk síðastliðinn mánuð árið 2009 á móti 

rúmlega 21% árið 2003. Rúmlega 19% nemenda höfðu fundið fyrir magaverkjum árið 2003 en 

aðeins 7,1% árið 2009. Börnin fundu einnig minna fyrir einbeitingaskorti í tíma eða 7,3% árið 

2009 en hlutfallið var 12,2% árið 2003. Einnig virtust börnin finna fyrir meiri pirringi árið 2003 

eða 20,1% á móti 7,6% árið 2009. Þó að könnunin gefi vísbendingar um að meirihluti nemenda 

líði almennt vel þá voru um 10 – 15% nemenda sem leið ekki vel. Um 12% nemenda sögðust 

stundum eða oft sleppa einhverju skemmtilegu vegna þess að sér liði illa. Þá kom einnig fram 

að um 17% nemenda sögðust stundum eða oft vera einmanna og 13% nemenda sögðust aldrei 
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eða sjaldan hlakka til einhvers. Það er mikilvægt að foreldrar og fagfólk sem vinna með börnum 

og unglingum hafi augun opin fyrir líðan þeirra og vinni í samstarfi við hvort annað til að hægt 

sé að ná til þessara barna og ábyrgjast að þau fái þá þjónustu og aðstoð sem er við hæfi 

(Umboðsmaður barna, 2010). 

Í rannsókninni Ungt fólk frá árinu 2011 voru meðal annars skoðaðir hagir og líðan nemenda 

í 5., 6. og 7. bekk á öllu landinu og kom í ljós að á milli 10-16% fundu fyrir leiða og litlum áhuga, 

stundum eða oft á síðust sjö dögum, sem spurt var um. Á milli 6-12% nemendur fundu fyrir að 

hafa verið niðurdregin eða döpur og á milli 5-8% nemendum fannst framtíðin vera vonlaus. 

Heildarfjöldi þátttakenda var 10.976 nemendur (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2011). Þegar sama rannsókn er skoðuð sem er frá árinu 

2013 kom í ljós að færri börn fundu fyrir leiða og litlum áhuga eða 8-13% nemenda (Hrefna 

Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2013). 

Heildarfjöldi þátttakenda í þeirri rannsókn var alls 11.267 nemendur.  Sama má segja um 

niðurstöður frá árinu 2015 þar sem heildarfjöldi þátttakenda var 10.917 nemendur. Þær 

niðurstöður sýndu að áfram fækkaði hópi nemenda sem fundu fyrir leiða eða litlum áhuga, 

stundum eða oft á síðustu sjö dögum, en í þeirri rannsókn mældist sá þáttur 7,5-12,1% 

nemenda (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Í rannsókninni Ungt fólk 2014 var meðal 

annars könnuð líðan nemenda í 9. og 10. bekk á öllu landinu árið 2006, 2009, 2012 og 2014 og 

kom í ljós að talsverður fjöldi hafði upplifað að vera niðurdregin/nn eða döpur/dapur og 

fundist framtíðin vera vonlaus síðustu sjö daga. Ef bornar eru saman tölur frá árinu 2006 og 

2014 kemur í ljós að árið 2006 voru tæplega 7% drengja og rúm 22% stúlkna sem höfðu fundið 

fyrir að hafa verið niðurdregin síðustu sjö daga. Árið 2014 hafði hlutfallið hækkað töluvert hjá 

báðum kynjum en þá mældist hlutfall drengja tæplega 9% og stúlkna rúmlega 30%. Ef líðan 

nemenda er skoðuð sem fannst framtíðin vonlaus kom í ljós að árið 2006 upplifðu 6% drengja 

slíka líðan og tæplega 22% stúlkna (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2015).  

Lítið hefur verið um rannsóknir á þróun geðheilsu meðal íslenskra unglinga fyrir utan 

rannsókn Ingu Dóru Sigfúsdóttur, Bryndísar B. Ásgeirsdóttur, Jóns F. Sigurðssonar og Gísla H. 

Guðjónssonar (2008), en í þeirri rannsókn var litið til þess hvaða tilhneigingar væru fyrir hendi 

í tengslum við þunglyndiseinkenni, kvíðaeinkenni og heimsókna til sérfræðinga. Rúmlega 

21.000 nemendur í 9. og 10. bekk tóku þátt í rannsókninni á tímabilinu 1997- 2006. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að kvíðaeinkenni jukust verulega bæði hjá stúlkum og drengjum 
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á þessu tímabili og þunglyndiseinkenni jukust verulega hjá stúlkum. Hlutfall unglinga sem nýttu 

sér sérfræðingsþjónustu geðlækna, sálfræðinga og félagsráðgjafa jókst verulega á þessum 

árum. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að reglulegar heimsóknir, sex sinnum eða oftar yfir árs 

tímabil til geðlækna og sálfræðinga jókst verulega hjá stúlkum. Út frá þessum niðurstöðum má 

álykta að einkenni þunglyndis og kvíða hafi aukist á meðal unglinga á Íslandi. 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir helstu persónulegu vandamál sem börn og unglingar 

glíma við í dag og jafnframt litið á niðurstöður úr rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi 

á líðan þeirra. Í rannsókn Umboðsmanns barna (2010) kom í ljós að meirihluta nemenda leið 

almennt vel en um 10-15% leið ekki vel. Jafnframt sögðust 12% nemenda stundum eða oft 

sleppa einhverju skemmtilegu vegna þess að þeim leið illa og 13% sögðust aldrei eða sjaldan 

hlakka til einhvers. Í rannsókninni Ungt fólk frá árinu 2013 kom í ljós að færri börn í 5. – 7. bekk 

fundu fyrir leiða eða litlum áhuga ef miðað er við árið 2011 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013). Hins 

vegar hafði hlutfallið aukist meðal nemenda í 9. og 10. bekk sem fundu fyrir vanlíðan frá árinu 

2006 til ársins 2014 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2015). Rannsóknir benda til að fjöldi unglinga í 

efstu bekkjum grunnskóla, sem finna fyrir þunglyndis- og kvíðaeinkennum hafi aukist 

undanfarin ár (Inga D. Sigfúsdóttir o.fl., 2008). 

Það er mikilvægt fyrir foreldra og fagfólk sem vinna með börnum og unglingum að hafa 

augun opin fyrir líðan þeirra til að hægt sé að ná til þessara barna og ábyrgjast að þau fái þá 

þjónustu og aðstoð sem er við hæfi. Grunnskólarnir eru mikilvægir á því sviði, þar sem börn 

og unglingar eyða mestum tíma sínum þar á grunnskólaárunum. Það er mikilvægt að náms- og 

starfsráðgjafar þekki til helstu einkenna sálrænna og félagslegra vandamála til að hann geti 

aðstoðað nemanda eftir bestu getu og vísað honum til viðeigandi fagaðila. 

Í köflunum hér að framan var farið yfir sögu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum, fjallað 

var um fagmennsku og stefnumótun, þróun námsins, endurmenntun og hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum. Auk þess var fjallað um kenningu Rogers, persónulega ráðgjöf 

og handleiðslu. Að lokum var fjallað um persónulega og félagslega erfiðleika barna og unglinga 

með því að skoða þunglyndi, kvíða og rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi. 

1.9 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er í fyrsta lagi að kanna upplifun náms- og starfsráðgjafa af 

persónulegri ráðgjöf í grunnskólum. Í öðru lagi kanna viðhorf þeirra til þess hversu vel 

undirbúnir þeir eru til að takast á við þau persónulegu og félagslegu vandamál sem hrjá 
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nemendur. Og í þriðja lagi að fá innsýn inn í helstu vandamál þeirra einstaklinga sem sækjast 

eftir persónulegri ráðgjöf. Mikilvægt er að sinna persónulegri ráðgjöf bæði til að byggja upp 

traust við nemendur og einnig til að sinna þörfum þeirra. Með auknum kröfum til barna og 

unglinga frá samfélaginu eykst álag, sem samhliða getur aukið á vanlíðan þeirra og dregið úr 

námsgetu. Því virðist sem þörfin fyrir persónulega ráðgjöf sé mikil. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hvernig upplifa náms- og starfsráðgjafar persónulega ráðgjöf? 

 Hvert er mat náms- og starfsráðgjafa á því hve vel undirbúnir þeir eru til þess að 

takast á við þau persónulegu og félagslegu vandamál sem hrjá börn og unglinga? 

 Hver eru helstu vandamál ráðþeganna sem sækja persónulega ráðgjöf? 
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2 Aðferð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni, þátttakendum, gagnaöflun, 

úrvinnslu gagna og siðferðilegum álitamálum. 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni sem hófst í september 2015 og lauk í mars 2016 var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research methods). Eigindlegir rannsakendur einbeita sér að 

því að reyna skilja þá merkingu sem þátttakendur leggja í líf sitt (Taylor og Bogdan, 1998). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á heimspekistefnu fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology). Hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar byggist á þeirri viðleitni að skilja fólk 

með því að fá lánaða reynslu þess og koma auga á þemu til að lýsa fyrirbærum eða reynslu 

þess. Áhersla er lögð á lífsreynslu einstaklinga, sem rannsakandi skoðar með opnum huga og 

leitast við að leggja til hliðar fyrirfram mótaðar hugmyndir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013b; Kvale og Brinkmann, 2009). Til að fá innsýn inn í starf náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum og kanna viðhorf þeirra til persónulegrar ráðgjafar var stuðst við 

opin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. open semi-standardized interviews). Markmiðið með 

hálfstöðluðum viðtölum er að nálgast efnið með opnum huga þannig að viðmælandinn geti 

sagt frá upplifun sinni, reynslu og viðhorfum á sínum eigin forsendum. Viðtölin voru undirbúin 

með viðtalsramma, sem innihélt lista yfir viðfangsefnið, sem rannsakandi vildi reyna ná fram í 

viðtalinu (Esterberg, 2002; Kvale og Brinkmann, 2009). 

2.2 Þátttakendur og gagnaöflun 

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposive sampling) og snjóboltaúrtaki (e. 

snowball sampling). Markvisst úrtak byggist á því að búið er að ákveða skilyrði fyrir vali á 

þátttakendum og eru þátttakendur valdir með hliðsjón af rannsóknarspurningum. 

Snjóboltaúrtak er aðferð þar sem viðmælandi vísar rannsakanda á annan viðmælenda, næsti 

viðmælandi gerir hið sama, þangað til viðmælendafjöldi er nægur miðað við ávörðun 

rannsakanda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Esterberg, 2002). Fyrir þátttöku 

í rannsókninni voru sett skilyrðin að viðmælandi væri menntaður sem náms- og starfsráðgjafi, 

starfandi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þar sem nemendur á öllum námsstigum stunda 

nám og að hann hefði einhverja starfsreynslu á þeim vettvangi. Við gagnaöflun var stuðst við 
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opin hálfstöðluð einstaklingsviðtöl, sem fóru fram á skrifstofu viðmælenda. Viðtölin voru að 

meðaltali 50 mínútur.  

