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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt, annars vegar að kanna vitneskju nemenda í efstu 

bekkjum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu á þjónustu náms- og starfsráðgjafa, hvort 

nemendur vissu að slík þjónusta væri í boði og hvað þjónustan fæli í sér. Hins vegar var 

markmið rannsóknarinnar að kanna aðgengi nemenda að náms- og starfsfræðslu. Í 

rannsókninni var notast við megindlega aðferðafræði. Spurningalisti var lagður fyrir 485 

nemendur í 5 grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að langflestir nemendur vita að þjónustan er í boði og  nemendur virðast í miklum mæli nýta sér 

þjónustuna. Skiptar skoðanir eru um hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er. Almennt virtust 

nemendur vita hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er varðandi verkþætti sem tengjast námi 

þeirra beint. Óvissa virtist hins vegar ríkja varðandi aðra verkþætti, líkt og agastjórnun. 

Niðurstöður sýna enn fremur að stór hluti nemenda virðist ýmist ekki vita hvað náms- og 

starfsfræðsla er eða hvort námsgreinin er kennd í þeirra skóla. Aðgengi að náms- og 

starfsfræðslu er ábótavant en aðeins þriðjungur nemenda sagði að námsgreinin væri kennd í 

þeirra árgangi. 
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Abstract 

The aim of this study was twofold. Firstly to explore what knowledge compulsory level 

students, aged 13-16, in the Reykjavík area have of school and career counseling services in 

their school, wether they knew this service is available to them and what it offers. Secondly, to 

explore students access to career education. In this study, quantitative methodology was used. 

Data was obtained by questionnaire which was administered to 485 students in 5 different 

compulsory schools in Reykjavík. The results indicate that most students are aware of the 

school and career counseling service in their school and most students use this service although 

opinions differ on the role of school counselors. Results also indicate that most students know 

the school and career counsellor‘s role when it concerned their studies directly. Results show 

that neither do students know if career education is taught in their school nor do they know 

what career education stands for. Furthermore results show that career education is deficient 

in schools at the compulsory level in Iceland and is only provided in a few schools, but only one 

third of the students said that career education was taught in their school. 
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Formáli 

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

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Hugmyndin að rannsókninni kviknaði í náminu en 

höfundi fannst lítið bera á náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum og hafði meðal annars sjálfur 

ekki aðgang að slíkri þjónustu á sinni grunnskólagöngu. Höfundur gekk í grunnskóla úti á landi 

og lauk þeirri skólagöngu árið 2005. Þetta sýnir meðal annars hversu ný náms- og 

starfsráðgjafarþjónusta er.  

Í dag er búið að tryggja öllum nemendum rétt á þjónustu náms- og starfsráðgjafa með 

lögum. Raunin er samt sem áður sú að ekki eru starfandi náms- og starfsráðgjafar í öllum 

grunnskólum landsins. Náms- og starfsráðgjafar geta haft jákvæð áhrif á líf nemenda og 

námsferil þeirra og ósk höfundar er sú að innan fárra ára munu allir nemendur landsins hafa 

aðgang að náms- og starfsráðgjöf.  

Það er þó ekki nóg að þjónustan sé í boði því nemendur verða einnig að vita af henni og 

vita hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er. Einn þáttur í náms- og starfsráðgjöf er náms- og 

starfsfræðsla. Kennsla í náms- og starfsfræðslu er talin mikilvæg forvörn gegn því að nemendur 

hverfi brott frá námi. Samt sem áður er kennslu í náms- og starfsfræðslu víða ábótavant í 

grunnskólum landsins. Því telur höfundur þessarar rannsóknar að mikilvægt sé að 

grunnskólanemendur viti í hverju þjónusta náms- og starfsráðgjafa felst. Ennfremur vildi 

höfundur kanna aðgengi nemenda að náms- og starfsfræðslu. 

 Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur prófessors í 

náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands ásamt Sunnu Þórarinsdóttur náms- og starfsráðgjafa. 

Ég færi þeim hér með mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar. 

Þátttakendur í rannsókn minni fá einnig góðar þakkir fyrir þátttöku en án þeirra hefði 

rannsóknin ekki orðið að veruleika. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir allan þann 

stuðning sem hún sýndi mér, sérstakar þakkir fær Valur Rafn fyrir ómetanlegan stuðning og 

hjálp við gerð þessarar rannsóknar.  
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1 Inngangur  
Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum landsins skaut rótum um og upp úr síðustu aldamótum. 

Þjónustan er enn í þróun en  á höfuðborgarsvæðinu má þó segja að komin sé nokkur reynsla á 

hana (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Náms- og starfsráðgjöf hefur enn ekki náð til allra 

grunnskóla landsins (Helga Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 

Rannveig Óladóttir, Sigrún María Hákonardóttir og Sigríður Bíldal Ruesch, 2014) þó svo að allir 

nemendur eigi rétt á slíkri þjónustu samkvæmt lögum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).   

Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi starf. Náms- og starfsráðgjafar liðsinna 

nemendum við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi og leita lausna ef upp 

kemur vandi í námi eða persónulegu lífi þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Einn þáttur náms- og starfsráðgjafar er náms- og starfsfræðsla og segir meðal annars í 

aðalnámskrá grunnskóla að nemendur skuli hljóta kennslu í náms- og starfsfræðslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Niðurstöður könnunar sýna samt sem áður að margir 

nemendur fara á mis við kennslu í náms- og starfsfræðslu (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). 

Þjónusta náms- og starfsráðgjafar innan grunnskóla og framhaldsskóla hefur verið 

rannsökuð hér á landi og vita nemendur í flestum tilvikum að þeir hafa aðgang að slíkri þjónustu 

en þekking nemenda er þó takmörkuð (Sunna Þórarinsdóttir, 2008; Edda Björk Viðarsdóttir, 

2001; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Vanþekking nemenda getur leitt til þess að þeir leiti 

síður aðstoðar náms- og starfsráðgjafa (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Sigríður Dísa 

Gunnarsdóttir, 2006; Sunna Þórarinsdóttir, 2008) en niðurstöður rannsókna benda til að náms- 

og starfsráðgjafar gegni mikilvægu hlutverki innan grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b; Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006). 

Lagasetningu um náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum má rekja til ársins 1991 (Lög um 

grunnskóla nr. 49/1991) en árið 2008 var réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólum tryggður samkvæmt lögum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Náms- og 

starfsráðgjöf á að standa öllum nemendum grunnskóla til boða, þess vegna er mikilvægt að 

nemendur hafi vitneskju um þjónustuna og viti í hverju hún er fólgin. Náms- og starfsráðgjöf í 

grunnskólum felst í því að sinna ýmiss konar velferðarstarfi sem snýr að nemendum, námi, líðan 

og framtíðaráformum þeirra. Markmið náms- og starfsráðgjafar er að aðstoða nemendur við að 

finna áhuga sínum, hæfileikum og kröftum farveg og efla færni nemenda til að taka farsælar 

ákvarðanir um nám og starf (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 
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Gysbers og Henderson (2012) lýsa starfi náms- og starfsráðgjafa með ákveðnu 

hlutverkalíkani (e. position model). Hlutverkalíkaninu er skipt í þrjú mismunandi stig. Á fyrsta 

stigi er áherslan á hlutverk (e. position) þar sem náms- og starfsráðgjafi sinnir ákveðnum 

hlutverkum og beinast þau mikið að því að leysa vanda og sinna persónulegri ráðgjöf. Á öðru 

stigi líkansins er náms- og starfsráðgjafi í þjónustuhlutverki (e. service). Þar aðstoðar náms- og 

starfsráðgjafi nemendur við náms- og starfsval, og litið er á starfið sem aðstoð við aðrar 

námsgreinar. Á þriðja stigi er hlutverk náms- og starfsráðgjafa skýrt og vel skilgreint og er starfið 

unnið eftir áætlun (e.program) sem felur í sér ákveðin markmið fyrir nemendur (Gysbers og 

Henderson, 2012).  

Hér á landi hefur verkþáttum náms- og starfsráðgjafa verið skipt í sex flokka (Sigurbjörg J. 

Helgadóttir, 2006). Þessir flokkar eru:  

1. Náms- og starfsráðgjöf; snýr meðal annars að ýmiss konar ráðgjöf tengda námi  

2. Persónuleg ráðgjöf; tekur fyrir persónuleg málefni eða vandamál nemenda 

3. Samráð; felur í sér samvinnu til dæmis við starfsfólk skólans og foreldra 

4. Fræðsla; náms- og starfsráðgjafar fræða nemendur meðal annars um 

persónulega og félagslega þætti 

5. Starfsþróun og innra starf; þessi þáttur tekur fyrir eigin starfsþróun og fræðslu til 

foreldra ásamt öðru 

6. Aðrir verkþættir; taka til að mynda fyrir þætti sem snúa að stefnumótun skólans.  

Þar sem þessi þjónusta er ný af nálinni í grunnskólum er forvitnilegt að vita hvort hún hafi þessa 

ásýnd í hugum nemenda. Í skýrslunni kemur greinilega fram að náms- og starfsráðgjafar vilja 

sinna í mun meiri mæli þáttum sem snerta náms- og starfsráðgjöf beint, eins og til dæmis náms- 

og starfsfræðslu (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006). Þessar niðurstöður eru í samræmi við könnun 

sem gerð var í grunnskólum landsins árið 2014. Þar kom í ljós að náms- og starfsfræðsla stendur 

ekki til boða fyrir stóran hluta grunnskólanemenda, þrátt fyrir ákvæði um slíka fræðslu en hún 

er aðeins í boði í 44% tilvika (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). 

Ungt fólk stendur í dag frammi fyrir flóknara náms- og starfsvali en áður meðal annars 

vegna þess að mun fleiri náms- og starfsleiðir eru í boði fyrir nemendur. Því er mikilvægt að 

undirbúa nemendur vel en rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning náms- og starfsráðgjafar. Með 

öflugri náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu eru meiri líkur á því að nemendur velji 

sér nám og störf sem henta þeim vel (Numminen og Kasurinen, 2003; OECD og European 

Commission, 2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Nemendur sem hljóta náms- og 
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starfsfræðslu hafa skýrari hugmynd um framtíð sína og eiga auðveldara með að taka ákvarðanir 

(Baker og Taylor, 1998; Whiston og Brecheisen, 2002; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007b).  

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir framkvæmdi tvær rannsóknir sem sýna fram á ávinning náms- og 

starfsfræðslu. Niðurstöður rannsóknanna sýndu að nemendur sem hljóta markvissa kennslu í 

náms- og starfsfræðslu eru líklegri til að hafa valið sér námsbraut við lok grunnskóla (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2007b, 2010.) Nemendur eru einnig líklegri til að verða færari í að taka 

ákvarðanir um nám og störf og haldast frekar í störfum sem þeir velja sér (Blustein, Phillips, 

Jobin-Davis, Finkelberg og Roarke, 1997).  

Af þessu má sjá að mikilvægi náms- og starfsfræðslu er mikið og vinna verður að því að 

koma námsgreininni í fastan sess í öllum skólum landsins. Hægt er að álykta af niðurstöðum 

þessara rannsókna að þeir nemendur sem hafa ekki aðgang að náms- og starfsráðgjöf fari á mis 

við mikilvæga þjónustu sem gæti haft jákvæð áhrif á nám og líf þeirra. Þeir nemendur sem njóta 

aðstoðar náms- og starfsráðgjafa hækka í mörgum tilfellum einkunnir sínar, eru líklegri til að 

hafa meiri metnað og ljúka frekar námi en þeir nemendur sem ekki hafa hlotið ráðgjöf (Scheel 

og Gonzalez, 2007; Schlossberg, Morris og Lieberman, 2001; Cook og Kaffenberger, 2003; 

Lapan, Gysbers og Petroski, 2001).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að nemendur hafa óljósa hugmynd um þjónustu og hlutverk 

náms- og starfsráðgjafa (Agnes Ósk Snorradóttir, Edda Björk Viðarsdóttir, Erna Jóhannsdóttir, 

Kolbrún Björnsdóttir og Kristjana Katrín Þorgrímsdóttir, 2001; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; 

Kuhn, 2004; Fox og Butler, 2007; Sunna Þórarinsdóttir, 2008). Slík vanþekking getur leitt til þess 

að nemendur leiti sér síður aðstoðar náms- og starfsráðgjafa.  

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt, annars vegar að kanna vitneskju nemenda í 

efstu bekkjum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu á þjónustu náms- og starfsráðgjafa, hvort 

nemendur vissu að slík þjónusta væri í boði og hvað þjónustan fæli í sér. Hins vegar var 

markmið rannsóknarinnar að kanna aðgengi nemenda að náms- og starfsfræðslu. Náms- og 

starfsráðgjöf á að vera fyrir alla nemendur og því er mikilvægt að skoða þekkingu þeirra og 

viðhorf á þjónustu náms- og starfsráðgjafar. Í skýrslum Mennta- og menningarmálaráðuneytis 

(2011, 2014a, 2014b) kemur fram að náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðsla er 

mikilvægur þáttur í skólagöngu nemenda. Því er nauðsynlegt að kanna hver staðan í 

grunnskólum landsins er í dag. Vanþekking nemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa getur 

komið í veg fyrir að nemendur leiti eftir aðstoð (Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001; Edda Björk 

Viðarsdóttir, 2004). Eðlilegt er að nemendur leiti ekki til náms- og starfsráðgjafa ef þeir vita ekki 
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hvaða þjónustu þeir geta fengið. Með því að kanna vitneskju nemenda á þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa er hægt að sjá hvort mögulega þurfi að bæta þjónustuna á einhverjum sviðum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa einnig enn betri mynd af stöðu náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum landsins. Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist náms- og 

starfsráðgjöfum, skólastjórnendum og yfirvöldum. Hér á eftir verður fjallað um sögu og hlutverk 

náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum landsins ásamt því að farið verður yfir löggjöf náms- og 

starfsráðgjafar á Íslandi. 

 

1.1 Saga og hlutverk náms- og starfsráðgjafar 

Saga náms- og starfsráðgjafar hér á landi er fremur stutt og er það jafnvel talin helsta ástæða 

þess að íslenskir nemendur virðast ekki nýta sér þjónustuna á sama hátt og bandarískir 

nemendur, einnig virðast bandarískir nemendur hafa betra aðgengi að þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa (Stefanía Ægisdóttir og Lawrence H. Gerstein, 2000; Sunna Þórarinsdóttir, 2008). 

Saga stéttarinnar helst í hendur við löggjöf en hún er nauðsynleg svo að tryggja megi öllum 

nemendum jafnt aðgengi að þjónustunni. Því er vert að kanna vitneskju nemenda um aðgengi 

þeirra að náms- og starfsráðgjöf og hvert hlutverk og markmið náms- og starfsráðgjafar eru en 

þau geta verið af margvíslegum toga. Fyrst er þó mikilvægt að skoða upphaf og þróun náms- og 

starfsráðgjafar.  

 

1.1.1 Saga, löggjöf og aðalnámskrá 

Náms- og starfsráðgjöf á Íslandi á sér ekki langa sögu og er hún enn að festa sig í sessi í 

grunnskólum landsins (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Menntamálaráðuneytið, 2007). Þróunin 

fór hægt af stað en árið 1981 var Félag námsráðgjafa stofnað (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006) 

og árið 1996 kom fram, í ályktun skólastjórnenda, að þörf væri á að ráða námsráðgjafa til starfa 

í grunnskólum (Krafa um námsráðgjafa í grunnskóla, 1996). Sérstakt átak var í gangi á árunum 

1989-1991 á vegum Menntamálaráðuneytisins sem varð til þess að námsráðgjafar voru ráðnir 

til starfa í nokkrum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu (Menntamálaráðuneytið, 1991).  

Lög um náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum má rekja til ársins 1991 en þá voru lög um 

aðgengi að slíkri þjónustu sett í grunnskólalög. Í lögunum segir að námsráðgjafar skulu starfa við 

grunnskóla eða fræðsluskrifstofur og annast persónulega ráðgjöf og náms- og starfsráðgjöf. Þar 
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kemur einnig fram að námsráðgjafar, í samvinnu við kennara, eigi að annast náms- og 

starfsræðslu (Lög um grunnskóla nr. 49/1991).   

Í grunnskólalögum frá árinu 1995 var námsráðgjöf felld undir sérfræðiþjónustu skólanna og 

þá var öllum sveitarfélögum skylt að sjá til þess að skólarnir hefðu slíka sérfræðiþjónustu (Lög 

um grunnskóla nr. 66/1995). Þegar rekstur grunnskóla fluttist yfir til sveitarfélaganna árið 1996 

fjölgaði námsráðgjöfum innan grunnskóla, meðal annars vegna þrýstings frá skólastjórum í 

Reykjavík en þeir vildu námsráðgjafa í alla grunnskóla Reykjavíkur (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 

2006).  Grunnskólalögin breyttust árið 2008 en þá var réttur nemenda til náms- og 

starfsráðgjafar tryggður í lögum. Þar segir: ,,nemendur eiga rétt á að njóta náms- og 

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

starfsráðgjafa“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að mikilvægt sé að nemendur geti leitað aðstoðar í 

skólanum ef upp kemur vandi í námi eða starfi þeirra. Einnig er tekið fram að þegar skyldunámi 

barna er lokið skuli nemandi hafa fengið náms- og starfsráðgjöf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Í 28. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að börn 

hafi rétt til menntunar og allir eiga að njóta sömu tækifæra. Aðildarríki skulu ,,sjá til þess að 

upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval séu fyrir hendi og aðgengilegar öllum 

börnum.“ Barnasáttmálinn var lögfestur hér á landi 20. febrúar árið 2013 og er því hluti af 

íslenskri löggjöf (Barnaheill, e.d.). Lög um náms- og starfsráðgjöf undirstrika að þjónustan skuli 

vera í boði fyrir alla nemendur í grunnskólum landsins. Fleiri þættir eiga þátt í þróun 

greinarinnar og má þar nefna Félag náms- og starfsráðgjafa [FNS] og háskólanám í náms- og 

starfsráðgjöf á Íslandi. 

Félag náms- og starfsráðgjafa miðar að því að efla fagþekkingu og þjónustu náms- og 

starfsáðgjafa í landinu og hefur alla tíð unnið gott starf í þágu fagstéttarinnar (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2003). Félag náms- og starfsráðgjafa gerði almenna starfslýsingu á starfi náms- 

og starfsráðgjafa meðal annars til þess að skilgreina starf þeirra á vettvangi og auðvelda mótun 

starfsímyndar þeirra (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003). Enn hefur ekki verið gefin út nýrri 

starfslýsing en hún er orðin býsna gömul og því spurning hvort hún eigi enn við. Félagið hefur 

einnig unnið að fagþróun stéttarinnar með gerð siðareglna sem og lögverndunar á starfsheiti 

náms- og starfsráðgjafa (Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, 2010).  Stórt skref var svo 

stigið í fagþróun námsráðgjafar þegar Félagsvísindadeild Háskóla Íslands stofnsetti námsbraut í 

námsráðgjöf árið 1990.  
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Í upphafi var námið heildstætt eins árs diplómanám á framhaldsstigi en haustið 2004 

breyttist námið, þegar komið var á fót meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf. Námið var í 

tveimur hlutum, diplómanám og rannsóknarnám til meistaragráðu. Nemendur höfðu því val um 

að ljúka diplóma-gráðu eða meistara-gráðu. Námið er í dag alfarið komið yfir á meistarastig til 

tveggja ára (Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, 2010). Námið þróaðist og breyttist til 

þess að unnt væri að mæta auknum kröfum samfélagsins  um fagþekkingu á sviði náms- og 

starfsráðgjafar. Með þessu var einnig verið að tryggja gæði þjónustunnar sem veitt er af hálfu 

fagstéttarinnar  (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007a).  

