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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna mat skólastjóra á mikilvægi náms- og starfsfræðslu, 

viðhorf þeirra til þarfa nemenda fyrir aðstoð og upplýsingar vegna undirbúnings náms í 

framhaldsskóla. Einnig var kannað hvort þeir upplifi hindranir við að tryggja nemendum 

fullnægjandi kynningar á framhaldsnámi og störfum.  

Notast var við blandaða aðferðafræði við framkvæmd rannsóknarinnar og í megindlega 

hluta hennar var úrtakið allt þýðið eða allir skólastjórar á Íslandi. Skólastjórarnir voru 173 en 

103 svöruðu, sem er tæplega 60% svarhlutfall. Spurningalistinn skiptist í fjóra hluta; mikilvægi 

náms- og starfsfræðslu, viðhorf til hennar, framkvæmd fræðslunnar og bakgrunnsupplýsingar.  

Niðurstöðurnar sýna að skólastjórar meta fræðslu um tengsl náms og starfa mikilvæga og 

eru jákvæðir gagnvart náms- og starfsfræðslu. Þeir töldu helstu hindranir við skipulag náms- 

og starfsfræðslu með fullnægjandi hætti vera fjárúthlutanir til grunnskólans. Þegar svör 

skólastjóra á landsbyggðinni voru borin saman við svör skólastjóra höfuðborgarsvæðisins kom 

í ljós marktækur munur á veitingu fjármuna í náms- og starfsfræðslu og eins var erfiðara að fá 

menntaða náms- og starfsráðgjafa til starfa á landsbyggðinni.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta veitt frekari upplýsingar sem hægt er að nýta við 

markvissa stefnumótun í náms- og starfsfræðslu á landsvísu í grunnskólum. 
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Abstract 

 
The objective of the study is to explore how headmasters perceive the importance of Career 

Education, how they rate the need of students for support and information during the 

preparation of further studies, and whether they see any obstacles in ensuring adequate 

information flow regarding career and study options. 

In the implementation of the study, a mixed methodology was applied. In the quantitive 

part, the survey population included all 173 headmasters in Iceland. Altogether 103 of them 

responded, yielding a response ratio of just under 60%.questionnaire had four parts, i.e. 

importance of Career Education, opinion of Career Education, execution of Career Education, 

and background information. 

Headmasters generally acknowledge the importance of Career Education and have a 

positive perception toward Career Education. In their view, the main obstacles standing in the 

way of the adequate organisation of educational and career counselling were lack of public 

funding. When the responses of headmasters in rural areas were compared to those in the 

capital area, a significant difference emerged regarding the funding of educational- and career 

counselling and it also turned out to be more difficult to recruit trained counsellors to jobs in 

rural areas. 

Conclusions of this study can be used in formulating an appropriate policy at the secondary 

school level nationally. 
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Formáli 

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

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Áhugi minn á þessari ákveðnu rannsókn varð til 

í námskeiði á fyrstu önn í náms- og starfsráðgjöf í námskeiðinu Lykilþættir í stefnumótun í 

náms- og starfsráðgjöf. Þar tók ég þátt í að verkefninu Áætlun um náms- og starfsráðgjöf í 

grunnskóla með áherslu á náms- og starfsfræðslu. Hluti af þessu verkefni var könnun sem gerð 

var á landsvísu en þar voru skólastjórar spurðir um ýmsa þætti náms- og starfsráðgjafar og 

starfsfræðslu. Fram kom í niðurstöðum að víða þarf að lagfæra skipulag hennar og framkvæmd 

og margir nemendur hér á landi hafa ekki aðgang að náms- og starfsráðgjafa þrátt fyrir að 

íslensk lög kveði á um að svo skuli vera. Brotthvarf úr framhaldsskólum hér á landi er einnig 

talsvert meira en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við og velti ég því fyrir mér 

af hverju við byrjum ekki fyrr að spyrna við því. Þar sem ég hef starfað sem skólastjóri í nokkur 

ár og vegna áhuga míns á náms- og starfsráðgjöf hef ég átt samtöl við aðra skólastjóra og 

upplifði ég jákvæð viðhorf en misjafna þekkingu þeirra á náms- og starfsráðgjöf. Starf náms- 

og starfsráðgjafar virtist mér einnig vera talsvert sjálfstætt og njóti trausts skólastjóra til þess 

að þeir geti útfært starfið án mikilla afskipta.  

Leiðbeinendur mínir eru Dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Dr. Raimo Vuorinen og vil ég færa 

þeim mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning. Samnemum mínum og Jórunni systur 

minni vil ég þakka fyrir góða skemmtun og stuðning á meðan á ferðalaginu stóð. Sigurði bróður 

mínum fyrir aðstoð við þýðingar og foreldrum mínum, eiginmanni og börnum vil ég þakka fyrir 

þolinmæði, stuðning og einarða trú á mér. Sérstakar þakkir fær Aðalsteinn Smári Garðarsson 

fyrir að skemmta ömmu sinni í pásunum.  
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1 Inngangur 

Nemendur taka stórar ákvarðanir um nám í 10. bekk grunnskóla, sem byggjast á reynslu og 

upplýsingum sem þeir hafa yfir að ráða. Lítið er vitað um hvernig grunnskólinn aðstoðar 

nemendur við þá ákvörðunartöku. Skólastjórar eru miklir áhrifavaldar í grunnskólum sem þeir 

stjórna, þeir leggja línurnar, sjá um ráðningar og dreifingu þess fjármagns sem skólanum er 

úthlutað. Þeir stýra stefnumótun skólanna og persónuleg einkenni þeirra speglast oft í 

skólabrag, áherslum og gildum (Baker og Gerler, 2004; Erford, 2011a). Grunnskólinn er eina 

skólastigið á Íslandi þar sem skólaskylda er í gildi og má gera ráð fyrir að flestir þegnar landsins 

ljúki grunnskólanámi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þess vegna er mikilvægt að í 

grunnskólum landsins sé allt gert sem hægt er til að undirbúa verðandi sjálfstæða þegna sem 

best undir nám og störf í framtíðinni. 

Samkvæmt kenningum um þróun starfsferils er ljóst að þroski einstaklings og nám alla 

ævi hefur áhrif á hæfnina til að velja sér farveg í tilverunni (Gottfredson, 1981; Savickas, 2005; 

Super, 1990). Unga fólkið þarf að vera fært um að nýta sér tengslanet og upplýsingatækni sem 

þeim stendur til boða og hafa þekkingu á því hvar það getur fengið stuðning við val sitt. Börn 

á yngsta stigi mynda sér skoðanir á því hvaða störf eru viðeigandi fyrir þeirra kyn og benda 

rannsóknir til þess að í náms- og starfsvali hafi kynhlutverkið mest áhrif, því næst 

virðingarstaða námsins eða starfsins og síðast áhugi (Gottfredson, 1981). Þetta þýðir að 

einstaklingar útiloka fljótt störf eða nám sem þeim finnst ekki við hæfi fyrir sitt kyn eða 

þjóðfélagsstöðu.  

Náms- og starfsfræðslu var fyrst komið á fót um miðja síðustu öld á Íslandi en hún hófst í 

upphafi þeirrar aldar í Evrópu. Árið 1974 var starfsfræðsluákvæði fellt úr lögum um grunnskóla 

en tekið inn aftur um það bil tuttugu árum seinna. Stjórnvöld hafa í gegnum tíðina lagt 

mismikla og jafnvel enga áherslu á náms- og starfsráðgjöf og hefur mikilvægi hennar aðallega 

verið haldið á lofti af grasrót náms- og starfsráðgjafanna sjálfra þó af mismiklum krafti í 

gegnum tíðina (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016).  

Staða náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum landsins hefur þar af leiðandi verið 

brotakennd og fer frekar dvínandi en vaxandi (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Edda 

Björk Viðarsdóttir, 2004; Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006; Helga Tryggvadóttir, Hildur 

Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, Rannveig Óladóttir, Sigrún María Hákonardóttir og 

Sigríður Bílddal Ruesch, 2014; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 
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2007). Vinnutími þeirra fer að miklu leyti í persónulega ráðgjöf en minna af starfstímanum í 

náms- og starfsfræðslu og sérstaklega virðist lítill tími settur í skipulagða kennslu eða 

hóparáðgjöf, hvort sem litið er til sjálfsþekkingar, námstækni eða beinnar starfsfræðslu (Edda 

Björk Viðarsdóttir,2004; Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Þrátt fyrir að lög kveði á um að allir nemendur grunnskólanna 

eigi að hafa aðgang að menntuðum náms- og starfsráðgjöfum er staðreyndin sú að það er ekki 

raunin, þar sem þriðjungur skóla á Íslandi eru ekki með menntaðan náms- og starfsráðgjafa 

(Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014).  

Brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum á Íslandi er hærra hlutfallslega séð hér á landi 

en í flestum viðmiðunarlöndum (Hagstofa Íslands, 2014; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a, 2014b). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að brotthvarf er ferli sem hefst í grunnskóla, jafnvel í yngstu 

bekkjum hans, og þess vegna er mikilvægt að grípa inn í áður en það ferli fer af stað (Entwisle, 

Alexander og Steffel Olson, 2005; Finn, 1989, 1993; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir, 2013; Mallette, 2012). Náms- og starfsfræðsla (e. career education) er námsgrein 

sem er kennd í bekkjarfyrirkomulagi eins og aðrar námsgreinar. Hún felur í sér sjálfsskoðun, 

könnun á námi og störfum ásamt því að efla hæfni til ákvarðanatöku (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

1995; 2000; 2007; 2010). Með því að nemendur í grunnskóla fái stuðning þegar þeir standa 

frammi fyrir ákvörðunum um námsval í lok grunnskóla er hægt að auka skuldbindingu þeirra 

til náms, sem hefur síðan áhrif á námsframvindu þeirra (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 

Ægisdóttir, 2013). Ávinningur náms- og starfsfræðslu birtist á margvíslegan hátt bæði fyrir 

einstaklinga og einnig fyrir samfélög í heild sinni. Viðeigandi náms- og starfsfræðsla getur 

komið í veg fyrir margvísleg persónuleg og félagsleg vandamál nemenda. Hún eykur hæfni 

þeirra til að finna út úr fjölbreyttu og sveigjanlegu skólakerfi og til að takast á við breytingar á 

vinnumarkaði (Thomsen, 2014). 

Stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu er áberandi í umræðunni 

í Evrópu um þessar mundir og hefur verið um nokkurn tíma. Íslendingar voru þátttakendur 

samkomulags 27 þjóða um samvinnu á því sviði árið 2008 innan European Lifelong Guidance 

Polcy Network (ELGPN) (Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf, e.d.). Með 

stefnumótun náms- og starfsráðgjafar er markmiðið að byggja upp heilstæða náms- og 

starfsráðgjöf fyrir alla þegna þjóðfélagsins burtséð frá aldri, stétt eða stöðu. Stefnumótun á 

þessu sviði mun skila sér með betri nýtingu fjármuna stjórnvalda, auknu jafnrétti og jákvæðari 
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stöðu einstaklinga (European Lifelong Guidance Policy Network ELGPN], 2015). Í Skýrslu frá 

starfshópi um stefnumótun íslenskra stjórnvalda í náms- og starfsráðgjöf, sem birt var vorið 

2015, koma fram tillögur um framtíðarsýn, stefnu og aðgerðir. Ráðuneytið hefur 

framangreinda skýrslu til athugunar en hefur ekki tekið afstöðu til hennar og birtir 

upplýsingarnar með þeim fyrirvara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Þar koma 

meðal annars fram auknar áherslur á náms- og starfsfræðslu í grunnskólum landsins.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að viðhorf skólastjóra til náms- og starfsráðgjafar 

eru mjög jákvæð en stundum er ákveðinn misskilningur í gangi varðandi hlutverk hennar 

(Beesley og Frey, 2006; Zalaquett, 2005; Zalaquett og Chatters, 2012; Ingibjörg Jóna 

Þórsdóttir, 2007). Heildræn náms- og starfsráðgjöf gerir ráð fyrir ákveðinni tímaskiptingu milli 

ráðgjafarþátta (Gysbers og Henderson, 2012), en hér á landi virðist halla verulega á náms- og 

starfsfræðsluþátt ráðgjafarinnar (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015).  

Fyrirmæli sem stjórnendum grunnskóla ber að fara eftir við rekstur þeirra birtast fyrst og 

fremst í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar eru lagðar línur en gefið er svigrúm til að skólar geti 

verið sveigjanlegir og haldið sérstöðu sinni, sem oft endurspeglar sérstöðu þess samfélags sem 

þeir starfa í.  

Samkvæmt ofangreindu bendir margt til þess að mikilvægt sé að efla náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum og undirbúa nemendur fyrir breytingar sem fylgja því að yfirgefa 

skyldunámið og hefja nám í framhaldsskóla. Nauðsynlegt er að veita nemendum sem flest 

verkfæri sem þeir þurfa til að skipuleggja hvort heldur sem er náms- eða starfsferil sinn þegar 

grunnskólanámi lýkur.  

Markmið rannsóknar höfundar er að kanna mat skólastjóra á mikilvægi náms- og 

starfsfræðslu, viðhorf skólastjóra á þörfum nemenda fyrir aðstoð og upplýsingar vegna 

undirbúnings náms í framhaldsskóla. Tilgangur hennar er einnig að kanna hvort skólastjórar 

upplifi hindranir við að tryggja nemendum viðeigandi kynningar á framhaldsnámi og störfum. 

Vonast er til þess að rannsóknin geti bætt við upplýsingum sem hægt verður í framhaldinu að 

nota til áframhaldandi uppbyggingar og stefnumótunar í náms- og starfsfræðslu og náms- og 

starfsráðgjöf. Einnig að hún hafi þau áhrif að auka náms- og starfsfræðslu í grunnskólum og 

aðgengi nemenda að náms- og starfsráðgjöf. Það væri hægt að gera með markvissri 

stefnumótun náms- og starfsfræðslu í grunnskólum á landsvísu, sem byggjast á niðurstöðum 
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rannsókna sem teknar hafa verið saman í samstarfslöndum okkar um stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf.  

1.1 Stefnumótun náms- og starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu 

Markmið stefnumótunar í náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu er að jafna 

aðgengi allra þegna að þjónustu sem getur aðstoðað þá við ákvarðanir sem lúta að námi, 

störfum og endurmenntun (Thomsens, 2014). Þjónusta náms- og starfsráðgjafa hefur frá 

upphafi fylgt þeirri stefnu að finna hverjum og einum einstaklingi verkefni við hæfi í námi og 

starfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Á áttunda og níunda áratug síðust aldar kom í ljós aukin 

þörf á frekara skipulagi á þessari þjónustu (Gysbers og Henderson, 2012). Organisation for 

Economic Co-operation and Development eða OECD gaf út tvær skýrslur árið 2004 þar sem 

áhersla var lögð á mikilvægi og stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf og í kjölfarið hófst 

undirbúningur að Evrópusamstarfi í stefnumótun í málaflokknum (OECD, 2004a, 2004b). 

Meginmarkmið OECD er að vinna að öflun upplýsinga á fjölmörgum sviðum sem stjórnvöld 

geta nýtt sér til að ýta undir velmegun og draga úr fátækt með efnahagslegum vexti og 

fjárhagslegum stöðugleika. Innan OECD hefur verið unnið sérstaklega að því að skoða hvernig 

náms- og starfsráðgjöf getur stutt við hæfni einstaklinga til að ná markmiðum sínum í námi 

alla ævi (e. lifelong learning) og hvernig náms- og starfsráðgjöf getur stutt við framkvæmd 

stefnu stjórnvalda á vinnumarkaði (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2016). 

Stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu hefur verið áberandi í 

Evrópusamstarfi í þó nokkur ár. Íslendingar voru, ásamt 27 Evrópulöndum, þátttakendur í 

samstarfsverkefninu European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), sem fól í sér 

samstarfsvinnu um stefnumótun um ævilanga náms- og starfsráðgjöf (Sérfræðisetur í 

ævilangri náms- og starfsráðgjöf SAENS, e.d.) 

Ævilöng náms- og starfsráðgjöf (e. lifelong guidance) vísar til fjölbreyttrar starfsemi, sem 

gerir þegna á öllum aldri og á hvaða tímapunkti sem er í lífi þeirra hæfari til að bera kennsl á 

hæfileika sína, færni og áhuga. Hún er viðurkennd sem lykilatriði til að uppfylla stefnu 

Evrópuríkja um nám alla ævi. Nám alla ævi vísar til náms á öllum aldri; frá leikskólaaldri fram 

á efri ár og í ólíku samhengi, þar með er talið formlegt, óformlegt og formlaust nám (Council 

of the European Union, 2008; Commission of the European Communities, 2000; 

Menntamálaráðuneytið, 2010; Vuorinen og Watts, 2012). Þar er lögð áhersla á að undirbúa 



  

13 

 

einstaklinga undir fjölbreyttari og hraðari breytingar á vinnumarkaði í nútíma samfélagi en 

áður hefur þekkst (Hooley, 2014). 

Til að ná markmiðum um ævilanga námsráðgjöf þarf að ná fjórum markmiðum:  

1. Fræða fólk um það hvernig það stýrir sínum málum á starfsferlinum (e. career 

management).  

2. Það þarf að auka aðgengi (e. access) að náms- og starfsráðgjöf meðal annars með 

upplýsinga- og samskiptatækni. 

3. Með samhæfingu og samvinnu ýmissa aðila, til dæmis við lagasetningu, stjórnsýslu og 

alþjóðlega og innlenda stefnumótun. 

4. Við mat á þjónustunni (e. evaluation) (ELGPN, 2012). 

Fræða þarf almenning um hvernig best sé að stýra sínum málum á starfsferlinum og auka 

skilning þeirra á eiginleikum ævilangrar náms- og starfsráðgjafar og til hvers hún geti leitt og 

hvaða röksemdir eru fyrir innleiðingu. Aðgengi þarf að vera auðvelt og jafnt fyrir alla þar sem 

fagmennska er í fyrirrúmi og þjónustutilboðin fjölbreytt til að þau nái til sem flestra hvort 

heldur með einstaklingsviðtölum eða með upplýsingatækni sem hentar hverri þjóð. Allir aðilar 

sem taka þátt í að þróa stefnu ævilangrar náms- og starfsráðgjafar deila með hver öðrum þeirri 

þekkingu sem þeir hafa yfir að ráða. Þá er átt við þekkingu varðandi aðferðir, hugtök, tæki og 

tól og mat á stefnu hvers og eins (ELGPN, 2015). 

Stefnumótun ævilangrar náms- og starfsráðgjafar sem byggist á rannsóknum og mati á 

áhrifum hennar á samfélagið þarf að nýta í umræðuna um frekari ákvarðanir varðandi 

framkvæmd hennar í hverju landi fyrir sig. Markmið stefnumótunarinnar er að styðja og efla 

menntunarstig, hagkerfi og félagslegt jafnræði. Mikilvægt er að starfsfólk sem sinnir náms- og 

starfsráðgjöf hafi til að bera faglega þekkingu, hæfni og leyfisbréf. Stefnumótun í náms- og 

starfsráðgjöf er mikilvægur hluti af aðkomu að námi, þjálfun, störfum, ungmennum og 

félagslegri stefnumótun (ELGPN, 2015). Áhugi stjórnvalda á Íslandi hefur ekki síst snúið að 

áhuga á að því að auka náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum, sem úrræði gegn 

brotthvarfi nemenda í framhaldsskólum og fyrir farsælt náms- og starfsval (Stjórnarráð Íslands 

2013; Þingskjal nr. 1392/2006-2007). Stjórnvöld telja einnig öfluga náms- og starfsráðgjöf og 

náms- og starfsfræðslu í skólum vera augljósa leið til að sporna við kynjaskiptingu í námi og 
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störfum (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 10/2008; Menntamálaráðuneytið, 

2009).  

Stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf er einnig keppikefli í löndum utan Evrópu. Ástralía 

(2010), Bandaríkin (1989), Kanada (1996) ásamt Skotlandi (2012) og Norðurlöndunum (2014) 

eiga það öll sameiginlegt að hafa útbúið stefnu, sem felur í sér nánari útlistanir á því hvernig 

staðið skuli að því að veita náms- og starfsráðgjöf þar sem hennar er þörf. Þar er lögð áhersla 

að náms- og starfráðgjöf sé ekki einungis í boði fyrir þá sem stefna í nám eða eru að breyta um 

starfsvettvang. Hlutverk hennar er einnig að kynna og skipuleggja símenntun sem er talin 

mikilvæg til að einstaklingar geti verið færari til að takast á við öflugan og sveigjanlegan 

vinnumarkað. Allar áætlanirnar eiga það sameignlegt að innihalda áherslu á ævilanga náms- 

og starfsráðgjöf, siðferðileg viðmið, hæfniviðmið á landsvísu, ásamt markmiðum í stefnu 

menntamála og starfsferilshæfni. Starfsferilshæfni er hugtak sem lýsir hæfni einstaklings til 

sjálfsþekkingar og þróunar og hæfni til að kanna tilveru sína og umhverfi með tilliti til náms og 

starfa þegar staðið er frammi fyrir breytingum (Thomsen, 2014).  

Flestir starfandi náms- og starfsráðgjafar myndu ekki forgangsraða opinberri 

stefnumótun sem sínu aðal áhugasviði (Watts, 2005). Það sem dregur þá inn í 

stefnumótavinnuna er vitundin um að hún er verkfæri til að ná betur til þeirra sem þeir vilja 

aðstoða og til að það gangi vel upp þurfa stefnumótendur og náms- og starfráðgjafar að skilja 

hvor aðra. Frumkvæði til stefnumótunar getur verið hvati til breytinga, vakning til meðvitundar 

um þörfina að gera hlutina öðruvísi og hvernig hægt er að gera hlutina öðruvísi og koma á 

breytingum í náms- og starfsráðgjöf (Barnes, Bassot og Chant, 2011).  

Birtingarform náms- og starfsfræðslu í skólanámsskrá samstarfslanda í ELGPN (2015) eru 

mismunandi. Náms- og starfsfræðsla er ýmist kennd sem sérstök skyldunámsgrein, sem skylda 

innan annarra námsgreina, sem sérstök námsgrein eða val eða sem hluti af annarri valgrein 

(Zelloth, 2009). Fræðsla um nám og störf er órjúfanlegur þáttur ævilangrar náms- og 

starfsráðgjafar. Nauðsynlegt þykir í nútímasamfélagi að efla þennan þátt og gera hann 

aðgengilegri með upplýsinga- og samskiptatækni (ELGPN, 2015). Þessi þáttur er einnig mikill í 

áætlunum um náms- og starfsráðgjöf sem er aðferð við að skipuleggja þjónustuna. Þessi 

aðferð var þróuð í Bandaríkjunum í lok síðustu aldar og hefur nú verið sett inn í stefnu 

Bandarísku námsráðgjafasamtakanna (American School Counselor Assosiation [ASCA], 2016). 