Notast var við sama viðtalsramma (viðauki 1) í viðtölunum en hann þróaðist og breyttist 

örlítið með hverju viðtali. Til að gæta nafnleyndar og fyllsta trúnaðar og koma í veg fyrir að 

hægt sé að rekja upplýsingar til þátttakenda var nöfnum viðmælenda breytt og gervinöfn 

notuð. Aldur er ekki gefinn upp með gervinöfnunum, þar sem slíkar upplýsingar gætu gert 

viðmælendur auðþekkjanlega. Viðmælendur mínir voru sjö náms- og starfsráðgjafar á 

aldrinum 41-59 ára, sem starfa í sjö mismunandi grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu með 

nemendafjölda á bilinu 400-700. Starfshlutfall þeirra er frá 80% til 100% sem náms- og 

starfsráðgjafar. Þátttakendur í rannsókninni eru: 

 Steinunn Gunnarsdóttir, starfsreynsla færri en 10 ár. 

 Stella Jónsdóttir, starfsreynsla fleiri en 15 ár. 

 Fjóla Sigurðardóttir, starfsreynsla færri en 10 ár. 

 Sigrún Guðmundsdóttir, starfsreynsla færri en 10 ár. 

 Gunnfríður Snædal, starfsreynsla fleiri en 10 ár. 

 Jóna Georgsdóttir, starfsreynsla færri en 10 ár. 

 Hildur Sverrisdóttir, starfsreynsla færri en 10 ár. 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin við þátttakendur voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki og síðan afrituð orðrétt, 

ásamt athugasemdum og hugleiðingum rannsakanda. Rannsóknargögnin voru samtals 324 

mínútur og 248 blaðsíður. Við greiningu gagna var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory), gagnasöfnun og greining grundaðrar kenningar byggist á kerfisbundnu en 

sveigjanlegu ferli, þar sem rannsakandi hefur tök á að móta og þróa rannsóknarspurningar og 

viðtalsramma samhliða greiningunni. Gögnin voru kóðuð og greind í tveimur megin stigum og 

varð rannsakandi að horfa gagnrýnum augun á það sem fram kom í gögnunum. Stigin tvö sem 

stuðst var við voru: opin kóðun (e. initial coding) en þá voru gögnin lesin línu fyrir línu og orð 

fyrir orð og markvisst leitað eftir kóðunarflokkum og þemum. Markviss kóðun (e. focused 

coding) fól í sér að gögnin voru lesin út frá einu þema í einu, farið var í gegnum gögnin 

málsgrein fyrir málsgrein, sem miðaði að því að greina aðalatriðin úr opnu kóðuninni. Leitast 

var við að finna atriði sem tengdust viðkomandi þema sem voru greind niður í megin þemu og 
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undir þemu. Eftir frumgreiningu gagnanna var notast við sífelldan samanburð (e. constant 

comparative method). Samanburður er greiningaraðferð sem er notuð til að örva hugsun og 

skilning. Gögnin voru borin saman og flokkuð eftir eiginleikum með það að markmiði að fá 

betri skilning á þeim. Samanburðurinn var gerður til að ná mestum skilningi á gögnunum 

fremur en að safna nýjum gögnum (Charmaz, 2006; Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). 

2.4 Siðferðileg álitamál 

Við gerð eigindlegrar rannsóknar er mikilvægt að rannsakandi fylgi siðferðilegum reglum 

varðandi þátttakendur. Rannsakandi þarf að vera opinn fyrir reynslu og upplifun þátttakenda 

og jafnframt að vera meðvitaður um sínar eigin hugmyndir og reynslu (Taylor og Bogdan, 1998; 

Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Mikilvægt er að gæta fyllsta trúnaðar varðandi 

upplýsingarnar sem fram koma og gæta þess að ekki sé möguleiki á að rekja svörin til 

þátttakenda. Þátttakendum voru gefin gervinöfn við úrvinnsluna, eins og fram hefur komið, 

og voru öll gögn geymd á öruggum stað á meðan á rannsókninni stóð. Þeim verður síðan eytt 

í lok hennar. Þátttakendum var tilkynnt að þeir gætu hætt þátttöku á hvaða stigi sem væri í 

rannsókninni og jafnframt skrifuðu þeir undir upplýst samþykki þar sem ofangreind atriði voru 

tilgreind (Kvale og Brinkman, 2009). Rannsókn sem þessa verður að tilkynna til 

Persónuverndar vegna persónuupplýsinganna sem unnið er með og gerði rannasakandi það 5. 

október 2015.  
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3 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var í fyrsta lagi að kanna upplifun náms- og starfsráðgjafa af 

persónulegri ráðgjöf í grunnskólum. Í öðru lagi að kanna viðhorf þeirra til þess hversu vel 

undirbúnir þeir eru til að takast á við persónuleg og félagsleg vandamál sem hrjá nemendur. 

Og í þriðja lagi að fá innsýn inn í helstu vandamál einstaklinga sem sækjast eftir persónulegri 

ráðgjöf. Í viðtölunum var lögð áhersla á að kanna viðhorf og reynslu viðmælenda. Í kaflanum 

verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þær studdar með tilvitnunum 

í gögnin. Við greiningu gagnanna komu í ljós þrjú megin þemu og er niðurstöðunum skipt niður 

í þrjá kafla með þau að leiðarljósi. Fyrst ber að nefna persónulega ráðgjöf en þar er fjallað um 

upplifun og umfang, álag og önnur verkefni, skipulag starfsins, mikilvægast og skemmtilegast 

við starfið, handleiðslu og stuðning frá félaginu. Næst er undirbúningur fyrir starfið kannað en 

þar er fjallað um það hvernig námið bjó viðmælendur undir starfið og hvort þeir nýta sér 

endurmenntunarfræðslu. Að lokum er fjallað um helstu vandamál ráðþeganna. 

3.1 Persónuleg ráðgjöf 

Þegar upplifun náms- og starfsráðgjafa af persónulegri ráðgjöf og umfangi hennar voru skoðuð 

komu í ljós þemun upplifun á umfangi, álag og önnur verkefni, skipulag starfsins, mikilvægast 

og skemmtilegast við starfið, handleiðsla og stuðningur frá félaginu. Viðmælendur koma úr 

misjöfnum hverfum höfuðborgarsvæðisins og hafa jafnframt misjafna grunnmenntun og 

reynslu.  

3.1.1 Upplifun á umfangi 

Bakgrunnur viðmælenda er frekar fjölbreyttur. Þær eru með mismunandi grunnmenntun, 

reynslu og áhuga og vinna jafnframt í misjöfnum hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Upplifun á 

umfangi persónulegrar ráðgjafar er svipuð hjá viðmælendum. Þær eru flestar sammála því að 

mikill tími fari í persónulega ráðgjöf og að persónulegu ráðgjöfinni tilheyri erfið mál. Þær telja 

að 30-90% af starfstímanum fari í persónulega ráðgjöf. Að þeirra mati er persónulega ráðgjöfin 

helst tengd líðan nemenda og tilfinningum þeirra og kvíði hefur aukist mikið hjá nemendum. 

Stella talar um að mikill tími fari í persónulegu vandamálin og að önnur verkefni komist ekki 

að. 

Þegar maður er einhvern veginn komin inn í þetta þá er svo erfitt að segja nei nú ætla ég 

að breyta, nú ætla ég bara að gera þetta öðruvísi sko, nú ætla ég bara að kötta hérna niður 
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persónulegu ráðgjöfina, hver á þá að taka við? Á meðan ætla ég að fara einbeita mér að 

því að fara yfir í náms- og starfsfræðslu og hvar á maður að byrja? 

Henni finnst líka betra að fresta viðtali ef hún er ekki nógu upplögð og ekki nógu vel inni í 

málinu. Stella segir að nemendur finni slíkt strax og þá sé erfiðara að öðlast traust þeirra. Hún 

segir að það þurfi ekki alltaf að sinna öllu í einhverjum fljótræðum nema ef um 

sjálfsvígshugleiðingar eða eitthvað slíkt sé að ræða, þá verði að bregðast hratt við. Hún segir 

að nemendur komi mikið til sín og vilji ræða um að þeim líki ekki eitthvað varðandi námið en 

þegar farið er að ræða betur saman þá komi í ljós ýmislegt „... kannski gera þau sér ekki 

nákvæmlega grein fyrir vandamálunum, en þau koma hins vegar og hafa áhyggjur af vinkonum 

sínum eða vinum eða einhverju ... sem er rosalega gott“. Fjóla mundi vilja eyða minni tíma í 

persónulega ráðgjöf og meiri tíma í náms- og starfsráðgjöf og alveg niður á yngsta stig. Hún 

talar um að það sé margt sem falli undir persónulegu ráðgjöfina. 

Það er bara allt milli himins og jarðar sko ... það er meira svona bara líðan nemenda, bara 

þú veist þeirra tilfinningar ég var til dæmis bara með nemenda hérna í gær þá þurfti hún 

bara að tappa af, af því að hún hafði verið að skipta um sálfræðing og þurfti að rifja upp 

fullt af málum og það var erfitt fyrir hana ... og ég einmitt spurði hana hvað villtu að ég 

geri því ég hugsaði bara hvað á ég að gera, í hvað er ég að fara ... þá sagði hún bara vera 

hérna til staðar fyrir mig. 

Jóna segir að persónulegum málum fjölgi eftir því sem þau eldast „...enda verður bara lífið 

þeirra flóknara þannig að það er ekkert óeðlilegt.“ Sigrún segir að persónuleg ráðgjöf sé mjög 

stór hluti af starfshlutfallinu „...alltof mikill tími finnst mér stundum ... sko hann er svona 80-

90% af tímanum mínum svo þarf ég að klemma öllu hinu þarna inn í ... ég flæði út og við erum 

að flæða út.“ Hún segir að persónulega ráðgjöfin sé allt, alveg frá því að hjálpa nemendum að 

skipuleggja námið sitt og það vill hún gera því það er hennar áhugamál. „Þessi persónulega 

ráðgjöf er ... hún er bara frá A til Ö.“ Sigrún talar um að námstæknin sé kannski um 10% af 

starfinu. 

Fyrst þarftu að greiða í gegnum hitt til þess að geta unnið svo með námið ... þetta er bara 

svona eins og úrvaxinn skógur sem þú þarft að snyrta og klippa til áður en þú ferð að vinna 

með eitthvað. 