Í gegnum tíðina hafa yfirvöld metið náms- og starfsráðgjöf til að skoða hvað megi betur 

fara (Menntamálaráðuneytið, 1998; 2007; 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a) 

og hefur það mat bætt gæði þjónustunnar að einhverju leyti þó svo að lítið mat hafi farið fram á 

náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum. Árið 2008 var til að mynda skipuð nefnd til að kanna 

mikilvægi þess að efla náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum landsins sem úrræði 

gegn brotthvarfi nemenda. Niðurstöður hópsins voru að móta þyrfti stefnu í náms- og 

starfsráðgjöf og setja upp gæðastaðla fyrir starfið. Nefndin lagði einnig til að reglugerð um störf 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum yrði samin (Þingskjal nr. 353/2008-2009). Árið 2016 

hefur sú reglugerð enn ekki litið dagsins ljós. 

Í skýrslu, frá árinu 2012 sem unnin var á vegum Forsætisráðuneytisins, kemur fram að  efla 

þurfi náms- og starfsráðgjöf og tryggja að þjónustan sé í boði í öllum grunnskólum á landinu. 

Þjónustan þarf að standa öllum nemendum til boða frá upphafi grunnskólanáms til að leiðbeina 

nemendum um námsval og verkefni sem ýta undir og viðhalda áhuga þeirra á námi 

(Forsætisráðuneytið, 2012). Meðal annars var lagt til að efla menntun náms- og starfsráðgjafa á 

sviði atvinnulífs, verk- og tæknimenntunar og starfsfræðslu. Þá var enn fremur lagt til að náms- 

og starfsráðgjöfum yrði gefið færi á því að uppfæra þekkingu sína á starfsnámi og yrði það gert í 

samvinnu við skóla, sveitarfélög og Mennta- og menningarmálaráðuneytið með skipulagðri 

dagskrá í þrjá daga. Náms- og starfsráðgjöfum væri þá til að mynda boðið að heimsækja 

verknámsskóla og fá kynningu á starfsnámi (Forsætisráðuneytið, 2012). Þessari tillögu hefur 

heldur ekki verið framfylgt.  

Náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum hefur farið sífellt fjölgandi. Til að mynda voru 45 

stöðugildi á landinu árið 2003, þar af 34,4 stöðugildi á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2014 voru alls 

81,7 stöðugildi á landinu og þar af 50,2 á höfuðborgarsvæðinu (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2006; 2014).  
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Starf náms- og starfsráðgjafa hefur einnig tekið breytingum í takt við skólakerfið og 

samfélagið en framboð á námi og störfum hefur fjölgað og kröfur samfélagsins aukist. Það gerir 

það að verkum að í dag standa nemendur frammi fyrir flóknu náms- og starfsvali og því er 

mikilvægt að nemendur fái aðstoð og upplýsingar um nám og störf (Numminen og Kasurinen, 

2003; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; 2000; 2007b).  

Þó svo að saga náms- og starfsráðgjafar á Íslandi sé fremur stutt má marka að mikil þróun 

hefur orðið frá upphafi náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum landsins, þó má finna ýmsa 

vankanta, eins og til dæmis þá að enn hafi fram komnar tillögur um eflingu þjónustunnar ekki 

verið framkvæmdar. Einnig má nefna að enn vantar reglugerð um starf náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum og því má vænta þess að starf og hlutverk mótist með ólíkum hætti í mismunandi 

grunnskólum. Því ert vert að skoða nánar hlutverk og markmið náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólum áður en lengra er haldið. 

 
 

1.1.2 Hlutverk og markmið náms- og starfsráðgjafar 

Náms- og starfsráðgjöf, líkt og önnur þjónusta, á sér sögulegar rætur og lögin móta hlutverk 

þjónustunnar. Hlutverk og markmið náms- og starfsráðgjafa innan grunnskóla eru margvísleg.  

Náms- og starfsráðgjöf er fyrirbyggjandi starf sem felst í því að efla vitund nemenda um 

viðhorf sín, hæfni og áhuga svo að þeir megi njóta sín í námi og starfi, að efla færni nemenda til 

að taka farsælar ákvarðanir um nám og starf (European Commission, 2013; Zelloth, 2009; 

Menntamálaráðuneytið, 2009; Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.).  

Markmið náms- og starfsráðgjafar er meðal annars að hjálpa nemendum að skilja 

menntakerfið og vinnumarkaðinn, aðstoða þá við að vinna úr upplýsingum og finna nám og 

störf við hæfi (Menntamálaráðuneytið, 2009; Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.). Náms- og 

starfsráðgjafar aðstoða nemendur við að leita lausna ef upp koma vandamál í námi eða lífi 

þeirra, veita nemendum ráðgjöf um nám og störf auk þess að veita persónulega ráðgjöf.  

Hlutverk þeirra er að vera trúnaðar- og talsmenn nemenda og standa vörð um velferð allra 

nemenda. Náms- og starfsráðgjafar eru bandamenn nemenda, starfa í þágu þeirra og sjá til þess 

að nemendur búi við jafnrétti innan skólans (Menntamálaráðuneytið, 1998; 2007; Félag náms- 

og starfsráðgjafa, e.d.).  

Þegar hlutverk náms- og starfsráðgjafa á Íslandi eru skilgreind er hvergi hægt að sjá að 

náms- og starfsráðgjafar vinna eftir áætlunum (Menntamálaráðuneytið, 2007; Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2014a; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). Bendir þetta til þess að náms- 

og starfsráðgjöf hér á landi sé ekki komin á þriðja stig hlutverkalíkans Gysbers og Henderson 

(2012).  

Menntamálaráðuneytið gaf út skýrslu um eflingu náms- og starfsráðgjafar árið 1998. 

Skýrslan fjallaði meðal annars um hlutverk og verksvið náms- og starfsráðgjafa. Þá var starfi 

náms- og starfsráðgjafa skipt í stórum dráttum í tvennt, ráðgjöf um nám og störf og 

persónulega ráðgjöf. Í skýrslunni eru helstu verkþættir náms- og starfsráðgjafa dregnir saman 

eins og þeir birtast í árskýrslum þeirra. Helstu verkþættir eru: ráðgjöf – almenn ráðgjöf og 

einstaklingsbundin (persónuleg), námstækni, aðstoða vegna námsvanda, greining á vanda, 

samstarf, samskipti vegna sérkennslu og þátttaka í fundum, námskeiðum og ráðstefnum 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Fram kemur að persónuleg ráðgjöf veldur náms- og 

starfsráðgjöfum álagi í starfi. Einnig kemur fram að náms- og starfsfræðslu virðist ekki sinnt á 

markvissan hátt. Þá, árið 1998, er lagt til að náms- og starfsfræðsla fái aukið vægi í efstu 

bekkjum grunnskóla og í framhaldsskólum og að komið verði á skylduáföngum og valáföngum í 

náms- og starfsfræðslu. 

Árið 2006 var gerð greining á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur 

(Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006). Þar var meðal annars fjallað um verkþætti náms- og 

starfsráðgjafa. Verkþáttum var skipt upp í sex flokka: 

1. Náms- og starfsráðgjöf, felur í sér ráðgjöf um náms- og starfsfræðslu, eins og til 

dæmis ráðgjöf varðandi nám, námstækni, valáfanga og ráðgjöf um framhaldsnám 

nemenda. Náms- og starfsráðgjafar sinntu þessum verkþáttum mest en vildu samt 

sem áður sinna þeim mun meira.  

2. Persónuleg ráðgjöf, felur í sér ráðgjöf um persónuleg málefni nemenda. Má þar 

nefna ráðgjöf í sambandi við hegðun, persónuleg sambönd, áföll/krísur. Þessum 

verkþáttum vildu náms- og starfsráðgjafar sinna minna en þeir gerðu. Persónuleg 

ráðgjöf felur einnig í sér eftirfylgni við þiggjendur einstaklings- eða hópráðgjafar, 

hópráðgjöf um samskipti/félagslega færni og formlegt mat á framförum nemenda 

eftir að hafa tekið þátt í einstklings-/hópráðgjöf. Þessum verkþáttum vildu náms- og 

starfsráðgjafar sinna mun meira. 

3. Samráð. Náms- og starfsráðgjafar sinntu verkefnum í samráði við starfsfólk í 

sambandi við hegðun nemenda, höfðu samráð við stofnanir um einstaka nemendur, 

tóku þátt í teymisvinnu, höfðu samráð við foreldra um málefni sem snertu 



17 
 

framgöngu nemenda, voru skólastjórnendum til ráðgjafar til dæmis um skólastefnu 

og námskrá og vori í samstarfi við uppeldisaðila í hverfinu. Náms- og starfsráðgjafar 

sinntu samráði um hegðun nemenda í mun meiri mæli en þeir vildu. Þeir vildu taka 

meiri þátt í samráði innan og utan skólans. 

4. Fræðsla. Náms- og starfsráðgjafar sinntu meðal annars fræðslu um einelti, 

misnotkun vímuefna, samskipti, persónulega þætti, félagslega þætti, tengsl við aðra 

og persónulegan þroska. Mest sinntu þeir fræðslu um einelti og vímuefni en vildu 

sinna vímuefnafræðslu í minna mæli. Allri annarri fræðslu vildu náms- og 

starfsráðgjafar sinna í mun meiri mæli en þeir gerðu.  

5. Starfsþróun og innra starf náms- og starfsráðgjafa. Hér má nefna þætti sem snúa að 

eigin starfsþróun, til dæmis ráðstefnur eða endurmenntunarnámskeið. Að uppfræða 

foreldra meðal annars um hlutverk og aðgerðir náms- og starfsráðgjafa, skrá mál 

nemenda í skráningakerfi skólans, fylgjast með því hvernig tíma er varið til 

mismunandi þátta í starfinu. Öllum þessum verkþáttum vildu náms- og 

starfsráðgjafar sinna mun oftar en þeir gerðu. Einum verkþætti vildu þeir sinna 

sjaldnar og það var að skrá mál nemenda í skráningakerfi náms- og starfsráðgjafa.  

6. Aðrir verkþættir. Samhæfing sérstakra viðburða og áætlana í þágu skólans sem 

varða nám, störf eða persónuleg/félagsleg málefni nemenda, samhæfa viðbrögð 

skólans vegna áfalla, taka þátt í stefnumótun innan skólans í lífsleikni, stýra eða 

samhæfa endurmenntunarnámskeið fyrir kennara og þátttaka í stundaskrárgerð. 

Þessum verkþáttum vildu náms- og starfsráðgjafar sinna oftar. Öðrum verkþáttum 

vildu þeir sinna sjaldnar, eins og til dæmis að sitja yfir í prófum, sjá um 

forfallakennslu, viðhalda/fylla út skjöl sem skrá námsárangur, mætingu og fleira og 

sinna gæslu til dæmis á böllum eða í matsal.  

Í þessari skýrslu kemur fram að náms- og starfsráðgjöfum þyki vera of lítil áhersla á þann hluta 

starfsins sem tengist náms- og starfsráðgjöf beint (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006).  

 Markmið þjónustu náms- og starfsráðgjafar eru inngrip varðandi tilfinningarleg, 

persónuleg, félagsleg og námstengd vandamál. Helsta hlutverk náms- og starfsráðgjafa innan 

grunnskóla er að stuðla að velferð allra nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2007). Hlutverk 

náms- og starfsráðgjafa er enn fremur að styðja nemendur til að efla vitund sína um áhuga, 

viðhorf og hæfileika. Þeir veita nemendum aðstoð við námsval og persónuleg málefni (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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Í skýrslu um greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum í Reykjavík kemur 

fram að allt að 50-70% tíma þeirra fer í einstaklingsráðgjöf. Þetta er mun meiri tími en gert er 

ráð fyrir samanber náms- og starfsráðgjafaáætlun Gysbers og Henderson (2012) en í henni er 

gert ráð fyrir að 15-25% af tíma fari í einstaklingsráðgjöf. Rannsókn Ingibjargar Ebbu 

Björnsdóttur (2014) sýnir fram á að náms- og starfsráðgjafar vilja í meiri mæli sinna fræðslu um 

starfsþróun og atvinnulíf en í dag fer mikill tími náms- og starfsráðgjafa hér á landi í persónulega 

eða einstaklingsráðgjöf (Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Sandra Þóroddsdóttir, 2012; 

Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006).  

Rannsóknir hafa sýnt að margir nemendur hafa ekki aðgang að náms- og starfsfræðslu eða 

að einungis eldri nemendur hljóta slíka fræðslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995). Í skýrslu, frá 

árinu 2014, um náms- og starfsfræðslu í grunnskólum kemur fram að margir nemendur hljóta 

ekki náms- og starfsfræðslu en hún er aðeins í boði í 44% tilvika (Helga Tryggvadóttir o.fl.). Efla 

þarf náms- og starfsfræðslu í grunnskólum landsins en Organisation for Economic Co-Operation 

and Development [OECD] (2003) bendir á að þjónusta náms- og starfsráðgjafa eigi ekki 

eingöngu að aðstoða nemendur að velja sér nám eða störf, heldur leggja áherslu á að hjálpa 

þeim að þróa valfærni og hæfni til að stjórna náms- og starfsferli sínum (e. career self-

management skills). Valfærni er skilgreind sem öll færnisvið sem veita skipulagðar leiðir fyrir 

einstaklinga til að greina og skipuleggja sjálfsvitund, náms- og starfstengdar upplýsingar og 

hæfni til að taka ákvarðanir og framkvæma þær (European lifelong guidance policy network, 

2010).  

Ferlið þróast frá unga aldri og með kennslu í náms- og starfsfræðslu er ferlið örvað (Super, 

1990). Áður en lengra er haldið er vert að skoða nánar þróun náms- og starfsferils einstaklinga 

en rannsóknir og fræðikenningar um þróun náms- og starfsferils er undirstaða náms- og 

starfsráðgjafar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Frá slíkum kenningum fáum við vitneskju um 

hvaða hæfni og viðhorf þarf að örva í náms- og starfsfræðslu (Super, 1990) en það var með 

vaxandi þekkingu á þróun náms- og starfsferils sem vöxtur varð á faglegri náms- og starfsráðgjöf 

á síðari helming 20. aldar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). 

 

1.2 Þróun náms- og starfsferils 

Starfsferil er hægt að skilgreina á tvo vegu, annars vegar á hlutlægan hátt og hins vegar 

huglægan. Þegar talað er um hlutlæga skilgreiningu er átt við feril einstaklinga gegnum 

stofnanir eða fyrirtæki sem þeir starfa hjá. Þetta getur tekið yfir öll störf sem einstaklingar 
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gegna á ævi sinni. Með huglægri skilgreiningu er átt við starfsreynslu einstaklinga og væntingar 

sem þeir hafa í gegnum starfsferil sinn (Savickas, 2005).  Starfsferilskenningar leitast við að 

útskýra og túlka það ferli sem einstaklingar ganga í gegnum þegar þeir þroskast og þróast, þá 

stefnu sem starfsferill þeirra tekur og gera þann feril merkingarbæran. Markmið 

starfsferilskenninga er að greina hvernig einstaklingar byggja starfsferil sinn gegnum 

persónulega og félagslega hugsmíðahyggju. Starfsferilskenningar horfa á samhengið á milli 

einstaklings og umverfis hans, hvernig einstaklingur aðlagar sig að umhverfinu (Savickas, 2013).  

Lífsskeiðskenningar (e. life span development theory) miða að því að starfsþróun 

einstaklings sé í mótun alla hans ævi og að þróunin taki tillit til þroska hans hverju sinni, alveg 

frá barnæsku til starfsloka. Lífsskeiðskenningar greina frá því hvaða þættir það eru sem hafa 

áhrif á einstakling og hvers vegna starfsþróun og starfsferill hans hefur farið þá leið sem raun 

ber vitni (Super, 1990). Super var fyrstur til að leggja það fram að líta ætti á starfsþróun sem 

ferli yfir alla ævina. Samkvæmt lífsskeiðskenningu hans byrjar starfsþróun einstaklinga á unga 

aldri, sem forvitni og löngun þeirra til að svala henni með upplýsingaöflun. Ákvarðanatökuferli 

nemenda, í tengslum við náms- og starfsval, hefst á grunnskólaaldri þegar nemendur þróa 

áhuga sinn og tengja hæfni sína, getu og kunnáttu við vinnumarkaðinn (Gottfredson, 2005; 

Super, 1990).  

Super þróaði módel sem sýnir hvernig börn þróa sjálfsvitund (e. self-concept) sína en sú 

vitund felur í sér áætlanagerð (e. planning), ákvarðanir um starfsferil (e. career decision making) 

og tímaskyn (e. time perspective). Módelið gerir grein fyrir því að forvitni sé ein af frumhvötum 

barns og henni sé svalað með könnun (e. exploration) sem er mikilvægur hluti af 

starfsferilsþróun sem fylgir barni alla ævi. Þegar börn kanna umhverfi sitt eru þau að safna 

upplýsingum en slík upplýsingaöflun er stór partur af þróun og þroska barna svo að þau nái 

árangri þegar þau fara yfir á unglings- og fullorðinsár (Savickas, 2013). Samkvæmt Super er 

sjálfsmynd (e. self-concept) einstaklinga mikilvæg. Þróun náms- og starfsferils er samofin þróun 

sjálfsmyndar, umhverfi og reynslu en sjálfsmynd er drifkrafturinn í náms- og starfsvali 

einstaklinga. Super taldi mikilvægt að virk upplýsingaöflun og fræðsla um nám og störf fari fram 

á aldrinum 15-17 ára, til að efla sjálfsþekkingu og starfsþroska nemenda (Savickas, 2013).  

Super kom fram með náms- og starfsfræðsluáætlun og þar lýsir hann uppbyggingu fræðslu 

um nám og störf. Áætlun þessi byggist á fjórum þáttum sem leiða að tiltekinni starfshneigð (e. 

career orientation) (Super, 1990). Þættirnir eru starfsáætlun (e. career planning) (Super, 1990), 

starfskönnun (e. career exploration) (Super, 1990) sem elur af sér viðhorf til tiltekinna starfa (e. 



20 
 

career development attitudes) (Super, 1990) sem og ákvarðanatöku (e. decision making) (Super, 

1990) og starfsþekkingar (e. world of work) (Super, 1990). Starfsþekking leiðir svo til 

starfsþróunarþekkingar og hæfni (e. career development knowledge and skill) (Super, 1990; 

Sharf, 2010).  

Starfsáætlun snýst um það hve mikið nemendur hafa hugsað um upplýsingar sem þeir hafa 

fengið um nám og störf ásamt því hversu mikið nemendur telja sig vita um tiltekin störf. 

Mikilvægt er að nemendur búi til sína eigin starfsáætlun og þarf sú áætlun að innihalda 

framtíðarsýn þeirra hvað varðar nám og starf, hvar þeir sjái sig í framtíð sinni og við hvað þá 

langar að starfa. Í áætluninni kemur fram hvað nemendur læra um störf í sínu nánasta umhverfi 

og má þar nefna í náms- og starfsfræðslu í skólanum, í sumarvinnu eða starfsþjálfun. Slík áætlun 

byggir fremur á því hvað nemendur telja sig vita um tiltekin störf en hvað þeir vita með fullri 

vissu (Super, 1990). 