Gysbers og Henderson (2012) hönnuðu líkan að heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun (e. 

comprehensive guidance and counseling program). Meginmarkmið líkansins er að allt 
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skólasamfélagið taki þátt í gerð áætlunarinnar og að náms- og starfsfræðsla hafi jafn mikið 

vægi innan námsáætlana nemenda og aðrar námsgreinar. Mikil áhersla hefur verið lögð á að 

ná því markmiði af hálfu stofnana við skipulagningu, stefnumótun náms- og starfsfræðslu og 

meðal fræðimanna (Erford, 2011b; ELGPN, 2015; OECD, 2004b). 

Til að ná sem bestum árangri þarf góða tengingu milli skólastiga, skýrari stefnu og 

ákveðinn vinnuramma sem skólarnir og náms- og starfsráðgjafar geta unnið eftir til að auka 

skilvirkni menntunar og vinnumarkaðar. Jafnframt þarf til að stuðla að félagslegu jafnrétti, þar 

sem vinnumarkaðurinn er í sífelldri þróun, að leggja áherslu á nám alla ævi (Hooley, 2014; 

Menntamálaráðuneytið, 2009; OECD, 2004b). Stefnumótun íslenskra stjórnvalda hefur fyrst 

og fremst komið fram með lagabreytingum (Lög um grunnskóla, 2008), breytingum á 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) og ýmsum skýrslum 

sem unnar hafa verið á undanförnum árum og má þar meðal annars nefna Hvítbók um 

umbætur í menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Skýrsla starfshóps á 

vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Velferðarráðuneytisins, Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins og sveitarfélaga um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf var birt í 

maí 2015. Skýrslan á eftir að fá endanlega umfjöllun stjórnvalda en þar koma fram auknar 

heildrænar áherslur á náms- og starfsráðgjöf. Þar er ítrekað að samstarf við skólastjórnendur 

og kennara sé lykillinn að því að koma fræðslu og upplýsingum um nám og störf til nemenda. 

Þar er meðal annars lögð áhersla á mikilvægi þess að náms- og starfsfræðsla verði samhæfð á 

öllum skólastigum og að nálgunin sé fjölbreytt, markviss og eftir þörfum notenda, ásamt góðri 

tengingu við atvinnulífið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Mikil áhersla hefur verið á stefnumótun náms- og starfráðgjafar undanfarin áratug í 

Evrópu. Breytingar í áherslum hafa aðallega legið í því að þjónustan eigi að standa öllum 

þegnum landsins til boða hvar sem þeir eru staddir á lífsferli sínum burtséð frá stétt eða stöðu. 

Það er talið auka jöfnuð meðal þegna, hækka menntunarstig og hafa jákvæð áhrif á hagkerfi 

landanna. Meginþættir þessarar þjónustu eru leiðbeiningar um starfsval, fræðsla um nám og 

störf og náms- og starfsráðgjöf (Savickas, 2011). Til að þessi þjónusta nýtist sem flestum og nái 

markmiðum sínum þarf að bjóða upp á náms- og starfsfræðslu í grunnskólum.  

1.2 Inntak og ávinningur náms- og starfsfræðslu 

Náms- og starfsfræðsla veitir nemendum sterkari stöðu í samfélaginu hvort heldur meðan þeir 

eru í grunnskóla eða komnir lengra á veg út í samfélagið. Hún veitir nemendum tæki og tól til 
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þess að takast á við margvísleg persónuleg og félagsleg vandamál. Hún eykur hæfni við að 

finna út úr fjölbreyttu og sveigjanlegu skólakerfi og til að takast á við breytingar á 

vinnumarkaði (Thomsen, 2014). Því er mjög mikilvægt að ná til sem flestra.  

Stuðningur við nemendur til að taka ákvarðanir um nám og störf, sem eru byggðar á 

viðeigandi upplýsingum og umhugsun er eitt meginmarkmið náms- og starfsfræðslu (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 1990, 2000; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007, 2010; 

Menntamálaráðuneytið, 2010; Sharf, 2013). Náms- og starfsfræðsla (e. career education) 

veitir fræðslu um atvinnulíf þjóðarinnar og hjálpar ungu fólki til að átta sig á eigin hæfileikum, 

áhuga og getu, til að það eigi auðveldara með að taka ákvarðanir um nám sitt, 

starfsundirbúning og framtíðarstörf (Gylfi Þ. Gíslason, 1964−1965). Hún er annar af tveimur 

megin þáttum í starfi náms- og starfsráðgjafa og er hinn þátturinn námsráðgjöf. Náms- og 

starfsfræðslan fer að mestu fram í kennslustundum sem tekur á hinum ýmsu undirþáttum 

greinarinnar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005).  

Líkan Gysbers og Henderson (2012) nær yfir alla þætti náms- og starfsráðgjafarþjónustu í 

grunnskólum. Þetta er heildrænt líkan sem tryggir að allir nemendur hafa aðgang að náms- og 

starfsráðgjafa og að náms- og starfsráðgjafinn hafi aðgang að öllum nemendum. Tilgangur 

þess er að styðja við nemendur og aðstoða þá við að þroskast. Því er ætlað að þjálfa samskipti 

milli nemenda og samskipti þeirra við aðra utan skóla, inn á heimilum og í samfélaginu í heild 

sinni. Markmið líkansins er að hvetja til þróunar innan skólans og styðja við forvarnir. 

Samkvæmt líkaninu er lagt til að náms- og starfsráðgjafi í grunnskólum skipti vinnutíma sínum 

á eftirfarandi hátt (sjá töflu 1). Þar má sjá að mælt er með að náms- og starfsráðgjafi nýti 45% 

af tíma sínum í náms- og starfsfræðslu en fræðsluþátturinn er mestur á grunnskólastigi.  
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Tillögur að skiptingu starfstíma náms- og starfsráðgjafa í prósentum 

Skipting starfstíma náms- og starfsráðgjafa % 

Náms- og starfsfræðsla 25 - 45 

Einstaklingsviðtöl  5 - 25 

Viðbragðs þjónusta 30-40 

Skipulag þjónustunnar 15 -15 

Tafla 1: Skipting tíma náms- og starfsráðgjafa 

(Heimild: Gysbers og Henderson, 2012). 

 

Rannsóknir benda til þess að aukinn árangur náist í náms- og starfsfræðslu ef inngripið felur í 

sér skrifleg verkefni þar sem unnið er með markmiðssetningu með framkvæmanlegri 

aðgerðaráætlun og einstaklingsráðgjöf (Brown, og Krane, 2000; Brown, Krane, Brecheisen, 

Castelino, Budisin, Miller og Edens, 2003; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007, 2010). Einstaklingar 

sem hljóta náms- og starfsfræðslu eru ákveðnari, leita frekar eftir aðstoð og sýna aukna 

starfshugsun (Brown o.fl., 2003; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007; Turner og Conkel, 

2010).  

Persónulegur ávinningur þeirra sem fá náms- og starfsfræðslu er margvíslegur og hér 

verður fjallað um nokkra þeirra. Trú á eigin getu (e. self-efficacy) eykst við öfluga náms- og 

starfsfræðslu og vísar til þess að hve miklu leyti einstaklingurinn hefur trú á getu sína til að ná 

árangri í þeim verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendur (Bandura, 1977; 2002). Niðurstöður 

rannsókna þar sem prófuð voru inngrip með náms- og starfsfræðslu sem fela í sér að efla trú 

á eigin getu hjá einstaklingum hafa sýnt aukna getu í hæfni til starfsferilsþróunar (Betz, 2004) 

og þegar kemur að ákvarðanatöku varðandi nám og störf (Choi, Park, Yang, Lee, Lee, og Lee, 

2012; Lent, Brown og Hackett, 2000). Náms- og starfsfræðslan felur í sér sjálfsskoðun, könnun 

á námi og störfum, ásamt því efla hæfni til ákvarðanatöku (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995, 

2007). 

Matsrannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000, 2007, 2010) benda til að náms- og 

starfsfræðsla sé áhrifavaldur varðandi ákvörðunarhæfni nemenda við að velja sér nám á 

framhaldsskólastigi. Rannsókn Guðbjargar (2010) bendir einnig til að skipulögð starfshugsun 

(e. occupational thinking) dragi einnig úr brotthvarfi og hana megi auka með skipulagðri náms- 

og starfsfræðslu. Brotthvarf úr framhaldsskólum á Íslandi er talsvert meira en gengur og gerist 
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í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við (Hagstofa Íslands, 2014; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a, 2014b). 

Niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) 

undirstrika einnig mikilvægi náms- og starfsfræðslu á mótunarárum ungs fólks. Þar kom meðal 

annars fram að því óákveðnari sem nemendur voru um námsval sitt því minni skuldbindingu 

sýndu þeir til náms.  

Þegar niðurstöður rannsóknar á starfsferilshæfni 15 ára finnskra barna var borin saman 

við sömu hæfni 15 ára barna frá Lúxemborg kom í ljós meiri hæfni meðal finnsku nemendanna 

en nemenda frá Lúxemborg. Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á mismikla þátttöku og hæfni 

nemenda frá Lúxemborg, bæði milli skóla sem og innan skóla. Það kom í ljós munur í 

starfsferilshæfni nemenda í Lúxemborg eftir því í hvað skóla þeir höfðu farið og eftir félagslegri 

stöðu. Þessar niðurstöður má rekja til þess að Finnland er með mjög skýra stefnumótun í náms- 

og starfsfræðslu og hún er skilgreind í Aðalnámskrá og tímafjöldi skilgreindur í 

viðmiðunarstundatöflu í 7. – 9. bekk. Lúxemborg býður hins vegar ekki upp á sama ramma 

heldur hafa skólarnir meira sjálfræði hvort og hvernig þeir bjóða upp á þessa þjónustu (Sweet, 

Nissinen og Vuorinen, 2014). Þegar nemendur öðlast aukna starfsferilshæfni virkar það 

hvetjandi í námi, eflir gæði námsvals og stuðlar að því að nemendur velji starfsnám við hæfi 

(Meijers, Kuijpers og Gundy, 2013). Starfsferilshæfni hefur einnig verið nefnd Career 

Management Skills í enskumælandi löndum og er þá einnig verið að fjalla um námið sem á sér 

stað í þeirri vegverð sem einstaklingar ganga í gegnum við aukinn þroska á þessu sviði 

(Thomsen, 2014). 

Með náms- og starfsfræðslu er hægt að auka meðvitund nemenda sem standa frammi 

fyrir ákvörðunum um næsta skref við grunnskólalok. Hún veitir fræðslu um nám og störf og 

eykur meðal annars ákvörðunarhæfni og trú á eigin getu nemenda. Til eru áætlanir þar sem 

fram kemur hvernig best er að skipuleggja með þann tilgang að þjónustan nái markmiðum 

sínum sem og nái til sem flestra. Náms- og starfsfræðsla styður og getur aukið starfshugsun og 

dregið þannig úr brotthvarfi frá námi á efri skólastigum. Hér á eftir verður fjallað um hvað er 

að gerast hjá nemendum á grunnskólaaldri í starfsferilsþróun og af hverju það er mikilvægt að 

efla starfsferilsþroska barna.  
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1.2.1 Inngrip í þróun starfsferils  

Störf fullorðinna voru áberandi áður fyrr. Börn vissu og höfðu jafnvel beina reynslu af störfum 

foreldrar sinna og fleiri fullorðinna í þeirra samfélagi. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan 

og í dag hafa þau ekki sama aðgang að starfaheimi hinna fullorðnu. Því er mikilvægt í nútíma 

samfélagi að bjóða upp á að stæður sem geta komið í stað þessarar beinu reynslu sem á sér 

ekki lengur stað (Abbot, 1995). 

Helstu kennismiðir sem fjallað hafa um starfsferilsþroska barna á grunnskólaaldri og 

verða hér til umfjöllunar eru Donald Super (1990) og Linda Gottfredson (1981). Kenningar 

þeirra varpar ljósi á af hverju það er mikilvægt að náms- og starfsfræðsla eigi sér stað allan 

grunnskólann. Þau líta á starfsferilsþróunina sem ævilangt ferli (e. life long career 

development) og nefnast þær lífshlaupskenningar (e. life span theories). Það sem helst greinir 

þær frá öðrum kenningum er að þær fjalla um það sem gerist í starfsferilsþroska barna á 

mismunandi aldri.  

Donald Super kom fram með lífshlaupskenningu (e. life span theory). Eins og heitið ber 

með sér nær kenningin yfir æviferil (e. life span) einstaklinga. Hann skiptir ævinni niður í fimm 

stig; vaxtarstigið (e. growth), stig könnunar (e. exploration), að koma sér fyrir (e. 

establishment), að halda sér við (e. maintenance) og starfslok (e. disengagement). Super segir 

einnig að í hvert sinn sem einstaklingur gengur í gegnum umbreytingarskeið hvort heldur sem 

það er vegna sálfræðilegra, félagslegra eða fjárhagslegra aðstæðna fari einstaklingurinn í 

gegnum endurskoðun (e. recycling) á öllum stigunum þó í minna mæli sé (Super, 1990). 

Hér verður fjallað um vaxtarstigið sem nær að mestu leyti yfir aldur nemenda í 

grunnskóla, 4 -14 ára. Á því aldursskeiði skipta áhrif foreldra og skólans barnið miklu máli. 

Super (1990) lagði fram endurskoðað módel að þróun starfsferilsþroska hjá börnum. Það hefur 

til að bera níu víddir sem eru:  

 Forvitni (e. curiosity) sem til dæmis kemur fram sem þörf sem leiðir af sér 

nærgöngula og spurula hegðun. 

 Könnun (e. exploration) sem er til dæmis athafnir eins og að leita, kanna, laða fram 

upplýsingar um sjálfan sig eða umhverfi sitt til að uppfylla þarfir forvitninnar. 

 Upplýsingar (e. information) sem birtist til dæmis sem meðvitund um mikilvægi eða 

notkun á upplýsingum um störf og hvernig maður getur aflað þeirra upplýsinga. 
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 Fyrirmyndir (e. key figures) sem eru til dæmis áhugavert fólk eða hjálplegt fólk sem 

hafa leikið innihaldsríkt hlutverk í lífi einstaklingsins. 

 Áhugi (e. interest) sem er til dæmis meðvitund um hvað manni líkar eða líkar ekki. 

 Tímaskyn (e. time perspective) sem er til dæmis meðvitund um hvernig fortíð og 

nútíð getur skapað framtíð.  

 Stjórnun (e. locus of control) sem er til dæmis að hvaða leyti viðkomandi hefur stjórn 

yfir eigin nútíð og framtíð. 

 Sjálfsvitund (e. self concept) sem er til dæmis meðvitund um víddir einstaklingsins 

sjálfs í mismunandi hlutverkum, aðstæðum eða stöðu. 

 Áætlunargleði (e. planfullness) sem er til dæmis meðvitund um mikilvægi þess að 

skipuleggja (Super, 1990). 

 

Samkvæmt Savickas (2002) felur vaxtarstigið í sér fjögur starfsferilsþróunar verkefni. Fyrst skal 

þar nefna að íhuga framtíðarstörf og þá til að öðlast aukna persónulega stjórn á eigin lífi. Að 

öðlast skilning á því hvernig á að taka ákvarðanir um nám og störf og að síðustu að vera 

öruggur í því að fylgja ákvörðunum eftir. Einstaklingar leysa úr þessum verkefnum á öllum 

þremur undirstigum vaxtarstigsins. Ímyndun er fyrsta undirstigið og stendur yfir á aldrinum 4 

– 10 ára. Á þessum aldurtímabili hefur barn mikla þörf fyrir að vera áhrifamikið og 

hlutverkaleikur er mikilvægur. Stig áhuga er áberandi á aldrinum 11-12 ára en þá eru 

áhugasviðin ríkjandi og ráða vonum og verkefnum. Geta er þriðja undirstigið en þá er 

einstaklingurinn um það bil 13 -14 ára og fer að velta fyrir sér getu og þjálfun og vinnuskilyrði 

í hugsanlegu framtíðarstarfi eru íhuguð (Savickas, 2002). Samkvæmt Savickas (2012) byggist 

hugmyndafræði starfsfræðslu á því að aðstoða einstaklinga við að meta eigin þroskastöðu, 

útvega þeim viðeigandi verkefni til aukins þroska og þróa viðhorf og hæfni sem þarf til að ná 

góðum tökum á þeim verkefnum sem framundan eru í námi og starfi. 

Linda Gottfredson (1981) setti fram kenningu um afmörkun (e. circumscription), 

málamiðlun (e. compromise) og bætti seinna (Linda Gottfredson, 2002) við sjálfsköpunarþróun 

(e. self-creation) og hugmyndum um starfsval (e. occupational preferences). Sjálfsköpun felur 

í sér samspil erfða og umhverfis. Kenningin útskýrir hvernig hugmyndir um starfsval þróast hjá 

börnum og unglingum. Uppruna kenningarinnar er hægt að rekja til þess er farið var að leita 

svara við kynja- og stéttarmun, sérstaklega af hverju börn virðast feta í fótspor foreldra sinna 
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eða annarra fyrirmynda þó að þau hafi tækifæri til að bæta félagslega stöðu sína með því að 

velja aðrar leiðir sem henta þeim betur. Þetta val á sér jafnvel stað áður en þau láta á það 

reyna að láta drauma sína rætast (Gottfredson, 2002). Afmörkun felur í sér ferlið sem 

einstaklingurinn fer í gegnum við að velja þau störf sem hann telur viðeigandi og aðlaðandi 

fyrir sig. Afmörkun á sér stað í alla ævi og felur í sér upplifun á kyni, aldri, greind, félagslegri 

stöðu, kynþætti, samfélagi og öðrum persónulegum og félagslegum einkennum hvers og eins. 

Sjálfsvitund (e. self concept) myndast út frá því hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig og þar 

með talið hvern hann telur sig vera eða hver hann myndi vilja vera (Gottfredson, 1981). 

Þróun sjálfsvitundar og hugmynda um störf hefst snemma í æsku. Afmörkun gerist í 

fjórum stigum. Það fyrsta á sér stað við 3-5 ára aldur þegar börn átta sig á stærð og valdi (e. 

orientation to size and power) og hugtakinu að vera fullorðinn. Á þessum aldri bera börn 

svipaða virðingu fyrir öllum störfum sem þau kynnast. Á hverju þroskastigi eftir það nota þau 

til að mynda viðmið varðandi það hvaða störf gætu mögulega hentað þeim í félagslegu tilliti 

(e. job-self compatibility). Börn á aldrinum 6-8 ára vinna úr upplýsingum varðandi 

kynjahlutverk (e. orientation to sex roles) og á þessum aldri vega þau og meta hvaða störf hæfa 

viðeigandi kynjahlutverkum. Á þessu aldursskeiði á sér stað fyrsta útilokun á störf sem koma 

ekki til greina. Börn á aldrinum 9-13 ára flokka störf annars vegar sem eftirsóknarverð eða hins 

vegar úr samhengi við gildi samfélagsins (e. orientation to social valuation), sem þau búa í. 

Upplifun þeirra vegna félagslegrar stöðu sinnar ræður för við val á þeim störfum sem þeim 

finnst koma til greina. Á þessum aldri afla þau sér einnig upplýsinga og mynda sér skoðanir um 

eigin hæfileika. Það er ekki fyrr en við 14 ára aldur, á stigi innri þroska (e. orientation to the 

internal, unique self), að þau leitast við að skoða og mynda sér skoðun á áhuga sínum og getu 

og hafa það mat sem viðmið til að þrengja valið. Síðasta stigið er oft tengt sjálfsmyndarkrísu, 

sem kemur fram á unglingsárunum (Gottfredson, 1981). 

Hér á undan hefur verið fjallað um þann hluta kenningar Gottfredson sem lýtur að pörun 

sjálfsins við störf. Staðreyndin er hins vegar sú að það hafa ekki allir sömu möguleika til þess 

að komast í þau störf sem þá dreymir um. Þá kemur að málamiðlun (e. compromise). Á því 

tímabili þurfa einstaklingar að finna út hvaða störf þeim finnst ásættanleg og viðráðanleg í 

þeirri stöðu sem þeir eru í hverju sinni. Gottfredson segir málamiðlunina geta verið mismikla 

en þeir þættir sem einstaklingar eru tilbúnir að fórna eru oftast þeir sömu. Ef einhverrar 

málamiðlunar er krafist eru einstaklingar fyrst tilbúnir að fórna áhugasviðum frekar en virðingu 
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eða kynhlutverki. Við frekari málamiðlun fórna einstaklingar frekar virðingu en kynhlutverki. 

Samkvæmt þessu má sjá að einstaklingar eru síst tilbúnir að fórna kynhlutverki, stúlkur samt 

frekar en drengir, þegar þeir standa frammi fyrir málamiðlun en sjálfsvitund einstaklinga út frá 

kynhlutverkum myndast á aldrinum 6 – 8 ára (Gottfredson, 1981; 2002). 

Þörf barna fyrir náms- og starfsfræðslu hefur aukist vegna samfélagslegra breytinga. Áður 

fyrr höfðu þau meiri aðgang að störfum foreldra sinna og annarra fyrirmynda og fjölbreytileiki 

starfsheimsins var ekki jafn mikill og hann er í dag (Abbot, 1995). Breytingar í þróun 

atvinnulífsins á undanförnum áratugum hefur myndað þörf fyrir einstaklinga sem eru 

sveigjanlegir, lausnarmiðaðir og reiðubúnir að stunda nám alla ævi. Mikilvægið felst í því að 

börnin nái að ljá veru sinni í skólanum merkingu og geti tengt hann við starfsferil sinn í 

framtíðinni (Johnson, 2000). 

Það er mikilvægt að bjóða börnum upp á aðstæður þar sem þau fá tækifæri til að taka 

þátt í fjölbreyttum verkefnum, sem vekja forvitni þeirra, þar sem þau læra að taka ákvarðanir 

og þar sem þau fá tækifæri til að æfa sig í að skipta um skoðun þegar nýjar upplýsingar koma 

fram (Harkins, 2001; Krumboltz, 2009; Stead og Schultheiss, 2003; Super, 1990). Þetta eru 

mikilvægir eiginleikar í nútíma samfélagi þar sem fæstir velja sér eina starfsgrein og tilheyra 

henni það sem eftir er ævinnar. Það er mikilvægara nú en nokkurn tímann áður að hafa til að 

bera starfsferilshæfni, sem gerir einstaklingum fært að bregðast við breytingum sem verða á 

lífsleiðinni. Einstaklingur þarf að fá tækifæri til að öðlast nauðsynlega hæfni til að fást við 

sveigjanlegt menntakerfi, vinnustaði og vinnumarkað og skapa ný starfstækifæri og takast á 

við tímabundið atvinnuleysi (Thomsen, 2014).  