Gunnfríður talar um að persónuleg ráðgjöf felist mikið í því að aðstoða börn með 

kvíðavandamál. Hún segir að kvíðinn sé orðinn stærsta vandamálið sem kemur inn á borð hjá 

námsráðgjöfum í grunnskólum og tekur jafnframt mestan tíma. Núna geta 4-5 nemendur ekki 
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stundað námið og detta hér um bil út úr skóla vegna kvíða- og þunglyndiseinkenna og þetta 

hefur mikið áhrif á skólastarfið.  

Hildur segir að persónuleg vandamál blandist oft inn í námslega stöðu af því að nemandinn 

nær ekki að læra heima. Hún talar einnig um að persónulega ráðgjöfin nái alveg niður í þriðja 

bekk og þá sé það orðið vandamál foreldranna en ekki barnsins. Hildur segir að persónulega 

ráðgjöfin sé kannski ekki jafn einhæf og hún líti út fyrir að vera þó hún sé 80% af starfinu. 

Það er svo mismunandi hvað er innan þessa 80%, þú veist þegar kemur nemandi og fer að 

ræða kynferðislega misnotkun og hérna svo kemur bara einhver og vinkonurnar eru svo 

vondar við mig, og þú veist svo er einhver sem að hérna er í neyslu en vill fara út úr henni 

og hérna svo man ég eftir máli þegar að kom stelpa sem hafði klárlega verið nauðgað en 

hún var ekki viss um hvort það hefði verið nauðgun af því að bæði hún og strákurinn höfðu 

verið svo dauðadrukkin ... þannig að svo kemur krakki sem er með hérna prófkvíða, þannig 

að þetta er í rauninni, þetta er þú veist svo rosalega misjafnt ... og svo krakkar sem að 

hérna sem að líður illa heima hjá sér og þá er maður í því að finna út þú veist af hverju 

líður þér illa heima og ... þannig að þú veist, er eitthvað sem er að koma fyrir þig eða er 

það eitthvað sem þú ert að hlusta á, þannig að það er allskonar... maður flokkar bara öll 

þessi mál undir persónulegu ráðgjöfina. 

Hildur vill eyða mun minni tíma í persónulega ráðgjöf og nota meiri tíma í að vera með 

námstækni námskeið, uppbyggingu á sjálfsmynd og sjálfstyrkingu, þannig að það væri minna 

af persónulegum vandamálum. Hún segir að niðurskurðurinn í grunnskólakerfinu sé mikill, 

sem verður til þess að öll þjónusta við börnin minnkar og hverfur „...öll úrræðin sem við 

höfðum eru eiginlega farin og þá er maður bara einn eftir í að díla við allan pakkann.“ Hildur 

telur að langflestir náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum séu að díla við þessi mál og mikill 

tími fari í þau. 

Er það ekki Gysbers og Henderson þarna ... þú veist svona og svona mörg prósent og þetta, 

þetta væri rosalega flott ef að maður gæti látið þetta fúnkera en það er bara ofboðslega 

erfitt að segja þegar það kemur einhver grátandi og allt í vitleysu, segja nei ég er búin með 

tíman, tíminn núna er ekki fyrir þetta ... þannig að það er svolítið erfitt þegar maður er 

bara ... og krakkarnir ... það eru ekkert bókuð viðtöl þau bara koma ... það er tjékkað er ég 

hérna og þá koma þau ... þannig að maður stjórnar því ekkert ... ekkert mikið. 

Steinunn telur sig einungis nota 30-40% af starfstímanum í persónulega ráðgjöf, þá þessi erfiðu 

vandamál sem börnin eru að eiga við. 

Persónuleg ráðgjöf þarf samt ekki að vera eitthvað vandamál, hún getur verið eins og 

hérna ég tek alla í viðtal svona allavega tvisvar í tíunda bekk við val á framhaldsskóla. Það 

er ekki svona neitt vandamál beint, það er samt persónuleg ráðgjöf. Þannig að ég held í 

huga flestra ráðgjafa við grunnskóla allavega, þá hugsum við þegar við hugsum um 
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persónulega ráðgjöf, það eru þessi erfiðu þungu einstaklingsmál þegar að nemandi þarf 

að koma reglulega í viðtöl út af einhverri vanlíðan yfir einhverju. 

Hún segist ekki vinna erfið einstaklingsmál sem meðferðaraðili heldur komi hún þeim málum 

á rétta staði eins og til skólasálfræðings, þjónustumiðstöðvar eða á unglingaráðgjafa. Náms- 

og starfsráðgjafinn sem hún tók við af varaði hana við að taka ekki persónulegu erfiðu málin 

að sér heldur vísa þeim til viðeigandi sérfræðinga. Hún segist líka vita til þess að í mörgum 

grunnskólum séu náms- og starfsráðgjafar á kafi í persónulegum vandamálum og koma engu 

öðru að en hún hafi passað sig á þessu alveg frá byrjun. 

Þegar farið var að kanna hverjir sækjast eftir persónulegri ráðgjöf kom í ljós að stelpur nýta 

sér hana meira en strákar. Það er aðallega unglingadeildin og þá bæði kynin, þó viðmælendur 

sinni nemendum niður í fjórða bekk. Hildur segir að fleiri stelpur hafi þörf fyrir persónulega 

ráðgjöf og það tímabil hefjist hjá þeim í 5.-7. Bekk, en þá byrja „dramamálin.“ Einnig segir 

Hildur að fleiri nemendur sem koma til hennar séu af unglingastiginu en yngri nemendur.    

Gunnfríður telur að helmingur þeirra sem leita sér ráðgjafar séu unglingar og hinn hlutinn 

séu yngri nemendur. Hún segir að viðtalsmeðferð nýtist unglingunum betur en yngri börnum. 

Hún nefnir að best sé að nýta hugræna færni í samskiptum við litlu börnin þegar þeim líður illa 

og nota umhverfið til að veita þeim öryggi og vellíðan.   

Þegar kannað var hvort viðmælendur fari djúpt í erfiðu málin og hitti nemendur oft og 

reglulega kom í ljós að um helmingur viðmælenda segjast fara djúpt í málin og hitta nemendur 

oft og reglulega. Gunnfríður ræðir við marga nemendur oft og reglulega og fara þau nokkuð 

djúpt í málin,  „... en ég er bara námsráðgjafi og verð að gera mér grein fyrir því hvenær mér 

ber að vísa máli annað. Til þess eru nemendaverndarráðsfundir. Þetta eru um það bil 30-40% 

mála sem maður fer djúpt í.“ 

Hildur fer djúpt ofan í vandamálin með sumum einstaklingum og hittir hún þá nemendur 

reglulega. Sumir þurfa að koma og gráta og segja frá og ræða málin og kannski aftur seinna. 

Hún segist vera með mjög mikið af slíkum málum, þar sem þau koma alltaf þegar eitthvað 

kemur upp á, en þurfa bara að koma þessu frá sér og koma því til hennar. Nemendur með 

kvíðamál þurfa einnig reglulega ráðgjöf. Hildur nefnir að það sé mjög erfitt að vera svona 

einangruð en hún er eini náms- og starfsráðgjafinn í skólanum. Hún talar um að það séu mikil 

samskipti milli hennar og hjúkrunarfræðingsins og einnig við deildarstjórann og 

aðstoðarskólastjórann, sem eru á ganginum við hlið hennar. Og segir að þau taki svipuð mál 
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að sér, þar sem „... þörfin er bara það mikil sko að það er í rauninni ekkert hægt að loka bara 

hurðinni og segja ég er í öðru, ég er í stefnumótun núna, það bara gengur ekkert upp.“ 

Fjóla segist stundum fara djúpt í málin og þá sérstaklega ef að nemandi treystir henni og 

segir frá einhverju sem henni finnst hún ekki geta lokað á. 

Ég leita aðstoðar til dæmis hjá sálfræðingi ef ég er ekki viss hvað ég ætti að gera og þá læt 

ég nemandann vita af því að ég þurfi að fá aðstoð. Ég hitti nemendur reglulega en helst 

ekki nema 4-6 sinnum ef það eiga að vera skipulagðar heimsóknir til mín en svo má 

nemandi koma eins oft og hann vill ef ég er laus. Ég festist í því að vera með nemendum 

og mér fannst þeir vera of lengi hjá mér. Ég vil sjá hvað er í gangi og vísa þeim áfram, í 

samráði við stjórnendur og foreldra. 

Steinunn segir að hlutverk sitt sé að greina vandann og koma honum áleiðis til réttra fagaðila 

og telur hún sig því ekki fara djúpt í hvert mál. „Það er ekki okkar fagþekking sem nýtist þarna“. 

Þegar kannað var hversu auðvelt er fyrir þær að vísa málum áfram til viðeigandi fagaðila, 

kom í ljós að þeim finnst það frekar auðvelt. En það er þá yfirleitt gert í framhaldi af 

nemendaverndarráðsfundi, þar sem mál nemenda eru fyrst tekin fyrir. Allar eru þær sammála 

því að þær séu ekki sérfræðingar, sem geta sinnt öllum málum sem koma upp og að stundum 

séu þær komnar inn á starfssvið sálfræðinga eða félagsráðgjafa. Sigrún segist vera í góðri 

samvinnu við hjúkrunarfræðinginn varðandi mál krakkanna og fannst auðvelt að meta hvenær 

hún á að vísa málum áfram til annarra.  

Ég veit alveg svona nákvæmlega hvenær ég á að fara með hlutina áfram, ef að nemandi 

er hérna með sjálfsskaða búin að skaða sig þá veit ég hvert ég á að fara með þetta, það er 

bara reynslan mín í gegnum vinnuna og bara mál sem maður hefur fengið ... og líka við 

erum ekki meðferðaraðilar svo ég vísa þessu mjög hratt áfram en auðvitað mega þau 

koma hérna í svona stuðningsviðtöl, stundum þurfa þau bara að koma hérna og gráta og 

fara svo fram og líður bara vel og ég þarf ekkert að gera neitt ... en við erum ekki klínískir 

sálfræðingar. 

Hildi finnst auðvelt að vísa málum annað þegar það á við, þar sem hún er ekki meðferðaraðili. 

Hún er með einstaka mál þar sem nemandi vill bara tala við hana og þá tekur hún það fram að 

hún sé ekki meðferðaraðili og að þau séu bara að spjalla „... en kannski hjálpar það námsmanni 

með kvíða.“ Hún segir að eftir hrunið hefði til dæmis þjónustumiðstöðin í hverfinu óskað eftir 

að skólinn sendi færri mál frá sér og reyndi að takast á við fleiri mál sjálf, þar sem biðin eftir 

aðstoð var svo mikil. 



  

44 

Þörfin eftir persónulegri ráðgjöf vegna persónulegra vandamál er svo gríðarlega mikil og 

þó að Gysbers og Henderson planið væri flott þá væri bara því miður ekkert hægt að fylgja 

því ... ég fer aldrei að segja já nei núna er bara lokað hjá mér og ég get ekki hlustað á þig. 