Starfskönnun felst í því að nemendur kanna nám og störf sem þeir telja að séu áhugaverð 

og afla sér upplýsinga. Könnunin felur því í sér viðhorf til náms og starfa. Þar að auki er horft til 

þess hvernig og hversu víðtækrar þekkingar nemendur afla sér sem og hvernig þeir nýta sér 

þekkingu sína. Í starfskönnun þarf að koma fram hversu miklar upplýsingar nemendur fá og 

hvaðan þær koma. Þá fer að líða að því að nemendur þurfa að taka ákvörðun (super, 1990). 

Ákvarðanataka er mikilvægt skref í starfsþroska nemenda en á þessum tíma læra 

nemendur að þekkja ákvarðanatökuferlið. Ferlið felur í sér að nemendur geti tekið upplýsta 

ákvörðun sem byggð er á þekkingu þeirra og hugsun um starfsáætlun. Ákvarðanatökuferlið 

leiðir af sér að nemendur verða hæfari til að taka ákvörðun um náms- og starfsþróun sína en 

það að nemendur viti á hverju byggja skal slíkar ákvarðanir er mikilvægt (Super, 1990).  

Starfsþekking felur í sér sjálfsþekkingu nemenda, að þeir viti hvað þeir vilja og þekki námið 

sem þeir sækja um og seinna meir starf. Starfsþekking felur einnig í sér mikilvæg atriði sem snúa 

að ráðgjöf sem nemendur hljóta um náms- og starfsval. Mikilvægt er að vita hvenær æskilegt er 

að kanna áhuga og hæfni nemenda, hvernig hægt er að læra um störf og hvers vegna 

einstaklingar skipta um starf. Einnig þurfa einstaklingar að læra það ferli sem fylgir því að sækja 

um starf. Svo að náms- og starfsþróun nemenda megi verða sem farsælust þurfa nemendur að 

hafa góða sjálfsþekkingu (Super, 1990). 

Super taldi að sjálfsvitund (e. self-concept) og þróun hennar gegndi mikilvægu hlutverki í 

náms- og starfsþróun. Sjálfsvitund vísar til þess hvaða augum einstaklingur lítur sjálfan sig og 

umhverfi eða þær aðstæður sem hann er í. Super taldi að sjálfsvitund væri blanda af 
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líffræðilegum einkennum, félagslegu hlutverki einstaklings og mat hans á því hvernig aðrir 

einstaklingar bregðast við honum sjálfum. Sjálfsvitund nær einnig yfir þær hugmyndir sem 

einstaklingur hefur um sjálfan sig og þær aðstæður sem hann er í. Hegðun einstaklings og 

hvernig hann bregst við í tilteknum aðstæðum gefur upplýsingar um persónuleika hans, þarfir, 

gildi og áhuga (Sharf, 2010). Samkvæmt Super þróast sjálfsvitund barns í gegnum hegðun þess 

með könnun (e. exploratory behavior) sem leiðir til upplýsingaöflunar, að herma eftir 

fyrirmyndum (e. key figures) og að þróa með sér áhugamál (Sharf, 2010). Það er mikilvægt að 

ýta undir þetta ferli forvitni og könnunar vegna þess að líkur eru á að það muni ýta undir góða 

starfsþróun einstaklinga (Savickas, 2005; Super, 1990). Náms- og starfsþróun einstaklings 

byggist á útfærslu og þróun á eigin sjálfi. Super taldi að þegar einstaklingur væri búinn að öðlast 

nægilega sjálfsvitund væri hann reiðubúinn að gera sér mynd af framtíð sinni og að lokum 

þróast sú mynd út í framtíðaráform um starf (e. planfullness) (Super, 1990). 

Starfsferilsþróun getur hjálpað einstaklingum á marga vegu. Rannsóknir hafa sýnt að 

starfsferilsþróun hefur jákvæð áhrif á námsárangur, starfsferils þroska (e. career maturity), 

hvatningu hvað varðar nám (e. educational motivation), aðlögunarhæfni (e. coping skills), 

sjálfstraust (e. self-esteem) og viðeigandi könnun eftir aldri (e. age-appropriate exploration) 

sem og ákvörðun um starfsferil (e. career decision-making). Starfsferilsþróun getur einnig hvatt 

einstaklinga með því að veita þeim beina braut á milli náms og framtíðarstarfs (Kalchik og 

Oertle, 2010).  Mikilvægt er að nemendur fái viðeigandi upplýsingar og fræðslu svo að þeir geti 

tekið upplýstar ákvarðanir varðandi nám og störf. Nemendur þurfa að öðlast hæfni í 

upplýsingaleit, markmiðssetningu og ákvarðanatöku en þessir þættir stuðla að vel heppnuðu 

náms- og starfsvali (Super, 1990; Zelloth, 2009; Sharf, 2010; Hartung, 2013). 

Einstaklingar byrja að þróa með sér náms- og starfsferil frá unga aldri og Super bendir á að 

mikilvægt er að ýta undir þróunina frá upphafi. Það er hægt að gera með því að kenna 

nemendum náms- og starfsfræðslu en það er einn þáttur náms- og starfsráðgjafar. Náms- og 

starfsfræðsla gengur út á það að örva náms- og starfsþróun nemenda og þá þætti sem fjallað 

var um hér að framan, á markvissan hátt (Super, 1990). Hér á eftir verður farið nánar yfir náms- 

og starfsfræðslu, hvað hún felur í sér og hvernig útfæra má kennsluhætti. 
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1.3 Náms- og starfsfræðsla 

Náms- og starfsfræðsla er einn þáttur í náms- og starfsráðgjöf. Fræðslan er markviss aðstoð við 

náms- og starfsval nemenda. Markmið náms- og starfsfræðslu í grunnskóla er að nemendur 

tileinki sér hæfni til að stýra náms- og starfsferli sínum á sem farsælastan máta, að auðvelda 

þeim að taka rökstudda og upplýsta ákvörðun um framhaldsnám og starf að loknum 

grunnskóla. Þetta getur til dæmis verið þegar nemendur afla sér upplýsinga um nám og störf og 

taka í kjölfarið upplýstar ákvarðanir sem þau geta rökstutt. Nemendur verða færari í því að 

ákveða hvaða stefnu þeir vilja taka varðandi náms- og starfsferil sinn í gegnum markvissa 

fræðslu og verkefni. (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; 2007b; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; 

Killeen og Kidd, 1991). Á þennan hátt er mögulegt að leggja grunn að lífslangri náms- og 

starfsferilsþróun nemenda (Krumboltz, 2009). 

Í náms- og starfsfræðslu er áhersla lögð á þætti eins og sjálfskoðun, könnun á námi og 

störfum og ákvarðanatöku, sem byggir á áætlanagerð og markmiðssetningu. Sjálfskoðun felur í 

sér að nemendur kanna fjölbreytta þætti í eigin fari. Með sjálfskoðun auka nemendur 

meðvitund sína um eigin áhuga, færni, gildi og hæfni. Könnun á námi og störfum tekur fyrir 

fræðslu, upplýsingar og hugtök tengd þeim. Nemendur fræðast um uppbyggingu skólakerfisins 

og mismunandi leiðir á námsferli. Einnig er farið yfir kröfur mismunandi náms sem og skipan 

atvinnulífs og flokkun starfa. Í könnun á störfum gefst tilefni til að kenna nemendum um 

merkingu náms á fjölbreyttum sviðum sem nýtist þeim síðar í atvinnulífinu. Nemendur læra að 

greina upplýsingar á skipulegan hátt og átta sig á helstu einkennum fjölbreyttra starfa. 

Mikilvægt er að upplýsingar í náms- og starfsfræðslu séu hlutlægar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

1995; 2000). 

Náms- og starfsfræðsla er mikilvæg námsgrein sem þarf að efla og ætti hún að vera 

skyldunámsgrein í grunnskólum (Menntamálaráðuneytið, 1998; 2007; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b). Sérstaklega í ljósi þess að í dag standa nemendur frammi 

fyrir flóknara náms- og starfsvali en áður, en með markvissri fræðslu eru meiri líkur á að 

nemendur velji sér bæði nám og störf sem henta þeim vel (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; 

Numminen og Kasurinen, 2003; OECD og European Commission, 2004). Náms- og starfsráðgjöf 

og náms- og starfsfræðsla hafa einnig mikilvægt forvarnargildi gegn brottfalli nemenda úr skóla 

en fræðsla getur aukið trú nemenda sem eiga á hættu að hverfa brott frá skóla, á eigin hæfni til 

að bera ábyrgð á náms- og starfsvali sínu (Guðbjörg Aðalbergsdóttir, 2006; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2010; Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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Mælt er með markvissri náms- og starfsfræðslu fyrir alla bekki grunnskóla sem og 

framhaldsskóla, til að sporna gegn brotthvarfi (Gyspers og Henderson, 2006). Ljóst er að náms- 

og starfsfræðsla er mikilvæg fyrir nemendur og nauðsynlegt er að efla kennslu 

námsgreinarinnar í grunnskólum landsins. Hér á eftir verður farið yfir kennsluhætti náms- og 

starfsfræðslu. 

 

1.3.1 Kennsluhættir náms- og starfsfræðslu  

Kennsluhætti náms- og starfsfræðslu má útfæra á mismunandi hátt. Hægt er að kenna náms- og 

starfsfræðslu sem sérstaka námsgrein sem kemur þá inn sem kennslustund í stundaskrá 

nemenda. Einnig er fræðslan samþætt öðrum námsgreinum, eins og til dæmis lífsleikni (Sigríður 

Dísa Gunnarsdóttir, 2006) en einnig er unnt að kenna hana á vettvangi atvinnulífsins. Náms- og 

starfsfræðsla getur verið bæði skyldunámsgrein og valnámsgrein (Zelloth, 2009; ELGPN, 2012).  

Ef litið er til Finnlands, má sjá að náms- og starfsfræðsla hefur mun meira vægi þar en á 

Íslandi. Þar er náms- og starfsfræðsla skilgreind sem sérstök námsgrein í aðalnámskrá. 

Nemendur í 1.-6. bekk hljóta náms- og starfsfræðslu sem þema innan annarra námsgreina og 

nemendur í 7.-9. bekk eru með náms- og starfsfræðslu inni í stundatöflu sinni og fá 95 

klukkustundir af fræðslu og ráðgjöf. Áhersla er lögð á að nota fjölbreyttar upplýsingar og gögn. 

Nemendur fá upplýsingar um námstækifæri og menntakerfið, skilning á vinnumarkaðnum og 

fjölbreytt störf. Með markvissri náms- og starfsfræðslu, á öllum skólastigum finnska 

skólakerfisins, er verið að undirbúa nemendur til að taka ábyrgð á náms- og starfsferli sínum 

með upplýstum ákvörðunum (ELGPN, 2012). Ljóst er að náms- og starfsráðgjafar geta gegnt 

veigamiklu hlutverki í lífi nemenda. Hér á eftir verður farið yfir nokkrar rannsóknir sem sýna 

ávinning af slíkri fræðslu og ráðgjöf. 

 
 

1.4. Ávinningur af náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að náms- og starfsráðgjafar geta haft jákvæð áhrif á 

námsframvindu nemenda og áhuga þeirra á námi sínu (Scheel og Gonzalez, 2007). Nemendur 

sem fá enga eða litla fræðslu um nám og störf eru líklegri til að hverfa brott frá námi en þeir 

sem hafa fengið slíka fræðslu (Þórhalla Gunnarsdóttir, 2006; Þingskjal nr. 353/2008-2009). 

Nemendur sem hljóta náms- og starfsfræðslu leggja frekar áherslu á að ljúka námi (Lapan, 

Gysber og Petroski, 2001).Rannsókn Schlossberg, Morris og Lieberman (2001) sýndi ávinning 9. 
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bekkjar nemenda af þjónustu náms- og starfsráðgjafar. Hegðun þeirra batnaði ásamt því að 

viðhorf þeirra til náms og skóla breyttist til hins betra. Nemendur sem hafa leitað aðstoðar 

náms- og starfsráðgjafa eru einnig undir minna tilfinningalegu álagi (Fox og Butler, 2007). 

Persónuleg ráðgjöf getur aukið sjálfstraust, sjálfsöryggi og hjálpað nemendum að takast á við 

áskoranir í daglegu lífi. Ráðgjöfin eykur sjálfsþekkingu nemenda og þroska (Gibson og Mitchell, 

2008).  

Náms- og starfsfræðsla hefur einnig borið góðan árangur. Nemendur sem hljóta náms- og 

starfsfræðslu eru líklegri til að verða hæfir til að taka ákvarðanir sem varða framtíð þeirra, eins 

og um nám og störf (Blustein o.fl., 1997). Rannsókn Brown og Krane (2000) sýndi að náms- og 

starfsfræðsla hjálpar nemendum við að setja sér markmið, skuldbinda sig markmiðunum og ná 

þeim. Fræðslan bar mestan árangur þegar nemendur skuldbundu sig markmiðum sínum og 

skrifuðu þau niður, þegar náms- og starfsráðgjafar gáfu nemendum upplýsingar um sjálfsmat og 

aðstoð við ákvörðunarferli og að ná markmiðum sínum. Einnig er mikilvægt að upplýsingaflæði 

sé gott, að nemendur fái kennslu í hvernig eigi að bera sig að hvað varðar náms- og starfsferil 

þeirra. Ef einn eða fleiri af þessum þáttum voru til staðar í inngripum fyrir nemendur jukust 

áhrif þeirra (Brown og Krane, 2000). 

Þeir nemendur sem falla brott frá námi missa af mikilvægum undirbúningi fyrir 

áframhaldandi líf sitt og starf. Rannsóknir telja að um 20% nemenda séu í hættu á að falla brott 

frá námi (Þingskjal nr. 353/2008-2009). Nemendur sem fá ekki hvatningu til að stunda nám eða 

hafa ekki ígrundað náms- og starfsval sitt vandlega eru líklegri til að falla brott frá námi 

(Þórhalla Gunnarsdóttir, 2006).  

Rannsóknir hér á landi hafa sýnt að nemendur leita mikið eftir þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa til að fá aðstoð með vinnubrögð í námi (Guðmunda A. Birgisdóttir, Guðrún Á. 

Stefánsdóttir, Hulda A. Arnljótsdóttir, Kristjana Blöndal og Ragnheiður Bóasdóttir, 1992; Sunna 

Þórarinsdóttir, 2008). Einnig hefur verið sýnt fram á að þeir nemendur sem sýna góðan 

námsárangur tileinka sér að jafnaði  betri námsvenjur og beita betri námsaðferðum (Berglind 

Halla Jónsdóttir, Ingibjörg Jóna Þórsdóttir og Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 1996).  

Gerðar hafa verið rannsóknir um forvarnargildi náms- og starfsráðgjafar gegn brottfalli. 

Önnur rannsóknin leiddi í ljós að náms- og starfsráðgjöf bar mestan árangur af þeim þáttum 

sem höfðu fyrirbyggjandi áhrif á brottfall nemenda, innan skólans (Guðbjörg Aðalbergsdóttir, 

2006). Í hinni rannsókninni kom fram að 73% nemenda töldu að þeir gætu leitað til náms- og 
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starfsráðgjafa ef þeir væru að íhuga að hætta í skóla (Sunna Þórarinsdóttir, 2008). Rétt er að 

taka fram að þessar rannsóknir fóru fram í framhaldsskóla en ekki grunnskóla.  

Rannsóknir sýna að ávinningur náms- og starfsráðgjafar er mikill og getur skipt sköpum 

fyrir nemendur (Brown og Krane, 2000; Scheel og Gonzalez, 2007; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b). Náms- og starfsráðgjafar vinna mikilvægt starf og geta haft 

jákvæð áhrif á líf nemenda. Einn þáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa er að sinna náms- og 

starfsfræðslu (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003; Menntamálaráðuneytið, 1998; 2007; 2009; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a) en sú fræðsla er mikilvæg fyrir nemendur 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007b; 2010). Skilvirk náms- og starfsráðgjöf getur skipt sköpum fyrir 

nemendur meðal annars á þann hátt að þeir geri raunhæfar áætlanir um framhaldsnám sem og 

starfsval.  

Árangur náms- og starfsráðgjafar hefur verið skoðaður töluvert í nágrannaþjóðum okkar 

síðustu 25 árin. Hægt er að finna fjölda rannsókna þar sem árangur náms- og starfsráðgjafar er 

metinn og sýna niðurstöður í allflestum tilvikum að hægt sé að ýta undir farsælt náms- og 

starfsval nemenda á ýmsan hátt og nemendur sem hljóta náms- og starfsfræðslu vita frekar 

hvert þeir vilja stefna í framtíðinni (Baker og Taylor, 1998; Whiston og Brecheisen, 2002). 

Niðurstöður rannsókna sem framkvæmdar hafa verið hér á landi eru í samræmi við niðurstöður 

erlendra rannsókna. Nemendur sem hlotið hafa kennslu í náms- og starfsfræðslu eru líklegri til 

að verða ánægðari námsmenn og síðar starfsmenn (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994).   

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2007b) framkvæmdi rannsókn á Íslandi um mat á árangri náms- 

og starfsfræðslu. Þátttakendur voru nemendur á aldrinum 15-16 ára, 306 talsins. Rannsóknin 

snerist um að greina starfsupplýsingar nemendanna sem fylgdu tvenns konar aðferðum í náms- 

og starfsfræðslu. Önnur aðferðin fól í sér að veita nemendum upplýsingar um nám og störf. Hin 

aðferðin fól í sér að örva starfshugsun nemenda. Tilgáta rannsóknarinnar var að þátttakendur í 

báðum hópum myndu öðlast meiri upplýsingar um nám og störf, búa yfir meiri hæfni til að taka 

ákvörðun um framhaldsnám og að þátttakendur sjálfir myndu tilkynna að þeir hefðu fengið 

meiri aðstoð í sambandi við verkefni um starfsþróun. Árangur náms- og starfsfræðslunnar var 

metinn á þremur þáttum, vitund nemenda um möguleika í námi og starfi, starfshugsun þeirra 

og val á námi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allflestir þátttakendur öðluðust meiri og 

betri  náms- og starfshugsun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007b).  

Þeir nemendur sem fá markvissa kennslu í náms- og starfsfræðslu eru skipulagðari í 

starfshugsun en skipulögð starfshugsun dregur úr líkum á brottfalli að teknu tilliti til einkunna 
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nemenda og félagslegra breyta. Þessir nemendur eiga auðveldara með að taka ákvarðanir um 

framhaldsnám og eru líklegri til að hafa valið sér námsbraut við lok grunnskóla vegna þess að 

þeir voru betur undirbúnir (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). Þeir sýna framför í marksæknum 

ákvarðanatökustíl, afla sér frekari upplýsinga um nám og störf og hafa skýrari sýn á náms- og 

starfsferil sinn miðað við nemendur sem hafa ekki hlotið náms- og starfsfræðslu. Einnig höfðu 

þeir betri sýn á vinnumarkað og störf. Niðurstöður sýndu enn fremur að fyrirkomulag náms í 

náms- og starfsfræðslu skiptir einnig máli en skrifleg verkefni nemenda höfðu jákvæðari áhrif á 

þá fremur en heimsóknir á vinnustaði. Mikilvægt er að upplýsa nemendur um nám og störf en 

það er ekki síður mikilvægt að færa nemendum þessar upplýsingar á skipulagðan hátt en minna 

skipulögð inngrip skila ekki jafn góðum árangri (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; 2007b; 2010). 

Rannsókn Svanhildar Svavarsdóttur (2010), sem fjallar um það á hverju nemendur í 

grunnskóla byggja val sitt um framhaldsskólanám, leiddi í ljós að einungis um 25% nemenda 

fékk frekar miklar eða mjög miklar upplýsingar í náms- og starfsfræðslu. Gerður G. Óskarsdóttir 

(2012) framkvæmdi rannsókn þar sem skil á milli skólastiga voru til athugunar. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 61 nemandi í grunnskóla og framhaldsskóla. Enginn af nemendunum taldi sig 

hafa fengið markvissa náms- og starfsfræðslu í 10. bekk. Rannsóknin leiddi enn fremur í ljós að 

flestir nemendanna vildu fá meiri kynningu bæði fyrr á skólagöngu sinni og oftar.  