Nemendur á grunnskólastigi taka út talsverðan starfsferilsþroska á þeim aldri. Mikilvægt 

er að þeir fái aðgang að upplýsingum og fræðslu sem getur aðstoðað þá þegar þeir fara í 

gegnum vaxtarstigin. Nemendur þurfa að fá kynningar á störfum og nægar upplýsingar til að 

hægt sé að auka félagslegt jafnvægi og gefa hverjum nemanda tækifæri til að nýta hæfileika 

sína og áhuga sjálfum sér til hagsbóta. Náms- og starfsfræðsla er mikilvægur þáttur sem styður 

við starfsferilsþroska barna. Hún kom fyrst fram í sögu grunnskólans á miðri síðustu öld en 

hvarf síðan nánast af sjónarsviðinu í tvo áratugi og hefur verið hluti af sögu hans síðan 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016).  
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1.3 Saga náms- og starfsráðgjafar á Íslandi 

Náms- og starfsfræðsla hefur átt tímabil í íslenskri skólasögu þar sem henni hefur verið sinnt 

nokkuð vel en hún hefur einnig nánast horfið af sjónarsviðinu í áratugi (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2016). Rekja má upphaf náms- og starfsfræðslu eða því sem kallað var á þeim 

tíma starfsfræðslu, sem verður hér eftir notað, til ársins 1950. Það ár var Ólafur Gunnarsson 

kennari ráðin til Reykjavíkurborgar að til að sinna starfsfræðslu en hann hafði þá lokið námi 

með áherslu á náms- og starfsvali. Ólafur samdi einnig fyrsta námsefnið. Skorað var á 

ríkisstjórnina á Alþingi árið 1960 að skoða möguleika á því að taka upp starfsfræðslu í skólum 

landsins (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Það varð til þess að ákvæði var sett í námskrána árið 

1960 að bjóða skyldi upp á starfsfræðslu í öðrum bekk unglingastigs, hvort tveggja með 

einstaklingsráðgjöf sem og fræðslu inni í bekkjum. Þar kom einnig fram að fræðslan skyldi 

undirbúin í samvinnu við atvinnurekendur og aðra áhugasama aðila og tengd við aðrar 

námsgreinar tengdar íslensku atvinnulífi, til dæmis landafræði, félagsfræði og Íslandssögu 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016; Menntamálaráðuneytið, 1960; Stefán Ólafur Jónsson, 1964). 

Starfsfræðsludagar voru haldnir á mörgum stöðum á landinu og kennarar voru sendir á 

námskeið til að geta sinnt starfsfræðslu í sínum skólum. Skólastjórar máttu fækka 

kennslustunum í ákveðnum greinum til að tryggja að starfsfræðslutímar væru í stundaskrá og 

einungis þeir sem höfðu fengið til þess gerða þjálfun máttu sjá um þessa fræðslu. Starfsfræðsla 

þróaðist í íslenskum skólum allt til ársins 1974. Það ár var tillaga borin fram á Alþingi þar sem 

lagt var til að stöðugildum yrði fjölgað verulega við skólana og hversu margir nemendur skyldu 

vera bak við hvert starfshlutfall. Þótti eðlilegt að 500 nemendur stæðu á bak við hverja stöðu 

starfsráðgjafa. Tillagan var felld vegna kostnaðar fyrst og fremst og átti sú ákvörðun eftir að 

hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir þróun náms- og starfsfræðslu í grunnskólum landsins 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Á þessum árum voru í gildi lög um grunnskóla nr. 63/1974 

og í 70. grein laganna stóð að Menntamálaráðuneytinu bæri skylda til að standa að 

upplýsingasöfnun þeirra þátta sem starfsfræðslan þarfnaðist og útgáfu handbóka og 

hjálpargagna fyrir kennara og ráðgjafa. Þessi grein gerði það að verkum að bæklingurinn Nám 

að loknum grunnskóla var gefinn út árlega á árunum 1974 – 2008. Stöðnun í þróun 

starfsfræðslu má rekja til þessarar lagasetningar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1975 kemur hvergi fram að starfsfræðsla skuli kennd í 

skólum landsins en almennt er hins vegar fjallað um undirbúning undir líf og starf í 
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lýðræðisþjóðfélagi og mikilvægi þess að börnin fái þjálfun við ákvarðanatöku 

(Menntamálaráðuneytið, 1976).  

Það var ekki fyrr en í grunnskólalögunum sem tóku gildi árið 1991 eða um það bil 20 árum 

seinna að sett var í lög að bjóða skuli upp á námsráðgjöf í grunnskólum landsins. Í 35. grein 

grunnskólalaganna nr. 49/1991 er fjallað um að námsráðgjafar skuli starfa við skóla eða 

fræðsluskrifstofur og sinna náms- og starfsráðgjöf í hópum, sem og með einstaklingsviðtölum. 

Þar kemur einnig fram að nánari útlistun skuli koma fram í reglugerð hvað varðar starfssvið, 

menntun og umfang þjónustunnar en reglugerðin tók aldrei gildi. Ný grunnskólalög tóku síðan 

gildi árið 1995 en þar kemur fram í 42. grein laganna að sveitarfélög skuli sjá grunnskólum fyrir 

sérfræðiþjónustu, þar með talda námsráðgjöf. Í reglugerð sem fylgdi þessari lagagrein kemur 

hins vegar hvergi fram neitt um námsráðgjöf sem varð til þess að engin viðmið voru til varðandi 

það hvernig standa skyldi að námsráðgjöf í grunnskólum landsins (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2016). Aðalnámskrá grunnskóla var gefin út árið 1989 og þar kemur fram að æskilegt sé að 

nemendur hafi aðgang að sérstökum námsráðgjafa, þá sérstaklega í efri bekkjum 

grunnskólans. Þar er einnig fjallað um hlutverk námsráðgjafans varðandi fræðslu og ráðgjöf 

um nám og störf og að þeir eigi að sinna persónulegri leiðsögn varðandi fyrrgreinda þætti, 

ásamt því að veita aðstoð varðandi námserfiðleika og persónuleg vandamál 

(Menntamálaráðuneytið, 1989).  

Í Framkvæmdaráætlun Menntamálaráðuneytisins í skólamálum til ársins 2000, sem kom 

út árið 1991, var lögð áhersla á jafnan aðgang nemenda að náms- og starfsráðgjöfum og að 

námsráðgjafar hafi viðeigandi menntun. Þar er stefnt að því að námsráðgjafar fylgi nemendum 

eftir í tvö ár eftir að grunnskóla lýkur og sérstaklega þeim nemendum sem ekki fara í 

framhaldsskóla. Starf námsráðgjafans er þar til umfjöllunar og bent á leiðir varðandi 

starfshlutfall hans og hlutverk. Þar kemur fram að námsráðgjafi geti verið í fullu starfi sem 

námsráðgjafi eða hlutastarfi sem námsráðgjafi og jafnframt sinnt kennslu með 

námsráðgjafarstarfinu. Að lokum er bent á þann möguleika að nokkrir skólar sameinist um 

einn námsráðgjafa, til dæmis í dreifbýlinu, sem sé þá starfsmaður fræðsluskrifstofu. Í 

áætluninni er einnig fjallaði um viðmið vegna fjölda nemenda á hvern námsráðgjafa og stefnt 

var að því að 500 nemendur væru að baki hverjum námsráðgjafa (Menntamálaráðuneytið, 

1991). 

Í skýrslu nefndar um mótun menntastefnu (1994) kemur fram að stefnt skuli að því að 

náms- og starfsfræðsla verði fastur þáttur í starfi grunnskólans með sérstakri áherslu á efri 
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bekkina (Menntamálaráðuneytið, 1994). Í Aðalnámskrá grunnskóla (1999), almenna 

hlutanum, er fjallað um náms- og starfsfræðslu þar sem ítrekað er mikilvægi samstarfs við aðila 

utan skólans og lögð er áhersla á að útlista skuli í skólanámskrá hvernig það samstarf birtist í 

hverjum skóla (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Í Aðalnámsskrá grunnskóla sem tók gildi árið 2006 er fjallað um náms- og starfsráðgjöf. 

Þar er ítrekað mikilvægi þess að nemendur þekki viðhorf sín, áhuga og hæfileika með það að 

markmiði að þeir fái notið sín í námi og starfi. Sjálfsþekking er talin grundvöllur þess að 

nemendur fái notið sín í námi, einkalífi og atvinnulífi. Þar kemur einnig fram að náms- og 

starfsráðgjöfin eigi að standa efri bekkjum grunnskólans til boða. Í kaflanum um skólanámskrá 

er meðal annars ítrekuð áætlunin varðandi það hvernig skólinn á að sinna starfsfræðslu og 

vera í samstarfi við atvinnulífið og önnur skólastig og allt tilheyrir þetta hlutverki náms- og 

starfsráðgjafa (Menntamálaráðuneytið, 2006). Náms- og starfsfræðsla er ekki nefnd í þessu 

samhengi og markmið náms- og starfsráðgjafarinnar fléttuð saman við kaflann sem fjallar um 

velferð nemenda. Fimm árum seinna eða 2011 var gefin út nýr almennur hluti 

Aðalanámskrárinnar og þar er náms- og starfsráðgjöfin kominn með sér kafla ásamt því að í 

kaflanum Grunnþættir í menntun og áhersluþættir í grunnskólalögum kemur fram að búa skuli 

nemendur undir nám og störf með markvissri náms- og starfsfræðslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Saga náms- og starfsráðgjafar á Íslandi hefur ekki verið samfelld og ráðamenn ekki alltaf 

sýnt mikilvægi hennar skilning. Hún hefst um miðja síðustu öld og hverfur síðan af 

sjónarsviðinu. Eftir tveggja áratuga hlé var henni aftur bætt við lög árið 1995 sem voru þó 

frekar óljós og hlutverkið ekki vel skilgreint í reglugerðum. Mikilvægt er að ekki myndist gjá 

milli stefnu yfirvalda og þjónustu náms- og starfsráðgjafar (Barnes, Bassot og Chant, 2011). 

Skýr lagarammi er mikilvægur hluti stefnumótunar og eftirfylgni nauðsynleg til að unnið verði 

eftir honum (ELGPN, 2015). Gildandi aðalnámskrá felur í sér auknar áherslur á náms- og 

starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu en því miður benda rannsóknir á framkvæmd náms- 

og starfsráðgjafar á Íslandi til þess að margt megi betur fara og að gjá sé á milli löggjafar og 

framkvæmdar hennar eins og sjá má í næsta kafla.  

1.4 Náms- og starfsfræðsla og náms- og starfsráðgjöf – um stöðuna í dag 

Saga náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjafar hefur ekki þróast með jöfnum hætti 

hér á landi, þar sem hún hefur sitt á hvað verið hluti eða ekki hluti af löggjöfinni sem stýrir 
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áherslum og fjármagni til verkefna hennar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Stjórnvöld hafa 

samt lagt aukna áherslu á hana undanfarin áratug en hefur ekki tekist að sjá til þess að allir 

nemendur á landinu hafi sama aðgang að náms- og starfsráðgjöf. Samkvæmt upplýsingum frá 

Hagstofunni (2016) eru alls 168 grunnskólar á landinu með samtals 87,5 stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa. Þar af eru 69 skólar á höfuðborgarsvæðinu með 55,3 stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa. Á landsbyggðinni eru 99 grunnskólar með 32,2 stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa. Nemendafjöldinn á bak við þessar stöður náms- og starfsráðgjafa eru rúmlega 

500 nemendur á hvert stöðugildi á höfuðborgarsvæðinu og tæplega 500 nemendur á hvert 

stöðugildi á landsbyggðinni (Hagstofan 2016a; 2016b). Þessar tölur lýsa samt ekki stöðunni 

eins og hún er á landsvísu og er hægt að skoða Vestfirði sem dæmi um það. Þar er rúmlega 

hálft stöðugildi náms- og starfsráðgjafa skráð á grunnskólastiginu á öllum Vestfjörðum en þar 

er nemendafjöldinn 861 á landssvæði sem nær yfir 8.700 ferkílómetra (Emilía Dagný 

Sveinbjörnsdóttir, 2002; Hagstofan, 2016a; 2016b).  

Samkvæmt ofangreindu má sjá að tæplega er hægt að halda því fram að nemendur á 

grunnskólastigi hafi jafnt aðgengi að náms- og starfsráðgjöf. Stjórnvöld hafa aukið vægi hennar 

með ýmsum hætti og er löggjöfin skýr varðandi rétt nemenda til að hafa aðgang að 

menntuðum náms- og starfsráðgjafa og jafnan rétt að upplýsingum og fræðslu um nám og 

störf (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013). Starfsheitið náms- og starfsráðgjafi er einnig lögverndað (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Lög um náms- og starfsráðgjöf nr. 35/2009). 

Stjórnvöld hafa lagt áherslu á náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum sem 

úrræði gegn brotthvarfi nemenda í framhaldsskólum og fyrir farsælt náms- og starfsval 

(Stjórnarráð Íslands, 2013; Þingskjal nr. 1392/2006-2007). Því er áhyggjuefni hvað hallar á 

nemendur landsbyggðarinnar en þeir nemendur eru líklegri til að hverfa frá námi (Hagstofan, 

2014). Stjórnvöld álíta einnig að öflug náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðsla í 

skólum skili kynjum jafnari rétti til náms og starfa (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla nr. 10/2008; Menntamálaráðuneytið, 2009). Reglugerð hefur ekki enn verið gefin út 

með nánari útlistun á aðgengi nemenda og/eða framkvæmd náms- og starfsfræðslu.  

Almennur hluti Aðalnámskrár grunnskóla gefur ákveðna mynd af því hvaða þjónustu 

nemendum ber að hafa aðgengi að sem tilheyrir náms- og starfsráðgjöf. Þar er meðal annars 

ítrekað að náms- og starfsráðgjöf sé lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skólans. Lögð er 

áhersla á að náms- og starfsráðgjafar vinni með öllum aðilum skólasamfélagsins sem snúa að 
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námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Þar er einnig lögð áhersla á jafnrétti kynjanna ekki 

síst með námsframboð og framtíðarstörf í huga. Þar sem fjallað er um brautskráningu 

nemenda úr grunnskóla kemur fram að eitt af skilyrðunum brautskráningar sé að nemandinn 

hafi fengið náms- og starfsráðgjöf. Náms- og starfsfræðsla kemur tvisvar sinnum fyrir í 

almenna hluta og greinasviðum Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í fyrra skiptið undir kaflanum um grunnþætti í menntun og 

áhersluþætti í grunnskólalögum en þar kemur fram að undirbúa skuli nemendur með 

markvissri náms- og starfsfræðslu undir áframhaldandi nám og störf. Nemendur eiga rétt á 

viðtækri kynningu á námsframboði og atvinnulífinu sem stendur þeim til boða eftir 

grunnskólanámið. Náms- og starfsfræðsla er þó ekki hluti af viðmiðunarstundatöflu og engin 

viðmið varðandi magn kennslustunda sem þeim ber til þess að fá fyrrnefnda fræðslu og 

kynningu. Náms- og starfsfræðsla er einnig nefnd undir kaflanum náms- og starfsráðgjöf og 

þar er fyrst og fremst ítrekað mikilvægi varðandi jafnrétti kynjanna við náms- og starfsfræðslu. 

Undir kaflanum um listgreinar er mælt með því að kynna nemendur fyrir starfsnámi í 

valgreinum á unglingastigi en gert er ráð fyrir því að fimmtungur kennslustunda á unglingastigi 

séu val (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Þegar rýnt er í Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 má sjá að námsráðgjöfin sem hér um ræðir 

fellur ekki undir skilgreiningu almenns aðgengis að náms- og starfsfræðslu heldur er hún fyrir 

nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða og/eða félagslega vandamál og heyrir þar af 

leiðandi frekar undir sérþekkingu sérkennara, félagsráðgjafa og sálfræðinga skólans.  

Náms- og starfsfræðsla er hluti af gildandi námskrám grunnskólans en er skilgreind undir 

almenna hluta hennar þar sem ekki hefur verið samin sérstök námskrá um hana. Þar kemur 

meðal annars fram að undirbúa skuli nemendur undir frekara nám og starf, kynna skal fyrir 

þeim það nám sem í boði er að loknu skyldunámi, atvinnulífið og hvernig nám getur boðið upp 

á frekari undirbúning fyrir ýmis störf (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2015; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2016). Katrín Jakobsdóttir skrifaði formála gildandi Aðalnámsskrár grunnskóla 

og þar ítrekar hún ábyrgð skólastjórnenda með eftir farandi hætti.  

Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi nema 
fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. Lengi má lagfæra menntastefnu, 
skipulag, námsgögn og skólabyggingar en ef breytingum er ekki fylgt eftir í 
skólunum skila þær ekki árangri. Innleiðing nýrrar hugsunar í skólastarfi byggist á 
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góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem bera hitann og þungann af 
skólastarfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 7). 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla ber skólastjóri ábyrgð á því að skólanámsskrá og 

starfsáætlun séu samdar með Aðalnámsskrá sem viðmið og í samráði við kennara og aðra 

starfsmenn skólans. Með þeirri samvinnu þykir tryggt að allir starfsmenn hafi skuldbundið sig 

til að framfylgja skólanámsskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Náms- og starfsfræðsla veitir, eins og áður hefur komið fram, fræðslu um atvinnulíf 

þjóðarinnar og hjálpar ungu fólki til að átta sig á eigin hæfileikum, áhuga og getu til að það eigi 

auðveldara með að taka ákvarðanir um nám sitt, starfsundirbúning og framtíðarstörf (Gylfi Þ. 

Gíslason, 1964−1965). Þrátt fyrir yfir 50 ára sögu starfsfræðslu á Íslandi er staðreyndin sú að 

stór hluti grunnskólanema fær litla eða enga náms- og starfsfræðslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2000, 2007; Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Samkvæmt 

nýlegri könnun eru um þriðjungur grunnskóla landsins án náms- og starfsráðgjafa og 

þriðjungur þeirra sem starfa sem slíkir hafa ekki tilskylda menntun og leyfisbréf. Markviss 

náms- og starfsfræðsla á sér einungis stað í tæplega helmingi grunnskóla landsins og er náms- 

og starfsfræðsla kennd samkvæmt stundatöflu sem val- eða skyldugrein í 20% grunnskólum 

landsins. Náms- og starfsfræðsla virðist ekki vera kennd í rúmlega helmingi grunnskóla 

landsins þrátt fyrir ákvæði þar að lútandi í almennum hluta og greinasviðum Aðalnámskrár 

grunnskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Rúmlega 20% grunnskóla eru með 

hana í stundatöflu, sem skyldu- eða valgrein, en annars er hún kennd í samráði við aðra 

kennara (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að sérstaklega er brotalöm í starfsfræðsluhluta náms- 

og starfsráðgjafar í grunnskólum landsins og lítil breyting hefur orðið á því á undanförnum 

rúmum áratug nema þá kannski að hún fer frekar dvínandi (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 

2015; Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006; Helga Tryggvadóttir o.fl., 

2014; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Samkvæmt 

rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (1995) var starfsfræðsla skyldugrein í 70,2% grunnskóla 

á Íslandi og valgrein í 19,1% skóla en síðan hefur talsvert vatn runnið til sjávar. Árið 2006 var 

náms- og starfsfræðsla skyldugrein í 16% grunnskóla á landinu, valgrein í 11% og ekki kennd í 

73% þeirra en var einnig kennd sem hluti af lífsleikni (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Mjög 

takmörkuðum tíma eða 10% af tíma náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum er varið í 

starfsfræðslu (Ágústu Ruthar Ahrens Georgsdóttur, 2015). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 
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mikill meirihluti tíma náms- og starfsráðgjafa er varið í persónulega ráðgjöf og ef starfsfræðsla 

er í stundatöflu er hún oftast sett inn sem valgrein (Edda Björk Viðarsdóttir, 2004; Sigurbjörg 

J. Helgadóttir, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Þessar 

niðurstöður benda til þess að stefnumótandi aðilar og skólastjórnendur séu ekki sannfærðir 

um gildi náms- og starfsfræðslu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007).  

Staða náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjafar er í ekki jafn góð þegar horft er 

á allt landið. Rannsóknir á stöðu náms- og starfsfræðslu eru margar hverjar byggðar á stöðu 

mála á höfuðborgarsvæðinu og því er líklegt að þrátt fyrir að fleiri nemendur á því svæði hafi 

aðgang að náms- og starfráðgjöfum en á landsbyggðinni sé náms- og starfsfræðslunni ekki 

sinnt sem skyldi. Löggjöfin um rétt nemenda er skýr og skólastjórar starfa samkvæmt lögum 

og reglugerðum, ásamt því að þurfa að miða við að vera innan marka fjárhagsáætlana, sem 

oftast eru unnar af þeirra yfirmönnum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Sveitarstjórnarlög nr. 

138/2011). 

Talsverður munur er á allri ytri umgjörð náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf 

á Íslandi samanborið við til dæmis Finnland og Noreg. Þar eru tímar til náms- og starfsfræðslu 

skilgreindir í viðmiðunarstundarskrá Aðalnámskrár og einnig er skilgreint hvernig staðið skuli 

að starfskynningum á unglingastigi (Andreassen, Hovdenak og Swahn, 2008; Holman, 2014; 

Utbildingsstyrelsen, 2004). Íslenskir nemendur fá því ekki sömu þjónustu og sama utanumhald 

og jafnaldrar þeirra í Finnlandi og Noregi. Færri nemendur ljúka einnig framhaldskóla á Íslandi 

en í Finnlandi og Noregi og árið 2012 voru Íslendingar ekki búnir að ná sama hlutfalli 

útskrifaðra nemenda úr framhaldsskólum og Finnland og Noregur voru með um síðustu 

aldamót (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b). 

1.5 Starfsumhverfi íslenskra skólastjóra 

Skólastjórar starfa sjálfstætt en um leið innan ákveðins ramma. Þeim er gert að fylgja lögum 

og reglugerðum í starfi sínu en hafa á sama tíma ákveðið frelsi innan þeirra til að setja sinn 

svip á skólastarfið. Ytra skipulag kemur frá stjórnvöldum í formi laga, reglugerða og námskrár. 

Hvert sveitarfélag hefur einnig töluvert vægi þar sem það leggur til fjármagn til framkvæmda. 