Steinunn segist vera dugleg við að vísa erfiðum málum áfram til sálfræðings, 

þjónustumiðstöðvar og á BUGL, þar sem þau tilheyri ekki hennar sérsviði.  

3.1.2 Álag og önnur verkefni 

Allar eru þær sammála um að álagið sé mikið í starfi þeirra og þær komist ekki yfir öll þau 

verkefni sem þarf að sinna fyrir utan persónulegu ráðgjöfina. Önnur verkefni sem þær sinna í 

starfi sínu eru: fundir, forvarnarfræðsla, atvinnutengt nám, vináttuverkefni, tengiliðir við 

stoðþjónustu, skipulag á valgreinum, starfskynningar, stundatöflubreytingar, náms- og 

starfsfræðsla, halda utan um aðkeypta fræðslu, aðstoða við innritun í framhaldsskóla, kennsla, 

tengslakannanir, skólapúlsinn, skólavinir, útskrift 10. bekkinga, heilsueflandi skóli, 

jafnréttisáætlun, eineltisáætlun, tengiliður við kannanir, Olweusaráætun og Marítafræðsla. 

Flestir viðmælendur eru sammála um að mörg verkefni sem þær sjá um ættu þær ekki að 

sinna. En segja það vera undir hverjum og einum náms- og starfsráðgjafa komið hvort svo væri. 

Hverju hann vill sinna og hverju hann hefur áhuga á. Einnig telja flestir viðmælendur að þörf 

sé fyrir annan náms- og starfsráðgjafa í skólana sem eru fjölmennir. Fjóla segir að álagið sé 

mikið og „... stundum finnst mér ég bara ekki geta andað.“ Hún telur að verkefnin sem hún 

eigi ekki að sinna séu til dæmis eineltismál og segir: 

Jú til dæmis átti ég að fara á fund núna ... einn kennarinn var búinn að biðja mig um það, 

við eigum sem sagt að fara á starfsmannafund, skólastjórinn var búinn að boða á hann ... 

og þá er skólastjórinn og aðstoðarskólastjórinn sem segja við mig Fjóla af hverju er þú að 

fara inn á þennan fund, umsjónarkennarinn sér bara um þetta og þá fór ég að hugsa ohh 

ég hefði átt að segja nei við því að fara á þennan fund. 

Sigrún telur að sumum verkefnum eigi hún ekki að sinna, eins og að sjá um skólapúlsinn, 

skólavinina og útskrift tíundu bekkinga, „... það er bara gríðarlegt álag og streita.“ Gunnfríður 

segir að það séu ýmis verkefni sem hún ætti ekki að sinna „... kennurum hættir dálítið til að 

ýta ýmsum málum yfir á einhverja aðra ... og það er alveg sjálfsagt að sitja fundi með þessum 

kennurum og styrkja þá ... mér hættir við að segja oft já en er stundum stoppuð af 

skólastjórnendum.“ Gunnfríður sýnir mér dagbókina sína og það sést varla í auðan blett á 

vikuáætluninni. Hún sagði „... álagið er alveg gríðarlega mikið og núna til dæmis er álagið það 

mikið að ég er alveg farin að forgangsraða ... er svo mikið að gera að það er bara biðlisti.“ Hún 
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nefnir jafnframt mikilvægi þess að hafa verkferla mjög skýra, eins og hvert sé starf náms- og 

starfsráðgjafa og hvað sé ætlast til af þeim. 

Jóna hafði orð á því að það gæti alveg eins verið aðstoðarskólastjórinn sem væri tengiliður 

við kannanir, barnavernd, myndi sjá um að svara bréfum og spurningum, safna upplýsingum 

frá kennurum og halda utan um heilsueflandi skóla. Hún segir að þetta skapist svolítið af henni 

sjálfri sem persónu, því að henni finnist þetta allt svo ótrúlega skemmtilegt „... og það er ekkert 

hægt að ætlast til þess að allir séu svona bilaðir að finnast það svona gaman.“ 

Hildur nefnir að hún myndi vilja nota meiri tíma í að geta verið með skipulögð námstækni 

námskeið og uppbyggingu á sjálfsmynd og sjálfstyrkingarnámskeið. Hún segir að það sé of lítið 

af forvörnum og fyrirbyggjandi starfi í skólanum. 

Því það er svo lítill tími, það kemur alltaf eitthvað upp á sem maður er kallaður í, þá er 

erfitt að vera bókaður fastur í einhverju ... og af því að maður er alltaf í því að slökkva elda, 

þá nær maður ekkert að fyrirbyggja og þá náttúrlega rúllar boltinn alltaf áfram. 

Hildur heldur áfram og hækkar róminn þegar hún segir „... það er rosalega mikið álag, klukkan 

er átta og klukkan er allt í einu orðin fjögur, það er mánudagur og það er föstudagur, það er 

alltaf brjálað að gera.“ Og þó að hún sé ekki að sinna einhverju þá séu alltaf einhver verkefni 

sem liggja á henni sem þarf að klára. Hún segir í lokin að mörg af hennar verkefnum séu 

stjórnendatengd en þetta ráðist bara svolítið af henni sjálfri þar sem hún hefur gaman af 

þessum verkefnum „... það er í rauninni aldrei lognmolla og mér finnst það æðislegt.“ 

3.1.3 Skipulag starfsins 

Viðmælendur voru spurðir út skipulag starfsins og hvort skólastjórnendur leggðu upp ákveðna 

áætlun sem þeim bæri að fylgja. Allar eru þær sammála því að þær fá að ráða skipulagi starfsins 

og eru með „frjálsar hendur“, þó það sé gert í samráði við stjórnendur. Jóna segir: 

Ég er með lausar hendur ... við vinnum þetta sko mjög þétt saman af því ég er líka í 

stjórnendateyminu og allar svona áætlanir og stefnur skólans og svona þetta er allt tekið 

í svona samstarfi og samvinnu ... auðvitað sendir skólastjórinn kannski til mín eitthvert 

erindi og spyr hvort ég geti bjargað þessu, getur þú farið á þennan fund og allt eitthvað 

svona en það er ekki bara sagt nú átt þú að vinna þetta ... 

3.1.4 Mikilvægast og skemmtilegast við starfið 

Viðmælendur mínir eru allar sammála um að það mikilvægasta við starfið sé að vera talsmaður 

nemendanna og passa að rödd þeirra heyrist og að starfið sem þær vinna skipti máli fyrir 

skólasamfélagið. Þær nefna einnig allar mikilvægi þess að finna að þær geri gagn og séu í 
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rauninni að hjálpa nemendum. Þær nefndu allar hversu fjölbreytt og skemmtilegt starfið væri 

og Stella segir „... skemmtilegast er hvað börnin eru mismunandi og einlæg, sérstaklega yngri 

börnin.“  Þær tala einnig um hversu skemmtilegt sé að eiga samskipti við krakkana og 

starfsfólkið og Hildur talar um persónulegu tenginguna við krakkana. Jónu finnst starfið alveg 

ótrúlega skemmtilegt. 

Bara að vera með þessum krökkum, mér finnst það æði en sko ég er ekkert að plata ég get 

sagt ég hlakka til að koma í vinnuna upp á hvern einasta dag, mér finnst alltaf gaman, 

auðvitað eru sum mál sorgleg, sum mál erfið en maður reynir alltaf að gera sitt besta og 

það er bara þannig og auðvitað hugsa ég um sum mál heima, ... það geta komið upp 

vandamál allsstaðar, en mér finnst þetta mjög skemmtilegt. 

3.1.4.1 Handleiðsla 

Allir viðmælendur mínir nefndu að álagið í starfinu væri mjög mikið og dagarnir liðu stundum 

alltof hratt. Fjórir viðmælenda minna höfðu aldrei nýtt sér handleiðu frá utanaðkomandi aðila. 

Steinunn taldi samt að allir ráðgjafar hefðu gott af því og sagðist einmitt hafa verið að hugsa 

um það í vetur og sagði „... ég held að það geti verið svolítið gott af því að sum málin eru þannig 

að það er svona flókið einhvern veginn að vinna úr þeim og erfiðara að stimpla sig út þegar 

maður er búinn í vinnunni.“ Hildi telur handleiðsluna vera of dýr og segir tímaskort líka spila 

inn í en myndi samt vilja fara alla vega einu sinni í mánuði. Gunnfríður og Jóna segjast vera 

duglegar að nýta sér handleiðslu hjá náms- og starfsráðgjafa í hverfinu og einnig nýti þær 

samstarfsmenn úr skólanum. Allar nefna þær mikilvægi þess að geta leitað til samstarfsmanna 

og annarra náms- og starfsráðgjafa, sem þær gera, og segja að það sé ákveðin handleiðsla í 

því. Stella, Fjóla og Sigrún höfðu allar nýtt sér handleiðslu á einhverjum tímapunkti. Stella segir: 

Já sko ég gerði það hérna alveg lengi ætli það hafi ekki verið fjögur eða fimm ár eða svo 

en ég hef ekki verið í henni núna en ég held að það sé alveg nauðsynlegt að vera í 

handleiðslu fyrstu árin. 

Stella segir líka að þegar hún hafi verið í handleiðslu hafi hún þurft að nýta hana eftir 

vinnutíma, en það ætti auðvitað að vera hægt að fara á vinnutíma. Fjóla sagist hafa nýtt sér 

handleiðslu í um það bil tvö ár en geri það ekki lengur. Hún taldi handleiðsluna hafa nýst henni 

mjög vel og segir „... þegar ég byrjaði hér þá bara dimmdi yfir mig og bara, náði ekki að anda.“ 

Hún nefnir einnig að handleiðslan ætti að vera hluti af starfinu. Sigrún segist hafa þurft að nýta 

sér handleiðslu á tímabili til að hún myndi ekki  brenna út sem ráðgjafi. 
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3.1.5 Stuðningur frá félaginu 

Steinunn telur sig ekki fá mikinn stuðning frá Félagi náms- og starfsráðgjafa en talar um að 

póstlistinn sé stundum ágætur. Stella er ánægð með ráðstefnur og fræðslufundi félagsins en 

það telur að það mætti hins vegar vera meira af slíkum viðburðum. Fjóla segist ekki vita hvort 

hún fái stuðning „... en hugsanlega ef ég bæri mig eftir því.“ Sigrún segist vera óánægð með 

félagið og að það þurfi eitthvað að fara gerast „... mér finnst það bara sofandi einhvers staðar 

undir sæng.“ Henni finnst það nýtast sér illa, eingöngu upplýsingar í tölvupósti um námskeið 

og atvinnu. 