Í skýrslu frá Menntamálaráðuneytinu (2007) kemur fram að lítil náms- og starfsfræðsla eigi 

sér stað í grunnskólum og margir náms- og starfsráðgjafar töldu að nemendur væru ekki tilbúnir 

til að taka ákvörðun um framhaldsnám eða starfsval við lok grunnskóla. Miðað við niðurstöður 

rannsókna má ætla að þeir nemendur sem hljóta náms- og starfsfræðslu séu upplýstari 

einstaklingar sem eru betur í stakk búnir til að takast á við það sem koma skal.  Þessar 

rannsóknir og niðurstöður þeirra sýna ávinning náms- og starfsráðgjafar og náms- og 

starfsfræðslu og undirstrika mikilvægi námsgreinarinnar í grunnskólum. Enn vantar töluvert upp 

á að námsgreinin sé markviss og fastur liður í kennslu í grunnskólum og framhaldsskólum. 

Af þessu er ljóst að náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðsla er mikilvægur þáttur í 

námsferli nemenda en slík ráðgjöf hefur jákvæð áhrif á námsframvindu þeirra. Nemendur sem 

ekki hafa aðgang að þjónust náms- og starfsráðgjafa fara á mis við mikilvæga ráðgjöf og 

fræðslu. Eðlilegt er að nemendur leiti ekki eftir aðstoð náms- og starfsráðgjafa ef þeir vita ekki í 

hverju þjónustan er fólgin, því verður hér á eftir fjallað um vitneskju nemenda um þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa. 

 



27 
 

1.5 Vitneskja nemenda um þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

Á Íslandi hefur þekking nemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa lítið verið rannsökuð. Lítið 

er um íslenskar rannsóknir sem snúa að grunnskólanemendum og í þessum kafla verður því 

einnig stuðst við rannsóknir framkvæmdar í framhaldsskólum sem og erlendar rannsóknir. 

Fox og Butler (2007) könnuðu vitneskju breskra nemenda í framhaldsskóla (e. secondary 

school) um náms- og starfsráðgjöf. Niðurstöður sýndu að um 21% nemenda vissu ekki af 

þjónusta náms- og starfsráðgjafa og þekking nemenda á hlutverki náms- og starfsráðgjafa var 

mjög takmörkuð. Rannsókn Surf og Lynch (1999) sýndi álíka niðurstöður, stærsti hluti 

nemendanna vissi ekki í hverju starf þeirra fælist. Margir töldu til að mynda að þeir leystu mál 

nemenda fyrir þá eða segðu þeim hvað þeir ættu að gera og að nemendur þyrftu lítið að gera 

sjálfir. Niðurstöður þessara rannsókna eru í samræmi við niðurstöður Stefaníu Ægisdóttur og 

Lawrence H. Gerstein (2000) og Sunnu Þórarinsdóttur (2008) en þær leiddu í ljós að íslenskir 

nemendur, drengir í meira mæli en stúlkur, vænta þess að ráðgjöfin sé stýrandi.  

Kuhn (2004) framkvæmdi rannsókn á nemendum í framhaldsskóla (e. high school) í 

Bandaríkjunum. Rannsóknin leiddi í ljós að margir nemendur töldu að hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa væri að taka á hegðun nemenda og að fylgjast með einkunnum. Nemendur í 10. 

bekk töldu að hlutverk þeirra væri meðal annars að sinna náms- og starfsfræðslu. Eldri 

nemendur töldu að slík fræðsla gæti jafnvel verið sóun á tíma þeirra. Nemendur töldu enn 

fremur ekki mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar væru talsmenn nemenda (Kuhn, 2004).  Þetta 

eru athyglisverðar niðurstöður og gætu verið til komnar vegna þess að nemendur gera sér ekki 

fyllilega grein fyrir því hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er. Það getur verið mikilvægt að 

nemendur viti að náms- og starfsráðgjafar eru talsmenn nemenda, annars eru ef til vill minni 

líkur á því að nemendur leiti eftir aðstoða þeirra. Nemendur töldu mikilvægt að náms- og 

starfsráðgjafar aðstoðuðu þá við velja sér framhaldsnám og upplýstu þá um störf og 

atvinnumarkaðinn (Kuhn, 2004).  

Af þessu má álykta að nemendur sækja mikið eftir aðstoð náms- og starfsráðgjafa til að fá 

upplýsingar um nám og störf og eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Sunnu Þórarinsdóttur (2008). Takmarkað er hversu mikið nemendur vita í hverju þjónusta 

náms- og starfsráðgjafa felst og ástæður þess að nemendur leita til náms- og starfsráðgjafa eru 

misjafnar (Sunna Þórarinsdóttir, 2008; Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001). Nemendur leita eftir 

aðstoð vegna persónulegra vandamála, aðrir telja að það sé ekki hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa að aðstoða nemendur með persónuleg vandamál og leita eingöngu eftir aðstoð 
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varðandi nám (Butler og Fox, 2007; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Sunna Þórarinsdóttir, 2008; 

Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001; Surf og Lynch, 1999).  Enn aðrir nemendur telja að vandi 

þeirra þurfi að vera mjög mikill svo að þeir megi leita eftir aðstoð (Butler og Fox, 2007; Surf og 

Lynch, 1999). 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að mikill meirihluti tíma náms- og starfsráðgjafa fer í 

persónulega einstaklingsráðgjöf (Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Sandra Þóroddsdóttir, 2012) 

en nemendur leita mest eftir aðstoð náms- og starfsráðgjafa vegna einhvers konar vanlíðanar 

og samskiptavanda, hvort sem um ræðir í skóla eða heima fyrir (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Hægt er að álykta að nemendur geri sér ekki fyllilega grein 

fyrir í hverju þjónusta náms- og starfsráðgjafa felst vegna þess hve mikill tími náms- og 

starfsráðgjafa fer í persónuleg ráðgjöf. Það verður þó að líta það jákvæðum augum að 

nemendur leiti til og treysti náms- og starfsráðgjöfum fyrir sínum persónulega vanda. 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var á framhaldsskólanemum sýndi að lítill hópur 

þátttakenda vænti þess af náms- og starfsráðgjafa að hann aðstoðaði þá við persónuleg málefni 

eða að hann sýndi því skilning hvernig þeim liði. Þessir nemendur höfðu frekar þær væntingar 

að hann sinnti verkþáttum á borð við fræðslu um nám og skóla. Þess er þó vert að geta að í 

þessari sömu rannsókn leiddu niðurstöður í ljós að nemendur virtust ekki gera sér grein fyrir út 

á hvað náms- og starfsráðgjöf gengur (Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001). 

Ofangreindar rannsóknir sýna að mikill meirihluti nemenda í framhaldsskólum hér á landi 

viti af þjónustu náms- og starfsráðgjafa og nýti sér hana að einhverju leyti en misjafnt er hvers 

vegna þeir leita eftir aðstoð náms- og starfsráðgjafa. Sumir nemenda leita mikið eftir 

persónulegri ráðgjöf og vænta þess að náms- og starfsráðgjafar sýni líðan þeirra skilning á 

meðan aðrir nemendur leita frekar eftir sérfræðiþekkingu náms- og starfsráðgjafa og telja að 

persónuleg ráðgjöf sé jafnvel sóun á tíma þeirra. Einnig hefur komið í ljós að færri nemendur 

leita til náms- og starfsráðgjafa heldur en þurfa. Hægt er að sjá að niðurstöður eru nokkuð 

misvísandi og því ástæða til að kanna þetta nánar. Til þess að nemendur nýti sér þjónustuna er 

mikilvægt að þeir viti af henni sem og hvað náms- og starfsráðgjafar gera. Náms- og 

starfsráðgjöf á að vera fyrir alla nemendur og aðgengi að þjónustunni þarf að vera augljóst fyrir 

alla.  

Þekking nemenda á þjónustu og hlutverki náms- og starfsráðgjafa er takmörkuð samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna. Nemendur gera sér að hluta til grein fyrir hvað náms- og 

starfsráðgjafar gera en vita ekki fyllilega hvert hlutverk þeirra er (Sunna Þórarinsdóttir, 2008; 
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Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 

2001; Fox og Butler, 2007). 

 

1.6 Náms- og starfsráðgjöf á Íslandi í dag  

Náms- og starfsráðgjöf á Íslandi hefur þróast mikið undanfarin ár. Sífellt fleiri náms- og 

starfsráðgjafar starfa í grunnskólum landsins og hefur starf þeirra þróast mikið á þessum árum. 

Umfang starfs náms- og starfsráðgjafa hefur aukist mikið enda hafa miklar breytingar átt sér 

stað í menntakerfi okkar. 

Í dag eru lög um náms- og starfsráðgjöf skýr innan grunnskóla landsins. Allir 

grunnskólanemendur eiga rétt á náms- og starfsráðgjöf sem þýðir að allir grunnskólanemendur 

eiga að hafa aðgang að þjónustunni. Því miður er staðan í dag enn þannig að ekki hafa allir 

nemendur í grunnskólum aðgang að náms- og starfsráðgjöf og þeir fara því á mis við þessa 

þjónustu og það sem hún hefur upp á að bjóða (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014).   

Saga náms- og starfsráðgjafar hér á landi er tiltölulega stutt og talið er að það sé ein helsta 

ástæða þess að íslenskir nemendur nýti sér ekki þjónustu náms- og starfsráðgjafa jafn mikið og 

bandarískir nemendur (Stefanía Ægisdóttir og Lawrence H. Gerstein, 2000). Einnig má rekja 

aðgengi að þjónustunni til þess hve stutt saga faggreinarinnar er en bandarískir nemendur 

virðast hafa betra aðgengi að þjónustunni heldur en íslenskir nemendur. Þar að auki virðast 

nemendur ekki gera sér grein fyrir í hverju þjónusta náms- og starfsráðgjafa felst (Stefanía 

Ægisdóttir og Lawrence H. Gerstein, 2000; Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001).  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að persónuleg ráðgjöf er sá verkþáttur sem náms- og 

starfsráðgjafar sinna hvað mest og þykir þeim oft fara of mikill tími í persónulega ráðgjöf 

(Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). Í skýrslu um greiningu á starfi 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum í Reykjavík kemur fram að stór hluti tíma náms- og 

starfsráðgjafa fari í einhvers konar einstaklingsráðgjöf. Í ljós kom að allt að 50-70% tíma þeirra 

fari í einstaklingsráðgjöf (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006). Þetta verður að teljast of mikill tími sé 

miðað við náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson (2012) en í henni er gert ráð 

fyrir að náms- og starfsráðgjafar eyði einungis 15-25% af tíma sínum í einstaklingsráðgjöf og 30-

40% í persónulega ráðgjöf.  

Náms- og starfsráðgjafar vilja sinna af meiri mætti verkþáttum sem tengjast náms- og 

starfsráðgjöf en rannsókn Ingibjargar Ebbu Björnsdóttur (2014) sýndi að þeim þykir of lítil 



30 
 

áhersla vera á verkefni tengd námi og störfum. Fleiri rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður, 

náms- og starfsráðgjafar vilja í meira mæli fræða og upplýsa nemendur um nám og störf 

(Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006) en náms- og starfsráðgjafar eiga að sinna náms- og 

starfsfræðslu (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2003; Lög um grunnskóla, 2008; 

Menntamálaráðuneytið, 2007).   

Ef við berum Ísland saman við nágrannaþjóðir okkar virðist sem svo að náms- og 

starfsfræðsla hafi ekki sama vægi hjá okkur og nágrönnum okkar. Oftar en ekki hafa rannsóknir 

sýnt að nemendur í grunnskólum landsins fá ekki náms- og starfsfræðslu eða þá að fræðslan sé 

einungis í boði fyrir eldri nemendur skólanna (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995; Helga 

Tryggvadóttir o.fl., 2014). Enn fremur sýna rannsóknir að þörf er á öflugra upplýsingakerfi, ekki 

bara fyrir nám og störf heldur einnig fyrir vinnumarkaðinn (Gerður Óskarsdóttir, 1990; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 1995). Þó hafa rannsóknir sýnt að náms- og starfsráðgjafar vildu eyða meiri tíma 

í fræðslu um starfsþróun og atvinnulíf ásamt því að sinna betur fleiri þáttum um ýmis konar 

fræðslu og kom meðal annars í ljós að þeir vildu sinna námstækni meira (Ingibjörg Ebba 

Björnsdóttir, 2014).  

Niðurstöður þessara rannsókna eru í samræmi við niðurstöður American School Counselor 

Association [ASCA] (2012) en þær sýna að náms- og starfsráðgjafar fá oft ekki tíma til að sinna 

þeim verkþáttum sem þeir eru þjálfaðir í. Oft finna þeir sig vera að sinna verkefnum sem eru 

ekki í þeirra verkahring og krefjast ekki sérfræðiþekkingar þeirra. Það er mikilvægt að skýra 

verkramma náms- og starfsráðgjafa svo hægt sé að ná jafnvægi á milli verkþátta þeirra. Þannig 

er enn fremur verið að tryggja að nemendur hljóti þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 

grunnskólalögum (Lög um grunnskóla, 2008).  

Samkvæmt niðurstöðum Ingibjargar Ebbu Björnsdóttur (2014) má draga þær ályktanir að 

náms- og starfsráðgjafar álíti að starf þeirra sé fyrirbyggjandi starf. Þörf er á meiri tíma til að 

sinna náms- og starfsfræðslu sem og að aðstoða nemendur við námsval. Þetta kom í ljós bæði í 

grunnskólum og framhaldsskólum landsins. Þrátt fyrir allar þær rannsóknir sem styðja við náms- 

og starfsfræðslu í skólum er raunin sú að of lítið fer fyrir námsgreininni í skólum landsins. Í 

skýrslu um náms- og starfsfræðslu í grunnskólum kemur í ljós að náms- og starfsráðgjöf er ekki í 

boði fyrir alla nemendur í grunnskólum landsins (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). 

Í skýrslunni kemur fram að könnun var lögð fyrir skólastjóra í öllum grunnskólum landsins 

til að kanna meðal annars hvort náms- og starfsfræðsla væri kennd. Niðurstöður könnunarinnar 

sýna að náms- og starfsfræðsla er aðeins kennd í um 20% tilvika sem skyldunámsgrein eða 
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valnámsgrein. Í 23% tilvika er hún kennd í samráði við kennara. Það virðist því þannig að í 56% 

tilvika er náms- og starfsfræðslu ekki sinnt sem skyldi. Þetta eru sláandi tölur en nemendur eiga 

rétt á fræðslu um nám og störf (Menntamálaráðuneytið, 2009; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2014a; 2014b). 

Náms- og starfsráðgjöf á að standa öllum grunnskólanemendum til boða samkvæmt lögum 

og því er mikilvægt að rannsaka hugmyndir og upplifun nemenda í grunnskólum á þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa. Grunnskólanemendur eiga einnig rétt á því að hljóta fræðslu um nám 

og störf og því var aðgengi að náms- og starfsfræðslu kannað. Eftirfarandi rannsóknarspurningar 

voru settar fram:  

o Vita nemendur af þjónustu náms- og starfsráðgjafa í þeirra skóla? 

o Vita nemendur í hverju þjónusta náms- og starfsráðgjafa felst? 

o Hver er upplifun grunnskólanemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa í þeirra skóla? 

o Hve hátt hlutfall nemenda hefur aðgang að náms- og starfsfræðslu? 
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2 Aðferð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna vitneskju grunnskólanemenda um þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa, hvort nemendur vissu að slík þjónusta væri í boði og hvað hún fæli í sér. 

Tilgangurinn var enn fremur að kanna aðgengi nemenda að náms- og starfsfræðslu. Gögnum 

var safnað á megindlegan hátt með spurningalista. Með því að nota spurningalista er hægt að 

safna gögnum á skjótan og skilvirkan hátt. Spurningalistar eru einnig réttmætir, á þann máta að 

tengsl á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir eru sterk (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Með notkun spurningalista er einnig auðvelt að setja niðurstöður fram á skýran og lýsandi hátt 

með viðeigandi tölfræði (Amalía Björnsdóttir, 2003). Með þessu móti er því hægt að fá góða 

yfirsýn yfir tölulegar staðreyndir. 

Lagt var upp með að athuga sérstaklega hvort munur væri á milli kynja, ef svo væri að 

hvaða leyti. Tekið var til skoðunar hvort drengir eða stúlkur leita meira eftir aðstoð náms- og 

starfsráðgjafa. Einnig var sérstaklega skoðað hvort munur væri á milli aldurshópa, hverjir leita 

mest til náms- og starfsráðgjafa og hverjir síður og hvort munur var á þekkingu nemenda eftir 

aldurshópum. Enn fremur var kannað hvort nemendur fengu kennslu í náms- og starfsfræðslu 

og hvernig þeirri kennslu væri háttað. 
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2.1 Þátttakendur  

Fjöldi þátttakenda í rannsókninni voru 485 nemendur frá 5 grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu 

en alls eru 7.804 nemendur í 29 grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu í 8.-10. bekk (Hagstofa 

Íslands, 2015). Könnunin var send á 5 af þessum grunnskólum. Skólarnir voru valdir af handahófi 

eftir að búið var að skipta þeim í ákveðna stærðarflokka. Stærðarflokkarnir voru skólar með 0–

300 nemendur, 301–450 nemendur, 451–550 og yfir 550 nemendur. Í þessum grunnskólum eru 

um 31% þátttakenda í 8. bekk eða 150 nemendur, um 30% þeirra eru í 9. bekk, 146 nemendur 

og um 39% þeirra eru í 10. bekk, 189 nemendur.  

 

Mynd 1: Í hvaða bekk ert þú? 

Alls svöruðu 485 nemendur en heildarfjöldi nemenda í 8.-10. bekk er 682 nemendur (Hagstofa 

Íslands, 2015) og því var svarhlutfallið um 70%. Af þeim nemendum sem tóku þátt í könnuninni 

voru 52,4% drengir eða 252 og 47,6% stúlkur eða 233.  

 

Mynd 2: Kyn 

Með ekki stærra úrtak en þetta er ekki mögulegt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á alla 

grunnskólanemendur en það má hins vegar líta á niðurstöðurnar sem ákveðna vísbendingu um 

vitneskju grunnskólanemenda á höfuðborgarsvæðinu á þjónustu náms- og starfsráðgjafa.  

31% 

30% 

39% 
8. bekk
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2.2 Mælitæki 

Spurningalistinn var unninn út frá hæfnikvarða alþjóðlegu náms- og starfsráðgjafarsamtakanna, 

International Association for Educational and Vocational Guidance [IAEVG], starfslýsingu Félags 

náms- og starfsráðgjafa [FNS] og skýrslum og greinargerðum um starf og verkefni náms- og 

starfsráðgjafa. Spurningalistinn (sjá viðauka 1) samanstendur af 28 spurningum sem hafa verið 

flokkaðar í 6 mismunandi flokka:   

1) Bakgrunnsspurningar  

2) Spurningar sem miða að því að fá upplýsingar um það hvort nemendur viti af náms- og 

starfsráðgjöf í skóla sínum 

3) Notkun á þjónustu náms- og starfsráðgjafar 

4) Hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

5) Náms- og starfsfræðsla 

6) Spurningar sem miða að því að fá upplýsingar um vitneskju, hugmyndir og upplifun 

nemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa  

Spurningalistinn inniheldur nokkrar tegundir af spurningum, meðal annars spurningar sem 

byggja á svarkvarða sem nefnist Likert (Grimm, 1993). Einnig voru settar fram lokaðar 

spurningar þar sem nemendur voru ýmist beðnir um að merkja við nokkra svarmöguleika eða 

einungis einn. Enn fremur eru nokkrar spurningar lokaðar en krefjast frekari skriflegra svara, þar 

eru nemendur beðnir um að koma með frekari athugasemdir eða viðbótarupplýsingar sem 

annars myndu ekki koma fram. Ákveðin fyrirmæli fylgdu spurningalistanum en hann var 

rafrænn og settur upp á vefsíðunni Surveymonkey.com. Forritið hélt utan um öll svör 

þátttakenda. Hér að neðan verða spurningalistanum og mismunandi flokkum hans gerð enn 

frekari skil. 