Skólastjóri hefur ákveðið svigrúm til framkvæmda en í samvinnu við annað starfsfólk skólans, 

nemendur, foreldra og aðra aðila skólasamfélagsins.  
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1.5.1 Skyldur skólastjóra 

Skólastjórar vinna mjög sjálfstætt en þurfa samt að fylgja ákveðnum reglum við rekstur 

grunnsólanna. Lög um grunnskóla nr. 91/2008 leggja línurnar hvað varðar efnistök og áherslur 

sem stjórnendur grunnskóla landsins eiga að vinna eftir. Í 7. grein laganna kemur fram að 

skólastjóri er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forystu og ber ábyrgð 

gagnvart sveitastjórn. Því fylgir einnig fjárhagsleg ábyrgð en gerðar eru fjárhagsáætlanir af 

sveitarfélögum, sem skólastjórum er ætlað að fara eftir. Við gerð fjárhagsáætlana er 

sveitarfélögum skylt að taka tillit til fjárhagsstöðu sveitarfélagsins við úthlutun fjármuna þess 

(Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011). 

Ásamt því að fara eftir grunnskólalögum eru nánari útfærslur á skipulagi skóla og 

lágmarksþjónustu að finna í gildandi aðalnámskrá. Skólastjórar þurfa einnig að fara eftir 

Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 584/2010. Því má segja að gildandi lög, reglugerðir, aðalnámskrá og ekki hvað 

síst viðmiðunarstundaskráin séu nokkurs konar handbók skólastjórans þegar hann skipuleggur 

skólastarfið í sínum skóla og ekki síður er kemur að náms- og starfráðgjöf og náms- og 

starfsfræðslu.  

Skólastjórar þurfa að halda sig innan ramma laga og reglugerða en þeir hafa samt ákveðið 

svigrúm samkvæmt Lögum um grunnskóla (2008) með nánari útfærslum í Aðalnámsskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) til þess að setja svip sinn á skólann 

og taka tillit til sérstöðu þess samfélags sem skólinn er í. 

1.5.2 Svigrúm skólastjóra 

Skólastjórum er treyst til að útfæra skólastarfið í sínum skóla en hann verður að taka mið af 

áðurnefndum lögum og reglugerðum, eins og fram hefur komið. Kennslustundir innan skólans 

skal skipuleggja samkvæmt viðmiðunarstundatöflu sem er í Aðalnámskrá, almennum hluta 

hennar (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Með það að markmiði að námið verði 

sem heildstæðast geta skólastjórar ákveðið hvort námssvið séu kennd aðgreind eða samþætt 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Skólastjórar hafa einnig svigrúm til ákveðinnar útfærslu 

kennsluskipulags að því gefnu að nemendur fái tilskilin kennslustundafjölda í þeim 

námsgreinum sem eru tilgreindar með ákveðinn tímafjölda innan hvers stigs í 

viðmiðunarstundarskrá. Allir nemendur grunnskólans eiga, burtséð frá aldri, að hafa ákveðið 

val um viðfangsefni, námsgreinar og námsaðferðir sem á að auka ábyrgðarkennd þeirra á eigin 
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námi og skapa sveigjanleika. Hluta af náminu má útfæra sem fjarnám eða netnám (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Skólanámskrá og starfsáætlun hvers skóla á að bregða ljósi á sérstöðu og aðstæður 

skólans. Skólastjórinn er ábyrgur fyrir gerð þeirra en samráð skal haft við kennara og bera skal 

þær undir skólaráð og skólanefnd. Skólanámskráin er nánari útfærsla á aðalnámskrá hvers 

tíma og fjallar um markmið, inntak náms og námsmat, starfshætti, mat á árangri og gæðum 

skólastarfsins. Starfsáætlun felur í sér skóladagatal, starfsáætlun nemenda, stoðþjónustu og 

annað sem fellur undir almenna starfsemi skólans hvert ár. Starfsáætlun þarf einnig að vera 

samþykkt af sveitastjórn og kynnt fyrir skólaráði. Skólastjóri ber ábyrgð á úrfærslu þessara 

atriða svo og að þau séu tekin til umfjöllunar í skólanum sem og í skólaráði. Hvort tveggja 

skólanámskrá sem og starfsáætlun þurfa að vera aðgengilegar öllum í skólasamfélaginu (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008).  

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla að: 

Val í námi skal miða að skipulegum undirbúningi fyrir nám í framhaldsskóla og taka 
mið af undirbúningi fyrir bóknám, starfsmenntun, verknám og list- og tækninám. Í 
þessu skyni gefst nemendum kostur á að dýpka þekkingu sína á þeim námssviðum 
eða innan lögboðinna námsgreina. Einnig eiga nemendur að geta valið um 
viðfangsefni sem einkum miða að því að víkka sjóndeildarhring þeirra, stuðla að 
aukinni lífsfyllingu eða dýpka þekkingu, leikni og hæfni sína á tilteknum sviðum í 
samræmi við áhuga þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 50).  

Þessi atriði heyra að miklu leyti undir náms- og starfsfræðslu og hæfnin sem því fylgir mun 

fylgja þeim út ævina. Stjórnvöld telja mikilvægt að nemendur finni sinn farveg og að þeir fái 

aðstoð við að velja sér viðeigandi námsleiðir við lok grunnskóla. Mikilvægi þess felst að mati 

stjórnvalda ekki hvað síst í þeim áskorunum sem fylgja miklu brotthvarfi úr framhaldsskólum, 

lágu menntunarstigi þjóðarinnar á vinnumarkaði og skorti á vinnuafli með ákveðna menntun 

(Fjármálaráðuneytið, 2012).  

Að framangreindu er ljóst að skólastjórar hafa svigrúm til að hafa áhrif á skólastarfið. Þeir 

þurfa að vera í samstarfi við marga aðila bæði innan og utan skólans en það er þó alltaf þeirra 

að taka ákvarðanir þegar upp er staðið. Það sem þeir meta mikilvægt hefur áhrif á þeirra eigin 

hegðun og gildi og hegðun sem þeir styrkja á jákvæðan eða neikvæðan hátt meðal undirmanna 

sinna (Baker og Gerler, 2004).  
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1.5.3 Viðhorf skólastjóra til náms- og starfsráðgjafar 

Skólastjórar hafa án vafa mikil áhrif á skólabraginn. Forgangsröðun þeirra kemur fram í 

áherslum, skólareglum og úthlutun ábyrgðar á verkefnum (Baker og Gerler, 2004). Samvinna 

skólastjóra og náms- og starfsráðgjafa skiptir miklu máli fyrir framgang náms- og starfráðgjafar 

í skólanum. Samráð þessara aðila getur verið báðum til hagsbóta og skólastjórinn er helsti 

tengiliður náms- og starfsráðgjafans við skólann. Skólastjórar hafa mikil áhrif á náms- og 

starfsráðgjafaráætlanir, meðal annars útvega þeir fjármagn og aðrar bjargir til starfsins. 

Mikilvægt er að skólastjóri og náms- og starfsráðgjafi hvers skóla fundi reglulega og ræði 

markmið og dagleg verkefni sem sum hver valda áhyggjum, ásamt því að náms- og 

starfsráðgjafinn leggi fyrir skólastjórann það sem framundan er í starfinu (Erford, 2011b). 

Gagnkvæmt traust skiptir máli og skýr samskipti skipta mjög miklu máli í sambandinu milli 

skólastjóra og náms- og starfsráðgjafa (Ponec og Brock, 2000). 

Skólastjórar hafa almennt jákvæða sýn á störf náms- og starfsráðgjafa og þau áhrif sem 

þeir hafa innan skólans (Beesley og Frey, 2006; Zalaquett, 2005; Zalaquett og Chatters, 2012; 

Ingibjörg Jóna Þórsdóttir, 2007). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að skólastjórar 

forgangsraða oft verkefnum náms- og starfsráðgjafa í samræmi við hlutverk þeirra. Hins vegar 

hafa margar rannsóknir hingað til einnig leitt hið gagnstæða í ljós (Amatea og Clark, 2005; 

Janson, Militello; Kosine, 2008). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að mismunur á 

tímaskiptingu þátta sem taldir eru vænlegastir til árangurs fyrir náms- og starfsráðgjöf og þess 

tíma sem náms- og starfsráðgjafar fá til þess að sinna hverjum þætti er oft talsverður (Beesley 

og Frey, 2006; Chata og Loesch, 2007; Sigurbjörg Helgadóttir, 2006; Zalaquett, 2005; Zalaquett 

og Chatters, 2012). Þegar skólastjórar hafa þekkingu á líkönum sem tengjast starfssviðum 

náms- og starfsráðgjafa hafa þeir tilhneigingu til að meta starfssvið þeirra mikilvægara en ella 

(Leuwerke, Walker og Shi, 2009). 

Skólastjórar sem meta náms- og starfsráðgjöf í skólanum að verðleikum viðurkenna 

sambandið sem náms- og starfsráðgjafinn kemur á milli heimilis og skóla, meðal kennara, 

stjórnenda og nemenda (Dahir, Burnham, Stone og Cobb, 2010; Ponec og Brock, 2000). Þegar 

skólastjórar og náms- og starfsráðgjafar eru meðvitaðir um góða samvinnu við alla nemendur 

geta þeir mætt þörfum þeirra allra, sem síðan leiðir til betri námsárangurs nemenda (Dahir, 

Burnham, Stone og Cobb, 2010; Janson, Militello og Kosine, 2008).  

Skólastjórar grunnskóla hafa mikil áhrif á þá skóla sem þeir stjórna. Þeir hafa ákveðna 

ramma sem gefur þeim viðmið sem þeir þurfa að halda sig innan. Þeir hafa samt sem áður 
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einnig svigrúm til þess að stýra skólanum í takt við samfélagið sem hann er í. Viðhorf þeirra og 

gildi endurspeglast samt sem áður oft í áherslum þeirra í skólastarfinu. Meðal þeirra sem 

skólastjóri er í samstarfi við samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er framhaldsskólinn (Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2013). Samstarf þarf að vera á milli þessara skólastiga þar sem 

grunnskólinn undirbýr nemendur sína fyrir framhaldsskólagönguna. Framhaldskólunum ber 

einnig skylda til að kynna sína starfsemi fyrir nemendum grunnskóla. Tilfærsla nemenda milli 

skólastiga hefur verið til umfjöllunar bæði hjá stjórnvöldum og rannsakendum sem verður 

umfjöllunarefni næsta kafla.  

1.6 Brú milli skólastiga: Grunnskóli yfir í framhaldsskóla 

Greinilegt er að stjórnvöld sjá sér hag í því að styðja við nemendur þegar þeir yfirgefa 

grunnskóla og hefja nám í framhaldsskóla. Hvítbók Mennta- og menningamálaráðuneytisins 

(2014a) fjallar um umbætur í menntamálum. Þar kemur fram í upphafi að: 

Framtíðarsýn okkar er að ungt fólk á Íslandi hafi sömu möguleika til þess að lifa og 
starfa í síbreytilegum heimi og jafnaldrar þess í löndum sem við viljum bera okkur 
saman við. Til að svo megi verða þarf að veita nemendum á Íslandi tækifæri til 
menntunar í menntakerfi sem stenst samanburð (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2014a, bls. 3). 

Hér kemur annars vegar fram sá vilji að undirbúa nemendur eins vel og kostur er á fyrir líf og 

starf og hins vegar viljinn til þess að vera samanburðarhæf við önnur lönd. Eins og gefur að 

skilja í riti sem þessu fjallar það að mestu leyti um markmið er varða námsgreinar og 

menntakerfi en þar eru einnig að finna markmið er varða náms- og starfsráðgjöf. Fram kemur 

að stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf sé hafin en starfshópur í þeirri stefnumótunarvinnu 

skilaði inn hugmyndum sínum vorið 2015. Greinilegur vilji er til þess að efla náms- og 

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

framhaldsskóla. Þar er einnig ítrekuð þörfin fyrir meira samstarf við atvinnulífið og betri 

kynningu á starfsnámsleiðum framhaldsskólanna.  

Atvinnulíf sem byggir á sérþekkingu og hátækni stendur og fellur með menntunarstigi 

samfélagsins og góð menntun einstaklinga eykur möguleika á hagsæld þess. Samfélög sem 

hafa til að bera slíkt atvinnulíf skilar meiri arði en þau sem styðjast við fábreytta og einfalda 

framleiðslu (Fjármálaráðuneytið, 2012). Fyrir einstaklinga skiptir þetta miklu máli þar sem 

mikill munur er á launum þeirra sem hafa menntun og þeirra sem eru ómenntaðir (OECD, 
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2012). Samkvæmt greiningum Starfsmenntastofnun Evrópu (Cedefop) er misræmi milli þarfa 

atvinnulífsins og þess vinnuafls sem menntakerfið á Íslandi útskrifar. Meirihluti 

framhaldsskólanema stunda bóknám sem gerir það að verkum að hér á landi vantar vinnuafl 

með verk- og tæknimenntun. Hér á landi skortir til að mynda menntað starfsfólk í 

hugverkaiðnað og málm- og tækniiðnaði. Það þarf einnig að hafa í huga nýliðun í bygginga- og 

manvirkjageiranum (Cedafop, 2010). Í skýrslu sem Fjármálaráðuneytið lét gera (2012) er 

augljóst að efling náms- og starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu er lykilatriði til að 

leiðrétta þessa þróun og þar kemur fram að byrja þarf við upphaf grunnskólagöngu nemenda.  

Í skýrslu Fjármálaráðuneytisins (2012) kemur fram að mikilvægt sé að allt ungt fólk hafi 

aðgang að ráðgjöf og að auka þurfi ráðgjöf um nám og störf fyrir ungt fólk. Til þess að ná því 

markmiði þurfi ríki, sveitarfélög og aðilar vinnumarkaðarins að vinna saman. Þar er lögð 

áhersla á ábyrgð aðila atvinnulífsins varðandi starfsþjálfun fyrir ungt fólk sem er í 

brotthvarfshættu. Ráðgjöfin þarf að vera samhæfð og samfelld til að hægt sé að auka líkur á 

því að einstaklingar fái viðeigandi stuðning og atvinnutækifæri. Ráðgjöfum verði falið að halda 

utan um upplýsingar um brotthvarf nemenda undir 18 ára aldri og veita þeim stuðning sem 

verða fyrir því. Í skýrslunni er lögð áhersla á að vinna gegn brotthvarfi strax í grunnskóla með 

skimunarprófum og sérsniðnum lausnum þar sem ástæður brotthvarfs nemenda er mjög 

einstaklingsbundin. Þar af leiðandi þarf að efla náms- og starfsráðgjöf og náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólunum og mikilvægt er að hún sé öllum nemendum aðgengileg frá 

upphafi skólagöngu.  

Brotthvarf á sér oft stað vegna ýmissa samtengdra þátta, eins og persónulegra, 

félagslegra, fjárhagslegra, menningalegra og menntunarlegra þátta og einnig vegna kyns eða 

fjölskylduaðstæðna. Þessir þættir hafa oft mikil áhrif á einstaklinga snemma á ævinni sem gerir 

það að verkum að þeir standa höllum fæti strax frá upphafi. Sérstaklega þarf að huga að ungu 

fólki sem koma frá heimilum sem standa illa fjárhagslega eða félagslega, eru af erlendum 

uppruna og eiga annað móðurmál en íslensku sem og börn með sérþarfir (Council of the 

European Union, 2015).  

Brotthvarf er kostnaðarsamt fyrir einstaklinginn, samfélagið og hagkerfið í heild sinni. Ekki 

bara í fjárhagslegum skilningi heldur einnig vegna afleiðinga þess á einstaklinginn sjálfan en 

það eykur líkur á litlu sjálfstrausti og félagslegri einangrun hans. Betri menntun leiðir til 

aukinna lífsgæða fyrir einstaklinga hvað varðar störf og laun, heilsu og samfélagslega þátttöku. 
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Hærra menntunarstig leiðir einnig til þess að kostnaður stjórnvalda vegna atvinnuleysisbóta 

og félagslegs stuðnings lækkar og framleiðni samfélagsins eykst (Oomen, og Plant, 2014). 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að góður árangur á námsferli tengist ekki einungis 

námsárangri heldur einnig öðrum þáttum (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 

2013). Almenn þátttaka nemenda í skólastarfi og samsömun við skólann í grunnskóla getur 

haft þýðingarmikil áhrif seinna meir á skólagöngunni (Finn, 1989). Niðurstöður rannsóknar 

Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) benda til að náms- og 

starfsfræðsla gegni mikilvægu hlutverki sem undirbúningur fyrir ákvarðanir nemenda vegna 

námsferils þeirra. Óvissa um námsval tengist neikvæðri námshegðun, minni samsömun við 

skólann, minni metnaði og óljósri framtíðarsýn. Skuldbinding nemenda virðist einnig skipta 

miklu máli um námsgengi þeirra og námsframvindu. Þessar niðurstöður samræmast 

niðurstöðum Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2007) að með öflugri starfsfræðslu sé hægt efla 

ákvarðanatökuhæfni nemenda þegar að vali á framhaldsskólastigi kemur og í framhaldi af því 

að sporna við brotthvarfi. 

Aðalnámskrá grunnskóla, almenni hlutinn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) 

fjallar nokkuð skilmerkilega um þann hluta sem tengist kynningum nemenda á 

framhaldsskólum. Langflestir nemendur hefja nám í framhaldsskóla að loknu grunnskólanámi 

og mikilvægt er að veita nemendum greinargóðar upplýsingar um framhaldsskólastigið í heild 

sinni, sem og staka skóla innan þess. Framhaldsskólum er skylt að koma upplýsingum sínum á 

framfæri og báðum skólastigum að vinna saman að þessu markmiði. Nemendur eiga að fá 

trausta náms- og starfsráðgjöf til að hægt sé að auðvelda þeim að velja nám sem hentar 

hverjum og einum best. Staðan er samt sem áður þannig að ekki virðist hægt að treysta því að 

allir nemendur fái samskonar náms- og starfsfræðslu í þeim skilningi sem fræðin bjóða upp á. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ekki er samræmi á milli grunnskólanna varðandi það hvernig 

náms- og starfsfræðslu er sinnt hér á landi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005).  

Í almenna hluta Aðalnámskrár gunnskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) er ekki fjallað um hversu margar kennslustundir nemendur eiga rétt á í náms- og 

starfsfræðslu né hvernig standa skuli að eða hversu marga starfskynningardaga nemendur 

eiga að fá. Í Noregi og Finnlandi samsvarar 7., 8. og 9. bekkur 8., 9. og 10. hér á landi. Í Noregi 

fá nemendur í 7. bekk 10 kennslustundir á ári í náms- og starfsfræðslu, 8. bekkur fær 30 

kennslustundir og 9. bekkur fær 20 kennslustundir á hverju skólaári (Andreassen, Hovdenak 
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og Swahn, 2008). Í Finnlandi fá nemendur í 7. – 9. bekk tvo tíma á viku samkvæmt námskrá öll 

skólaárin (Utbildingsstyrelsen, 2016). Nemendur í tveimur elstu bekkjum grunnskólans, bæði 

Noregi og Finnlandi, fá 14 daga samtals í starfskynningar en þar að auki fá finnskir nemendur 

í 7. bekk 3 daga í starfskynningu (Andreassen, Hovdenak og Swahn, 2008; Holman, 2014). 

Menntagátt er vefsíða sem heldur utan um umsóknir nemenda í framhaldsskóla á 

landsvísu fyrir nemendur og forráðamenn þeirra. Þar setja grunnskólarnir inn upplýsingar um 

námsframvindu nemenda og þaðan fá framhaldsskólarnir upplýsingar um umsækjendur og 

taka við þeim eða hafna og senda forráðamönnum nemenda viðeigandi upplýsingar 

(Menntamálastofnun, 2016). Finnar eru með samskonar vefsíðu á landsvísu en taka þetta 

skrefinu lengra og senda upplýsingar um stöðu umsóknar einnig til grunnskóla nemandans og 

ef nemandinn hefur ekki fengið inngöngu í skóla um miðjan júní er það hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólanum hans að aðstoða hann við að komast inn í skóla eða finna starf 

(Utbildingsstyrelsen, 2016). Hér á landi er skólinn ekki ábyrgur fyrir því hvort eða hvar nemandi 

fær vist í framhaldsskóla.  

Þar sem skólastjórar bera ábyrgð á öllu því starfi sem fram fer í hans skóla vöknuðu 

spurningar hjá höfundi um viðhorf þeirra gagnvart náms- og starfsfræðslu, sérstaklega þar sem 

rannsóknir sýna að talverður misbrestur virðist vera á framkvæmd hennar í íslenskum skólum 

(Ágústa Ruth Georgsdóttir, 2015; Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Erlendar rannsóknir sýna, 

eins og áður hefur komið fram, að viðhorf skólastjóra til náms- og starfsráðgjafar og náms- og 

starfsfræðslu eru mjög jákvæð (Beesley og Frey, 2006; Zalaquett, 2005; Zalaquett og Chatters, 

2012; Ingibjörg Jóna Þórsdóttir, 2007) en viðhorf skólastjóra í grunnskólum til náms- og 

starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjafar hafa ekki verið mikið rannsökuð hér á landi. Með 

ofangreindar upplýsingar að leiðarljósi verður leitast við að varpa ljósi á viðhorf skólastjóra í 

grunnskólum á Íslandi gagnvart undirbúningi nemenda fyrir lok grunnskóla og upphaf 

framhaldsskóla varðandi náms- og starfsfræðslu. Markmið rannsóknarinnar eru að kanna; 

1. mat skólastjóra á mikilvægi náms- og starfsfræðslu. 

2. viðhorf skólastjóra á þarfir nemenda fyrir aðstoð og upplýsingar vegna 

undirbúnings náms í framhaldsskóla.  

3. hvort þeir telji hindranir vera í vegi fyrir því að þeir geti tryggt nemendum 

fullnægjandi kynningar á framhaldsnámi og störfum. 
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2 Aðferð 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og mat skólastjóra grunnskóla á náms- 

og starfsskyldu og kynningum á framhaldsnámi og störfum, ásamt hindrunum sem hugsanlega 

koma í veg fyrir að þessum þætti námsins sé sinnt sem skyldi. Í rannsókninni var notuð blönduð 

aðferðafræði þar sem fyrst voru tekin viðtöl við nokkra skólastjóra og upplýsingar úr þeim 

viðtölum voru notaðar við hönnun spurningalistans, sem lagður var fyrir alla skólastjóra á 

landinu.  

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru þrír skólastjórar. Tveir viðmælendanna 

störfuðu á höfuðborgarsvæðinu og einn á landsbyggðinni og tveir voru konur og einn 

karlmaður og var starfsaldur þeirra sem skólastjórar á bilinu 7 – 17 ár. Þar sem annar af 

skólastjórunum af höfuðborgarsvæðinu hafði einnig reynslu af því að vera skólastjóri á 

landsbyggðinni og upplýsingaöflun var góð var þessi þátttakendafjöldi talinn nægur sem 

undirbúningur fyrir hönnun spurningalistans. 