Gunnfríður, Jóna og Hildur tala um að þær hafi ekki leitað eftir stuðningi en telja að þær 

myndu fá hann ef á þyrfti að halda. Jóna segir jafnframt að félagið hafi komið lögvernduninni 

á og haldi fræðslufundi, hafi milligöngu um styrki og þróunarverkefni. Hún telur þó að lítið sé 

í boði fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Hildur segist fá mikinn stuðning frá náms- 

og starfsráðgjöfum í kringum sig og það sé mjög gott. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi persónulega ráðgjöf kemur í ljós að 

flestir viðmælendurnir eru sammála því að mikill tími fari í persónulega ráðgjöf og að hún nái 

yfir erfiðu málin. Þær telja að tíminn sem þær nota í persónulega ráðgjöf sé á bilinu 30-90% og 

sé þá helst tengd líðan nemenda og tilfinningum þeirra. Þá virðist ekki vera munur á 

kynjahlutfalli þeirra sem sækjast eftir persónulegri ráðgjöf, ber þó meira á nemendum í 

unglingadeild, þó þær sinni einnig nemendum niður í miðstig. Allar höfðu þær orð á því að þær 

telji sig ekki vera sérfræðinga, sem gætu sinnt öllum málum sem kæmu upp og að stundum 

væru þær komnar inn á starfssvið sálfræðinga eða félagsráðgjafa. En þrátt fyrir það telur 

tæplega helmingur viðmælenda sig fara djúpt í málin og hitta nemendur oft og reglulega. Þær 

telja ekki erfitt að vísa erfiðum málum áfram til viðeigandi fagaðila en oftast væri það gert í 

framhaldi af nemendaverndarráðsfundum, þar sem mál nemenda séu fyrst tekin fyrir. 

Niðurstöður sýna einnig að álagið í starfi viðmælendanna er mikið og þær komast ekki yfir öll 

verkefnin sem þarf að sinna fyrir utan persónulegu ráðgjöfina. Flestar eru sammála um að 

mörgum verkefnum ættu þær ekki að sinna sem eru í þeirra verkahring en segja það undir 

hverjum og einum náms- og starfsráðgjafa komið hvort því væri þannig háttað. Hverju hann 

vill sinna og hverju hann hefur áhuga á. Viðmælendur telja sig allar vera með „frjálsar hendur“ 

hvað varðar skipulag starfsins en þó væri skipulagið unnið í samstarfi við skólastjórnendur. 
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Þær telja starf sitt vera fjölbreytt og skemmtilegt og jafnframt finnst þeim mikilvægt að finna 

að þær geri gagn og séu raunverulega að hjálpa nemendum.  

3.2 Undirbúningur fyrir starfið 

Viðmælendur höfðu ólík viðhorf til þess hversu undirbúnar þær hefðu verið eftir námið fyrir 

starfið. Fjólu fannst vanta meiri praktíska fræðslu á þeim tíma sem hún var í náminu og 

Gunnfríður sagði „... mér persónulega finnst það nýtast mér í grunnskóla að hafa verið 

grunnskólakennari.“ Steinunni fannst hún hins vegar hafa verið ágætlega undirbúin og talar 

um að reynslan sem kennari hafi nýst henni vel. Sigrún er ekki á sama máli og segir: 

Mér finnst við ekki nógu vel undirbúin háskólinn undirbýr okkur ekki nógu vel ... sko ekki 

fyrir grunnskólann ekki fyrir þetta sem er að gerast hér ... ef ég hefði ekki verið með 

kennaramenntun á bak við hefði ég átt mjög erfitt hérna í grunnskólanum ... mér fannst 

ég vera vel undirbúin fyrir starfsráðgjöfina, allt í kringum fullorðna fólkið en ekkert í 

kringum krakkana, það bara mín reynsla sem nýttist mér rosalega vel ... 

Sigrún segir jafnframt að henni finnist vanta þessi skólaráðgjöf, eins og var áður fyrr eða 

hvernig eigi að vinna með krakka og „... allskonar svona námskeið sem þú getur verið með, 

sjálfstyrkingu, eitthvað sem getur komið á móts við þennan vanda sem eru í skólanum, það 

vantar svo mikið.“ Hún segist muna eftir að hafa tekið einn áfanga sem var „rosalega flottur“, 

sem tengdist persónulegum og félagslegum erfiðleikum barna. „Hann var æðislegur“, en hún 

segist hafa viljað dýpka hann „... ég þarf að lesa út úr greiningum, ég þarf að skilja allar þessar 

greiningar sem eru í gangi, eða mér finnst það til þess að geta aðstoðað nemandann ... 

námslega líka.“  Stella segir að námið hafi verið góður grunnur fyrir starfið, þar sem hún hafi 

tekið áfanga um persónulega og félagslega erfiðleika í náminu. Hún segir að sér finnist 

óhugsandi að taka hann ekki, þar sem hann hefði verið góð undirstaða fyrir það sem koma 

skyldi og sérstaklega þar sem það væri ætlast til af þeim að taka þessi persónulegu mál. 

Jóna segir að námið hafi ekki verið nógu góður undirbúningur fyrir samskipti við nemendur 

varðandi mál sem tengjast líðan þeirra og hún segir: „Skólastarf og skólasamfélag hefur breyst 

svo mikið og stór hluti af lífi barnsins það er í skólanum þannig að þú þarft eiginlega að vera 

vakandi á öllum sviðum.“ Hún talar um að henni finnist gott að fara á 

endurmenntunarnámskeið, þar sem hún geti náð sér í verkfæri til að vinna með en einnig hafi 

persónulega reynslan nýst henni vel í starfi og sú heildarsýn sem hún hefur öðlast. 

Hildur talar um að það vanti inn í námið meira um allar raskanirnar, áfanginn persónulegir 

og félagslegir erfiðleikar hafi verið góður en þar hafi öllu verið þjappað saman „... það var 
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kannski meira farið yfir hvað þetta er heldur en hvernig ætlum við að díla við þessa krakka og 

hvað ætlum við að gera fyrir þá ... hvernig námstækni er best með ADHD krakka ... .“ Hún talar 

einnig um að henni finnist vanta meiri praktík í námið og segist stundum hafa nefnt það við 

kennarana upp í Háskóla og segir:  

þær hafa aldrei unnið á gólfinu þær hafa alltaf bara verið í háskólaumhverfinu þannig að 

... ég held oft að veruleikinn okkar á gólfinu ... þær eru ekki með hann þannig að 

vandamálin sem við erum að díla við sérstaklega í grunnskólanum ... 

Hún nefnir aftur að það vanti meiri praktíska fræðslu en, „... ekki meira fræðilegt um kenningar 

... heldur þurfum við að fá okey hvað ætlum við að gera hvað virkar ... og þú veist hvernig 

meðferðarúrræði virkar svo að við getum þá allavega vísað áfram.“ Hún talar einnig um að þar 

sem grunnskólinn sé orðinn skóli fyrir alla „skóli án aðgreiningar“ séu þær með allan pakkann 

og ýmis frávik og því finnst henni vanta „... meira svona að maður sé fyrirfram meðvitaður ef 

ég fæ svona barn hvernig ætla ég að taka á því.“ 

Fjóla talar líka um að hún hafi oft velt fyrir sér áfanganum um persónulega og félagslega 

erfiðleika og segir: 

í rauninni starfið okkar er það finnst mér sko, samt bara einn áfangi þar sem við fáum 

nasaþefinn af öllu og það er það sem við eigum að gera ... við eigum að vera sérfræðingar 

í þessu, þessu og þessu sko en ég er ekki sálfræðingur og ég er ekki félagsráðgjafi heldur 

... ég myndi alveg vilja hafa bara félagsráðgjafann við hliðina á mér sko ... svo að sama 

skapi kemur okey þá á maður að sjá um námstæknina frekar heldur en félagsráðgjafinn 

sko, þá segi ég hvað er námstækni þú veist ekki fengum við mjög mikla kennslu í því heldur. 

3.2.1 Endurmenntun 

Viðmælendur mínir eru allar sammála um að mikilvægt sé að nýta sér 

endurmenntunarnámskeið og fræðslu og reyna að vera duglegar að gera það. Bæði í gegnum 

félagið og Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands. Steinunn talar um að hún noti 

endurmenntun aðallega í formi fræðslu og fyrirlestra sem standa yfir í einn dag. Hún telur að 

þörf sé fyrir skipulagðari endurmenntun fyrir náms- og starfsráðgjafa. Stella segist alltaf geta 

fundið eitthvað, hún telur að meira námsframboð mætti vera fyrir náms- og starfsráðgjafa. 

Fjóla segðist vera dugleg að velja námskeið eftir áhugasviði sínu, eins og til dæmis 

kvíðanámskeið og námskeið um jákvæða hugsun. Hún nefnir að hún telji að þörf sé fyrir 

námskeið um það hvernig best sé að kenna námstækni. Sigrún segist líka vera dugleg að sækja 

um styrki og fara erlendis í endurmenntun. 
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Gunnfríður segðist reyna fara á eitt til tvö endurmenntunarnámskeið á hverju ári og hefur 

gert það síðan hún útskrifaðist. Hún segðist einmitt nýlega hafa lokið námskeiði sem komi til 

með að nýtast henni vel til að vinna með kvíðavandamálin. Jóna nefnir að hún hafi tekið mjög 

hagnýt námskeið varðandi kvíða, átröskun og reiði. Hildur telur að það vanti sérhæfð námskeið 

fyrir ráðgjafa í grunnskólum. 

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður varðandi undirbúning fyrir starfið er meirihluti 

viðmælenda sammála því að undirbúningurinn hefði mátt vera meiri. Viðmælendur nefna að 

það vanti meiri praktíska fræðslu, hvernig eigi að meðhöndla líðan barna, hvernig eigi að vinna 

með nemendum með ákveðnar raskanir og hvernig meðferðarúrræði virka til að geta vísað 

málum áfram. Sumar segja að reynslan sem kennari og persónuleg reynsla hjálpi þeim mikið í 

starfinu. Allar telja þær mikilvægt að fara í endurmenntun, hvort sem það er í formi fyrirlestra 

eða námskeiða. Sumar nefndu að þörf væri fyrir skipulagðari endurmenntun fyrir náms- og 

starfsráðgjafa og sérhæfðari námskeið fyrir þá sem starfa í grunnskólum. 

3.3 Helstu vandamál ráðþega 

Viðmælendur mínir tala allar um að kvíði hjá börnum og unglingum hafi aukist mikið á síðustu 

árum. Þeim finnst samskiptavandamál einnig vera algeng og þá sérstaklega á milli stelpna og 

þessi vandamál byrja oft eftir fjórða bekk. 