1) Bakgrunnsspurningar. Fyrsti hluti spurningalistans hafði þann tilgang að fá upplýsingar 

um bakgrunn þátttakenda. Í þessum hluta var spurt um kyn, í hvaða bekk viðkomandi er 

og hvaða skóla. Þessar upplýsingar voru svo notaðar við úrvinnslu gagna.  

2) Tilgangur með þessum hluta spurningalistans var að fá fram vitneskju nemendanna um 

náms- og starfsráðgjöf í sínum skóla. Þessi hluti innihélt meðal annars spurningar um 

það hvort nemendur vissu að í skólanum þeirra starfaði náms- og starfsráðgjafi. Einnig 

var spurt um staðsetningu aðseturs náms- og starfsráðgjafa, nafn hans/þeirra og hvort 

nemendur þekktu náms- og starfsráðgjafa í sjón.  
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3) Notkun á þjónustu náms- og starfsráðgjafar. Í þessum hluta spurningalistans var spurt 

um notkun á þjónustunni og hvort nemendur hygðust nýta sér hana. Spurt var meðal 

annars hvort nemendur hafi leitað eða verið vísað til náms- og starfsráðgjafa og hversu 

oft. Hversu líklegt eða ólíklegt væri að viðkomandi myndi leita sjálfur til náms- og 

starfsráðgjafa eða benda öðrum á þjónustuna. Hér var einnig spurt hver ástæðan væri 

fyrir því að nemandi hafi ýmist leitað eða ekki leitað til náms- og starfsráðgjafa. Þessi 

hluti spurningalistans gaf kost á allnokkrum svarmöguleikum og merkja mátti við fleiri en 

einn möguleika. Einnig var gefinn kostur á því að svara skriflega ef enginn svarmöguleiki 

átti við viðkomandi.  

4) Hlutverk náms- og starfsráðgjafa. Þessi hluti spurningalistans hafði þann tilgang að varpa 

ljósi á vitneskju eða hugmyndir sem nemendur hafa á starfi náms- og starfsráðgjafa 

almennt og hvert nemendur telja að hlutverk náms- og starfsráðgjafa sé. Spurt var 

meðal annars um það hvaða nemendur leita til náms- og starfsráðgjafa og með hvers 

konar vanda; námslegan, félagslegan eða persónulegan. Hvort nemendur teldu að náms- 

og starfsráðgjafar væru til staðar fyrir nemendur vegna erfiðleika í námi og/eða einkalífi. 

Í þessum hluta spurningalistans voru nokkrar spurningar settar upp á Likert kvarða þar 

sem svörin tóku gildin 1=Mjög sammála, 2=Frekar sammála, 3=Hvorki né, 4=Frekar 

ósammála og 5=Mjög ósammála. Til dæmis voru settar upp nokkrar fullyrðingar um 

hlutverk náms- og starfsráðgjafa þar sem nemendur svöruðu hversu sammála eða 

ósammála þau voru þessum fullyrðingum.  

5) Náms- og starfsfræðsla. Hér var tilgangur spurninganna að fá fram upplýsingar um 

náms- og starfsfræðslu í skólanum eða bekknum. Spurt var meðal annars hvort  náms- 

og starfsfræðsla væri kennd í skólanum, hvort námsgreinin væri skyldunámsgren eða 

valnámsgrein og hvort viðkomandi væri í náms- og starfsfræðslu. Hér var einnig spurt 

hvort nemendur hefðu leitað til náms- og starfsráðgjafa vegna upplýsinga um 

framhaldsnám/nám í framhaldsskóla, hvort sú upplýsingagjöf hefði verið hlutlaus og 

uppfyllt væntingar þeirra.  

6) Í þessum hluta miða spurningar að því að fá fram upplýsingar um upplifun nemenda á 

starfi náms- og starfsráðgjafa í sínum skóla. Þessi hluti spurningalistans sneri að ýmsu 

sem snertir alla þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Nemendur voru til dæmis spurðir 

hvort þeim fyndist mikilvægt að náms- og starfsráðgjafi/ar í þeirra skóla þyrftu að leggja 

meiri áherslu á nokkur atriði líkt og persónulega ráðgjöf, námstækni, náms- og 
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starfsfræðslu eða kynningu á starfsemi sinni og hlutverki. Einnig var spurt um helstu 

kosti náms- og starfsráðgjafaþjónustu, upplýsingagjöf og upplifun ávinnings nemenda 

eftir aðstoð náms- og starfsráðgjafa.  

 

 

2.3 Framkvæmd 

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

yfirfarinn af leiðbeinendum sem og náms- og starfsráðgjöfum starfandi í grunnskólum. 

Spurningalistanum var breytt eftir ábendingum þeirra. Spurningalistinn var forprófaður á 

þremur grunnskólanemendum,  úr 8., 9. og 10. bekk, einum úr hverjum árgangi. Nemendur 

voru beðnir um að svara spurningalistanum og á meðan var fylgst með viðbrögðum þeirra. Þeir 

voru beðnir um að segja frá ef eitthvað var óskýrt í þeirra augum, ekki við hæfi eða óþægilegt. 

Spurningalistanum var breytt í samræmi við athugasemdir frá þessum nemendum. 

Rannsakandi setti sig í samband við grunnskólana og leitað eftir samstarfi þeirra við 

rannsóknina. Sendur var póstur til skólastjórnenda sem og náms- og starfsráðgjafa skólanna 

sem valdir höfðu verið til að taka þátt í könnuninni og beðið var um leyfi fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Þegar leyfi fyrir rannsókninni fékkst, í hverjum skóla fyrir sig, voru leyfisbréf 

einnig send til foreldra og forráðamanna nemenda þar sem þeir voru vinsamlegast beðnir um 

að hafa samband vildu þeir ekki veita leyfi fyrir þátttöku í rannsókninni. Í bréfinu var einnig gerð 

grein fyrir tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar. Var þetta gert í samstarfi við skólana. Ekki 

komu fram óskir frá foreldrum/forráðamönnum um að barn þeirra skyldi undanskilið frá 

þátttöku í rannsókninni. Þátttakendur rannsóknarinnar voru upplýstir um það að könnunin væri 

með öllu nafnlaus og að ekki væri hægt að rekja svör til þeirra. Um var að ræða rafræna könnun 

þar sem spurningalisti var á Internetinu á vefsíðu sem kallast Surveymonkey. Í formála að 

spurningalistanum í rannsókninni var aftur greint frá markmiðum rannsóknarinnar og þar var 

meðal annars tekið fram að engin svör væru röng. Tekið var fram að þátttakendur gætu í 

einhverjum tilfellum hakað við svarmöguleika um að þeir vildu ekki svara. Í formála var einnig 

sagt frá því hverjir leiðbeinendur rannsóknarinnar væru.  
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2.4 Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla  

Gagnasöfnun fór fram í apríl og maí árið 2015. Rannsóknin fór fram í samstarfi við starfsfólk 

skólanna, skólastjóra, deildarstjóra, náms- og starfsráðgjafa og kennara. Könnunin fór fram á 

vefsíðunni Surveymonkey og sá forritið um að halda utan um öll gögn. 
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3 Niðurstöður 
Hér verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim rannsóknarspurningum 

sem settar hafa verið fram. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna vitneskju 

grunnskólanemenda hafa á þjónustu náms- og starfsráðgjafa, hvort nemendur vissu að slík 

þjónusta væri í boði og hvað hún fæli í sér. Tilgangurinn var enn fremur að kanna aðgengi 

nemenda að náms- og starfsfræðslu. Niðurstöðum er skipt í 4 undirkafla í samræmi við 

rannsóknarspurningar. 

 
 

3.1 Vitneskja grunnskólanemenda um þjónustu náms- og starfsráðgjafar í þeirra 

skólum 

Allir skólarnir sem tóku þátt í könnuninni eru með starfandi náms- og starfsráðgjafa. Þegar 

kannað var hvort nemendur vissu að það starfaði náms- og starfsráðgjafi í þeirra skóla kom í ljós 

að tæplega 98% svöruðu þeirri spurningu játandi og um 2% sögðust ekki vita það. Til þess að fá 

fram frekari upplýsingar um það hversu vel nemendur vissu af þjónustunni voru þeir einnig 

spurðir um staðsetningu skrifstofu náms- og starfsráðgjafa, nafn þeirra og hvort að nemendur 

þekktu náms- og starfsráðgjafa í sjón. Rúmlega 95% nemenda vissu hvar skrifstofa náms- og 

starfsráðgjafa er staðsett í skólanum þeirra og tæplega 87% sögðust þekkja náms- og 

starfsráðgjafa með nafni. Þegar nemendurnir voru spurðir hvort þeir þekktu náms- og 

starfsráðgjafana í sjón þá svöruðu 89% nemendanna játandi en 11% neitandi.  
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Mynd 3: Þekking nemenda á náms- og starfsráðgjöfum í sínum skóla 

 

3.2 Nýting nemenda á þjónustu náms- og starfráðgjafa  

Til að meta þekkingu, hugmyndir og upplifun grunnskólanemenda á starfi náms- og 

starfsráðgjafa er nauðsynlegt að hafa upplýsingar um hvort nemendur séu yfir höfuð að nýta 

sér þjónustu þeirra sem og í hvaða tilgangi. Í ljós kom að 52% nemenda höfðu leitað til náms- og 

starfsráðgjafa. Rúmlega 76% nemenda í 10. bekk höfðu leitað til náms- og starfsáðgjafa, 43% í 9. 

bekk og 34% í 8. bekk. Á mynd 4 má sjá að, ríflega 28% þeirra ákváðu sjálfir að leita til náms- og 

starfsráðgjafa, tæplega 13% var vísað þangað af kennara, foreldri eða öðrum og tæplega 11% 

leituðu sjálf þangað en hafði einnig verið vísað til náms- og starfsráðgjafa af kennara, foreldri 

eða öðrum. 
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Mynd 4: Hefur þú leitað eða verið vísað til náms- og starfsráðgjafa? 

Um 38% nemenda höfðu hins vegar hvorki leitað né verið vísað til náms- og starfsráðgjafa. 

Ástæður þess að þeir nemendur höfðu ekki nýtt sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa voru 

mismunandi. 

 

Mynd 5: Mynd 5: Ef þú hefur ekki leitað eða verið vísað til náms- og starfsráðgjafa hver var ástæðan fyrir því? (Hér skaltu 

merkja við alla möguleika sem eiga við) 

Rúmlega 86% þeirra sagðist ekki þurfa á aðstoð frá náms- og starfsráðgjafa að halda. Rúmlega 

3% sögðu að ástæðan væri að þau héldu að náms- og starfsráðgjafar væru einungis fyrir þá 

nemendur sem eiga í miklum vanda. Rúmlega 9% sagðist frekar tala við einhverja aðra og 

tæplega 5% sagðist ekki hafa vitað hvort þeirra vandi væri eitthvað sem náms- og starfsráðgjafi 

gæti hjálpað við. Tæplega 2% sagðist ekki hafa þorað að leita til náms- og starfsráðgjafa og 2% 

sagðist ekki vita hvernig þeir ættu að bera sig að til að tala við náms- og starfsráðgjafa. Rúmlega 

3% svarenda sagðist ekki hafa vitað að það væri náms- og starfsráðgjafi í skólanum og um 3% 

mundi ekki eftir náms- og starfsráðgjafanum þegar hann átti í vandanum.  
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Mynd 6: Hversu oft hefur þú farið til náms- og starfsráðgjafa á þessu skólaári? 

Einnig var kannað hversu oft nemendur fara til náms- og starfsráðgjafa en tíðni heimsókna var 

misjöfn. Flestir eða um 74% nemenda höfðu farið 1-4 sinnum á þessu skólaári til náms- og 

starfsráðgjafa, tæplega 6% höfðu farið 5-8 sinnum, 6% 9 sinnum eða oftar og tæplega 14% vildu 

ekki svara þessari spurningu. Þeir einstaklingar sem höfðu farið oftar til náms- og starfsráðgjafa 

en fjórum sinnum á þessu skólaári voru flestir í 10. bekk eða 54% þeirra. Um 26% þeirra voru í 9. 

bekk og 20% í 8. bekk.  

 

 

Mynd 7: Hversu oft hefur þú farið til náms- og starfsráðgjafa á þessu skólaári, skipt eftir bekkjum 
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Algengasta ástæðan fyrir því að nemendur leituðu til náms- og starfsráðgjafa var vegna 

aðstoðar við ákvörðun um framhaldsnám en rúmlega 41% nemenda sem höfðu nýtt sér 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa á skólaárinu svöruðu því til. Um 27% nemenda sögðu að 

ástæðan hafi verið vanlíðan í skóla, bekk eða heima. Um 12% sögðu að ástæðan væri til að fá 

aðstoð með samskipti og félagslíf og um 16% sögðust hafa þurft aðstoð við að skipuleggja 

námið og námstækniaðstoð. Nánari niðurstöður við þessari spurningu má sjá í töflu 2. Athygli er 

vakin á að í þessari spurningu gafst nemendum tækifæri á að merkja við fleiri en einn 

svarmöguleika.  

 

Tafla 1: Hver var ástæðan fyrir því að þú leitaðir til náms- og starfsráðgjafa? 

Aðstoð við námið vegna námsörðugleika (t.d. lesblinda, ritröskun, reiknisröskun) 8% 

Aðstoð við að skipuleggja námið og námstækniaðstoð (námsaðf., lestraraðf., prófundirb.) 16% 

Aðstoð með samskipti og félagslíf (langaði að eignast vini) 12% 

Aðstoð við ákvörðun um framhaldsnám 41% 

Aðstoð vegna prófkvíða 8% 

Vegna námsleiða 12% 

Nýnemi (ný/r í skólanum) og þurfti aðstoð 8% 

Samskiptavandi við kennara/starfsmann skóla 12% 

Vanlíðan í skóla, bekk eða heima 27% 

Mig vantaði einhvern til að tala við 13% 

 

Í þessari spurningu gafst nemendum tækifæri til að merkja við annað. Þeir sem gerðu það töldu 

upp ástæður eins og starfskynningu, grun um einelti, frumkvæði náms- og starfsráðgjafa, 

áhugakönnun, að tala um óhæfa kennara, gleraugnavandamál, vegna kvíða og fleira. 

 

3.2.1 Myndir þú nýta þjónustu náms- og starfsráðgjafa í eftirfarandi tilvikum? 

Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir myndu benda vini sínum á að tala við náms- og 

starfsráðgjafa ef  honum liði illa svöruðu um 47% því til að það væri mjög eða frekar líklegt, 

rúmlega 35% sögðu að það væri frekar ólíklegt og tæplega 18% mjög ólíklegt. Um 53% nemenda 

í 10. bekk sögðu að það væri frekar eða mjög líklegt, 35% nemenda í 9. bekk sögðu að það væri 

frekar eða mjög líklegt og 50% nemenda í 8. bekk sögðu að það væri frekar eða mjög líklegt.   
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Mynd 8: Ef vini þínum líður illa, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú bendir honum á að tala við náms- og starfsráðgjafa? 

Rúmlega 40% nemenda sögðu að það væri mjög líklegt eða frekar líklegt að þeir myndu sjálfir 

leita til náms- og starfsráðgjafa ef upp kæmi vandamál í námi þeirra. Um 40% nemenda sögðu 

hins vegar að það væri frekar ólíklegt og 19% nemenda að það væri mjög ólíklegt. Niðurstöður 

sýndu að drengir voru líklegri til að segja að það væri mjög líklegt eða frekar líklegt að þeir 

myndu benda vini sínum að tala við náms- og starfsráðgjafa. Um 49% drengja sögðu að það 

væri mjög líklegt eða frekar líklegt á meðan að 37% stúlkna svöruðu því til.  

Um 53% nemenda í 10. bekk sögðu að það væri mjög eða frekar líklegt að þeir myndu leita 

sjálfir til náms- og starfsráðgjafa í slíku tilviki. Einungis 27% nemenda í 9. bekk sögðu að það 

væri mjög eða frekar líklegt og 40% nemenda í 8. bekk. 

13% 

34% 35% 

18% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mjög líklegt

Frekar líklegt

Frekar ólíklegt

Mjög ólíklegt



44 
 

 
Mynd 9: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú sjálf/sjálfur leitir til náms- og starfsráðgjafa ef upp koma vandamál í námi þínu? 

Þegar spurt var út í líkur á því að nemendur myndu nýta þjónustu náms- og starfsráðgjafa ef 

upp kæmi persónuleg vandamál hjá viðkomandi sagði tæplega þriðjungur nemenda að það væri 

mjög líklegt eða frekar líklegt. Um 67% sagði að það væri frekar ólíklegt eða mjög ólíklegt. Tæp 

37% nemenda í 10. bekk töldu það vera mjög eða frekar líklegt að þeir myndu nýta sér 

þjónustuna í slíkum tilvikum. Einungis 26% nemenda í 9. bekk töldu það mjög eða frekar líklegt 

og 34% í 8. bekk. Í þessum þremur spurningum var ekki marktækur munur á svörum drengja og 

stúlkna.  

 
Mynd 10: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú sjálf/sjálfur leitir til náms- og starfsráðgjafa ef upp koma persónuleg vandamál hjá 
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3.3 Hugmyndir og upplifun nemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

Hugmyndir og upplifun nemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa getur verið mismunandi og 

því er mikilvægt að fá fram viðhorf nemenda hvað þetta varðar. Í ljós kom að nemendum fannst 

mikilvægast að náms-og starfsráðgjafar legðu meiri áherslu á persónulega ráðgjöf í starfi sínu en 

um fjórðungur nemenda svaraði því til. Um 14% nemenda sögðu að leggja mætti meiri áherslu á 

námstækni og um 15% nemenda á náms- og starfsfræðslu. Um 43% nemenda sagðist ekki vita 

hvert af eftirtöldum atriðum þeim þætti mikilvægast að náms- og starfsráðgjafar legðu meiri 

áherslu á. 

 

Mynd 11: Hvert af eftirtöldum atriðum (ef eitthvert) finnst þér mikilvægast að náms- og starfsráðgjafar leggi meir áherslu á/sinni 

meira (oftar)? 

Um 32% nemenda í 8. bekk vildu að meiri áhersla væri lögð á persónulega ráðgjöf, 14% þeirra á 

náms- og starfsfræðslu og 9% töldu að náms- og starfsráðgjafar þyrftu að leggja meiri áherslu á 

námstækni. 41%  töldu sig ekki vita á hvað náms- og starfsráðgjafar mættu leggja meri áherslu. 

Tæp 15% nemenda í 9. bekk töldu að leggja mætti meiri áherslu á persónulega ráðgjöf, 15% 

þeirra á námstækni og 11% á náms- og starfsfræðslu. Um 56% nemenda í 9. bekk töldu sig ekki 

vita það og 27% nemenda í 10. bekk töldu að leggja mætti meiri áherslu á persónulega ráðgjöf, 
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15% þeirra á námstækni og aðeins 11% á náms- og starfsfræðslu. Um 37% þeirra töldu sig ekki 

vita svarið.  