Spurningalistinn var lagður fyrir allt þýðið eða alla skólastjóra í grunnskólum landsins en 

þeir eru 173 talsins (Fjóla Ósk Gunnarsdóttir, tölvupóstur, 18. mars 2016). Samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands (Haukur Pálsson, tölvupóstur, 11. apríl 2016) eru 168 

grunnskólar starfræktir á landinu. Þar sem spurningalistinn var sendur á netföng skólastjóra, 

samkvæmt félagatali Skólastjórafélags Íslands, fengu skólastjórar sem voru til dæmis í 

námsleyfi einnig spurningalistann sem skýrir muninn á milli tölulegra upplýsinga um starfandi 

skólastjóra og fjölda spurningalista sem sendir voru.  

Svarendur í rannsókninni voru 103 og fylltu allir út í fyrsta hluta spurningalistans, sem 

gerir tæplega 60% svarhlutfall. Það er vaxandi vandamál að fá ásættanlega svörun í 

rannsóknum (PewResearchCenter, 2016). Til að skoða hvort þátttakendur séu lýsandi fyrir 

þýðið er hægt að bera saman upplýsingar um fjölda svarenda í undirhópum, til dæmis kyn, 

landsvæði og aldur þátttakenda miðað við þýðið. Skoðun á þátttakendum leiddi í ljós að ekki 

gætti hlutdrægni (e. bias) í rannsókninni vegna þeirra sem ekki svöruðu (Groves, 2006). Sjö 

svarendur hættu að svara spurningum í öðrum hluta spurningalistans, ásamt því að stökum 

atriðum var ekki svarað. Átta til tíu þátttakendur svöruðu ekki sumum framkvæmdar- og 

bakgrunnsupplýsingum. Svarmöguleikar við spurningu um kyn voru þrír, karl, kona og annað. 
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Af þeim sem svöruðu spurningunni um kyn voru 63% konur, 36% karlmenn og 1% annað. Átta 

kusu að svara ekki. Tíu kusu að svara ekki hvort skólinn þeirra væri á höfuðborgarsvæðinu eða 

landsbyggðinni en af þeim sem svöruðu störfuðu 70% svarenda á landsbyggðinni og 30% á 

höfuðborgarsvæðinu. Á landsbyggðinni starfa tæplega 60% grunnskóla landsins samkvæmt 

upplýsingum frá starfsmanni Hagstofu Íslands (Haukur Pálsson, tölvupóstur, 11. apríl 2016).  

Skólastjórar með stystu og lengstu starfsreynsluna sýndu bestu svörunina eða 41% þeirra 

og 26% en átta kusu að svara þessari spurningu ekki. Meðalaldur skólastjóra sem svöruðu var 

52 ára. Aldursbilið var frá 32 til 66 ára. 15 svöruðu ekki spurningunni um aldur. Flestir skólanna 

eru með yngsta-, mið- og unglingastig og 11% þeirra voru líka með leikskóladeild. Skólastjórar 

skóla með nemendafjölda undir 150 sýndu svörun upp á 43% en svörun annarra skólastjóra úr 

skólum með nemendur fleiri en 151 og færri en 600 voru á bilinu 15 – 18%. Svörun úr skólum 

með fleiri nemendur en 601 var 4,3%. Stjórnunarhlutfall skólastjóra ræðst í flestum tilfellum 

af nemendafjölda skólans samkvæmt kjarasamningi KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélag Íslands, 

2015) og af þeim sem svöruðu spurningunni um stjórnunarhlutfall voru 75% í 100% starfi en 

lægsta stjórnunarhlutfall skólastjóra var 40%.  

2.2 Mælitæki 

Rannsóknin skiptist í tvo hluta eigindlegan (e. qualitative research) og megindlegan (e. 

quantitative research). Fyrst var útbúinn viðtalsrammi fyrir eigindlega hluta rannsóknarinnar 

með tilliti til rannsóknarspurninganna (sjá fylgiskjal 1) þar sem leitast var eftir að skoða bæði 

staðreynda og merkingarbær lög í svörum viðmælenda (Kvale, 1996). Viðtölin voru blanda af 

staðreynda (e. factual) og hugtaka viðtölum (e. conceptual interview), þar sem leitað var eftir 

hvort tveggja upplýsingum um staðreyndir varðandi framkvæmd náms- og starfsfræðslu frá 

skólastjórum, ásamt viðhorfum þeirra gangvart henni og mati á mikilvægi (Brinkmann og 

Kvale, 2015). Þar sem tilgangurinn var annars vegar að leita eftir upplýsingum frá 

skólastjórunum var viðtalið hálf opið (e. semi-structured) þar sem hvorki var alveg um opnar 

spurningar né alveg lokaðar (niðurnjörvaðar) spurningar að ræða (Kvale, 1996). Hins vegar var 

tilgangurinn að kanna upplifun skólastjóra og þekkingu á innihaldi rannsóknarspurninganna, 

sem og leita eftir hugmyndum að spurningum sem skipt gætu máli (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Viðtalsramminn innihélt einnig skilgreiningar á hugtökum til þess að tryggja 

sameiginlegan skilning og upplýsingar sem ekki var öruggt að viðmælendur hefðu yfir að ráða. 
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Viðtölin þrjú voru tekin á tveggja vikna tímabili og tók hvert viðtal 60 – 90 mínútur. 

Samanlagður blaðsíðufjöldi gagna úr þeim viðtölum er 78 blaðsíður. 

Spurningarnar á spurningalistanum í megindlegum þætti rannsóknarinnar voru í heild 67 

talsins (sjá fylgiskjal 2) og það tók um það bil 15 – 20 mínútur að svara þeim. Um var að ræða 

þrjú þemu í honum, sem voru mikilvægi náms- og starfsfræðslu - 18 spurningar, sýn skólastjóra 

gagnvart náms- og starfsfræðslu - 14 spurningar og framkvæmd náms- og starfsfræðslu - 18 

spurningar. Þar að auki voru spurningar um bakgrunn svarenda - 17 talsins. Flestar 

spurningarnar eru á fimm þrepa Likert kvarða. Þátttakendur voru einnig beðnir um að 

forgangsraða spurningum. Svarmöguleikar í framkvæmdar- og bakgrunnshlutanum voru 

margvíslegir, þar var ekki beðið um mat á staðhæfingum heldur var beðið um ýmiskonar 

upplýsingar. Nokkrar spurningar voru já – nei spurningar og ef svarið var já þá var beðið um 

nánari upplýsingar. Til dæmis þegar spurt var um hvort starfskynningar stæðu nemendum 

skólans til boða þá voru svarmöguleikarnir já eða nei. Ef svarið var já var næsti liður að gefa 

upp hversu marga daga nemendur færi í starfskynningar í 8. bekk, síðan í 9. bekk og að síðustu 

í 10. bekk. Á sama hátt var spurt hvort skólastjórar teldu þurfa hærra stöðuhlutfall náms- og 

starfsráðgjafa við skólann sem hann stjórnar. Ef svarið var já voru skólastjórar beðnir um að 

gefa upp hvað þeir teldu helst koma í veg fyrir það. Ef svarið var nei þá var þeim hluta sleppt.  

2.3 Framkvæmd 

Tilkynning til Persónuverndar (nr. S7725/2016) var send áður en gagnasöfnun hófst. Viðtalsrammi 

var útbúinn í samráði við leiðbeinendur og spurningalistinn fyrir megindlegan þátt 

rannsóknarinnar. Spurningalisti megindlega þáttarins var unnin upp úr gögnum sem fengust í 

eigindlegum þætti rannsóknarinnar, ásamt því að litið var til spurningalista Ingibjargar Jónu 

Þórsdóttur (2007). Hennar rannsókn gekk að hluta til einnig út á að rannsaka viðhorf og sýn 

skólastjóra til náms- og starfsráðgjafar. Aðstoð við lokavinnslu og yfirlestur hans veittu 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir leiðbeinandi og Bylgja Árnadóttir verkefnastjóri Félagsvísindasviðs, 

sem komu með margar gagnlegar ráðleggingar til að bæta spurningalistann. Forprófun var 

framkvæmd á þann hátt að fjórir aðstoðarskólastjórar svöruðu listanum og komu með ýmsar 

gagnlegar ábendingar. Notast var við hugbúnaðinn SurveyMonkey við uppsetningu og 

fyrirlögn rannsóknarinnar.  
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Leitað var eftir aðstoð Skólastjórafélags Íslands til að senda rannsóknina til þátttakenda. 

Kristinn Breiðfjörð, starfsmaður Skólastjórafélags Íslands tók þeirri beiðni vel og sendi 

rannsóknina á alla skólastjóra, sem eru félagsmenn í Skólastjórafélagi Íslands og var beiðnin 

ítrekuð fjórum sinnum á tímabilinu 18. mars – 14. apríl. Ítrekun var send til félagsmanna á 

vefsvæði, sem þeir hafa aðgang að.  

Einkenni og bakgrunnur rannsakanda getur haft áhrif á túlkun niðurstaða í eigindlegum 

þætti rannsóknar (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Höfundur er skólastjóri í grunnskóla og til 

þess að draga úr hættu á því var túlkun á niðurstöðum úr eigindlega þætti rannsóknarinnar 

send til viðmælenda. Þeir voru beðnir um að meta hvort orð þeirra hafi verið túlkuð með 

réttum hætti og gefinn kostur á að samþykkja túlkun eða leiðrétta eftir því sem þeir töldu þörf 

á. 

2.4 Úrvinnsla 

Úrvinnsla á eigindlega þætti rannsóknarinnar fór þannig fram að fyrst var viðtalsrammi  

viðtalanna greindir. Einnig var leitað eftir hugmyndum eða athugasemdum frá viðmælendum 

sem notaðar voru við hönnun spurninga í spurningalistanum við megindlegu aðferðafræði 

rannsóknarinnar.  

Megindlega rannsóknin var lögð fyrir þátttakendur með forritinu SurveyMonkey og 

niðurstöður fluttar úr því forriti í excel forritið. Þá voru niðurstöður færðar úr excel yfir í SPSS 

en í því forriti fór öll tölfræðilega vinnsla fram. Megindlegi þáttur rannsóknarinnar byggist á 

tölfræðilegum upplýsingum þar sem aðallega er stuðst við lýsandi tölfræði (e. descripive 

statistics) og notast var við meðaltöl og hlutföll til að sýna niðurstöður úr spurningunum en 

einnig var notast við tölfræðilega prófið Kí-kvaðrat (e. Chi-Square Tests) fyrir sumar 

lykilspurningarnar. Fyrst voru útbúin tafla yfir þátttakendur og síðan reiknuð einföld tölfræði 

til að fá yfirsýn yfir niðurstöður. Rannsakandi valdi nokkrar lykilspurningar, eins og fram hefur 

komið, og framkvæmdi Kí-kvaðrat próf fyrir þær og var það notað þegar kanna átti hvort um 

tölfræðilega marktækan mun væri að ræða á svörun hópa og sýnt með krosstöflu (e. 

crosstabs). Krosstöflur sýna tengsl tveggja breyta og eru yfirleitt notaðar til að kanna samband 

milli tveggja breyta, frumbreytu og fylgibreytu (Field, 2013). Frumbreyturnar sem notaðar 

voru í þessum tilgangi voru kyn, landshluti og breytan þar sem fram kom hvort það væri 

starfandi menntaður náms- og starfsráðgjafi í skóla svarenda. Niðurstöður krosstaflna eru 

birtar í niðurstöðum. Breytur voru flokkaðar (e. recode) og búnar til nýjar breytur með færri 
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gildum. Breytum á fimm stiga Likert kvarða var breytt og tvö hæstu gildin og tvö lægstu gildin 

voru sameinuð. Talsvert meiri dreifing var á sýn skólastjóra gagnvart náms- og starfsfræðslu 

og náms-og starfsráðgjöf en viðhorfum þeirra til mikilvægis þeirra. Notaður voru 

svarmöguleikarnir mjög ósammála - mjög sammála. Þar sem fremur stór hópur valdi miðgildið 

í þessum hluta rannsóknarinnar var ákveðið að flokka breyturnar með eftirfarandi hætti; mjög 

ósammála og frekar ósammála voru sameinaðar í breytuna ósammála, miðgildið hvorki 

sammála né ósammála hélt sér og breyturnar frekar sammála og mjög sammála voru 

sameinaðar í breytuna sammála.  

Þetta var þó ekki gert þar sem um umtalsverðan mun var að ræða milli tveggja hæstu eða 

tveggja lægstu gildanna, né þar sem mjög mikil skekkja var í dreifingu. Ef skekkjan var talin 

mjög mikil þá voru lægstu gildi sameinuð með hlutlausa gildinu.  

Rannsakandi gerði ráð fyrir að áreiðanleiki væri nokkuð góður þar sem allt þýði skólastjóra 

fékk rannsóknina senda en þar sem svörunin var rétt tæplega 60% voru bakgrunnsupplýsingar 

svarhópsins bornar saman við bakgrunnsupplýsingar þýðisins. Það var gert til að staðfesta 

áreiðanleika rannsóknarinnar og var jafnframt notast við krosstöflur í þeim tilgangi.  

Ekki kom fram marktækur munur svarenda og þýðis miðað við kyn, aldur eða búsetu 

miðað við p<0.05, eins og sjá má í töflu 2. Því er óhætt að gera ráð fyrir áreiðanlegum 

niðurstöðum úr rannsókninni. 
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Tafla 2 Samanburður á þátttakendum og þýði rannsóknarinnar 

Fjöldi svarenda Hlutfall svarenda Fjöldi í þýði Hlutfall í þýði

Kyn

Karl 34 36,2% 61 35,3%

Kona 60 63,8% 112 64,7%

Aldur

31-35 ára 3 3,4% 11 6,4%

36-40 ára 5 5,7% 10 5,8%

41-45 ára 11 12,5% 28 16,2%

46-50 ára 11 12,5% 29 16,8%

51-55 ára 21 23,9% 36 20,8%

56-60 ára 19 21,6% 33 19,1%

61-65 ára 18 20,5% 26 15,0%

Búseta

Höfuðborgarsvæði 28 30,1% 69 41,1%

Landsbyggð 65 69,9% 99 58,9%

Marktækur munur er á fjölda svarenda og fjölda í þýði; *p  < 0.05.  

 

Í næsta kafla verður fjallað nánar um heildar niðurstöður þessarar rannsóknar og fjallað nánar 

um aðferðafræði sem notuð var hverju sinni.  
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3 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknar á mati skólastjóra á mikilvægi náms- og 

starfsfræðslu, viðhorfum skólastjóra á þarfir nemenda fyrir aðstoð og upplýsingar vegna 

undirbúnings náms í framhaldsskóla, og hvort þeir telji hindranir vera í vegi fyrir því að þeir 

geti tryggt nemendum fullnægjandi kynningar á framhaldsnámi og störfum.  

Greining á eigindlegum þætti rannsóknarinnar leiddi í ljós nokkur sameiginleg þemu. 

Fjárhagsstaða skólanna, persónulegur vandi nemenda, skipulag starfskynninga og samstarf við 

nærsamfélagið og aðila atvinnulífsins voru þemu sem studdu mest við gerð spurningalistans. 

Niðurstöður eigindlega þáttarins verða fléttaðar við niðurstöður megindlega þáttarins með 

vísun í frásögn viðmælenda.  

Fyrsti hlutinn fjallar um bakgrunn skólastjóranna sem tóku þátt í þessari rannsókn. Þá 

verður fjallað um mat skólastjóranna á mikilvægi náms- og starfsfræðslu. Þar á eftir kemur 

umfjöllun um viðhorf skólastjóranna á ýmsum þáttum sem lúta að náms- og starfsfræðslu, 

eftirfylgni nemenda að grunnskólanámi loknu og undirbúningi fyrir lok grunnskóla og upphaf 

framhaldsskóla. Þriðji hlutinn felur í sér umfjöllun um framkvæmd náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum. Að lokum verður fjallað um hindranir ef einhverjar eru sem skólastjórar telja 

vera í vegi fyrir að þeir geti uppfyllt lagalegar skyldur um aðgang nemenda að náms- og 

starfsráðgjöfum og náms- og starfsfræðslu.  

3.1 Bakgrunnsupplýsingar skóla 

Náms- og starfsráðgjafar, með tilskylda menntun og leyfisbréf, eru starfandi í 57% skólanna, 

eins og sjá má á mynd 1, en átta skólastjórar svöruðu ekki þessari spurningu. Flestir náms- og 

starfsráðgjafarnir eru með MA gráðu í náms- og starfsráðgjöf eða 37% þeirra, 19% hafa lokið 

diplómagráðu í náms- og starfráðgjöf, 3% MA/Med. gráðu í öðru fagi og 2% eru með aðra 

menntun. Boðið var upp á að gefa upp hvaða menntun náms- og starfsráðgjafar hefðu lokið, 

sem eru með aðra menntun og var annað svarið félagsráðgjafi en hinn svarandinn vissi ekki 

hvaða menntun bjó að baki. Starfshlutföll náms- og starfsrágjafa eru misjöfn en sjö skólar eru 

með fleiri en einn og þar af leiðandi yfir 100% stöðugildi. Algengasta stöðugildið í 24% skóla 

með menntaðan náms- og starfráðgjafa er á bilinu 76 - 100% starfshlutfall. Náms- og 

starfsráðgjafar í 30% starfshlutfalli eða minna eru í 13% skólanna og náms- og starfsráðgjafar 

í 11% skólanna eru í 31 – 50% stöðugildi sem náms- og starfsráðgjafar. Fæstir eru í 
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starfshlutfallinu 51 – 75% starfshlutfalli eða í 2% þeirra skóla sem svör bárust frá. Hlutfall skóla 

sem hafa ekki menntaðan náms- og starfsráðgjafa yfir að ráða en eru með starfsmann í 

hlutverki hans eru 32% og tæplega 12% skólanna hafa engan sem sinnir þessu hlutverki. 

Svörun í þessum hluta var almennt á bilinu 93 – 99%.  

 

 

Mynd 1: Hlutfall þeirra sem sjá um náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum 

 

Þar sem ekki er náms- og starfsráðgjafi við skóla en samt sem áður einhverjir sem sinna því 

hlutverki eru stundum tveir sem sinna því hlutverki og nota sinn hvorn starfstitilinn. Helmingur 

þeirra sem sinna hlutverki náms- og starfsráðgjafa án viðeigandi menntunar eru kennarar, eins 

og sjá má á mynd 2. 
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Mynd 2: Starfstitlar og fjöldi þeirra sem sinna náms- og starfsráðgjöf án viðeigandi menntunar 

 

Fimm félagsráðgjafar og tveir skólastjórar sinna hlutverki náms- og starfsráðgjafa. Þeir 

starfstitlar sem komu einungis einu sinni fram voru settir saman í flokkinn annað. Meðal þeirra 

eru iðjuþjálfi, skólaráðgjafi með þroskaþjálfamenntun, uppeldis- og 

menntunarfræðimenntaður kennari í framhaldsnámi í fjölskyldu- og uppeldisráðgjöf. 

Skólafélagsráðgjafi sér einnig um hlutverk náms- og starfsráðgjafa en hann er með viðurkennt 

námskeið á þessu sviði, samkvæmt skólastjóra þess skóla. Skólaráðgjafi er einn starfstitillinn 

og náms- og starfsráðgefandi en sá sem hann ber er með kennaramenntun. Einn ber titilinn 

náms- og starfsráðgjafi en hann er sérkennsluráðgjafi að mennt og annar ber titilinn 

námsráðgjafi. Ekki fylgdu alltaf upplýsingar með um menntun þeirra sem sinna þessu hlutverki 

en þegar þær fylgdu með er menntunin tekin fram.  

3.2 Mat skólastjóra á mikilvægi náms- og starfsfræðslu.  

Fyrsti hluti spurningalistans inniheldur mat skólastjóra á mikilvægi náms- og starfsfræðslu. 

Atriðin í þessum hluta eru 18 samtals, 16 staðhæfingar þar sem skólastjórar voru beðnir um 

að meta mikilvægi hverrar staðhæfingar og þrjú atriði þar sem þeir voru beðnir um að 

forgangsraða áhersluatriðum í kennslu og ráðgjöf. Skólastjórar voru beðnir um að meta 

mikilvægið í þessum hluta með 5 þrepa raðkvarða en til einföldunar í vinnslu niðurstaðna voru 

breytur flokkaðar á þann hátt að neðstu gildin tvö skiptir mjög litlu eða engu máli og skiptir frekar 

litlu máli ásamt miðgildinu, skiptir hvorki miklu né litlu máli, var sameinað í breytuna ekki 
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mikilvægt og tvær efstu breyturnar, skiptir frekar miklu máli og skiptir mjög miklu máli, voru 

sameinaðar í breytuna mikilvægt. Mjög góð svörun var í þessum fyrsta hluta spurningalistans. 

Samanlagt í öllum hlutanum vantaði tíu svör, sem dreifðist nokkuð jafnt yfir spurningarnar. 

Það hefur því ekki áhrif á niðurstöðurnar.  

Niðurstöðurnar benda til þess að skólastjórar í íslenskum grunnskólum meti mikilvægi 

ýmissa þátta náms- og starfsfræðslu mikils. Skólastjórarnir voru til dæmis einhuga, 99% þeirra, 

um mikilvægi þess að auka skilning nemenda á tengslum náms og starfa í atvinnulífinu (mynd 

3). Skoðuð voru tengsl mats á mikilvægi þess að auka skilning nemenda á tengslum náms og 

starfa miðað við kyn, landshluta og hvort menntaður náms- og starfsráðgjafi er við skóla 

svarenda. Ekki reyndist marktækur munur á hvort skólastjórar á landsbyggðinni eða 

höfuðborgarsvæðinu teldu breytuna frekar eða mjög mikilvæga, p= 0,424. Þá reyndist ekki 

heldur marktækur munur á mati skólastjóra sem hafa menntaða náms- og starfsráðgjafa í 

sínum skóla, p=329. Væntitíðni undir 5 er til staðar í færri en 20% í báðum tilfellum (fylgiskjal 

3). Hins vegar var mun hærra hlutfall kvenna sem töldu breytuna vera mjög mikilvæga eða 

70% kvenna miðað við tæp 26% karla x2 (2,N=95)=8,01. Ekki er hægt að segja til um hvort 

niðurstöðurnar eru marktækar eða ekki þar sem kí- kvaðratprófið er ógilt vegna þess að 

væntitíðni undir 5 er til staðar í meira en 20% tilfella. Öll atriði þessa lista voru skoðuð með 

þessum hætti og kom almennt ekki fram munur á mati skólastjóra á mikilvægi miðað við kyn, 

landshluta eða hvort menntaður náms- og starfsráðgjafi starfar við skólann.  
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 Mynd 3: Hlutfall skólastjóra sem töldu staðhæfingar í flokknum mikilvægi, mikilvægar eða ekki 
mikilvægar 

 

Yfir 90% skólastjóra töldu það skipta frekar eða mjög miklu máli að aðstoða nemendur við að 

afla og vinna úr upplýsingum um nám og valmöguleika í grunnskólanum, miðla upplýsingum 

og skipuleggja kynningar um nám og námsleiðir á næsta skólastigi, greina veikleika og 

styrkleika nemenda með tilliti til náms og starfa, greina áhugasvið nemenda með viðtölum, 

veita ráðgjöf og fræðslu fyrir nemendur vegna náms og starfsvals og veita hópráðgjöf fyrir 

nemendur til sjálfsstyrkingar.  