Steinunn segir fjölskylduvandamálin vera helstu erfiðu málin og þá til dæmis ef foreldrar 

eru í neyslu. Hún talar um að nemendur komi líka mikið vegna námsvanda, ADHD, lesblindu 

og kvíða, „... það er rosa mikið um kvíða, það er búið að vera rosalega mikið finnst mér.“ Erfiðu 

vandamálin eru helst vandamál eins og átröskun, vímuefnavandi, sjálfskaðandi hegðun og 

kvíði. Steinunn segir að slík mál megi ekki stoppa hjá sér, þar sem það þurfi að koma þeim til 

þeirra sem hafa sérþekkinguna á því sviði „... þú veist ég er ekki meðferðarfulltrúi, þú veist ég 

ekkert að ... með þau hérna í einhverri sálfræðimeðferð ég er ekki sálfræðingur ... hluti af því 

er bara að greina vandann og koma honum á réttan stað.“ Hún segðist frekar vera 

stuðningsaðili í þessum tilfellum, þar sem krakkarnir komi stundum til hennar þó að þeir séu í 

meðferð annars staðar.  

Stella talar um að helstu vandamálin séu vanlíðan, kvíði, eineltismál, samskiptavandamál 

og vinkonuvesen, sérstaklega hjá stelpum. Hún segir að yngri börnin séu oft dugleg við að opna 

sig strax og segja hvað sé að en það þurfi meiri tíma með eldri börnunum. Hún segir að 
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vandamálin séu oft hjá foreldrunum og að þeir séu lykillinn af svo mörgum lausnum 

vandamála. 

Fjóla talar um að kvíði, þunglyndi, prófkvíði, einelti og fíkniefnaneysla séu helstu 

vandamálin, „... mér finnst miklu meiri kvíði núna en var hérna fyrir fjórum árum.“  

Sigrún nefnir að helstu vandamálin séu fjölskylduaðstæður og kvíði sem sé sívaxandi 

vandamál „... sem er ekki neitt svona einhver bóla sem allir tala um, þetta er bara staðreynd, 

börn kvíða rosa mikið og það sem börn vilja sem kemur svo út úr viðtalinu, þau sakna foreldra 

sinna sem eru mikið að vinna kannski svona frá börnunum.“ Þau vilja verja meiri tíma með 

foreldrum sínum. Hún talar um að ofbeldisvandamál séu líka að koma inn á borð til hennar og 

sjálfskaðandi hegðun, henni finnst einnig hafa aukist að krakkar koma til hennar og eru að 

velta fyrir sér kynhneigð sinni og hún veitir þeim aðstoð með því að segja þeim hvert þau geti 

leitað. Hún segist annars skoða allt sem snertir námið og líðan þeirra í skóla en ef nemandinn 

er með önnur mál, sem tengist heilbrigðiskerfinu, þá vísar hún þeim áfram. 

Gunnfríður segir „... kvíðinn er lang lang lang stærstur“, en síðan einnig samskiptavandamál 

og prófkvíði. Hún segir að á nemendaverndarráðsfundi einu sinni í viku séu teknar ákvarðanir 

varðandi málefni, sem er vafi á hvernig á að leysa. Henni finnst foreldrar oft ekki nógu vakandi 

fyrir vandamálum og taka þá ekki ábyrgð á vanlíðan barnanna.  

Jóna telur helstu vandamálin vera námserfiðleika, samskiptavandamál bæði í skóla og 

heima fyrir, þunglyndi og depurð og þessi vandamál hrjá lítil börn líka. Hún telur að seigla 

barna hafi minnkað af því að þau séu frekar ofvernduð og um leið látin bera of mikla ábyrgð 

og lifa of fullorðinslegu lífi, sem þau ráða ekki við sálarlega séð. Hún segir að börnin séu líka 

bara svo þreytt, þau séu í endalausu prógrammi frá morgni til kvölds. 

Hildur talar um að það geti verið bara allt, þegar hún var spurð hver væru helstu vandamál 

ráðþeganna. Hún nefnir til dæmis sjálfsvígshugsanir, kynferðislega misnotkun, að hvetja 

stelpur til að fara og kæra nauðgun og svo niður í smávægilegt vandamál, eins og vinkonur eru 

leiðinlegar, mamma skilur mig ekki, mér líður illa og kennarinn er leiðinlegur, „... bara skalinn 

er svo stór og það er allt inn á borði hjá okkur.“ Hildur talar um að kvíði hafi einnig aukist mikið 

og skólaforðun þar sem að foreldrarnir „kóa“ með og börnin eru hringd inn veik endalaust. 

Hún segir að þetta vandamál nái alveg niður í þriðja bekk. Hún talar um að líðan barna hafi 

versnað eftir hrun og það beri mun meira á kvíða.  
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Og þó að rannsóknir virðast segja eitthvað allt annað, ég er oft að pæla í því hvaðan þessi 

börn eru sem að niðurstöðurnar úr þessum rannsóknum, mér finnst oft ekki spegla í 

rauninni það kannski sem maður er að upplifa sjálfur, en við erum kannski líka bara að fá 

nákvæmlega þennan hóp sem að er þetta litla prósenta í könnuninni, þannig að það er 

bara hópurinn sem við erum með þarna inn á borði hjá okkur. 

Þegar helstu niðurstöður eru dregnar saman varðandi algengustu vandamál ráðþeganna 

kemur í ljós að þunglyndi, vanlíðan, kvíði og samskiptavandi eru algengustu vandamálin og 

hefur komum til náms- og starfsráðgjafa vegna kvíðatilfella fjölgað mikið. Vandmál á borð við 

erfiðar fjölskylduaðstæður, námsvanda, vímuefnavanda, sjálfskaðandi hegðun, 

sjálfsvígshugsanir, átröskun, ADHD og lesblindu eru jafnframt frekar algeng. 
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4 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var í fyrsta lagi að kanna upplifun náms- og starfsráðgjafa af 

persónulegri ráðgjöf í grunnskólum. Í öðru lagi að kanna viðhorf þeirra til þess hversu vel 

undirbúnir þeir eru til að takast á við persónuleg og félagsleg vandamál sem hrjá nemendur. 

Og í þriðja lagi að fá innsýn inn í helstu vandamál þeirra einstaklinga sem sækjast eftir 

persónulegri ráðgjöf. Megin niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að meirihluti starfstíma 

náms- og starfsráðgjafa fer í persónulega ráðgjöf og virðist þörfin fyrir slíkri ráðgjöf vera mikil. 

Þær upplifðu einnig mikið álag og áttu erfitt með að sinna öðrum verkþáttum, eins og náms- 

og starfsfræðslu, sem þær hefðu gjarnan vilja sinna betur. Viðmælendur mínir voru allar 

sammála um að auka þyrfti þjónustu inn í grunnskólana og jafnframt að bæta við stöðugildi 

náms- og starfsráðgjafa. Þær töldu undirbúning fyrir erfiðu persónulegu mál nemenda ekki 

hafa verið nógu mikinn og hefðu viljað fá ýtarlegri fræðslu um helstu raskanir og hvernig vinna 

á með nemendum sem eru með slíkar raskanir. Einnig kom í ljós að helstu vandamálin sem 

virðast hrjá börn og unglinga í dag eru þunglyndi, kvíði og samskiptavandi og komum til náms- 

og starfsráðgjafa vegna kvíðatilfella hefur fjölgað mikið.  

4.1 Persónuleg ráðgjöf 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að nemendurnir eru númer eitt, tvö og þrjú í 

hugum viðmælenda minna. Mikilvægasta hlutverk starfsins telja viðmælendur vera að þær séu 

talsmenn nemenda og gæti að hagsmunum og þörfum þeirra. Eins og fram hefur komið í 

skýrslum gegna náms- og starfsráðgjafar lykilhlutverki innan skólans, þar sem þeir eiga að 

standa vörð um velferð allra nemenda, gæta hagsmuna þeirra, styðja þá í námi og liðsinna 

varðandi nám, skólavist, framhaldsnám og starfsval. Þeir eru einnig trúnaðarmenn og 

talsmenn nemenda og er starf þeirra fyrst og fremst fyrirbyggjandi, sem felst í að sinna þörfum 

nemenda (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 1991;  2007; OECD, 2004).  

Rannsóknin sýndi fram á að þörfin fyrir persónulega ráðgjöf er mikil, þar sem nemendur, 

kennarar og foreldrar sækjast eftir slíkri ráðgjöf. Viðmælendur mínir nefndu að mikill tími færi 

í persónulega ráðgjöf og flokkuðu hana undir þungu erfiðu málin, sem tengjast persónulegum 

og félagslegum erfiðleikum nemenda. Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem sýna 

að persónuleg ráðgjöf er veigamikill þáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa, sem gerir það að 

verkum að önnur verkefni eins og náms- og starfsfræðsla fá lítið vægi í starfi þeirra (Alma Sif 

Kristjánsdóttir, 2014; Anctil, Smith, Schenck og Dahir, 2012; Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 
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2015; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Hjördís Bára Gestsdóttir, 2015; Ingibjörg Ebba 

Björnsdóttir, 2014; Sandra Þóroddsdóttir, 2012; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). 

Persónuleg ráðgjöf felst í að efla þroska og þátttöku nemenda og liðsinna þeim sem eiga 

við erfiðleika að stríða. Jafnframt að hjálpa þeim að takast á við hindranir sem verða á vegi 

þeirra, til að þeir geti stundað nám sitt eftir bestu getu (Baker og Gerler, 2004; Gysbers og 

Henderson, 2012; Jones o.fl., 1970; Menntamálaráðuneytið, 1991). Hún er skilgreind sem 

ráðgjöf vegna persónulegra og félagslegra vandamála, sem meðal annars eru: erfiðleikar í 

einkalífi, samskiptaerfiðleikar, erfiðar heimilisaðstæður, einelti, streita, prófkvíði, kvíði, 

þunglyndi, sjálfsvígshætta, kynhneigð, áfengis- og fíkniefnavandamál, átröskun, ofbeldi og 

barnaverndarmál (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga Sederholm, 1999; Gysbers og 

Henderson, 2012; Helga Sigrún Harðardóttir, 1998; Menntamálaráðneytið, 1998; 2007). 

Viðmælendur mínir eru allar sammála um að álagið í starfi þeirra sé mikið og mörg verkefni 

sem þær þurfa að sinna, fyrir utan persónulegu ráðgjöfina, sem þær telja einnig vera of mikla. 

Þegar viðmælendur mínir voru spurðir út í skipulag starfsins og hvort skólastjórnendur leggðu 

upp ákveðna áætlun sem þeim bæri að fylgja, þá nefndu þær allar að þær stjórnuðu þessu 

sjálfar. Það er því athyglisvert að á sama tíma og þær fá „frjálsar hendur“ til að skipuleggja 

starf sitt frá skólastjórnendum taka þær að sér verkefni sem ekki eru flokkuð undir starfssvið 

náms- og starfsráðgjafa.  