Þegar nemendur voru spurðir hverjir þeir teldu að helstu kostir náms- og 

starfsráðgjafaþjónustu í skólanum þeirra væru, kom fram að um 69% nemenda sögðu að helsti 

kosturinn væri að það gætu allir leitað til náms- og starfsráðgjafa. Um 53% sagði að helsti 

kosturinn væri að hægt væri að treysta náms- og starfsráðgjöfum og um 45% að náms- og 

starfsráðgjafar gætu aðstoðað við margvísleg vandamál (námsleg, félagsleg og persónuleg). Í 

þessari spurningu gafst nemendum kostur á að merkja við eins marga valmöguleika og þeir 

vildu. Um 14% nemenda sögðust ekki vita hver helsti kosturinn væri við þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa. 

 

 

 
Mynd 12: Hverjir eru helstu kostir náms- og starfsráðgjafarþjónustunnar í skólanum, að þínu mati? 

Tæplega 75% þeirra nemenda sem höfðu leitað til náms- og starfsráðgjafa á skólaárinu töldu að 

þeir hefðu fengið nægilega aðstoð þegar þeir leituðu til þeirra. Rúmlega 12% töldu að þeir 

hefðu ekki fengið nægilega aðstoð. Þeir nemendur sem gáfu skýringu á því hvers vegna þeir 

töldu sig ekki hafa fengið næga aðstoð töluðu um skort á trausti  og almennri hlýju í garð 

nemenda.  
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Mynd 13: Telur þú að þú hafir fengið nægilega aðstoð þegar þú leitaðir til náms- og starfsráðgjafa? 

Nemendur voru spurðir hvort þeir teldu sig vera betur stadda (persónulega, félagslega eða 

námslega) eftir að hafa leitað til náms- og starfsráðgjafa. Í um 44% tilvika töldu nemendur að 

þeir væru betur staddir. Um 14% nemenda taldi að þeir væru ekki betur staddir og um 34% 

hvorki né. Tæplega 8% nemenda vildu ekki svara þessari spurningu.  

 

Mynd 14: Telur þú þig vera betur stödd/staddur (persónulega, félagslega, námslega) eftir að hafa leitað til náms- og 

starfsráðgjafa? 

Um 45% nemenda töldu að líðan sín (persónuleg, félagsleg, námsleg) hefði breyst til hins betra 

eftir að þeir leituðu til náms- og starfsráðgjafa. Um 46% sögðu að líðan sín hefði ekki breyst til 

hins betra eða að hún hefði haldist óbreytt.  
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Mynd 15: Telur þú að líðan þín (persónuleg, félagsleg, námsleg) hafi breyst til hins betra eftir að þú leitaðir til náms- og 

starfsráðgjafa? 

Settar voru fram fullyrðingar og nemendur beðnir um að merkja við hversu sammála eða 

ósammála þeir væru eftirfarandi fullyrðingum. Rúmlega 96% nemenda sögðust vera mjög eða 

frekar sammála því að allir gætu leitað til náms- og starfsráðgjafa. Um 69% nemenda sögðust 

vera mjög ósammála eða frekar ósammála því að einungis þeir nemendur sem ættu í 

námslegum vanda gætu leitað til náms- og starfráðgjafa. Tæplega 70% nemenda sögðust vera 

mjög ósammála eða frekar ósammála því að einungis þeir nemendur sem ættu í félagslegum 

vanda gætu leitað til náms- og starfráðgjafa. Einnig voru 71% nemenda mjög ósammála eða 

frekar ósammála því að erfitt væri að fá tíma hjá náms- og starfsráðgjafa. Nánari niðurstöður úr 

þessum spurningum má sjá í töflu 2. 

 

Tafla 2: Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum um náms- og starfsráðgjafann/náms- og 
starfsráðgjafana í skólanum þínum? 

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála

Hvorki 

né

Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Allir geta leitað til náms- og starfsráðgjafa 81% 15% 2% 1% 1%

Einungis þeir sem eiga í námslegum vanda 

geta leitað til náms- og starfsráðgjafa
13% 5% 13% 20% 49%

Einungis þeir sem eiga í félagslegum vanda 

geta leitað til náms- og starfsráðgjafa
11% 5% 13% 20% 51%

Einungis þeir sem eiga í persónulegum vanda 

geta leitað til náms- og starfsráðgjafa
10% 4% 14% 21% 51%

Það er erfitt að fá tíma hjá náms- og 

starfsráðgjafa
5% 6% 18% 29% 41%
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3.3 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

Rúmlega 74% svöruðu því neitandi að náms- og starfsráðgjafi væri eingöngu til staðar fyrir 

nemendur sem ættu í erfiðleikum með nám en rúmlega 17% töldu svo vera. Um 8% sögðust 

ekki vita hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri. Ekki var munur á svörum eftir bekkjum en 

um fjórðungur drengja sem svöruðu þessari spurningu svöruðu henni játandi á móti tæplega 

10% stúlkna.  

 

 

Mynd 16: Heldur þú að náms- og starfsráðgjafi sé eingöngu til staðar fyrir nemendur sem eiga í erfiðleikum með nám? 

Tæplega 72% nemenda töldu að náms- og starfsráðgjafar veittu nemendum stuðning vegna 

erfiðleika í einkalífi. Um 15% nemenda svöruðu spurningunni neitandi og um 13% nemenda 

sagðist ekki vita hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri. Stúlkur voru líklegri en drengir að 

svara þessari spurningu játandi en um 76% stúlkna taldi að náms- og starfsráðgjafar veittu 

nemendum stuðning vegna erfiðleika í einkalífi en 67% drengja.  

 
 

 

Mynd 17: Heldur þú að náms- og starfsráðgjafi veiti nemendum stuðning vegna erfiðleika í einkalífi? 
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Tafla 3: Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um hlutverk náms- og starfsráðgjafa? 

 
 

Í töflu 3 má sjá niðurstöður þegar nemendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir 

væru ákveðnum fullyrðingum um hlutverk náms- og starfsráðgjafa. Um 81% sagðist vera mjög 

sammála eða frekar sammála því að hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri að standa vörð um 

velferð nemenda. Um 79% sögðust vera mjög sammála eða frekar sammála því að hlutverk 

náms- og starfsráðgjafa væri að hjálpa nemendum að skilja hvar áhugi þeirra liggur. Um 82% 

nemenda sögðust vera mjög sammála eða frekar sammála því að hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa væri að halda trúnað við nemendur sem til hans leita. Um 80% nemenda voru 

mjög sammála eða frekar sammála því að hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri að veita 

upplýsingar um námið í grunnskólanum en 4% nemenda sögðust vera frekar  eða mjög 

ósammála því. Um 78% nemenda voru mjög sammála eða frekar sammála því að hlutverk 

náms- og starfsráðgjafa væri að veita upplýsingar um framhaldsnám/nám í framhaldsskóla en 

6% nemenda voru frekar eða mjög ósammála því. Um 67% nemenda sögðust vera mjög 

sammála eða frekar sammála því að hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri að veita upplýsingar 

um störf. Um 75% nemenda sögðust vera mjög sammála eða frekar sammála því að hlutverk 

Mjög 

sammála

Frekar 

sammála Hvorki né

Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Standa vörð um velferð nemenda 51% 30% 13% 2% 4%

Hjálpa nemendum að skilja hvar áhugi þeirra 

liggur
49% 30% 16% 2% 2%

Halda trúnað við nemendur sem leita til hans 65% 16% 10% 4% 4%

Veita upplýsingar um námið í grunnskólanum 55% 25% 16% 2% 2%

Veita upplýsingar um framhaldsnám/nám í 

framhaldsskóla
55% 23% 16% 2% 4%

Veita upplýsingar um störf 43% 24% 24% 5% 4%

Aðstoða nemendur við að skipuleggja tíma sinn 

og námið
54% 27% 14% 2% 3%

Tala við nemendur sem mæta illa í skólann 39% 30% 22% 5% 4%

Tala við nemendur sem hegða sér illa í 

skólanum
46% 29% 17% 4% 3%

Veita nemendum stuðning vegna tímabundinna 

áfalla
55% 26% 13% 2% 4%

Tala við nemendur sem líður illa 65% 21% 11% 1% 2%

Sýna því skilning hvernig mér líður 62% 24% 11% 3% 1%
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náms- og starfsráðgjafa væri að tala við nemendur sem hegða sér illa í skólanum en aðeins 7% 

nemenda sögðust vera frekar eða mjög ósammála, 17% nemenda svöruðu hvorki né. Um 86% 

nemenda sögðust vera mjög sammála eða frekar sammála því að hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa væri að sýna því skilning hvernig þeim liði en 4% nemenda voru frekar eða mjög 

ósammála því. 

  

 

3.4 Náms- og starfsfræðsla  
Rúmlega 29% nemenda sögðu að náms- og starfsfræðsla væri kennd í þeirra bekk sem 

valnámsgrein og um 7% nemenda að hún væri skyldunámsgrein. Rúmlega þriðjungur nemenda 

sagði að náms- og starfsfræðsla væri ekki kennd í þeirra bekk og um 37% nemenda sögðust ekki 

vita hvort hún væri kennd. Einungis 12% nemenda sögðust vera í náms- og starfsfræðslu í sínum 

skóla og þegar svörin eru greind er ljóst að skekkja er í svörum hvað varðar náms- og 

starfsfræðslu. Skekkjan liggur í því að margir nemendur sögðu að náms- og starfsfræðsla væri 

skyldunámsgrein í bekknum þeirra en sögðust svo ekki vera í náms- og starfsfræðslu. Getur 

þetta hugsanlega stafað af vanþekkingu nemenda. 

 

Mynd 18: Ef þú hefur leitað til náms- og starfsráðgjafa, telur þú að þú hafur fengið nægilegar upplýsingar um 

framhaldsnám/nám í framhaldsskóla? (t.d. bóknám, verknám, hvaða skólar eru í boði? 

Tæplega þriðjungur nemenda sagðist hafa leitað til náms- og starfsráðgjafa vegna upplýsinga 

um framhaldsnám og voru þeir nemendur nánast allir í 10. bekk. Þeir nemendur sem höfðu 

leitað til náms- og starfsráðgjafa vegna upplýsinga um framhaldsnám/nám í framhaldsskóla 

töldu í 46% tilvika að upplýsingar hefðu verið nægilega miklar. Um 25% nemenda töldu hins 

vegar að þeir hefðu ekki hlotið nægilegar upplýsingar og 29% vildu ekki svara spurningunni.  

46% 

25% 

29% 
Já

Nei

Ég vil ekki
svara
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þær upplýsingar sem þeir fengu um 

framhaldsnám/nám í framhaldsskóla hefðu verið hlutlausar sögðu rúmlega 31% svo vera. Um 

35% nemenda sögðu hins vegar að upplýsingarnar hefðu ekki verið hlutlausar. Þessum 

niðurstöðum ber einnig að taka með fyrirvara en svo virðist vera sem nemendur vita ekki hvað 

orðið hlutleysi merkir. Þegar nemendur voru beðnir um að gefa nánari skýringu á upplifun sinni 

voru aðeins einstaka nemendur sem gáfu rökréttar skýringar á svörum sínum. Þeir upplifðu að 

náms- og starfsráðgjafi hefði vakið mesta athygli á framhaldsskólanum í þeirra hverfi og gert 

meira úr honum fremur en öðrum skólum. 

 
Mynd 19: Telur þú að upplýsingar sem þú fékkst um framhaldsnám/nám í framhaldsskóla hafi verið hlutlausar? 
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34% Já
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Ég vil ekki svara
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4 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt, annars vegar að kanna vitneskju nemenda í efstu 

bekkjum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu á þjónustu náms- og starfsráðgjafa, hvort 

nemendur vissu að slík þjónusta væri í boði og hvað þjónustan fæli í sér. Hins vegar var 

markmið rannsóknarinnar að kanna aðgengi nemenda að náms- og starfsfræðslu. Hér á eftir 

verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram en þær eru:  

o Vita grunnskólanemendur af þjónustu náms- og starfsráðgjafa í þeirra skóla? 

o Vita grunnskólanemendur í hverju þjónusta náms- og starfsráðgjafa felst? 

o Hver er upplifun grunnskólanemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa í þeirra 

skóla? 

o Hve hátt hlutfall grunnskólanemenda hefur aðgang að náms- og starfsfræðslu? 

Niðurstöður verða settar fram eftir flokkun spurningalistans og með tilliti til þeirrar fræðilegu 

umfjöllunar sem farið hefur fram hér að framan. 

 
 

4.1 Vitneskja grunnskólanemenda um þjónustu náms- og starfsráðgjafa í þeirra skóla 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikill meirihluti nemendanna eða 99% þeirra, veit að 

þjónusta náms- og starfsráðgjafa er í boði í þeirra skóla. Meirihluti nemenda veit einnig hvar 

aðstaða náms- og starfsráðgjafa í skólanum er og einnig þekkja þeir náms- og starfsráðgjafa 

bæði í sjón og með nafni. Aðeins örfáir nemendur svöruðu þessum spurningum neitandi. Þess 

má geta að flestir þeirra nemenda sem svöruðu spurningunum neitandi eru nemendur í 8. bekk. 

Af þessum niðurstöðum er hægt að álykta að því lengur sem nemendur hafa verið í námi við 

skólann því meiri þekkingu hafa þeir um þessi atriði vegna þess að eldri nemendur svöruðu 

þessum spurningum játandi í mun meiri mæli en yngri nemendur. Þetta er í samræmi við 

rannsókn Sunnu Þórarinsdóttur (2008) en hún framkvæmdi rannsókn á vitneskju 

framhaldsskólanemenda um náms- og starfsráðgjöf. Niðurstöður hennar sýndu að eldri 

nemendur hafa meiri vitneskju um náms- og starfsráðgjöf. Þetta bendir einnig til þess að 

markhópur náms- og starfsráðgjafa er elstu bekkir grunnskóla. 

Þessar niðurstöður eru jákvæðar en þó svo að grunnskólanemendur viti að náms- og 

starfsráðgjafaþjónusta er í boði fyrir þá, þýðir það ekki endilega að nemendur séu að nýta sér 

þjónustuna, því var nýting nemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa könnuð nánar. 
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4.2 Nýting grunnskólanemenda á þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

Nemendur voru spurðir hvort þeir hefðu einhvern tímann, á þessu skólaári, ýmist leitað eða 

verið vísað til náms- og starfsráðgjafa. Niðurstöður sýndu að rúmlega helmingur nemenda eða 

um 59% höfðu farið til náms- og starfsráðgjafa. Af þessum nemendum fór meirihlutinn af 

sjálfsdáðum eða um 37% þeirra. 12% nemenda hafði verið vísað til náms- og starfsráðgjafa af 

kennara, foreldri eða öðrum en 10% nemenda hafði bæði leitað og verið vísað. Niðurstöður eru 

í samræmi við niðurstöður Sunnu Þórarinsdóttur (2008) en 60% nemenda höfðu farið til náms- 

og starfsráðgjafa. 

Hversu oft nemendur höfðu farið til náms- og starfsráðgjafa á þessu skólaári var misjafnt. 

Flestir nemendanna höfðu farið 1-4 sinnum eða 74% þeirra. Tæplega 6% nemenda höfðu farið 

5-8 sinnum og 6% svöruðu því til að þeir höfðu farið 9 sinnum eða oftar. Þeir nemendur sem 

höfðu farið oftar en 4 sinnum voru allt nemendur í 10. bekk. Eftir því sem nemendur eldast eru 

meiri líkur á því að þeir hafi farið til náms- og starfsráðgjafa. Niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður Sigurbjargar J. Helgadóttur (2006) en í skýrslunni kemur meðal annars fram fjöldi 

nemenda sem hafði leitað til náms- og starfsráðgjafa. Tæplega 400 nemendur í 8. og tæplega 

400 nemendur í 9. bekk höfðu leitað til náms- og starfsráðgjafa. Í 10. bekk höfðu hins vegar 

rúmlega 700 nemendur leitað til náms- og starfsráðgjafa sem er tæplega helmingur af 

nemendum í 8. – 10. bekk sem leituðu til náms- og starfsráðgjafa (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 

2006). 

Er þetta einnig í samræmi við rannsókn Eddu Bjarkar Viðarsdóttur (2004) sem leiddi í ljós 

að 49% 10. bekkjar nemenda höfðu farið til náms- og starfsráðgjafa og meirihluti þessara 

nemenda leitaði eftir aðstoð af sjálfsdáðum. Rannsókn Sunnu Þórarinsdóttur (2008) sýnir einnig 

sambærilegar niðurstöður en eldri nemendur leituðu meira eftir aðstoð náms- og 

starfsráðgjafa.  Þetta bendir til að eldri nemendur finni meiri þörf til að leita aðstoðar náms- og 

starfsráðgjafa og gefur til kynna að markhópur sé fremur elstu nemendur grunnskóla en yngri. 

Ástæður þess að nemendur leituðu til náms- og starfsráðgjafa voru misjafnar. Algengasta 

ástæðan var vegna aðstoðar við ákvörðun um framhaldsnám en rúmlega 35% nemenda sem 

höfðu nýtt sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa svöruðu því til. Langstærsti hópur þeirra 

nemenda sem leituðu aðstoðar vegna framhaldsnáms voru í 10. bekk eða 68% þeirra. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að jákvæð þróun sé að eiga sér stað en náms- og starfsráðgjafar vilja í 

auknum mæli sinna fræðslu varðandi nám og störf. Jákvætt er að nemendur leita eftir aðstoð 

sem krefst sérfræðiþekkingar náms- og starfsráðgjafa og tengist námi þeirra. Algengasta ástæða 



55 
 

fyrir komu nemenda til náms- og starfsráðgjafa hefur verið vegna persónulegra vandamála 

(Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006; Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Sandra Þóroddsdóttir, 2012). 

Þetta er enn fremur jákvæð þróun ef tekið er tillit til kenningar Super en hann taldi mikilvægt að 

virk upplýsingaöflun færi fram á aldrinum 15-17 ára til að efla sjálfsþekkingu og starfsþroska 

(Super, 1990). 

Um 27% nemenda sem höfðu leitað til náms- og starfsráðgjafa sögðu að ástæðan hefði 

verið vanlíðan í skóla, bekk eða heima fyrir og þar var mikill meirihluti þeirra í 9. bekk eða um 

67%. 13% nemenda vantaði einhvern til að tala við. Um 18% nemenda sögðu að þeir höfðu 

þurft aðstoð með samskipti og félagslíf. Það eru jákvæðar niðurstöður að nemendur leiti til 

náms- og starfsráðgjafa með persónuleg vandamál. Ef nemendur eiga í félagslegum eða 

persónulegum erfiðleikum getur það leitt til þess að þeir eiga erfitt með að einbeita sér að 

náminu og ná ekki árangri sem skyldi (Berglind Halla Jónsdóttir og Elísabet Vala 

Guðmundsdóttir, 1997; Menntamálaráðuneytið, 1998; 2007). 

Tæplega 15% nemenda leituðu aðstoðar náms- og starfsráðgjafa vegna námsleiða. Það er 

jákvætt að nemendur leita aðstoðar vegna námsleiða en námsleiði getur leitt til brottfalls úr 

skóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002) en rannsóknir hafa verið gerðar um 

forvarnargildi náms- og starfsráðgjafar gegn brottfalli úr skóla (Guðbjörg Aðalbergsdóttir, 2006; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010).  