Fram kom í eigindlegu rannsókninni að talsverð áhersla er lögð á skólakynningar fyrir 

nemendur í lok grunnskólans. Viðmælendur voru allir með kynningar á framhaldskólum á 

dagskrá fyrir unglingastigið en einn viðmælandinn nýtti sér skólakynningu í öðrum grunnskóla 

vegna fámennis í unglingadeild. Einn skólastjórinn var með mjög öflugar kynningar á störfum 
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þar sem nemendur hvort tveggja fóru á vinnustaði sem og fengu starfsmenn frá vinnustöðum 

í heimsókn í skólann til að kynna störf og vinnustaði. Þessar kynningar voru fléttaðar inn í 

smiðjuvinnu og hafði fastan sess í stundatöflu og náði þessi fræðsla þvert á alla árganga frá 1. 

bekk og uppúr en við þann skóla er ekki starfandi náms- og starfsráðgjafi vegna smæðar.  

Spurningar sem 80 - 89% skólastjórar telja skipta frekar eða mjög miklu máli eru að auka 

þekkingu og leikni nemenda í notkun gagnabanka um nám og störf, greina áhugasvið 

nemenda með mælitækjum, fræða um störf í samstarfi við fulltrúa atvinnulífsins jafnt innan 

skóla sem utan, veita ráðgjöf og fræðslu fyrir forráðamenn nemenda vegna náms og starfvals 

nemenda, veita hópráðgjöf í litlum hópum varðandi nám og námstækni og fræða nemendur 

um vinnubrögð við atvinnuleit.  

Viðmælandi í eigindlegum þætti rannsóknarinnar talaði um hve mikilvægt væri að fræða 

forráðamenn um náms- og starfsval nemenda. Hann taldi einnig að nýjar áherslur í námsmati 

á unglingastigi og það að færa samræmdu prófin niður í 9. bekk þýddu breytingar í fræðslu til 

nemenda vegna náms í framhaldsskólum. Hann áleit að þetta opnaði betur fyrir möguleika á 

að nemendur gætu lokið grunnskólanámi við lok 9. bekkjar og því þyrftu nemendur í 

framtíðinni frekar að vera búnir að taka ákveðnari stefnu við upphaf 9. bekkjar en þurft hefur 

hingað til.  

Einungis var um tvær spurningar að ræða sem færri en 80% skólastjóra flokkuðu 

mikilvægar. Spurningin sem fæstir skólastjórar, 74%, mátu mjög eða frekar mikilvæga var að 

aðstoða nemendur við að skipuleggja nám- og starfsferil sinn með skriflegum æfingum t.d. 

með vinnublöðum eða verkefnabókum. Hin spurningin fól í sér mat á mikilvægi þess að 

samþætta náms- og starfsfræðslu við aðrar námsgreinar en 78% skólastjóra töldu það skipta 

frekar eða mjög miklu máli. Þegar staðhæfingin samþætta náms- og starfsfræðslu við aðrar 

greinar var sett í Kí- kvaðrat próf og krosstöflur kom í ljós munur á viðhorfum skólastjóra með 

og án menntaðra náms- og starfsráðgjafa við sinn skóla (fylgiskjal 4). Talsvert hærra hlutfall 

þeirra skólastjóra sem eru með menntaðan náms- og starfsráðgjafa við sinn skóla töldu ekki 

mikilvægt að samþætta náms- og starfsfræðslu við aðrar námsgreinar eða rúmlega 84% þeirra 

miðað við tæplega 16% skólastjóra sem ekki eru með menntaðan náms- og starfsráðgjafa við 

sinn skóla x2(1,N=94)=6,97, p = 0,008. Þessi munur er marktækur þar sem p <0,05.  

Ekki var sérstaklega spurt út í samþættingu náms- og starfsfræðslu við aðrar greinar í 

eigindlega þætti rannsóknarinnar. Hins vegar kom fram í viðtölunum að þar sem náms- og 
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starfsráðgjafi var við störf virtist ekki vera samþætting við aðrar greinar, en í hinum skólunum 

tveimur var náms- og starfsfræðsla samþætt við aðrar greinar.  

3.2.1 Forgangsröðun skólastjóra á einstökum þáttum náms- og starfsfræðslu   

Síðustu sex atriðin í fyrsta hlutanum vörðuðu mat skólastjóra á mikilvægi og forgangsröðun 

verkefna innan þáttanna: nám og námstækni, vinnubrögð við atvinnuleit og sjálfsstyrkingu. 

Svörun var mjög góð í við þessum þremur spurningum, þar sem aðeins vantaði tvö svör. Hins 

vegar fækkaði aðeins svörum þegar beðið var um að forgangsraða áherslum innan hvers 

námsþáttar. Tveir slepptu því að forgangsraða áherslum í þættinum það skiptir máli að veita 

hópráðgjöf í litlum hópum varðandi nám og námstækni og fjórir slepptu því að forgangsraða í 

seinni þáttunum tveimur.  

 Niðurstöðurnar á mynd 4 sýna að rúmlega 84% telja mikilvægt að veita hóparáðgjöf í 

litlum hópum varðandi nám og námstækni, tæplega 90% telja mikilvægt að fræða nemendur 

um vinnubrögð við atvinnuleit og 94% skólastjóra töldu mikilvægt að veita hóparáðgjöf fyrir 

nemendur til sjálfstyrkingar.  
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Mynd 4: Mat skólastjóra á mikilvægi fræðslu til sjálfstyrkingar, um vinnubrögð við atvinnuleit og 
nám og námstækni 

 

Þeir voru einnig beðnir um að forgangsraða verkefnum innan hvers þáttar. Raðað var í sæti 

eftir mikilvægi þar sem 1. sæti var mikilvægast, 2. sæti næst mikilvægast og svo framvegis. 

Mynd 5 sýnir hlutfall skólastjóra sem völdu viðkomandi áhersluþátt í fyrstu þrjú sætin í nám 

og námstækni.  

 

 

 
Mynd 5: Hlutfall skólastjóra sem velja viðkomandi áhersluþátt í þrjú mikilvægustu sætin í nám og 
námstækni  
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Fram kemur í mynd 5 hvað varðar nám og námstækni að flestir skólastjórar settu ábyrgð á 

eigin námi, sjálfstæð vinnubrögð og markmiðasetningu í fyrstu þrjú sætin í þessari röð. Þá kom 

skipulögð vinnubrögð og tímastjórnun en neðstu tvö sætin voru ritgerðarskrif og 

prófundirbúningur. Ef meðaltal áhersluþáttanna er skoðað er röðunin hin sama nema hvað 

ritgerðarskrif og prófundirbúningur víxla sætum og ritgerðaskrif eru talin síst mikilvæg.  

Fram kom hjá einum viðmælanda í eigindlegu rannsókninni að námstækni væri kennd af 

umsjónarkennurum. Annar sagði það ekki óalgengt að „sumir námsráðgjafar í skólum í 

Reykjavík eru látnir kenna svo þeir fái 100% vinnu, eru þá að kenna lífsleikni eða einmitt 

einhverja námstækni eða eitthvað svoleiðis meðan aðrir skólar hafa kannski, eins og við, bara 

ákveðið að spara sig fyrir námsráðgjafann og tekið fjármagnið úr einhverjum öðrum þáttum til 

að eiga fyrir 100% námsráðgjafa.“  

Áhersluþættir fræðslu um vinnubrögð við atvinnuleit voru fimm; gerð ferilskrár, notkun 

upplýsingatækni við atvinnuleit og fræðsla um framkomu í atvinnuviðtali, kynningu á 

atvinnulífinu og þróun í starfi (mynd 6).  

 

  
Mynd 6: Hlutfall skólastjóra sem velja viðkomandi áhersluþátt í þrjú mikilvægustu sætin í vinnubrögð 
við atvinnuleit 

 

Ferilskrá er sá áhersluþáttur sem skólastjórar meta hvað mikilvægastan en þó er ekki mikill 
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atvinnuviðtali. Í neðstu tveimur sætunum eru kynning á atvinnulífinu og þróun í starfi. Mestur 

munur er á tveimur neðstu sætunum og hafa verður í huga að þróun í starfi er ekki skilgreind 

sérstaklega í spurningalistanum og það gæti haft áhrif á niðurstöður.  

Áhersluatriði staðhæfingarinnar, það skiptir máli að veita hópráðgjöf fyrir nemendur til 

sjálfsstyrkingar, voru sjö talsins, eins og sjá má á mynd 7.  

 

  
Mynd 7: Hlutfall skólastjóra sem velja viðkomandi áhersluþátt í þrjú mikilvægustu sætin í 
sjálfstyrkingu 
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3.3 Viðhorf skólastjóra gagnvart náms- og starfsfræðslu 

Í öðrum hluta spurningalistans var leitað svara við viðhorfum skólastjóranna gagnvart náms- 

og starfsfræðslu. Niðurstöðurnar sýna að flestir skólastjórar töldu náms- og starfsfræðslu skila 
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skila mestum árangri og 7% töldu bekkjarkennslu skila mestum árangri. Hér var einnig hægt 

að velja svarmöguleikann annað, hvað? Þeir sem völdu þann lið áttu það sameiginlegt að vilja 

nota sem fjölbreyttastar leiðir og ná til sem flestra. Svörun í þessum hluta spurningalistans var 

heldur slakari en í þeim fyrsta. Sjö skólastjórar svöruðu engum spurningum í þessum hluta og 

þess utan vantaði einnig samanlagt níu svör sem dreifðust frekar jafnt yfir spurningalistann. 

Staðhæfingunni náms- og starfsfræðsla ætti að vera (tafla 3) fylgdu valkostirnir; valgrein 

á unglingastigi, með fastan tíma í stundatöflu hjá 8. bekk, með fastan tíma í stundatöflu hjá 9. 

bekk, með fastan tíma í stundatöflu hjá 10. bekk og annað, hvað? Hér var hægt að velja alla 

liði eða nokkra eftir því sem við átti fyrir hvern og einn. Valmöguleikarnir voru valgrein á 

unglingastigi og fastir tímar í stundatöflu hjá 8. bekk. Að mati flestra skólastjóra (74%) ætti 

náms- og starfsfræðsla að vera fastir tímar í stundatöflu í 10. bekk en hlutfall þeirra skólastjóra 

sem töldu að yngri bekkirnir ættu að vera með fastan tíma í stundatöflu var 52% í 9. bekk og 

41% í 8. bekk. Einnig var hægt að velja valgrein á unglingastigi og þá sést í töflu 3 að 28% 

skólastjóra telja að nemendur eigi að geta valið um það í 8. – 10. bekk hvort þeir fái náms- og 

starfsfræðslu. Svarmöguleikinn Annað, hvað? var einnig í boði, eins og fram hefur komið, og 

völdu 14% skólastjóra þann lið. Þar kom meðal annars fram hjá 6 af 15 skólastjórum að þeim 

fannst að það megi byrja fyrr í grunnskólanáminu á náms- og starfsfræðslu, til dæmis sagði 

einn þeirra „fasta tíma í flestum árgöngum“ og annar sagði „með fastan tíma á öllum 

námsstigum“. Einn skólastjórinn taldi að það sé of seint í 10. bekk þar sem félags- og 

fjölskyldumótunin sé orðin það sterk að nemendur standi hvorki með sjálfum sér né áhugasviði 

sínu. Viðhorfið að náms- og starfsfræðsla eigi heima undir lífsleikni kom einnig fram og einn 

þátttakandi sagði að hún eigi að byrja í 6. bekk og auka eigi fræðsluna eftir því sem ofar dregur. 

Einn skólastjórinn benti á þá leið að vera með öfluga kynningu á vordögum fyrir efsta stigið. 

 

Tafla 3: Hlutfall skólastjóra sem töldu náms- og starfsfræðslu eiga að vera með eftirfarandi hætti 

Valgrein á unglingastigi 28% 

Með fastan tíma í stundatöflu hjá 8. bekk 41% 

Með fastan tíma í stundatöflu hjá 9. bekk 52% 

Með fastan tíma í stundatöflu hjá 10. bekk 74%, 

Annað, hvað? 14% 
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Margir skólastjórar töldu náms- og starfsráðgjafa eiga fyrst og fremst að sjá um persónulega 

ráðgjöf, eins og mynd 8 sýnir, eða rúmlega 56% þeirra meðan rúmlega 36% þátttakenda taldi 

hlutverk náms- og starfráðgjafa fyrst og fremst vera að sinna ráðgjöf um nám og störf. Hlutfall 

skólastjóra sem var hvorki sammála né ósammála var mjög svipað í báðum staðhæfingunum 

eða rúmlega 32% og 34%. Meðan rúmlega 31% voru ósammála því að hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa væri að sinna ráðgjöf um nám og störf voru einungis rúmlega 9% þeirra 

ósammála því að hlutverk þeirra snéri fyrst og fremst að persónulegri ráðgjöf.  

 

  

Mynd 8: Hlutfall skólastjóra sem eru sammála, ósammála eða hafa ekki skoðun á viðeigandi 
staðhæfingum 
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Öflug náms- og starfsfræðsla í grunnskóla hefur áhrif á
framhaldsskólagöngu nemenda.

Mikilvægt er að nemendur velji réttan skóla miðað við
áhuga og getu við lok grunnskóla og upphaf…

Mikilvægt er að nemendur hafi trú á eigin getu við lok
grunnskóla og upphaf framhaldskóla.

Öflug náms- og starfsfræðsla í grunnskóla leiðir til þess
að nemendur notfæri sér frekar ráðgjöf í…

Samstarf við nærsamfélagið er mikilvægt í skipulagi
starfsfræðslu.

Aðilar atvinnulífsins koma til móts við þarfir
grunnskólanna við skipulag starfsfræðslu.

Náms- og starfsfræðsla á heima í
viðmiðunarstundatöflu.

Útfærsla á skipulagi náms- og starfsfræðslu í
Aðalnámskrá grunnskólanna er fullnægjandi.

Fræðslu og ráðgjöf um náms- og starfsval þarf að efla í
íslensku skólakerfi.

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fyrst og fremst að
sinna persónlegri ráðgjöf til dæmis varðandi kvíða,…

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fyrst og fremst að
sinna ráðgjöf um nám og störf.

Ytra skipulag skólakerfisins styður framkvæmd náms-
og starfsfræðslu í grunnskólunum.

sammála hvorki sammála né ósammála ósammála
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Ljóst var í viðtölunum sem tekin voru í eigindlega þætti rannsóknarinnar að það er talsverð 

þörf í grunnskólunum að vinna með persónulegan vanda nemenda. Viðmælendum varð 

tíðrætt um kvíða nemenda og þörfina fyrir starfsmann til að sinna honum. Einn viðmælandi 

sem ekki var með starfandi náms- og starfráðgjafa sagði meðal annars að mikil þörf væri á því 

að fá náms- og starfsráðgjafa til starfa til þess aðstoða nemendur með kvíða og félagslegan 

vanda.  

Fram kom hjá viðmælanda að hann upplifði talsverðan persónulegan mun á hvaða 

hlutverk náms- og starfsráðgjafar setja í forgrunn. Hver náms- og starfsráðgjafi sem hann hafði 

unnið með kom með sínar áherslur sem byggðar voru á styrkleikum viðkomandi og áhugasviði. 

Hann hafði reynslu af því að vinna með nokkrum náms- og starfsráðgjöfum og taldi að 

grunnnám náms- og starfsráðgjafans komi mjög sterkt fram í störfum hans. Hann sagðist 

meðal annars hafa unnið með sex mismunandi náms- og starfsráðgjöfum og hans upplifun er 

að samspil einstaklingsins og skólans skipti mjög miklu máli. Hans upplifun er að verkefni 

náms- og starfsráðgjafans standi og falli með náms- og starfsráðgjafanum sjálfum og að hann 

þurfi því að marka sér sína sérstöðu. Viðmælandinn upplifir að náms- og starfsráðgjafi með 

bakgrunn í sérkennslu leggi meiri áherslu á að styðja við nemendur með námslegan vanda. Ef 

bakgrunnurinn er félagsráðgjöf þá er meiri áhersla á að vinna með nemendum sem komu frá 

brotnum fjölskyldum jafnvel nokkurs konar fjölskylduráðgjöf, líðan nemenda og 

heimilisaðstæður.  

Fjórar staðhæfingar komu inn á áhrif náms- og starfsfræðslu í grunnskóla á nemendur 

þegar komið er í framhaldsskóla. Greinilegt er að skólastjórar telja náms- og starfsfræðslu hafa 

áhrif eftir að grunnskóla lýkur. Eins má sjá á mynd 8 taldi meirihluti skólastjóra öfluga náms- 

og starfsfræðslu í grunnskóla annars vegar hafa áhrif á framhaldsskólagöngu nemenda eða 

78% þeirra og hins vegar leiða til þess að nemendur leyti frekar til náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskóla eða rúmlega 81% svarenda. Rétt tæplega 96% skólastjóra voru frekar eða mjög 

sammála mikilvægi þess að nemendur hafi trú á eigin getu við lok grunnskóla og upphaf 

framhaldsskóla en aðeins rúm 9% eru hvorki sammála né ósammála. Rúmlega 80% skólastjóra 

voru frekar eða mjög sammála mikilvægi þess að nemendur velji réttan skóla miðað við áhuga 

og getu við lok grunnskóla og upphaf framhaldsskóla og tæplega 21% voru hvorki sammála né 

ósammála þeirri staðhæfingu. Aðeins 1% skólastjóra var ósammála öllum fjórum 

staðhæfingunum. Þessar niðurstöður benda til þess að skólastjórar hafi trú á því að öflug 
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náms- og starfsfræðsla í grunnskóla leiði til þess að nemendur verði betur undirbúnir fyrir það 

sem tekur við í námi þeirra í framhaldsskóla.  

Varðandi undirbúning fyrir lok grunnskóla og upphaf framhaldsskóla voru viðmælendur í 

eigindlega þætti rannsóknarinnar hins vegar ekki á einu máli. Einn viðmælandinn hafði reynslu 

af því að nemendur sem höfðu fengið gott utanumhald í náms- og starfsráðgjöf farnaðist betur 

í sínu framhaldsskólanámi. Annar sagði:  

Ég er alltaf að berjast við þetta að undirbúa þau fyrir framhaldsskólann . . . . börnin 
séu hér að njóta bernsku sinnar og að þau séu unglingar að njóta bernsku sinnar 
að þau hlakki til þess að .. þú veist.. gera árshátíðina sína heldur en að þau séu 
alltaf að hugsa núna á hverjum degi hvað tekur við ... hvað tekur við... ef maður er 
að gera góða hluti í dag ... innihaldsríka góða hluti .....þá verður lífið leikur 
einn...þetta er svolítið mín lífssýn....  

Einnig kom fram í einu viðtalinu að skólastjóri mat mikilvægt að kynna fyrir nemendum 

mögulega afþreyingu utan skóla:  

Þar sem þau fá að kynnast því að það er hægt að gera annað en að vera á djamminu 
eða inni í tölvuleikjum. Þar sem þau fá að kynnast öllum íþróttum sem eru í boði á 
[xxx] .... fundið út úr því að það er hægt að gera annað en að fara í bíó eða vera á 
bjórkvöldum . . . og byggt þau þannig upp að þau .. hafi möguleikana á að velja og 
séu það sterkt að þau geti valið - trúna á því að þau, ég held að það sé og þá 
myndi...- og viti hvert þau eiga að leita. 

Skólastjórum finnst mörgum hverjum eða rúmlega 70% þeirra þörf á því að efla fræðslu og 

ráðgjöf um náms- og starfsval í íslensku skólakerfi. Tæplega 60% þeirra taldi náms- og 

starfsfræðslu eiga heima í viðmiðunarstundatöflu og aðeins 24% þeirra telur útfærslu á 

skipulagi náms- og starfsfræðslu í Aðalnámskrá vera fullnægjandi. Varðandi það hvort 

skólastjórar telji ytra skipulag skólakerfisins styðja við framkvæmd náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólunum vildu tæplega 58% skólastjóra meina að svo væri og tæplega 37% voru hvorki 

sammála né ósammála.  

Einn viðmælandi talaði um í framhaldi af því hvað þyrfti að gera til að undirbúningur 

nemenda væri sem bestur með náms- og starfsfræðslu fyrir lok grunnskóla og upphaf 

framhaldsskóla „að ég held að til þess að þetta mætti verða þá þarf þetta að koma, eins og við 

vitum, þá er þetta soldið er á víð og dreif í námskránni þetta þarf bara að vera þáttur í 

námskránni.“ Varðandi viðmiðunarstundaskrá sagði viðmælandi:  

...og það held ég að vanti það þarf bara að vera á einhverjum ákveðnum stað í 
námskránum þetta þarf bara að eiga sér sess -já nákvæmlega- þá þurfum við að 
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fara að ráða náms- og starfsráðgjafa, þá þurfum við að fara setja þetta inn í 
viðmiðunarstundaskrárnar og þá getur þetta ekki verið bara eitthvað svona dittinn 
og dattinn.  

Varðandi það hvernig náms- og starfsfræðslu sé komið fyrir hjá nemendum sagði hann:  

...svona meira verið svona þannig námsráðgjafinn spyr heyrðu hvenær eru - 
hvenær get ég komið inn til ykkar og þá getur það verið í gegnum umsjónarkennara 
- reyna þá fara inn á það að umsjónakennarinn geti geymt dönsku eða ensku eða...  

Rúmlega 92% skólastjóra voru sammála því að samstarf við nærsamfélagið sé mikilvægt í 

skipulagi náms- og starfsfræðslu en aðeins rúmlega 26% þeirra voru sammála því að aðilar 

atvinnulífsins komi til móts við þarfir grunnskólanna við skipulag starfsfræðslu. Rúmlega 31% 

var ósammála því að aðilar atvinnulífsins komi til móts við þarfir grunnskólanna við skipulag 

starfsfræðslu og 42% voru hvorki sammála né ósammála.  