Það gefur auga leið að þrátt fyrir að mikill tími fari í persónuleg málefni nemenda er ekki 

mikill tími til að sinna náms- og starfsfræðslu þegar mikið er um önnur verkefni til dæmis 

stundatöflugerð, hafa umsjón með valgreinum, sjá um ýmsa fræðslu og halda utan um 

áætlanir og kannanir svo eitthvað sé nefnt. Þó þær hafi „frjálsar hendur“ er hægt að skynja og 

heyra að skólastjórnendur og jafnvel þjónustumiðstöðvar hverfanna gera kröfur um að þær 

taki þessi persónulegu vandamál að sér að einhverju leyti. Þetta bendir til að náms- og 

starfsráðgjafarnir beri ábyrgð á þessum málum og eru það þungar byrgðar fyrir einn 

starfsmann. Það má jafnframt skynja að þær séu að kalla eftir ákveðnum ramma til að starfa 

eftir til að geta unnið innan síns starfssviðs. Það í samræmi við niðurstöður rannsóknar Ágústu 

Ruthar Ahrens Georgsdóttur (2015) en þar kom í ljós að 92% þátttakenda fannst æskilegt að 

vinna eftir heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun þó þeir gerðu það ekki. 

En að sama skapi þykir þeim erfitt að loka hjá sér dyrunum og banna nemendum að koma 

inn sem leita eftir persónulegri ráðgjöf vegna vanlíðanar. Þær vilja geta verið til staðar fyrir 
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nemendur og sinnt þeim eftir bestu getu. Ein nefndi að það væri frábært að gera fylgt 

ákveðnum ramma og haft til hliðsjónar áætlun Gysbers og Henderson, en þörfin væri bara það 

mikil að hún gæti ekki lokað hurðinni hjá sér. Í náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og 

Henderson (2012) kemur fram að þeir telja að náms- og starfsráðgjafar eigi einungis að nota 

30-40% af tíma sínum í  persónulega ráðgjöf.  

Þær nefndu að mikilvægt væri að auka þjónustu innan grunnskólanna og þörf væri fyrir 

fleiri stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. Það er í samræmi við tillögur starfshópa um eflingu 

náms- og starfsráðgjafar, sem lagði til að koma þurfi á heildrænni náms- og 

starfsráðgjafaráætlun og jafnframt að eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa skuli miðast við 

300 nemendur (Menntamálaráðuneytið, 2007; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; 

Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Fjöldi nemenda á stöðugildi náms- og starfsráðgjafa er 

misjafn á milli grunnskóla, eða allt frá 180 nemendur til 760 nemenda (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). Á Íslandi vantar skýrari stefnu hvað þetta varðar, þar sem ekki er til 

ákveðinn vinnurammi frá stjórnvöldum. Slíkur rammi myndi auðvelda skilgreiningu á starfi 

náms- og starfsráðgjafa og hjálpa þeim við að halda sig innan síns starfssviðs. Gysbers og 

Henderson (2012) telja að heildræn náms- og starfsráðgjafaráætlun auki gæði starfsins og 

tryggi betra aðgengi nemenda að náms- og starfsráðgjöf. 

Þrátt fyrir að mikill tími fari í persónulega ráðgjöf tengd persónulegum og félagslegum 

vandamálum nemenda, þá eru þær allar sammála um að þær séu hvorki sálfræðingar né 

félagsráðgjafar og hafi ekki mikla þekkingu á þeim sérfræðisviðum. Viðhorf viðmælenda eru í 

samræmi við 10. grein siðareglna Félags náms- og starfsráðgjafa, þar sem talað um að náms- 

og starfsráðgjafar skuli starfa innan menntun sinnar og reynslu (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

e.d.-a). Þar kemur fram að náms- og starfsráðgjöfum beri að þekkja skyldur sínar samkvæmt 

lögum og viðhalda þekkingu sinni. Það er athyglisvert að þó þær lýsi flestar mjög miklu álagi í 

starfi sínu tala þær allar jákvætt um starfið og finnst afskaplega gaman í vinnunni. 

Rannsakandi upplifði mikla togstreitu meðal viðmælenda, þar sem þær virðast stundum 

vera komnar inn á starfssvið sálfræðinga eða félagsráðgjafa. Þær upplifa sig bjarglausar þar 

sem þær sinna verkþáttum þar sem þörfin er mest og helst það í hendur við þær breytingar 

sem eiga sér stað í umhverfinu og samfélaginu hverju sinni. Hver ákveður hvað er mikilvægt 

hverju sinni, hvað hefur áhrif á þær ákvarðanir og hvaða þættir eru taldir það mikilvægir að 

nota þarf viðbótar fjármagn í þá? Rannsakandi telur að fjármagn til grunnskóla fyrir 
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stoðþjónustu sé ábótavant, skortur sé á áherslum og ákveðnum starfsramma fyrir náms- og 

starfsráðgjafa, sem þeir geta farið eftir. Allir þessir þættir hafa mikið að gera með það náms- 

og starfsráðgjafar geta ekki sinnt öllum þeim starfsskyldum sem þeim er ætlað að sinna. 

Viðmælendur mínir telja að erfitt sé að breyta einhverju, þar sem þær vilja vera til staðar fyrir 

nemendur. Þetta sýnir mikilvægi þess að auka þarf sálfræði og félagsráðgjafa þjónustu inn í 

grunnskólana, til þess að taka á þessum erfiðu málum sem lenda hjá náms- og starfsráðgjöfum. 

Rannsakandi hefur þá einnig fylgst með umræðu sem náms- og starfsráðgjafar virðast vera 

viðkvæmir fyrir, en það er umræðan um það hvort ráða eigi félagsráðgjafa inn í grunnskólana. 

Auðvitað eiga þeir ekki erindi inn í grunnskóla til þess að starfa sem náms- og starfsráðgjafar 

en þeir eiga fullt erindi sem félagsráðgjafar til þess að aðstoða við viðkvæmu erfiðu málin, sem 

börn og unglingar eru að kljást við. Í fullkomnu grunnskólakerfi væru stöður fyrir náms- og 

starfsráðgjafa á hverja 250-300 nemendur og félagsráðgjafi og sálfræðingur væri í hlutastarfi. 

Mikilvægt er að fagmaðurinn sé fær um að setja sér og öðrum mörk og starfi innan 

menntunar sinnar (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.-a; Sigrún Júlíusdóttir, 1999). Það er 

augljóst að það er erfitt að takmarka aðgang nemenda að persónulegri ráðgjöf þegar 

eftirspurnin er mikil. Þessar niðurstöður staðfesta þörfina fyrir heildræna áætlun og 

starfsramma fyrir starfið. Til þess að það skili sér inn í náms- og starfsráðgjafarstarfið þarf 

einnig að setja ákvæði inn í reglugerðir og lög til að mynda lagalegan ramma utan um 

starfsskyldur þeirra. Reglugerðarvinna er hafin á þessu sviði þar sem sett var inn í reglugerð 

árið 1990 ákveðinn starfsrammi og leiðbeiningar um starf náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum. Næsta skref væri að koma sambærilegum starfsramma og leiðbeiningum 

inn í reglugerð fyrir náms- og starfráðgjafa í grunnskólum. (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í stuðning frá Félagi náms- og starfsráðgjafa komu í ljós 

misjafnar skoðanir. Helmingur þeirra taldi að þær fengju stuðning ef þær leituðu eftir því, hinar 

upplifðu ekki mikinn stuðning. Ein nefndi að póstlistinn væri stundum ágætur. Önnur sagðist 

vera óánægð með félagið og vildi að eitthvað færi að gerast, hún talaði um að það væri 

„sofandi einhvers staðar undir sæng“. Að lokum nefndi sú þriðja að lítið væri í boði frá félaginu 

fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Það má velta vöngum yfir því hversu mikinn 

stuðning félagið á að veita félagsmönnum sínum og hvaða þætti þyrfti þá að efla. Það er einnig 

athyglisvert í ljósi ummæla viðmælenda míns um að félagið sé sofandi undir sæng, að 

starfslýsing náms-og starfsráðgjafa séu orðnar 13 ára gamlar. Rannsakandi telur mikilvægt að 
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starfslýsingar fagstétta séu skoðaðar og uppfærðar reglulega samhliða fagþróun þeirra. Þá 

mætti einnig skoða það hvort að félagið gæti ekki beitt sér fyrir þessari þróun, sem hefur orðið 

á persónlegri ráðgjöf í grunnskólum. Það gefur auga leið að fagmennska náms- og 

starfsráðgjafa gæti verið í hættu ef þeir halda áfram að sinna þessum erfiðu 

einstaklingsamálum. 

4.2 Undirbúningur fyrir starfið 

Viðmælendur mínir voru flestar sammála því að skortur hefði verið á undirbúningi fyrir þessi 

erfiðu persónulegu mál nemenda og hefðu þær viljað ýtarlegri fræðslu um helstu raskanirnar 

og hvernig þær eiga að vinna með nemendur með slíkar raskanir. Þessi niðurstaða er í 

samræmi við skýrslu Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006), þar sem fram kom að tæplega 

57% náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum töldu sig ekki hafa fengið nægan undirbúning undir 

starfið með menntun sinni. Þeir þættir sem þeir töldu helst vanta inn í námið var að leggja 

meiri áherslu á persónulega ráðgjöf og hvernig ætti að standa að ráðgjöf fyrir yngri börn. Í 

rannsókn Hjördísar Báru Gestsdóttur (2015) kom fram að 13% náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum töldu að bæta þyrfti þekkingu í náminu á sviði úrræða vegna prófkvíða og 

kvíðastjórnun. Sumar nefndu einnig að inn í námið þurfi að bæta við meiri „praktík“ í námið, 

eins og hvað á að gera, hvernig á að gera það og hvaða meðferðarúrræði virka best.  

Þær telja sig hvorki vera sálfræðinga né félagsráðgjafa, eins og fram hefur komið, en segja 

sig samt vanta betri undirbúning til þess að geta aðstoðað þessa nemendur að einhverju leyti. 

Sumar hafa verið duglegar að sækja sér endurmenntun eða símenntun á þessu sviði og hafa 

farið til dæmis á fræðslunámskeið um hugræna atferlismeðferð (HAM), kvíða, sjálfstyrkingu, 

reiðistjórnun, átröskun og fleiri námskeið. Flestar eru sammála um að þörf sé fyrir skipulagðari 

endurmenntun fyrir náms- og starfsráðgjafa og nefna að einnig mætti vera meira framboð af 

sérhæfðari endurmenntun fyrir grunnskólaráðgjafa. Þetta eru svipaðar niðurstöður og komu 

fram hjá rýnihópum sem birtar eru í skýrslu Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006), þar sem 

fram kom að náms- og starfsráðgjöfum fannst þörf á símenntun fyrir námsráðgjafa í 

grunnskólum. Það gæti því verið góð hugmynd að koma á skipulagðri námskeiðaröð í 

endurmenntun varðandi hvernig ætti að vinna með persónuleg vandamál nemenda. Slíkt 

námskeið myndi geta komið til móts við þarfir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. 