Rúmlega 30% nemenda sögðu að þeir hefðu hvorki leitað né verið vísað til náms- og 

starfsráðgjafa. Mikill meirihluti þessara nemenda taldi að þeir þyrftu ekki á aðstoð náms- og 

starfsráðgjafa að halda. Rúmlega 7% nemenda sögðu að ástæðan fyrir því að þeir hefðu ekki 

farið til náms- og starfsráðgjafa væri sú að þeir héldu að þjónustan væri einungis fyrir þá 

nemendur sem ættu við mikinn vanda að stríða. Aðrir nemendur sögðust frekar tala við 

einhverja aðra og nokkrir nemendur sögðust ekki hafa þorað að leita til náms- og starfsráðgjafa. 

Þetta er í samræmi við rannsókn Eddu Bjarkar Viðarsdóttur (2004) en í henni kemur fram að 

margir nemendur telja sig ekki þurfa á aðstoð náms- og starfsráðgjafa að halda. Í rannsókn 

hennar gáfu náms- og starfsráðgjafar sjálfir nokkrar ástæður fyrir því að nemendur leituðu ekki 

til þeirra. Töldu þeir meðal annars upp feimni og að nemendur leita frekar annað.  

Tæplega helmingur nemenda, rúmlega 47%, sögðu að þeir myndu benda vini sínum á að 

tala við náms- og starfsráðgjafa ef honum liði illa. Um 53% sögðu hins vegar að það væri ólíklegt 

(frekar eða mjög). Þetta gæti bent til að nemendur séu síður að leita til náms- og starfsráðgjafa 

með persónuleg vandamál. En hingað til hefur of mikill tími náms- og starfsráðgjafa farið í að 
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sinna persónulegri ráðgjöf (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006).  Í rannsókn Sunnu Þórarinsdóttur 

(2008)  töldu 70% nemenda ólíklegt að þeir myndu benda vini sínum á að tala við náms- og 

starfsráðgjafa ef honum liði illa. Gæti þetta bent til þess að eldri nemendur vænta þess frekar 

að náms- og starfsráðgjafar sinni verkþáttum sem tengjast námi þeirra. Það verður að teljast 

jákvætt en náms- og starfsráðgjafar vilja sinna náms- og starfsfræðslu meira en þeir gera 

(Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006; Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014). 

Nemendur voru spurðir hvort að þeir myndu sjálfir leita til náms- og starfsráðgjafa ef upp 

kæmu vandamál í námi hjá þeim. Tæplega 40% sögðu að það væri mjög líklegt eða frekar 

líklegt. 45% nemenda sögðu að það væri frekar ólíklegt og 16% mjög ólíklegt. Það kemur á óvart 

hversu hátt hlutfall nemenda sögðu að þeir myndu ekki leita til náms- og starfsráðgjafa vegna 

námsvanda. Gefa þessar niðurstöður til kynna að nemendur gera sér ekki fyllilega grein fyrir 

hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er. Rannsóknir benda til að náms- og starfsráðgjafar geta 

haft jákvæð áhrif á námsframvindu nemenda (Scheel og Gonzalez, 2007; Whiston og 

Brecheisen, 2002).  

Nemendur voru enn fremur spurðir að því hversu líklegt eða ólíklegt það væri að þeir 

myndu leita sjálfir til náms- og starfsráðgjafa ef upp kæmu persónuleg vandamál hjá þeim. Um 

33% nemenda sögðu að það væri mjög líklegt eða frekar líklegt að þeir myndu nýta sér þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa í slíkum tilvikum. Um 36% nemenda sagði að það væri frekar ólíklegt og 

rúmlega þriðjungur mjög ólíklegt. Það kemur á óvart hversu hátt hlutfall nemenda sagði að það 

væri frekar eða mjög ólíklegt að þeir myndu leita til náms- og starfsráðgjafa með vanda sinn sé 

miðað við að rúmlega 45% nemenda telja að líðan þeirra hafi breyst til hins betra eftir að hafa 

leitað sér aðstoðar. Þessar niðurstöður koma einnig á óvart vegna þess að rannsóknir hafa sýnt 

að nemendur leiti mest til náms- og starfsráðgjafa vanlíðunar (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; 

Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Rannsókn Sunnu 

Þórarinsdóttur (2008) bendir einnig til þessarar þróunar en aðeins 11% nemenda sögðu að þeir 

myndur leita eftir aðstoð vegna persónulegra vandamála.  

 
 

4.3 Vitneskja grunnskólanemenda um þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

Vitneskja grunnskólanemenda um þjónustu náms- og starfsráðgjafa hefur lítillega verið 

rannsökuð hér á landi. Mikilvægt er að fá fram þær hugmyndir sem nemendur hafa um 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa sem og upplifun þeirra. Nemendur voru spurðir hvaða atriði 
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þeim fannst mikilvægast að náms- og starfsráðgjafar sinntu meira eða oftar (persónuleg ráðgjöf, 

námstækni, náms- og starfsfræðsla eða kynna starfsemi sína). Rúmlega 41% nemenda sagðist 

ekki vita hvert af þessum hlutverkum þeir ættu að sinna oftar en það bendir til að nemendur 

gera sér ekki fyllilega grein fyrir hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er. Samræmist þetta 

niðurstöðum annarra rannsókna (Sunna Þórarinsdóttir, 2008; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Agnes Ósk Snorradóttir o.fl., 2001). 

Fremur hátt hlutfall nemenda, 26%, sögðu að náms- og starfsráðgjafar ættu að sinna 

persónulegri ráðgjöf oftar. Þetta er þvert á við niðurstöður annarra rannsókna þar sem náms- 

og starfsráðgjafar sjálfir telja að mikill meirihluti tíma þeirra fari í persónulega ráðgjöf og jafnvel 

of mikill tími. Rannsóknir hér á landi hafa sýnt að um 50-70% tíma þeirra fari í persónulega 

ráðgjöf (Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Sandra Þóroddsdóttir, 2012; Sigurbjörg J. 

Helgadóttir, 2006). Er þetta töluvert meiri tími en gert er ráð fyrir og getur komið niður á öðrum 

verkþáttum sem náms- og starfsráðgjafar þurfa að sinna (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; 

Gysbers og Henderson, 2012). Það verður þó á sama tíma að líta það jákvæðum augum að 

nemendur leiti til og treysti náms- og starfsráðgjöfum fyrir persónulegum vandamálum sínum. 

Um 17% nemenda sögðu að náms- og starfsráðgjafar ættu að leggja meiri áherslu á 

námstækni og rúmlega 11% nemenda á náms- og starfsfræðslu. Þetta er lágt hlutfall nemenda 

sé miðað við að 35% nemenda leiti eftir aðstoð vegna ákvörðunar um framhaldsnám. Getur 

þetta hugsanlega stafað af því að nemendur þekkja ekki hugtakið náms- og starfsfræðsla. Þessar 

niðurstöður sýna þó að einhverjir nemendanna telja að þörf sé á meiri náms- og starfsfræðslu 

en kennslunni hefur verið ábótavant í skólum landsins. Rannsóknir hafa sýnt að einungis lítill 

hluti grunnskóla sem og framhaldsskóla hér á landi kenni náms- og starfsfræðslu (Helga 

Tryggvadóttir o.fl., 2014; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994) 

sem er miður þar sem nemendur sem fá markvissa náms- og starfsfræðslu eiga auðveldara með 

að taka ákvarðanir eftir að þeir ljúka grunnskólanámi. Mikilvægt er að náms- og starfsfræðsla sé 

í boði fyrir alla nemendur svo að þeir verði betur búnir undir að velja sér framhaldsnám og störf 

í framtíðinni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; 2007b).  

Nemendur voru spurðir að því hverja þeir teldu helstu kosti náms- og 

starfsráðgjafarþjónustunnar. Tæplega 70% nemenda telja að allir geti leitað til náms- og 

starfsráðgjafa, 53% nemenda segja að hægt er að treysta náms- og starfsráðgjöfum. Jákvætt er 

að sjá hversu margir nemendur treysta náms- og starfsráðgjöfum en skortur á trausti getur leitt 

til þess að nemendur leiti ekki aðstoðar náms- og starfsráðgjafa (Corey og Corey, 2011). 
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Um 45% nemenda telja að helsti kostir þjónustunnar sé að hægt er að leita eftir aðstoð 

með  margvísleg vandamál. 41% nemenda taldi að helsti kosturinn væri að náms- og 

starfsráðgjafar geta veitt upplýsingar um nám og störf. Er þetta að hluta til í samræmi við 

niðurstöður Sunnu Þórarinsdóttur (2008) en 88% nemenda töldu að allir geti leitað til náms- og 

starfsráðgjafa. Niðurstöður hennar sýndu hins vegar að 96% nemenda töldu helsta kostinn vera 

að þeir gætu veitt upplýsingar um nám og störf. Getur þetta bent til þess að eldri nemendur 

hafi meiri þörf fyrir upplýsingar sem tengjast námi þeirra beint fremur en yngri nemendur. 

Það er jákvætt að meirihluti nemenda telji að allir geti leitað eftir aðstoð en allir nemendur 

eiga rétt á að njóta þjónustu náms- og starfsráðgjafa (Lög um grunnskóla nr.91/2008). Í 

Barnasáttmála segir að nemendur eiga allir að njóta sömu tækifæra (Barnaheill, e.d.). Einnig er 

jákvætt að meirihluti nemenda treysti náms- og starfsráðgjöfum og leiti til þeirra vegna 

margvíslegra mála.  

Nemendur í 10. bekk vænta þess minna en nemendur í 8. og 9. bekk að náms- og 

starfsráðgjafar veiti þeim aðstoð við persónuleg vandamál en meiri aðstoð við þætti tengda 

námsferli þeirra. Þetta er í samræmi við rannsókn sem framkvæmd var í framhaldsskólum en 

nemendur vildu frekar aðstoð við nám sitt heldur en persónuleg vandamál (Agnes Ósk 

Snorradóttir o.fl., 2001). Af þessu má draga þá ályktun að þróun náms- og 

starfsráðgjafaþjónustu sé að mjakast í rétta átt en náms- og starfsráðgjafar vilja í meira mæli 

sinna námstækni og náms- og starfsfræðslu (Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Sigurbjörg J. 

Helgadóttir, 2006). Þetta bendir einnig til þess eldri nemendur sem hafa meiri reynslu hafi meiri 

þekkingu á þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Er  það í samræmi við rannsókn Sunnu 

Þórarinsdóttur (2008) en nemendur sem voru búnir að vera lengur í skóla virtust hafa meiri 

þekkingu á þjónustunni fremur en yngri nemendur. 

Til að fá fram upplifun nemenda á náms- og starfsráðgjöf í sínum skóla voru þeir spurðir 

hvort þeir teldu að þeir hefðu fengið nægilega aðstoða þegar þeir leituðu til náms- og 

starfsráðgjafa. Um 75% þeirra nemenda sem höfðu leitað til náms- og starfsráðgjafa á 

skólaárinu sögðu að þeir hefðu fengið nægilega aðstoð. Tæplega 12% nemenda sögðu að þeir 

hefðu ekki fengið nægilega aðstoð og tæp 13% sögðust ekki vita það eða vildu ekki svara 

spurningunni. Jákvætt er að mikill meirihluti nemenda  taldi sig fá nægilega aðstoð hjá náms- og 

starfsráðgjöfum. Það getur hugsanlega leitt til þess að nemendur leita oftar til náms- og 

starfsráðgjafa og bendi öðrum á að leita til þangað vegna eigin reynslu. 
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Nemendur voru einnig spurðir að því hvort þeir teldu sig vera betur stadda (persónulega, 

félagslega eða námslega) eftir að hafa leitað til náms- og starfsráðgjafa. Nemendur töldu í 

tæplega 44% tilvika að þeir væru betur staddir eftir að hafa leitað til náms- og starfsráðgjafa. 

Um 14% nemenda töldu að þeir væru ekki betur staddir og um 34% hvorki né. Nemendur voru 

enn fremur spurðir að því hvort þeir teldu að líðan sín (persónuleg, félagsleg eða námsleg) hefði 

breyst til hins betra eftir aðstoð frá náms- og starfsráðgjafa. Rúmlega 46% nemenda töldu að 

líðan sín hefði breyst til hins betra og um 42% sögðu að líðan sín hefði ekki breyst til hins betra 

eða að hún hefði haldist óbreytt. Það eru jákvæðar niðurstöður að nemendur telja í flestum 

tilvikum að þeir hafi fengið næga aðstoða frá náms- og starfsráðgjöfum og að ástand og líðan 

hafi batnað. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna fram á ávinning náms- og 

starfsráðgjafar. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að náms- og starfsráðgjafar geta haft jákvæð 

áhrif á námsframvindu nemenda og áhuga þeirra á námi sínu (Scheel og Gonzalez, 2007; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Náms- og starfsráðgjafar geta einnig haft jákvæð 

áhrif á viðhorf nemenda til náms og skóla (Schlossberg, Morris og Lieberman, 2001).  

Settar voru fram ákveðnar fullyrðingar um náms- og starfsráðgjafa og nemendur voru 

spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunum. Það voru rúmlega 98% 

nemenda sem sögðust vera mjög eða frekar sammála því að allir gætu leitað til náms- og 

starfsráðgjafa. Enginn nemendanna svaraði frekar eða mjög ósammála en 2% hvorki né. Þetta 

er jákvæðar niðurstöður en grunnskólalög gera ráð fyrir að allir nemendur hafi aðgang að 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Um 70% sögðust vera frekar eða mjög ósammála því að einungis þeir sem ættu í 

námslegum vanda gætu leitað til náms og starfsráðgjafa en 17% nemenda sögðust vera mjög 

sammála því. Um 70% nemenda sagðist vera frekar eða mjög ósammála því að einungis þeir 

sem eiga í félagslegum vanda geti leitað til náms- og starfsráðgjafa en 16% sögðust vera mjög 

sammála því. 72% nemenda voru frekar eða mjög ósammála því að einungis nemendur sem 

eiga við persónulegan vanda að stríða geti leitað til náms- og starfsráðgjafa. Um 16% nemenda 

voru mjög sammála því. Þetta er í samræmi við niðurstöður Sunnu Þórarinsdóttur (2008) og 

Eddu Bjarkar Viðarsdóttur (2004). Þar kom í ljós að nemendur leita til náms- og starfsráðgjafa 

bæði vegna persónulegra vandamála og erfiðleika í námi.  

Einnig voru 66% nemenda frekar eða mjög ósammála því að erfitt væri að fá tíma hjá 

náms- og starfsráðgjafa en 11% mjög eða frekar sammála því. Jákvætt er að meirihluti nemenda 

upplifi að náms- og starfsráðgjafi hafi tíma til að veita þeim ráðgjöf. Þetta bendir til að aðgengi 
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að þjónustu sé gott en lög um grunnskóla gera ráð fyrir að allir nemendur eigi rétt á þjónustu 

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

 
 

4.4 Vitneskja grunnskólanemenda um hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

Meirihluti nemenda eða, 81% telja að hlutverk náms- og starfsráðgjafa sé að standa vörð um 

velferð þeirra sem og að halda trúnað við nemendur sem til þeirra leita. Um 86% nemenda telja 

einnig að náms- og starfsráðgjafar eigi að tala við nemendur sem líður illa og sýna líðan 

nemenda skilning. Um 81% nemenda telja að náms- og starfsráðgjafar eigi að veita nemendum 

stuðning vegna tímabundinna áfalla. Þessir þættir falla undir persónulega ráðgjöf og 

samræmast því niðurstöðum annarra rannsókna sem sýna að mikill hluti náms- og 

starfsráðgjafa fer í persónulega ráðgjöf (Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014; Sandra 

Þóroddsdóttir, 2012; Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006).  

Jákvætt er að meirihluti nemenda, um 80%, telja að hlutverk náms- og starfsráðgjafa sé að 

hjálpa þeim að skilja hvar áhugi þeirra liggur, veita aðstoð við að skipuleggja tíma þeirra og 

nám. Þessir þættir tengjast náms- og starfsfræðsluáætlun sem Super setti fram. Í henni eru 

fjórir þættir sem taka á þeim atriðum sem nemendur vilja aðstoð við (Super, 1990). Enn fremur 

telja nemendur að það sé í verkahring náms- og starfsráðgjafa að veita upplýsingar um nám 

þeirra í grunnskólanum og framhaldsnám. Um 67% nemenda telja að þeir eigi að veita 

upplýsingar um störf. Þetta er í samræmi við niðurstöður Sunnu Þórarinsdóttur (2008) en 

nemendur töldu í flestum tilvikum að náms- og starfsráðgjafi ætti að sinna verkþáttum sem 

tengjast námi þeirra.  

Nemendur virðast óvissir um verkþætti sem tengjast ekki námi þeirra beint, eins og til 

dæmis að náms- og starfsráðgjafar eigi að tala við nemendur sem mæta illa í skólann eða hegða 

sér illa í skólanum en mikill meirihluti nemenda töldu að þetta væri í verkahring náms- og 

starfsráðgjafa og einungis 7% nemenda töldu að náms- og starfsráðgjafar ættu ekki að sinna 

slíkum verkþáttum. Þetta geta ekki talist jákvæðar niðurstöður en náms- og starfsráðgjafar eiga 

ekki að sinna agamálum nemenda. Af þessu má draga þá ályktun að nemendur geri sér ekki 

fyllilega grein fyrir hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er. Í skýrslu um greiningu á starfi 

náms- og starfsráðgjafa kom fram að þeir vilja sinna verkþáttum tengdum hegðun nemenda í 

mun minna mæli. Þeir líta á sig sem fulltrúa nemenda og telja að það sé ekki þeirra hlutverk að 
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aga nemendur og telja að það samræmist ekki hlutverki um trúnað og hluttekningu (Sigurbjörg 

J. Helgadóttir, 2006; Ingibjörg Ebba Björnsdóttir, 2014).  

 

 

4.5 Náms- og starfsfræðsla  

Náms- og starfsfræðsla stendur víða höllum fæti í grunnskólum landsins (Sigurbjörg J. 

Helgadóttir, 2006; Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Rúmlega 29% nemenda sögðu að náms- og 

starfsfræðsla væri kennd í bekknum þeirra og væri valnámsgrein. Þriðjungur nemenda sagði að 

námsgreinin væri ekki kennd í bekknum þeirra og einungis 7% nemenda sögðu að náms- og 

starfsfræðsla væri skyldunámsgrein. Um 37% nemenda sögðust ekki vita hvort námsgreinin 

væri kennd. Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir væru í náms- og starfsfræðslu svöruðu 

einungis 12% játandi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að varla stendur steinn yfir steini í náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöðum ber þó að taka með fyrirvara 

og ekki er hægt að yfirfæra þær á alla grunnskóla landsins. Skekkja var í svörun nemenda en 

margir nemendanna svöruðu því til að náms- og starfsfræðsla væri skyldunámsgrein í þeirra 

bekk en sögðust svo ekki vera í náms- og starfsfræðslu. Gæti þessi skekkja hugsanlega stafað af 

því að nemendur vita ekki hvað náms- og starfsfræðsla er, til dæmis ef náms- og starfsfræðsla 

er tvinnuð saman við aðrar námsgreinar eins og lífsleikni er ekki víst að allir nemendur geri sér 

grein fyrir því. Það er ljóst að víða er pottur brotinn í kennslu á náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum landsins og þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum skýrslu um náms- og 

starfsráðgjöf í grunnskólum með áherslu á náms- og starfsfræðslu (Helga Tryggvadóttir o.fl., 

2014). 