Viðmælendur höfðu allir reynslu af því að eiga í samskiptum við aðila atvinnulífsins. Einn 

sagði: „það pirrar mig þegar samtök atvinnulífsins hafa komið fram sko af því að þegar ég var 

þarna fyrir [xxx] og þá .. og í skólanefndinni og þá fórum við og hittum... talandi um iðnnám 

eða verkgreinar og eitthvað svoleiðis...en sko það er heldur enginn tilbúinn að taka við þeim 

þar“ og hann hélt áfram:  

Sko ef maður er með strák til dæmis í 10. bekk og maður reynir að fá inná 
bílaverkstæði bara sópa og þvotta þá vilja menn það ekkert og samtök 
atvinnulífsins gætu stutt grunnskólanna með ... það þarf líka einhverja sem segja 
... já þetta væri hundsniðugt að . . . . það sem ég var að segja áðan með samtök 
atvinnulífsins eða ráðuneytið sem að langar til þess að gera allt en þetta kostar 
fjárfestingu. Það kostar að vera með krakka í fjórtán daga úti í einhverjum 
fyrirtækjum eða sautján daga og þú þarft að vera með kerfi í kringum það.  

Annar sagði: „varðandi iðnnám og atvinnulífið er að reyna að gera eitthvað og hvernig ætla 

þeir að gera þetta?.. hver ætlar að borga þetta? og hvernig á að gera þetta? - núna er 

bara sú raunin hér að við erum ekki með þessa tengingu útí atvinnulífið.“ Einnig komu fram 

áhyggjur af því að það þurfi mannafla og tíma til að skipuleggja það að koma nemendum í 

starfskynningar. Gert er ráð fyrir að kennarar hafi 20 mínútur í undirbúning fyrir hverja 

kennslustund (kest) og taldi einn skólastjórinn að undirbúningur fyrir starfskynningar taki mun 

meiri tíma en það. „Þetta er bara hellings vinna þetta er miklu meira en 20 mín á kest, þetta 

er bara, já þetta er bara já...svakalega mikið skipulag, . . . held að þetta fari svo mikið eftir 

samfélaginu sem þú ert í, hvernig er atvinnulífið í kring“.  
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3.4 Framkvæmd náms- og starfsfræðslu  

Við upphaf þriðja hluta spurningalistans var ítrekað að hér væri aðeins verið að spyrja um 

náms- og starfsfræðslu ekki starfstengd verkefni sem nemendum er stundum úthlutað vegna 

erfiðleika sem nemendur eiga við að stríða í bóknámi eða vegna hegðunar.  

Varðandi hvort stefna og markmið fræðslu um nám og störf séu vel skilgreind í 

skólanámskrá þá voru rúmlega 58% frekar eða mjög sammála því en rúmlega 38% voru hvorki 

sammála né ósammála (mynd 9). Þeir voru einnig flestir sammála því að innra skipulag skólans 

styðji við framkvæmd náms- og starfsfræðslu í skólanum sínum eða tæp 60% en rúmlega 36% 

voru hvorki sammála því né ósammála. Þá töldu einungis tæplega 45% skólastjóra að 

nemendur skólans fái fullnægjandi kynningar á námi og störfum, 32% voru hvorki sammála né 

ósammála og 23% voru mjög eða frekar ósammála því. 

 

 

 Mynd 9: Hlutfall skólastjóra sem eru sammála, hvorki sammála né ósammála eða ósammála 
staðhæfingum um framkvæmd náms- og starfsfræðslu í sínum skóla 

 

Kí- kvaðrat próf og krosstöflur sýndu mun á svörum skólastjóra miðað við landshluta og kyn. 

Talsvert fleiri skólastjórar á landsbyggðinni eða 85% þeirra á móti 15% skólastjóra á 

höfuðborgarsvæðinu voru ósammála þeirri staðhæfingu að nemendur skólans fái fullnægjandi 

kynningar á námi og störfum x2(2, N=92) =9,94, p=0,031. Þessi munur er marktækur þar sem 

p<0,05. Einnig er mun hærra hlutfall kvenna en karla ósammála því að nemendur skólans 

fái fullnægjandi kynningar á námi og störfum eða 91% kvenna miðað við 9% karla 
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x2(4,N=94)=20,21. Ekki er hægt að segja til um hvort niðurstöðurnar eru marktækar eða 

ekki þar sem Kí-kvaðrat prófið er ógilt vegna þess að væntitíðni undir 5 er til staðar í meira en 

20% reita.  

Þegar spurt var um starfskynningar nemenda á unglingastigi kom í ljós að 23% nemenda 

í 8. bekk fara í starfskynningar, 40% nemenda í 9. bekk og 86% nemenda í 10. bekk. Talsverður 

munur er á dagafjölda sem nemendur fá í starfskynningar eins og sjá má á mynd 10.  

 

 

 Mynd 10: Hlutfall skóla þar sem 8. – 10. bekkur fá ákveðið marga dagar í starfskynningar á skólaárinu 

 

Þegar spurt var um skipulagðar heimsóknir nemenda á vinnustaði kom í ljós að 57% þeirra sem 

svöruðu voru með þær á dagskrá. Hér var tekið fram að um væri að ræða öll stig skólans. Flestir 

sem fara í heimsóknir á vinnustaði fara 1 – 2 sinnum á ári. Það var mismunandi hversu oft farið 

er með nemendur í slíkar heimsóknir, eins og sjá má á mynd 11.  
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Mynd 11: Hlutfall skóla sem fara með nemendur í ákveðið marga daga heimsóknir á vinnustaði á 
skólaárinu 

 

Einnig var spurt hvort skólarnir fengju heimsóknir frá vinnustöðum til að kynna störf og aftur 

var verið að spyrja um öll stig skólans. Það voru aðeins færri skólar sem fengu slíkar heimsóknir 

en þeir sem sendu nemendur í þær eða 45% skólanna. Fjöldi heimsókna má sjá á mynd 12.  

 

 

Mynd 12: Hlutfall skóla fá ákveðið fjölda heimsókna frá vinnustöðum á skólaárinu 
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Varðandi það hvort unnið sé með upplýsingar um nám og störf í almennri bekkjarkennslu kom 

í ljós að tæplega 40% skólastjóra, sem svöruðu þessum þætti, gera það í öllum árgöngum og 

af því má álykta að 90% nemenda á unglingastigi vinna með upplýsingar um nám og störf í 

almennri bekkjarkennslu, eins og sjá má á mynd 13.  

 

 

Mynd 13: Unnið með upplýsingar um nám og störf í almennri bekkjarkennslu 

 

Þegar borin voru saman svör skólastjóra í skólum sem eru með menntaðan náms- og 

starfsráðgjafa í starfi með krosstöflum kom ekki fram munur á svörum þeirra og hinna sem 

ekki eru með menntaðan náms- og starfsráðgjafa. Hins vegar kom fram munur miðað við 

landshluta þar sem fleiri skólar á landsbyggðinni vinna með upplýsingar um nám og störf í 

almennri bekkjarkennslu á yngsta stigi eða rúmlega 83% skólanna en tæplega 17% á 

höfuðborgarsvæðinu x2(1.N=92)=5,29, p=0,021. Þessi munur er marktækur þar sem p<0,05. 

Einnig vinna skólar á landsbyggðinni meira með upplýsingar um nám og störf í almennri 

bekkjarkennslu á miðstigi eða rúmlega 79% þeirra miðað við rúmlega 20% skólanna á 

höfuðborgarsvæðinu x2(1, N=92)=3,97, p=0,046. Þessi munur er einnig marktækur þar sem p< 

0,05. 

Ekki virðist vera mikið um að skólastjórar afli upplýsinga um námsgengi nemenda sinna 

að loknu grunnskólanámi þar sem 28% þeirra sem svöruðu sögðu að það væri gert í þeirra 

skóla. Færri skólastjórar skrá upplýsingar þar að lútandi eða 22% þeirra.  
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3.4.1 Hindranir við að sinna náms- og starfsfræðslu í grunnskólum 

Athygli vekur að 77% skólastjóranna töldu sig þurfa hærra starfshlutfall náms- og 

starfsráðgjafa til að hægt sé að sinna náms- og starfsfræðslu betur, en 23% þeirra voru sáttir 

við starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa í sínum skóla. Hægt er að skoða hvað kemur í veg fyrir 

ráðningar náms- og starfsráðgjafa þar sem skortur er á þeim á mynd 14.  

 

 

 Mynd 14: Hindranir sem skólastjórar nefna vegna ráðninga náms- og starfsráðgjafa 

 

Þegar spurningar um hindranir voru settar í krosstöflur kom í ljós að marktækur munur 

reyndist í tveimur þeirra þegar borin voru saman svör skólastjóra af höfuðborgarsvæðinu og 

af landsbyggðinni. Marktækt fleiri skólastjórar af landsbyggðinni eða 57% segja að úthlutun 

fjármuna til skólans koma í veg fyrir að geta sinnt náms- og starfræðslu eins og þeir myndu 

kjósa en 43% skólastjóra af höfuðborgarsvæðinu nefndu það sem hindrun, x2(2, 

N=93)=10,701, p=0,005. Einnig nefna marktækt fleiri skólastjórar af landsbyggðinni skort á 

umsóknum frá menntuðum náms- og starfsráðgjafa sem hindrun eða 100% en enginn af 

höfuðborgarsvæðinu nefndi þá hindrun x2(2, N=93)=8,787, p=0,012. Þessi munur er 

marktækur þar sem p<0,05. Þrír af fjórum skólastjórum sem völdu annað sögðu að verið væri 

að vinna í því að ráða náms- og starfsráðgjafa fyrir næsta skólaár og tveir af þeim í samráði við 

skólaskrifstofu þar sem nokkrir skólar sameinast um einn náms- og starfsráðgjafa. Sá fjórði 

benti á að hann væri með yngsta stigið og miðstig og því væri fjárveiting lítil en áhugi fyrir því 

að hafa öflugri náms- og starfsfræðslu í sínum skóla væri fyrir hendi.  
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Í einstaklingsviðtölunum komu fram ábendingar um tengingu á úthlutun fjármagns og 

lítillar náms- og starfsfræðslu. Hrunið sagði einn viðmælandi hafði mikil áhrif en á þeim tíma 

hafi stöður náms- og starfsráðgjafa víða verið skornar niður. Þá hafi verið mikil krafa um að 

skera niður stjórnunarkvóta skólanna og náms- og starfsráðgjafastöðurnar voru taldar með 

honum. Hann taldi að munurinn á framkvæmd náms- og starfsráðgjafar hér á landi annars 

vegar og hins vegar á hinum Norðurlöndunum koma til vegna ólíkra samfélaga. Hann vildi 

meina að nemendur sem ekki fóru í framhaldsskóla hafi átt mjög auðvelt með að fá störf. Til 

dæmis var mjög auðvelt að fara á sjóinn eða fá vinnu í fiskvinnslu. Hann telur að Íslendingar 

séu meira fyrir að prófa ýmislegt og þeir séu ekki mikið fyrir að skipuleggja mikið fram í tímann. 

Honum finnst líklegt að löndin sem um ræðir hafi verið á undan okkur að átta sig á mikilvægi 

þess að skipuleggja og leggja áherslu á náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum en það sé erfitt 

að koma þessu inn núna vegna fjárskorts í skólakerfunum hvort tveggja grunn- og 

framhaldsskólum.  

Annar viðmælandi sagði ekki líklegt að hann komi til með að ráða náms- og starfsráðgjafa 

þar sem fjármagn til þess og umsóknir menntaðra náms- og starfsráðgjafa fáist ekki. Hann vill 

meina að það þurfi að breyta tungutaki í kringum þennan málaflokk og tala um „náms- og 

starfsráðgjöf en ekki ráðgjafa“, þar sem umsóknir frá menntuðum náms- og starfsráðgjöfum í 

litlar stöður úti á landi sé ekki raunhæfur möguleiki heldur er það „útopía fjölmennisins“ að 

halda því fram.  

3.4.2 Fjölbreyttar leiðir við náms- og starfsráðgjöf 

Við lok rannsóknarinnar var spurt hvort skólastjórum þar sem ekki eru starfandi náms- og 

starfsráðgjafi finnist líklegt að þeir ráði náms- og starfsráðgjafa fyrir næsta vetur. Meirihluti 

svarenda eða 72% taldi það ólíklegt. Sami hópur var síðan spurður um ákjósanlegt 

fyrirkomulag ráðningar náms- og starfsráðgjafa. Ráðning náms- og starfsráðgjafa í samstarfi 

við aðra skóla á sínu svæði, nýta náms- og starfsráðgjöf í fjarþjónustu eða að hluta til sem 

náms- og starfsráðgjafa og kennarastöðu að hluta til. Á mynd 15 má sjá að flestir myndu kjósa 

að vera í samstarfi við aðra skóla á sínu svæði eða 90%, margir eða 80% leist vel á að vera með 

starfsmann í hlutastarfi náms- og starfsráðgjafa og í kennslu á móti og stór hópur eða 73% gat 

einnig hugsað sér fjarráðgjöf.  
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 Mynd 15:Ráðningaform sem skólastjórar í skólum sem hafa ekki menntaðan náms- og starfsráðgjafa 
telja hentugt 

 

Að síðustu var skólastjórum boðið upp á að koma með hugmyndir skriflega að því hvernig þeim 

hugnaðist best að koma náms- og starfsráðgjöf á við sinn skóla. Eins og gefur að skilja voru 

svörin margvísleg en 25 skólastjórar svöruðu þessari spurningu. Flestir eða fjórtán af þeim 

svöruðu því til að þeim litist best á að vera í samvinnu við aðra skóla á svæðinu við ráðningu 

náms- og starfsráðgjafa. Sjö þeirra svöruðu því til með einum eða öðrum hætti að þeim litist 

best á að ráða náms- og starfsráðgjafa í hlutastarf og í kennslu á móti. Einn taldi skólann sinn 

þurfa náms- og starfsráðgjafa í fullt starf en annar taldi best ef náms- og starfráðgjafinn gæti 

sinnt öðru á móti til dæmis stjórnun. Fram kom að best væri fyrir einn skóla að endurmennta 

félagsráðgjafann en annar benti á að sinn skóli hefði „meiri þörf fyrir skólafélagsráðgjafa með 

sérmenntun á þessu sviði.“ Tveir skólastjórar bentu á að ekki fengjust umsóknir frá 

menntuðum einstaklingum. Ábendingin sem kom fram laut að menntun náms- og 

starfsráðgjafa. „Með því að bjóða upp á nám í Náms- og starfsráðgjöf í fjarnámi frá 

Háskólanum á Akureyri og Háskóla Íslands. Þá er hægt að hvetja kennara við skólann til að fara 

í námið og taka þessa stöðu við skólann.“  

Einn skólastjórinn sagði: 

Þar sem úthlutun er ekki nema fyrir 30% stöðugildi þá er mjög erfitt að ráða 
menntaðan náms- og starfsráðgjafa því hann yrði að kenna 70%. Hugsanlegt væri 
að ráða einhvern með öðrum skóla en það er hins vegar mjög erfitt líka þar sem 
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hlutirnir gerast ekki bara tvisvar í viku, betra að hafa manneskju sem er hér alla 
vikuna og kennir og sér um þetta með. 

Annar benti á að hann sé með menntaðan félagsráðgjafa sem sinni þessu starfi og geri það vel.  

Greinilegt er að mismunandi er á milli grunnskóla, ekki síst milli skóla á landsbyggðinni og 

höfuðborgasvæðinu, aðgengi nemenda að náms- og starfsráðgjöfum og aðstæðum skólastjóra 

til þess að bjóða upp á lögbundinn rétt nemenda til þeirrar ráðgjafar.  
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4 Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að skólastjórar voru sammála um mikilvægi náms- og 

starfsfræðslu og sem dæmi má nefna þá töldu nánast allir þátttakendur mikilvægt að auka 

skilning nemenda á tengslum náms og starfa í atvinnulífinu. Þessi rannsókn sýndi svo ekki 

verður um villst að skólastjórar sáu að fræðsla til ungmenna um nám, störf og atvinnulíf er 

mikilvægur þáttur í þeirra námi ásamt því að þeir töldu að náms- og starfsfræðsla í grunnskóla 

skili nemendum betur undirbúnum í framhaldsskóla. Það sem stóð helst í vegi fyrir því að 

skólastjórar telji sig geta sinnt þessum þætti á viðunandi hátt eru ytri þættir þrátt fyrir að 

tæplega 60% þeirra segi ytri þætti styðjandi. Þar komu sterkt fram fjárúthlutanir til rekstursins 

og skortur á umsóknum menntaðra náms- og starfsráðgjafa. Eins töldu fæstir skólastjóranna 

útfærslu á skipulagi náms- og starfsfræðslu í Aðalnámskrá vera fullnægjandi og tæplega 60% 

þeirra töldu að hún eigi heima í viðmiðunarstundaskrá. Niðurstöður benda til þess að brýn 

þörf sé á skýrari ramma og stefnumótun frá stjórnvöldum og auknum fjárúthlutunum frá 

sveitarfélögum.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna mat skólastjóra á mikilvægi náms- og 

starfsfræðslu, viðhorf þeirra til þarfa nemenda fyrir aðstoð og upplýsingar vegna undirbúnings 

náms í framhaldsskóla. Einnig var kannað hvort þeir upplifi hindranir við að tryggja nemendum 

fullnægjandi kynningar á framhaldsnámi og störfum.  

4.1 Mat skólastjóra á mikilvægi náms- og starfsfræðslu. 

Stefnt var að því í þessari rannsókn að kanna mat skólastjóra á mikilvægi náms- og 

starfsfræðslu. Niðurstöðurnar sýndu að skólastjórar gerðu sér góða grein fyrir mikilvægi náms- 

og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf. Sú staðreynd að 102 af 103 skólastjórum telji 

mikilvægi að auka skilning nemenda á tengslum náms og starfa í atvinnulífinu þýðir mikinn 

einhug varðandi mikilvægi náms- og starfsfræðslu. Yfirgnæfandi meirihluti töldu mikilvægt að 

veita nemendum aðstoð og upplýsingar varðandi nám og námsleiðir bæði í grunnskóla og 

framhaldsskóla. Sami fjöldi taldi áhugasviðsgreiningar með tilliti til náms og starfa ásamt 

ráðgjöf vegna starfsvals og sjálfstyrkingar skipta miklu máli. Þessar niðurstöður benda til þess 

án nokkurs vafa að þeir hafi skilning á þeim áhrifum sem öflug náms- og starfsfræðsla og náms- 

og starfsráðgjöf getur haft fyrir nemendur til lengri tíma litið. Þessar niðurstöður staðfestu 

hvort tveggja rannsókn Ingibjargar Jónu Þórsdóttur (2007) og erlendar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á viðhorfum skólastjóra til náms- og starfsráðgjafar og rannsóknir tengdar náms- og 
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starfsfræðslu hafa sýnt fram á sömu niðurstöður (Beesley og Frey, 2006; Zalaquett, 2005; 

Zalaquett og Chatters, 2012).  

Margir skólastjórar töldu náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf vel skilgreinda 

í eigin skólanámskrám og nánast jafn margir töldu að innra skipulag skólans styðji við 

framkvæmd náms- og starfsfræðslu. Einungis tæplega helmingur þeirra taldi þó að nemendur 

fái fullnægjandi kynningar á námi og störfum. Það er ákveðin mótsögn í því að þeir meti náms- 

og starfsfræðslu mikils sem eru augljósar niðurstöður í þessari rannsókn þegar helmingur 

þeirra telur nemendur ekki fá fullnægjandi kynningar á námi og störfum. Það sem vekur áhuga 

við þessar niðurstöður er að samkvæmt Baker og Gerler (2004) eru skólastjórar miklir 

áhrifavaldar í grunnskólunum sem þeir stjórna, sem kemur fram í stefnumótun á þeirra vegum. 

Persónuleg einkenni og gildi skólastjóra koma einnig oft fram í stefnumótun við skóla sem þeir 

stýra (Baker og Gerler, 2004; Erford, 2011a). Þeir hafa einnig ákveðin sveigjanleika til að setja 

svip á þann skóla sem þeir stjórna samkvæmt Aðalnámskránni (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013). Þrátt fyrir að nánast allir skólastjórar meti mikilvægi náms- 

og starfsfræðslu mikils, forgangsraða aðeins tæplega tveir þriðju þeirra henni við stefnumótun 

í sínum skólum. Stefnumótun skólastarfsins sem birtist í skólanámskrá byggist að mestu leyti 

á atriðum úr Aðalnámskrá og markmið náms- og starfsfræðslu eru ekki skýr eða vel skilgreind 

þar. Það skýrir örugglega að einhverju leyti af hverju aðeins hluti skólastjóra forgangsraði 

náms- og starfsfræðslu í skólanámskrám sínum. Þessar niðurstöður undirstrika mikilvægi þess 

að stjórnvöld séu með vel skilgreind markmið og viðmið um náms- og starfsráðgjöf og náms- 

og starfsfræðslu í gildandi Aðalnámskrá til að hægt sé að tryggja útfærslu þeirra í 

grunnskólunum.  

Meirihluti skólastjóranna töldu að efla þurfi fræðslu og ráðgjöf um náms- og starfsval í 

grunnskólum og að útfærsla á náms- og starfsfræðslu í Aðalnámskrá grunnskóla sé ekki 

fullnægjandi. Meirihluti svarenda taldi einnig að náms- og starfsfræðsla eigi heima í 

viðmiðunarstundatöflu. Þessar niðurstöður benda til þess að skólastjórar meti viðmið sem þar 

eru sett sem mikilvægan þátt í forgangsröðun námsgreina sem fá fastan tíma í stundatöflum 

skólans. Það er eðlilegt en mjög alvarleg staða fyrir framgang náms- og starfsfræðslu. Í löndum 

þar sem nemendur fá náms- og starfsfræðslu og stjórnvöld leggja áherslu á að skilgreina 

tímafjölda í aðalnámskrá og eru með skýra stefnumótun á landsvísu sýna nemendur fram á 

beri starfsferilshæfni en nemendur frá löndum þar sem það er ekki gert. Þegar dregið er úr 
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þeim áhrifum sem félagsleg staða nemandans hefur og þeim áhrifum sem einstakir skólar hafa 

á hann þá eykur það félagslegan jöfnuð nemenda til lengri tíma litið (Sweet, Nissinen og 

Vuorinen, 2014). Hér skal taka fram að tæplega 60% skólastjóra taldi að ytra skipulag 

skólakerfisins styðji við framkvæmd náms- og starfsfræðslu og er það á skjön við niðurstöður 

annarra spurninga sem teljast með ytra skipulaginu og því vaknar sá grunur að sú spurningin 

hafi verið gölluð.  