Í rannsókn Laufeyjar G. Kristinsdóttur (2015) kemur fram að rúmlega 47% náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum höfðu sótt fjögur eða fleiri endurmenntunarnámskeið, 
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fræðslufundi eða fyrirlestra um persónuleg málefni nemenda á síðustu tveimur árum. Það má 

álykta að það sé vegna þess að þær telja sig ekki vera nógu vel undirbúnar til að takast á við 

persónuleg málefni nemenda.  

Börn og ungmenni upplifa ýmis konar félagslega og sálræna erfiðleika og eru grunnskólarnir 

mikilvægir til að takast á við velferð og þarfir nemenda, þar sem nemendur eyða mestum tíma 

sínum. Mikilvægt er fyrir náms- og starfsráðgjafa að þekkja til helstu einkenna sálrænna og 

félagslegra vandamála til að hægt sé að veita börnum viðeigandi aðstoð og vísa þeim áfram til 

sérfræðings ef þörf þykir (Geldard og Geldard, 2010; Lightfoot o.fl., 2013; Truneckova og 

Viney, 2012).  

4.3 Helstu vandamál ráðþega 

Þegar helstu vandamál barna og unglinga eru skoðuð og ástæður fyrir komum þeirra til náms- 

og starfsráðgjafa virðist sem kvíðinn sé stærsta vandamálið, en einnig ber mikið á þunglyndi, 

vanlíðan og samskiptavanda. Þær nefna jafnframt vandamál eins og fjölskylduaðstæður, 

fíkniefnaneyslu, átröskun og sjálfskaðandi hegðun. En allt eru þetta vandamál sem lenda inn á 

borði hjá þeim sem sýnir enn og aftur þörfina fyrir sálfræði og félagsráðgjafarþjónustu inn í 

grunnskólana. Þar sem slík vandamál eru ekki sá fræðigrunnur sem náms- og starfsráðgjafar 

hafa menntun í (Geldard og Geldard, 2010; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga 

Sederholm, 1999). 

Örar breytingar og auknar kröfur samfélagsins, samhliða andlegum og líkamlegum þroska 

barna og unglinga, getur haft mikil áhrif og geta jafnvel verið upptök ýmissa vandamála í 

skólanum. Skortur á stuðningi heima fyrir og mismunandi fjölskyldu- og heimilisaðstæður geta 

verið undirliggjandi orsakir vandamála nemenda (Baker og Gerler, 2004; Geldard og Geldard, 

2010; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Þunglyndi, kvíði og félagsleg vandamál barna og unglinga hafa aukist með árunum, Í 

iðnvæddum ríkjum er kvíði og þunglyndi meðal algengustu geðsjúkdóma á meðal unglinga 

(Geldard og Geldard, 2010; Lightfoot o.fl., 2013; Myklestad, Røysamb og Tamps, 2012; Skrove, 

Romundstad og Indredavik, 2013). Í Bandaríkjunum er talið að eitt af hverjum fimm börnum 

og unglingum finni fyrir andlegum heilsubresti á einhverjum tímapunkti í lífi sínu (Mash og 

Hunsley, 2009). Rannsóknir á Íslandi benda jafnframt til að fleiri unglingar séu farnir að finna 

fyrir þunglyndiseinkennum undanfarin ár (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2015; Inga D. Sigfúsdóttir 
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o.fl., 2008), sem er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna (Kamkar, Doyle og 

Markiewicz, 2012; Lightfoot o.fl., 2013; Rudolph og Lambert, 2009). 

Viðmælendur tala um að komum til þeirra vegna kvíðavandamála hafi aukist mikið en það 

er í samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu viðfangsefni. Talið er að 

kvíðaraskanir séu á meðal algengustu geðraskana sem hrjá börn og unglinga (Inga D. 

Sigfúsdóttir o.fl., 2008; Örnólfur Thorlacius, Einar Guðmundsson og Þorvaldur Kristjánsson, 

2013).  

Geðraskanir barna og unglinga geta haft mjög neikvæð áhrif á lífshamingju þeirra og þroska. 

Þess vegna er mikilvægt að bregðast skjótt við þegar vandinn kemur í ljós til þess að koma í 

veg fyrir langvarandi erfiðleika, sem geta leitt til samskiptaerfiðleika og námserfiðleika, sem 

síðar geta leitt til brottfalls úr skóla (Embætti Landlæknis, 2012; Eiríkur Örn Arnarsson, 2010; 

Geldard og Geldard, 2010; Lightfoot o.fl., 2013; Rudolph og Lambert, 2009; Southam-Gerow 

og Chorpita, 2009). 
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5 Lokaorð 

Megin niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að mikið álag sé á náms- og starfsráðgjöfum 

í grunnskólum og mikill tími fari í persónulega ráðgjöf, þar sem þörfin fyrir slíka ráðgjöf er mikil. 

Þær eiga erfitt með að sinna öðrum verkefnum, eins og náms- og starfsfræðslu, sem mætir 

afgangi og telja nauðsynlegt að bæta við stöðugildum náms- og starfsráðgjafa til að auka 

þjónustuna. Það er athyglisvert að um leið og þær telja persónulegu ráðgjöfina of mikla þá vilja 

þær vera til staðar fyrir nemendur, vilja að börnin treysti sér og vilja koma vel fram við foreldra 

og skólastjórnendur. 

Áhugavert var að sjá að flestar töldu þær sig ekki hafa fengið nógu góðan undirbúning í 

námi sínu til að takast á við þessi erfiðu persónulegu mál nemenda. Helst þótti þeim vanta 

ýtarlegri fræðslu um helstu raskanir og hvernig ætti að aðstoða nemendur með slíkar raskanir. 

Kvíði og þunglyndi eru raskanir sem hafa aukist mikið á meðal barna og unglinga á síðustu 

árum og hefur komum til náms- og starfsráðgjafa fjölgað vegna þeirra. Það gefur auga leið að 

erfitt getur verið að aðstoða börn og unglinga með námsvanda þegar aðrir undirliggjandi 

þættir, eins og kvíði og þunglyndi hafa áhrif á námsvandann og stöðu nemandans.  

Rannsakandi vonar að niðurstöður rannsóknarinnar sýni fram á hversu mikilvægt það er að 

auka þekkingu nemenda í náms- og starfsráðgjafarnáminu á sviði persónulegra og félagslegra 

vandamála barna og unglinga til að auðvelda þeim að vísa málum áfram til réttra fagaðila. 

Jafnframt að bæta þurfi sálfræði og félagsráðgjafarþjónustu inn í grunnskólanna til að sporna 

við áframhaldandi þróun, svo að náms- og starfsráðgjafar geti sinnt öllum þáttum starfsins. 

Niðurstöðurnar sýna einnig fram á mikilvægi þess koma af stað undirbúningsvinnu opinberra 

aðila til að finna farveg fyrir skilgreiningu á starfsramma fyrir náms- og starfsráðgjafa til að 

auðvelda þeim starfið og sérstaklega fyrir starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum.  
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Viðauki 

Viðauki 1  Viðtalsrammi 

 

 Bakgrunnur 

o Aldur – nám – störf – reynsla – 

o hversu lengi starfandi sem náms- og starfsráðgjafi ? 

 Hvað varð til þess að þú ákvaðst að fara í náms- og starfsráðgjöf ? 

• Hvað felst í starfi þínu sem náms- og starfsráðgjafa ? 

• Leggja skólastjórnendur upp ákveðna áætlun sem þeir vilja að þú fylgir eða það sem  

þeir vilja fá út úr starfi þínu sem náms- og starfsráðgjafi? 

• Hver eru helstu verkefnin ? 

• Hver er þín upplifun af persónulegri ráðgjöf og fyrirferð hennar?  

o Hvernig skilgreinir þú persónulega ráðgjöf ? 

• Hver eru helstu vandamál ráðþega þinna sem sækja persónulega ráðgjöf ? 

• Hvernig tekst þú á við þessi vandamál? 

o Er auðvelt að meta hvenær er þörf á að vísa málum áfram? 

o Hvað nýtist þér best í persónulegri ráðgjöf, menntun, starfsreynsla, námskeið, 

handleiðsla, samstarf við aðra ráðgjafa, aðra fagaðila, tilteknar kenningar? 

o Finnst þér vanta eitthvað sérstakt til þess að glíma við persónulegu vandamálin? 

• Í persónulegri ráðgjöf, ertu að fara djúpt í málin og hitta einstaklinga oft og reglulega? 

• Þegar vísað er áfram til fagaðila, ertu í sambandi við tiltekna fagaðila í kjölfarið vegna 

einstaklingsins? 

• Hvert er mat þitt á því hversu vel undirbúin þú ert til að takast á við þau persónulegu 

og félagslegu vandamál sem hrjá nemendur? 

• Hverjir eru það aðallega sem sækjast eftir persónulegri ráðgjöf ? 

o Aldur og kyn 

• Hversu mikill tími telur þú að fari í  persónulega ráðgjöf ?  

o Ertu sátt við þann tíma 
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o Myndir þú vilja eyða minni eða meiri tíma í persónulega ráðgjöf ? 

• Þegar vísað er áfram til fagaðila, ertu í sambandi við tiltekna fagaðila í kjölfarið vegna 

einstaklingsins? 

• Myndir þú vilja verja meiri tíma í önnur verkefni heldur en persónulega ráðgjöf ? 

o Hvaða verkefni þá? 

• Eru einhver verkefni sem þú sinnir sem þér finnst ekki eiga vera í þínum verkahring ? 

• Upplifir  þú álag í starfi vegna einhverra sérstakra verkþátta sem þú sinnir ? 

• Hvað telur þú að hægt sé að gera til þess að minnka það álag ? 

• Nýtir þú þér handleiðslu vegna starfs þíns ? 

• Finnst þér vanta fleiri skyldufög í nám náms- og starfsráðgjafa sem snúa að börnum og 

líðan þeirra ? 

• Ertu dugleg að sækja þér endurmenntun? 

• Telur þú að þörf sé fyrir skipulagðri endurmenntun fyrir náms- og starfsráðgjafa? 

• Hvað finnst þér mikilvægast/skemmtilegast við starfið ? 

• Finnst þér þú fá stuðning frá félagi náms- og starfsráðgjafa? Hvaða stuðning þá? 

• Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við um persónulega ráðgjöf fyrir utan það sem 

við höfum rætt um ? 

• Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum ? 

 

 

 

 

 