Rannsóknir hafa sýnt hversu mikilvæg slík fræðsla getur verið, til að mynda eru nemendur 

sem hljóta fræðslu bæði metnaðarfyllri og líklegri til að ljúka námi sínu en þeir nemendur sem 

fá enga náms- og starfsfræðslu. Nemendur sem fá fræðslu eru einnig betur undir það búnir að 

taka ígrundaðar og rökstuddar ákvarðanir varðandi nám og störf í framtíð sinni 

(Menntamálaráðuneytið, 2009; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; 2007b).  

Nemendur voru spurðir hvort þeir hefðu leitað til náms- og starfsráðgjafa til að fá 

upplýsingar um framhaldsnám. Tæplega þriðjungur nemendar játaði því og nánast allir þessir 

nemendur voru í 10. bekk. Þessir nemendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að 

upplýsingarnar sem þeir fengu hefðu verið nægilegar. Rúmlega 46% þessara nemenda töldu að 
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svo hefði verið en 25% sögðust ekki hafa fengið nægilegar upplýsingar. Þeir nemendur sem 

vildu gefa nánari skýringar á svörum sínum töluðu meðal annars um að hafa ekki verið sammála 

niðurstöðum sem þeir fengu úr áhugasviðskönnun, aðrir töldu að þeir hefðu ekki fengið mikla 

hjálp og að spurningum þeirra hafi ekki verið almennilega svarað og nemendur töluðu einnig 

um að almennt vantaði betri ráðgjöf hvað varðar upplýsingar um framhaldsnám. Þetta bendir til 

að kennslu í náms- og starfsfræðslu er ábótavant, eins og áður hefur komið  fram. Er þetta í 

samræmi við niðurstöður Helgu Tryggavdóttur og samstarfsmanna (2014) en í skýrslu þeirra 

kom fram að náms- og starfsfræðsla er ekki í boði fyrir alla nemendur. 

Nemendur voru enn fremur spurðir hvort þær upplýsingar sem þeir fengu hefðu verið 

hlutlausar. Tæplega 32% nemenda töldu að upplýsingar hefðu verið hlutlausar en um 35% 

nemenda töldu að svo hafi ekki verið og tæp 34% þeirra vildu ekki svara. Það er stórt hlutfall 

nemenda sem telur að upplýsingar hafi ekki verið hlutlausar en þegar svör þeirra nemenda sem 

gáfu frekari skýringar á upplifun sinni eru skoðuð kemur í ljós að margir nemendanna vita ekki 

hvað orðið hlutlaust merkir og því ber að taka þessum niðurstöðum með fyrirvara. Aðeins mjög 

lítill hluti nemenda sem taldi að upplýsingarnar hefðu ekki verið hlutlausar og vildu gefa nánari 

skýringar virtust hafa skilið spurninguna á réttan hátt. Skýringarnar sem þeir gáfu voru að þeir 

upplifðu að náms- og starfsráðgjafinn í þeirra skóla hefði vakið mesta athygli á  

framhaldsskólanum í þeirra hverfi og gert meira úr honum en öðrum skólum. 

Vitneskja um það hve mikilvægt er að efla náms- og starfsfræðslu í skólum landsins sést 

víða. Í skýrslu sem fjallar um kynningu á starfsmenntun er tekið fram hversu mikilvægt það er 

að efla náms- og starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum landsins. Í Hvítbók um umbætur í 

menntun kemur fram að þörf er á að efla námsgreinina í efstu bekkjum grunnskóla sem forvörn 

gegn brotthvarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a; 2014b). Þetta má einnig sjá í 

skýrslu nefndar um efling náms- og starfsráðgjafar en þar er áhersla lögð á að náms- og 

starfsfræðsla sé mikilvægt úrræði sem vinnur gegn brotthvarfi nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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5 Lokaorð  

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt, annars vegar að kanna vitneskju nemenda í efstu 

bekkjum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu á þjónustu náms- og starfsráðgjafa, hvort 

nemendur vissu að slík þjónusta væri í boði og hvað þjónustan fæli í sér. Hins vegar var 

markmið rannsóknarinnar að kanna aðgengi nemenda að náms- og starfsfræðslu. Hér á undan 

hefur verið fjallað um vitneskju grunnskólanemenda á starfi náms- og starfsráðgjafa og framboð 

á náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Farið var yfir niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd 

var árið 2015 og niðurstöður hennar sýna að mikill meirihluti grunnskólanemenda, sem tóku 

þátt í rannsókninni eða 98%, vita að náms- og starfsráðgjafi starfar við þeirra skóla. 

Flestir nemendurnir töldu sig vita hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa skólans væri. 

Almennt vissu þeir hvert hlutverk þeirra væri þegar um var að ræða þætti sem tengdust námi 

þeirra beint. Nefndu þeir meðal annars að hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri að veita 

ráðgjöf og upplýsingar í sambandi við nám, að hjálpa nemendum að skilja hvar áhugi þeirra 

liggur og veita aðstoð við að skipuleggja tíma sinn og nám. 

Óvissa virðist ríkja meðal nemenda í sambandi við verkþætti sem ekki tengjast námi þeirra 

beint. Margir nemendanna töldu til dæmis að eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafa væri 

að sinna verkþáttum sem tengjast mætingu og aga. Þessar niðurstöður benda til að nemendur 

gera sér ekki fyllilega grein fyrir hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er eða að náms- og 

starfsráðgjafar eru að sinna agastjórnun meira en æskilegt má teljast út frá faglegu 

ráðgjafarhlutverki þeirra. 

Eldri nemendur töldu fremur en þeir yngri að hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri að 

veita upplýsingar um nám og störf. Yngri nemendur töldu hins vegar fremur en eldri nemendur 

að hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri að vera til staðar fyrir þá vegna erfiðleika í einkalífi. 

Nemendurnir voru ekki allir meðvitaðir um að hlutverk náms- og starfsráðgjafa væri að standa 

vörð um velferð þeirra.  

Þjónusta náms- og starfsráðgjafa í þeim skólum sem voru til skoðunar virðist vera vel nýtt 

meðal nemenda og almenn ánægja ríkir meðal nemenda um þjónustuna. Til marks um það taldi 

meirihluti nemenda, sem hafði nýtt sér þjónustuna, að líðan þeirra hefði breyst til hins betra 

eftir að hafa leitað eftir aðstoð náms- og starfsráðgjafa. Það er jákvætt að nemendur upplifi að 

þeir fái þá aðstoð sem þeir þurfa hjá náms- og starfsráðgjöfum. Það getur aukið líkur á að 

nemendur leiti aftur til náms- og starfsráðgjafa og getur hugsanlega leitt til þess að nemendur 
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deili jákvæðri reynslu sinni af þjónustunni með öðrum. Þeir nemendur sem ekki höfðu nýtt sér 

þjónustuna töldu sig í flestum tilvikum ekki þurfa slíka aðstoð.  

Varðandi náms- og starfsfræðslu leiddu niðurstöður í ljós að mikil vanþekking er meðal 

nemenda varðandi kennslu náms- og starfsfræðslu. Aðeins 29% nemenda sögðu að náms- og 

starfsfræðsla væri kennd í þeirra bekk og rúmlega þriðjungur nemenda kvaðst ekki vita það. 

Athygli er vakin á því að skekkja var í svörum nemenda og því ber að taka niðurstöðum með 

fyrirvara. Þrátt fyrir vanþekkingu nemenda er ljóst að víða er kennslu í náms- og starfsfræðslu 

ábótavant og úr því þarf að bæta.  

Ánægjulegt var að sjá að mikill meirihluti þeirra nemenda sem svaraði könnuninni taldi að 

allir nemendur gætu leitað til náms- og starfsráðgjafa með sín vandamál, hvort sem þau væru af 

námslegum, félagslegum eða persónulegum toga. Einnig er jákvætt að meirihluti nemenda telji 

að auðvelt er að fá tíma hjá náms- og starfsráðgjafa. Í ljósi grunnskólalaga um aðgengi nemenda 

að þjónustu náms- og starfsráðgjafa eru þetta mikilvægar og jákvæðar niðusrstöður. Burt séð 

frá því hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er samkvæmt starfslýsingu þá er mikilvægt að 

nemendur treysti náms- og starfsráðgjöfum og að þeir, eins og kemur fram í rannsókninni, telji 

að þetta sé þjónusta sem allir geti nýtt sér.  

Vonast höfundur til að niðurstöður þessarar rannsóknar veiti náms- og starfsráðgjöfum 

frekari þekkingu á vitneskju og upplifun nemenda á þjónustu og hlutverki náms- og 

starfsráðgjafa. Svo að hægt sé að styrkja starfið og þróa það áfram er mikilvægt að vita hvert 

viðhorf notenda þjónustunnar er. Einnig er vonast til þess að þær niðurstöður sem varpað var 

ljósi á, í tengslum við náms- og starfsfræðslu, verði til þess að kennslu og upplýsingaflæði 

varðandi hana verði bætt.  

Þrátt fyrir að einhverjir nemendanna geri sér ekki fyllilega grein fyrir hlutverki náms- og 

starfsráðgjafa má segja að niðurstöðurnar hafi almennt verið jákvæðar fyrir þjónustu 

faggreinarinnar en það verður þó alltaf að horfa til þess að þróa starfið áfram og gera betur. Það 

er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að þjónusta náms- og starfsráðgjafa og kennsla í náms- og 

starfsfræðslu er nauðsynleg fyrir íslenskt samfélag og getur skipt sköpum fyrir nemendur. Því 

verða rekstraraðilar grunnskóla að tryggja að allir nemendur fái slíka þjónustu og kennslu líkt og 

kveðið er á um í lögum.  
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Viðauki I 
 

Kæri nemandi 
 

Þessi spurningalisti er hluti af M.A. rannsókn minni. Markmið rannsóknarinnar er að fá fram 
hugmyndir nemenda á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Þátttaka ykkar er mjög 
mikilvæg, vinsamlegast svarið því listanum. Ég bið ykkur um að fylgja fyrirmælum vel eftir. 
Aðeins er verið að leita eftir því sem ykkur finnst og því eru engin svör rétt eða röng. Áætlaður 
tími til að svara listanum er um 15 mínútur. Það er betra að svara því sem kemur fyrst upp í 
hugann í staðinn fyrir að vera lengi að hugsa sig um.  
 
Nafnið ykkar mun hvergi koma fram og það er ekki hægt að rekja niðurstöðurnar til ykkar. 
Leiðbeinendur mínir í þessari rannsókn eru dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor og Sunna 
Þórarinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi. 

 
Unnur Ásbergsdóttir 

 
1) Kyn? 

a. Drengur 

b. Stúlka  

2) Í hvaða bekk ertu? 

a. 8. bekk 

b. 9. bekk 

c. 10. bekk  

3) Í hvaða grunnskóla ertu? 

4) Starfar náms- og starfsráðgjafi/ar í þínum skóla?  

a. Já 

b. Nei 

c. Veit ekki  

5) Veist þú hvar skrifstofa náms- og starfsráðgjafa í þínum skóla er? 

a. Já 

b. Nei  

6) Veist þú hvað náms- og starfsráðgjafi/ar í skólanum þínum heita?  

a. Já  

b. Nei  

7) Þekkir þú náms- og starfsráðgjafa í þínum skóla í sjón? 

a. Já 

b. Nei  

8) Hefur þú leitað eða verið vísað til náms- og starfsráðgjafa? 

a. Já, fór sjálf/ur  

b. Nei  

c. Já, var vísað af kennara, foreldri eða öðrum 

9) Hversu oft hefur þú farið til námsráðgjafa? 

a. Aldrei 

b. 1-4 
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c. 5-8 

d. 9 sinnum eða oftar  

10) Ef þú hefur farið til námsráðgjafa hver var ástæðan fyrir því? Hér skaltu merkja við alla 

möguleika sem við eiga.  

a. Aðstoð við námið vegna námsörðugleika (t.d. lesblinda, ritröskun, reiknisröskun)  

b. Aðstoð við að skipuleggja námið 

c. Aðstoð við að skipuleggja tímann 

d. Námstækniaðstoð (námsaðferðir, lestraraðferðir, prófundirbúningur)  

e. Aðstoð með samskipti við vini og/eða skólafélaga 

f. Aðstoð við félagslíf mitt (langaði að eignast vini) 

g. Aðstoð við ákvörðun um framhaldssnám 

h. Aðstoð vegna prófkvíða 

i. Vegna námsleiða   

j. Nýnemi (ný/r í skólanum) og þurfti aðstoð 

k. Samskiptavandi við kennara/starfsmann skóla   

l. Vanlíðan í skóla 

m. Vanlíðan í bekk     

n. Vanlíðan heima  

o. Mig vantaði einhvern til að tala við  

11) Ef þú hefur ekki leitað eða verið vísað til námsráðgjafa hver var ástæðan fyrir því? Hér 

skaltu merkja við alla möguleika sem við eiga.  

a. Ég vissi ekki að hér væri námsráðgjafi  

b. Ég mundi ekki eftir námsráðgjafanum þegar ég átti í vandanum 

c. Ég vissi ekki hvort að vandi minn væri eitthvað sem námsráðgjafi gæti aðstoðað 

mig við 

d. Ég tala frekar við einhverja aðra (kennara, skólastjóra, foreldra, vini) 

e. Ég þorði ekki að leita til námsráðgjafans 

f. Ég veit ekki hvernig ég á að bera mig að til að tala við námsráðgjafa 

g. Námsráðgjafi er einungis fyrir þá nemendur sem eiga í miklum vanda 

h. Ég þarf ekki á aðstoð námsráðgjafa að halda  

i. Annað  

12) Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum um 

námsráðgjafann/námsráðgjafana í skólanum þínum? Skali: Mjög sammála – Mjög 

ósammála 

a.  Allir geta leitað til námsráðgjafa 

b. Einungis þeir sem eiga í námslegum vanda geta leitað til námsráðgjafa 

c. Einungis þeir sem eiga í félagslegum vanda geta leitað til námsráðgjafa 

d. Einungis þeir sem eiga í persónulegum vanda geta leitað til námsráðgjafa  

e. Það er erfitt að fá tíma hjá námsráðgjafa 

13) Heldur þú að námsráðgjafi sé eingöngu til staðar fyrir nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með nám? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa er  
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14) Heldur þú að náms- og starfsráðgjafi veiti nemendum stuðning vegna erfiðleika í 

einkalífi? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég veit ekki hvert hlutverk námsráðgjafa er 

15) Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum um hlutverk 

námsráðgjafa? Hlutverk námsráðgjafa er að: Skali: Mjög sammála – Mjög ósammála  

a. Standa vörð um velferð nemenda  

b. Hjálpa nemendum að skilja hvar áhugi þeirra liggur 

c. Halda trúnað við nemendur sem leita til hans 

d. Taka ákvarðanir fyrir nemendur sem eiga erfitt með að ákveða sig 

e. Taka ákvarðanir fyrir nemendur sem vita ekki hvað þeir vilja 

f. Veita upplýsingar um námið í grunnskólanum 

g. Veita upplýsingar um framhaldsnám/nám í framhaldsskóla 

h. Veita upplýsingar um störf 

i. Reyna að stjórna því hvað nemendur sem leita til hans taki sér fyrir hendur 

j. Aðstoða nemendur við að skipuleggja tíma sinn 

k. Aðstoða nemendur við að skipuleggja námið sitt 

l. Veita sálfræðilega meðferð 

m. Tala við nemendur sem mæta illa í tíma 

n. Tala við nemendur sem hegða sér illa í skólanum 

o. Veita nemendum stuðning vegna tímabundinna áfalla 

p. Aðstoða nemendur að takast á við kvíða og streitu 

q. Tala við nemendur sem líður illa  

r. Sýna því skilning hvernig mér líður  

16) Er náms- og starfsfræðsla kennd í þínum bekk/árgangi? 

a. Já, sem skyldunámsgrein 

b. Já, sem valnámsgrein 

c. Nei 

d. Ég veit það ekki  

17) Ert þú í náms- og starfsfræðslu? 

a. Já  

b. Nei 

c. Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

18) Hefur þú leitað til náms- og starfsráðgjafa vegna upplýsinga um framhaldsnám/nám í 

framhaldsskóla? 

a. Já 

b. Nei 

19) Þegar þú leitaðir til náms- og starfsráðgjafa, telur þú að þú hafir fengið nægar 

upplýsingar um framhaldsnám/nám í framhaldsskóla? (T.d. bóknám, verknám, hvaða 

skólar eru í boði) 

a. Já 

b. Nei 

c. Ég vil ekki svara 
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d. Ef nei,  hvers vegna ekki/hvað fannst þér vanta? (Skrifleg svör) 

20) Telur þú að upplýsingagjöfin um framhaldsnám/nám í framhaldsskóla hafi verið 

hlutlaus?   

a. Já    

b. Nei 

c. Ég vil ekki svara 

d. Ef nei, hvers vegna ekki? (Skrifleg svör)  

21) Ef vini þínum líður illa, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú bendir honum á að tala við 

námsráðgjafa? Skali 

a.  Mjög líklegt 

b. Frekar líklegt 

c. Frekar ólíklegt 

d. Mjög ólíklegt 

22) Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú sjálf/sjálfur leitir til námsráðgjafa ef upp koma 

vandamál í náminu þínu? Skali  

a.  Mjög líklegt 

b. Frekar líklegt 

c. Frekar ólíklegt 

d. Mjög ólíklegt 

23) Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú sjálf/sjálfur leitir til námsráðgjafa ef upp koma 

persónuleg vandamál hjá þér? Skali 

a.  Mjög líklegt 

b. Frekar líklegt 

c. Frekar ólíklegt 

d. Mjög ólíklegt 

24) Hvert af eftirtöldum atriðum (ef eitthvert) finnst þér mikilvægt að námsráðgjafar leggi 

meiri áherslu á/sinni meira(oftar)? Hér skaltu aðeins velja eitt atriði, það sem þér 

finnst mikilvægast 

a. Persónulegri ráðgjöf 

b. Námstækni (t.d. minnisaðferðir, lestraraðferðir, glósuaðferðir, prófundirbúningur 

og próftaka) 

c. Náms- og starfsfræðslu (t.d. kynning á framhaldsnámi, bóknám, verknám, 

kynning á atvinnulífinu) 

d. Að námsráðgjafar kynni starfsemi sína og hlutverk svo að nemendur viti í hverju 

þjónusta þeirra felst   

25) Hverjir eru helstu kostir námsráðgjafaþjónustunnar í skólanum, að þínu mati? Hér 

skaltu merkja við allt sem við á 

a. Það geta allir leitað til námsráðgjafa 

b. Það er hægt að treysta námsráðgjafa 

c. Námsráðgjafi getur aðstoðað við margvísleg vandamál (námsleg, félagsleg, 

persónuleg) 

d. Námsráðgjafi er til staðar fyrir nemendur frekar en kennara eða annað starfsfólk 

e. Námsráðgjafi getur veitt upplýsingar um nám og störf  

f. Annað, hvað? (Skrifleg svör) 
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26) Telur þú að þú hafir fengið nægilega aðstoð þegar þú leitaðir til námsráðgjafa? 

a. Já 

b. Nei 

c. Ef nei, hvað fannst þér vanta upp á aðstoðina (hvers vegna ekki)? (Skrifleg svör) 

d. Vil ekki svara 

27) Telur þú þig vera betur stödd/staddur eftir að hafa leitað til námsráðgjafa? 

a. Já 

b. Nei 

c. Hvorki né 

d. Vil ekki svara 

28) Telur þú að líðan þín (persónuleg, félagsleg, námsleg) hafi breyst til hins betra eftir að 

þú leitaðir til námsráðgjafa?   

a. Já 

b. Nei 

c. Líðan hélst óbreytt 

d. Vil ekki svara     

   
Takk kærlega fyrir þátttökuna    