Þegar við tengjum saman niðurstöður eftirfarandi hluta rannsóknarinnar; mats 

skólastjóra á mikilvægi náms- og starfsfræðslu, viðhorf þeirra til stuðnings og stefnumótunar 

frá stjórnvöldum og síðan stefnumótun í skólanámskrá er hægt að draga þá ályktun að þarna 

hafi ytra skipulag talsverð áhrif. Sérstaklega þegar litið er til þess að grunnurinn að gerð 

skólanámskráa er gildandi Aðalnámskrá grunnskóla sem kemur frá stjórnvöldum. Atriði er 

varða náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf eru frekar óljós ásamt því að tímar til 

náms- og starfsfræðslu eru ekki skilgreindir í viðmiðunarstundatöflu. Hvergi er skilgreint í 

Aðalnámskránni hvort eða hve miklar starfskynningar nemendur eiga rétt á. Aðalnámskrá 

grunnskólanna er þar að auki víðfeðm og erfitt að ná yfir öll atriði innan hennar. Þar að auki 

eru margir skólar án náms- og starfsráðgjafa, sem þýðir minni skilning á fagþekking náms- og 

starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjafar innan skólans enda skiptir samvinna skólastjóra og 

náms- og starfsráðgjafa miklu máli fyrir framgang náms- og starfráðgjafar í skólanum (Erford, 

2011b). Þá koma niðurstöður um bága stöðu náms- og starfsfræðslu í grunnskólunum kannski 

ekki eins á óvart (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007; Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). 

Þessar niðurstöður sýna brýna þörf fyrir skýrari ramma og viðmið frá stjórnvöldum 

varðandi framkvæmd náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjafar í formi reglugerða, 

skilgreiningu tímafjölda í viðmiðunarstundaskrá og með betur skilgreindum markmiðum í 

aðalnámskrá. Grunnurinn að stefnumótun stjórnvalda er tilbúinn en bíður umfjöllunar og 

samþykkis stjórnvalda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Það er mjög mikilvægt 

að stjórnvöld taki tillögur starfshópsins til umfjöllunar sem fyrst, sem er fyrsta skrefið við að 

skýra þann ramma og viðmið sem grunnskólar landsins þarfnast.  

4.1.1 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

Tvær spurningar lutu að hlutverki náms- og starfsráðgjafans, önnur varðaði hvor hlutverkið 

væri fyrst og fremst persónuleg ráðgjöf og hin hvort hlutverkið væri fyrst og fremst fræðsla 
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um nám og störf. Niðurstöður sýna að fleiri skólastjórar telja hlutverk náms- og 

starfsráðgjafans fyrst og fremst vera persónulega ráðgjöf. Það getur skýrt að hluta til hve mikill 

tími náms- og starfráðgjafa fer í persónulega ráðgjöf eins og rannsóknir hafa sýnt fram á að 

því er virðist á kostnað náms- og starfsfræðslunnar (Edda Björk Viðarsdóttir,2004; Sigurbjörg 

J. Helgadóttir, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Það 

er áhugavert að þrátt fyrir að yfirgnæfandi meirihluti skólastjóra meti náms- og starfsfræðslu 

mikilvæga þá hafa niðurstöður nýlegra rannsókna á Íslandi sýnt að starfsfræðsla fer frekar 

dvínandi en vaxandi hér á landi (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Edda Björk 

Viðarsdóttir, 2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014; Sigurbjörg 

J. Helgadóttir, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Samkvæmt Gysbers og Henderson 

(2012) á 45% af vinnustundum náms- og starfsráðgjafans að vera nýttur í náms- og 

starfsfræðslu, en fram hefur komið í rannsóknum að undanfarin áratug hefur náms- og 

starfsfræðslan sjaldnast verið með fasta tíma í stundatöflu í íslenskum skólum (Helga 

Tryggvadóttir o.fl., 2014; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006).  

Viðmælanda úr eigindlega þætti rannsóknarinnar varð tíðrætt um mismunandi áherslur 

náms- og starfsráðgjafa sem hann hafði unnið með en það getur valdið ruglingi hjá 

stjórnendum varðandi framkvæmd. Þarna liggur ákveðin ábyrgð hjá náms- og 

starfsráðgjöfunum sjálfum við að útbúa áætlanir til að tryggt sé að nemendur fái alla þá 

þjónustu sem náms- og starfsráðgjafaþjónustan á að bjóða uppá. Hins vegar er alveg ljóst að 

á meðan engin reglugerð er gefin út varðandi verkefni þeirra og skyldur, ásamt betur 

skilgreindum markmiðum í aðalnámskrá þá mun áhugasvið og styrkleikar hvers náms- og 

starfsráðgjafa hafa mikil áhrif á áherslur hans í starfi.  

4.1.2 Vinnubrögð við náms- og starfsfræðslu 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu einnig að skólastjórar töldu flestir náms- og 

starfsfræðslu skila mestum árangri í litlum hópum eða í einstaklingsviðtölum og mikill 

minnihluti skólastjóra töldu náms- og starfsfræðslu eiga heima í bekkjarkennslu. Aðeins 7% 

skólastjóra segjast ekki bjóða uppá fræðslu um nám og störf í bekkjarkennslu og rúmlega 90% 

nemenda á unglingastigi fá fræðslu um nám og störf í almennri bekkjarkennslu. Þá telur 

tæplega 80% skólastjóra mikilvægt að samþætta náms- og starfsfræðslu við aðrar greinar. Hér 

kemur fram ákveðin mótsögn, það er að segja annars vegar töldu fæstir að náms- og 

starfsfræðsla eigi heima í bekkjarkennslu en hins vegar sinna flestir fræðslu um nám og störf í 
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bekkjarkennslu. Samkvæmt niðurstöðunum virðist almenna reglan vera að kennslan sem fer 

fram í almennri bekkjarkennslu um nám og störf sé samþætt við aðrar greinar og kennd af 

viðkomandi kennurum þeirrar greinar. Jafnvel að skólastjórum finnist náms- og starfsráðgjafar 

ekki eiga að kenna í bekkjarkennslu heldur í litlum hópum. Það bendir til þess að skólastjórar 

geri sér ekki grein fyrir því að náms- og starfsfræðsla er sérstök námsgrein sem er kennd í 

bekkjarfyrirkomulagi eins og aðrar námsgreinar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Einn 

viðmælandi í eigindlega þætti rannsóknarinnar talaði um að náms- og starfsráðgjafar þurfi að 

biðja kennara um að fá tímana þeirra til að þeir geti verið með náms- og starfsfræðslu í 

bekkjarkennslu. Það bendir til þess að náms- og starfsráðgjafar séu háðir því að kennarar séu 

jákvæðir gagnvart því að gefa eftir sínar kennslustundir til að hægt sé að taka fyrir náms- og 

starfsfræðslu í kennslustundum nemenda þar sem engar kennslustundir eru ætlaðar beinlínis 

fyrir náms- og starfsfræðslu samkvæmt viðmiðunarstundatöflu.  

Niðurstöður rannsókna sýna að skriflegar æfingar leiða til betri ávinnings af náms- og 

starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf, svo sem að skrifa niður áætlun sína um næstu skref í 

náms- og starfsferli (Brown, og Ryan Krane, 2000; Brown o.fl., 2003; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2007, 2010). Sá þáttur sem skólastjórar mátu síst mikilvægan í fyrsta hluta rannsóknarinnar 

um mikilvægi náms- og starfsfræðslu var að aðstoða nemendur við að skipuleggja náms- og 

starfsferil sinn með skriflegum æfingum, til dæmis með vinnublöðum eða verkefnabókum. 

Skólastjórarnir tengdu þessi vinnubrögð líklega frekar við bekkjarkennsluna og töldu þar af 

leiðandi að náms- og starfsfræðslan þurfi ekki að innihalda skriflegar æfingar eða önnur 

vinnubrögð, sem teljast til hefðbundinnar bekkjarkennslu. Það er einnig hugsanlegt að viðhorf 

skólastjóra til þess að náms- og starfsfræðsla eigi ekki heima í bekkjarkennslu sé tilkomið vegna 

skorts á kennslugögnum, bæði hvað varðar vefsíður, forrit sem aðstoða við skipulagningu á 

starfskynningum og kennsluefni. Það kom einnig fram mikilvægi þess að náms- og 

starfsfræðslan eigi sinn stað í aðalnámskránni, því viðmiðunarstundarskráin forgangsraðar 

námsgreinum og skilgreinir tímafjölda þeirra. Mikilvægt er bjóða skólastjórum upp á fræðslu 

um skipulag náms- og starfsfræðslu og hvernig heildrænar áætlanir geta tekið á hinum víðu 

sviðum sem tilheyra henni.  

Þegar skólastjórar voru beðnir um að meta nokkur námssvið náms- og starfsfræðslu í 

megindlegu rannsókninni kom í ljós að þrátt fyrir að margir telji mikilvægt að fræða nemendur 

um nám og námstækni þá voru samt fleiri sem telja mikilvægt að fræða nemendur um 
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vinnubrögð við atvinnuleit og flestir töldu mikilvægt að vera með fræðslu í litlum hópum fyrir 

nemendur til sjálfstyrkingar.  

Það styður enn frekar við þær niðurstöður að fleiri skólastjórum finnst mikilvægt að 

nemendur fái persónulega ráðgjöf en að þeir fái fræðslu um nám og störf. Niðurstöðurnar 

benda einnig til þess að skólastjórar telji betra að nota hóparáðgjöf en bekkjarkennslu við 

fræðslu nemenda á sviði náms- og starfsfræðslu. Ábyrgð á eigin námi og sjálfstæð vinnubrögð 

voru þeir þættir sem flestir skólastjórar völdu í efstu sætin undir nám og námstækni. Þegar 

spurt var um vinnubrögð við atvinnuleit völdu flestir valmöguleikana gerð ferilskrár og notkun 

upplýsingatækni við atvinnuleit.  

Flestir skólastjórarnir töldu að helst þurfi að vinna með einbeitingu og tilfinningalegt 

jafnvægi þegar unnið er með sjálfstyrkingu nemenda. Kvíðastjórnun kom fram í þriðja sæti en 

prófkvíði í því síðasta. Það vekur athygli þar sem fram kom í eigindlega þætti rannsóknarinnar 

auknar áhyggjur skólastjóra á vaxandi kvíða meðal nemenda, sem bendir til að talsverð þörf 

sé á að vinna með þessa þætti innan skólans. Ef það er rétt sem einn viðmælandi nefndi í 

eigindlega hluta rannsóknarinnar að kvíðavandi meðal nemanda sé að aukast í grunnskólum 

verður að leita leiða til að koma til móts við þann vanda. Mikilvægt er samt að hafa hugfast að 

náms- og starfsráðgjafar eru ekki sálfræðingar. Þeir geta unnið að hluta til með einstaklingum 

með kvíða til að komast yfir hindranir en hafa ekki næga sérþekkingu fyrir flóknari vanda. Þá 

sérþekkingu hafa sálfræðingar til að hjálpa nemendum með kvíðavanda með viðtalsmeðferð. 

Það má ekki gleymast að það að vísa málum í réttan farveg er hluti af því að vera fagmaður.  

4.2 Viðhorf vegna aðstoðar og upplýsinga vegna undirbúnings náms í 
framhaldsskóla 

Mikilvægur þáttur í þessari rannsókna var að reyna að átta sig á viðhorfum skólastjóra til 

aðstoðar og upplýsingagjafar til nemenda við undirbúning náms í framhaldsskólum. 

Niðurstöður sýndu að skólastjórar gerðu sér vel grein fyrir þörfum nemenda fyrir aðstoð og 

upplýsingar vegna undirbúnings náms í framhaldsskóla. Skólastjórar voru sammála um 

mikilvægi þess að nemendur fái viðeigandi kynningar um námsleiðir eins og kveður á um í 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Stór hluti þátttakenda telur einnig mikilvægt að veita 

ráðgjöf og fræðslu til forráðamanna nemenda vegna náms- og starfsvals. Samkvæmt Super 

(1990) er það mjög mikilvægt fyrir nemendur í grunnskóla þar sem áhrif foreldra og skóla 

skipta nemandann miklu máli á þessum aldri. Sú skoðun kom einnig fram í eigindlegu 
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rannsókninni hjá einum viðmælenda. Áhrif foreldra eru mikil og því mög mikilvægt að þeir séu 

vel upplýstir um hvaða kostir eru í stöðunni. Það er einnig mikilvægt að þeir geri sér grein fyrir 

mikilvægi þess að nemendur velji skóla með tilliti til styrkleika þeirra og áhugasviða svo þeim 

farnist sem best.  

Skólastjórar telja mikilvægt að greina veikleika, styrkleika og áhugasvið nemenda með 

tilliti til náms og starfa. Heldur fleiri skólastjórar telja mikilvægt að meta þessa þætti með 

viðtölum frekar en mælitækjum. Viðmælandi í eigindlega þætti rannsóknarinnar, sem starfaði 

ekki með náms- og starfsráðgjafa, hafði hugsað sér að kaupa áhugasviðgreiningu fyrir 

nemendur. Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að skólastjórar þekki ávinning þess að 

nemendur séu meðvitaðir um áhugasvið sín þegar þeir velja sér skóla að loknum grunnskóla.  

Viðmælandi í eigindlega þætti rannsóknarinnar taldi að nýjar áherslur í námsmati á 

unglingastigi og það að færa samræmdu prófin niður í 9. bekk myndi leiða til breytinga í 

fræðslu til nemenda vegna náms í framhaldsskóla. Hann taldi það opna betur fyrir möguleika 

á því að nemendur gætu lokið grunnskólanámi við lok 9. bekkjar og því þyrftu nemendur að 

vera búnir að taka ákveðnari stefnu við upphaf 9. bekkjar en hingað til. Ef þetta reynist rétt hjá 

honum þá er enn meiri ástæða til þess að leggja meiri áherslu á náms- og starfsfræðslu og 

byrja fyrr. Það þarf að tryggja að nemendur fái þær upplýsingar sem þeir þurfa þegar kemur 

að vali á framhaldsskóla.  

Náms- og starfsfræðslan felur í sér sjálfsskoðun, könnun á námi og störfum, ásamt því 

efla hæfni til ákvarðanatöku (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1995, 2007). Greinilegt er að 

skólastjórarnir eru meðvitaðir um það, þar sem mikill meirihluti þeirra álítur öfluga náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólanum hafa bein áhrif á framhaldsskólagöngu nemenda. Þeir töldu 

einnig að hún leiði til þess að nemendur leiti sér frekar aðstoðar hjá náms- og starfsráðgjöfum 

í framhaldskóla. Þessi viðhorf skólastjóra eru þó ekki byggðar á upplýsingum sem þeir hafa 

undir höndum þar sem fæstir skólastjórar kanna eða skrá niður hvað verður um nemendur 

eftir að grunnskólanámi þeirra lýkur. Niðurstöðurnar bera það með sér að skólastjórar hafi 

frekar tilfinningu fyrir því að náms- og starfsfræðslan beri árangur til lengri tíma litið frekar en 

að um sé að ræða þekkingu á því sviði. Það er hugsanlegt að ekki þurfi að breyta vefsíðunni 

menntagatt.is mikið til að hægt sé að veita skólastjórum aðgang að þessum upplýsingum eins 

og gert er í Finnlandi (Utbildingsstyrelsen, 2016). Vefsíðan heldur utan um umsóknir nemenda 

í framhaldsskóla (Menntamálastofnun, 2016). Með þeim hætti er hægt að bjóða nemendum 

aðstoð, sem ekki fá samþykkta umsókn um skólavist, í heimabyggð af náms- og starfráðgjafa 
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sem þeir þekkja og treysta. Það myndi auðvelda skólastjórum að fylgjast með hvernig 

nemendum hans farnast eftir að grunnskólanámi lýkur og jafnvel gera það að verkum að 

ákveðin yfirsýn yfir þeim árangri sem grunnskólagangan hefur skilað nemendum verður betri. 

Þá geta skólastjórar grunnskóla jafnvel séð hvort ákveðin inngrip, eins og til dæmis aukin 

náms- og starfsfræðsla eða betri kynningar til foreldra, hafi skilað árangri í 

framhaldsskólagöngu nemendanna. Þetta væri framkvæmanlegt með samstarfi grunn- og 

framhaldsskóla með það að leiðarljósi að allir nemendur hafi viðeigandi áfangastað að loknu 

grunnskólanámi.  

Trú á eigin getu hefur mikil áhrif á hæfni einstaklinga með tilliti til starfsferilsþróunar 

þeirra (Betz, 2004) og ákvörðunarhæfni (Choi, Park, Yang, Lee, Lee, og Lee, 2012; Lent, Brown 

og Hackett, 2000). Sérstaklega með það í huga að aukin ákvörðunarhæfni mun að öllum 

líkindum leiða til þess að nemendur verða betur í stakk búnir til að velja sér nám á 

framhaldsskólastigi (Guðbjargar Vilhjálmsdóttur, 2000; 2007;2010). Það að heldur fleiri 

skólastjórar telja mikilvægt að nemendur hafi trú á eigin getu en velji réttan skóla miðað við 

áhuga og getu styður þá túlkun niðurstaðna að skólastjórar séu meðvitaðir um ávinning náms- 

og starfsfræðslu.  

4.2.1 Brotthvarf frá námi á framhaldsskólastigi 

Stjórnvöld hafa lagt áherslu á náms- og starfsráðgjöf sem úrræði við brotthvarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Brotthvarf er ferli sem hefst í grunnskólum (Entwisle, 

Alexander og Steffel Olson, 2005; Finn, 1989, 1993; Mallette, 2012) og niðurstöður rannsókna 

hafa sýnt fram á að öflug náms- og starfsfræðsla dregur úr því (ELGPN, 2010,2015). Stjórnvöld 

leggja einnig áherslu á að auka náms- og starfsfræðslu til að sporna við brotthvarfi (Stjórnarráð 

Íslands 2013; Þingskjal nr. 1392/2006-2007). Þær niðurstöður að skólastjórar telji öfluga náms- 

og starfsfræðslu hafa áhrif þegar í framhaldsskóla eru mjög mikilvægar, þar sem hún eykur 

starfshugsun sem dregur úr brotthvarfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2010). Brotthvarf frá námi 

úr framhaldsskólum er hærra hér á landi en í mörgum þeim löndum sem við viljum gjarnan 

bera okkur saman við (Hagstofa Íslands, 2014; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a, 2014b). Viðeigandi náms- og starfsfræðsla 

getur einnig komið í veg fyrir margvísleg persónuleg og félagsleg vandamál nemenda og aukið 

félagslegan, fjárhagslega og kynjabundinn jöfnuð. Hún getur aukið hæfni nemenda til að finna 

út úr fjölbreyttu og sveigjanlegu skólakerfi og takast á við breytingar á vinnumarkaði.  
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Viðmælanda í eigindlega þætti rannsóknarinnar fannst ekki síður mikilvægt að kynna fyrir 

nemendum hvaða áhugamálum þeir geti sinnt í framhaldsskóla öðrum en að fara í bíó eða á 

bjórkvöld og annar viðmælandi taldi að það ætti ekki alltaf að vera að leggja áherslu á 

undirbúning fyrir eitthvað framhald heldur ýta undir að nemendur njóti þess að vera hér og 

nú. Þarna skortir kannski ákveðna fræðslu til skólastjórnenda hvað varðar að náms- og 

starfsfræðslan gengur frekar út að nemendur hafa tæki og tól til að geta komist yfir hindranir 

í framtíðinni og búi yfir sjálfsþekkingu (Harkins, 2001; Krumboltz, 2009; Stead og Schultheiss, 

2003; Super, 1990) frekar en að þeir séu búnir að skipuleggja starfsferil sinn til æviloka við lok 

grunnskóla.  

4.2.2 Samstarf grunnskólans við nærsamfélagið og aðila atvinnulífsins 

Samstarf er hornsteinn heildstæðra áætlana í náms- og starfsráðgjöf (Gysbers og Henderson, 

2012). Til að koma á starfskynningum og heimsóknum hvort heldur sem er til eða frá 

vinnustöðum þarf góða samvinnu við aðila atvinnulífsins. Það þarf að koma nemendum að á 

viðeigandi starfsstöðvum, ganga frá tímasetningum heimsókna, ganga frá ferðum nemenda til 

og frá vinnustað og svo framvegis. Til þess þarf fjármagn til að hægt sé að borga starfsmanni 

skólans fyrir að sjá um þessa skipulagningu og jafnvel til þess að koma nemendum á milli staða. 

Það þarf einnig að skilgreina í aðalnámskrá hve marga daga eða hve margar stundir nemendur 

eiga að fá í starfskynningar til að hægt sé að tryggja samræmi á milli skóla. Hér kemur aftur 

fram þörfin fyrir skýrari stefnumótun frá stjórnvöldum, fjármagn frá sveitarfélögunum og að 

aðilar atvinnulífsins séu móttækilegir fyrir því að taka á móti nemendum og/eða að koma og 

kynna störf sín í grunnskólunum. Til er forrit sem heldur utan um skipulag starfskynninga í 

Finnlandi sem myndi auðvelda þessa vinnu talsvert hér á landi.  

Stjórnvöld leggja áherslu á samstarf við aðila atvinnulífsins í Hvítbók Mennta- og 

menningamálaráðuneytisins (2014a) en þar er fjallað um umbætur í menntamálum. Þetta gera 

skólastjórar sér full grein fyrir enda telja þeir mikilvægt að kynna störf í samstarfi við 

atvinnulífið. Niðurstöður sýna þó einnig að meirihluti skólastjóra telja aðila atvinnulífsins ekki 

koma til móts við grunnskólana við skipulag á starfsfræðslu. Það virðist ganga misvel hjá 

skólum að ná þessu samstarfi þó vilji sé fyrir hendi. Viðmælandi í eigindlega þætti 

rannsóknarinnar vildi meina að það samstarf væri oft einstefna og hann saknaði þess að aðilar 

atvinnulífsins sæktust eftir samstarfi eða tækju samstarfsbeiðnum fagnandi. Mikill meirihluti 
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telur einnig mikilvægt að vera í samstarfi við nærsamfélagið en það er einmitt einn af 

hornsteinum heildrænna áætlana í náms- og starfsráðgjöf (Gysbers og Henderson, 2012).  

Talsverður munur er á umfangi starfskynninga milli skóla hér á landi og eru dæmi um að 

nemendur í 8. bekk fái starfskynningar og tæplega helmingur skólanna bjóða nemendum 9. 

bekkjar upp á þær. Flestir grunnskólar á Íslandi bjóða hins vegar 10. bekk upp á starfskynningar 

að vori og þá oftast í 3-4 daga af skólaárinu.  

Aðalnámskrá grunnskólanna á Íslandi kveður ekki á um fjölda starfskynningadaga, sem 

unglingastiginu ber að fá né er gerð krafa um starfskynningar yfirhöfuð. Þar er almennt bent á 

mikilvægi þess að fræða nemendur um nám og störf. Í Noregi og Finnlandi er 8. og 9. bekkir 

sambærilegir 9. og 10. bekkjum hér á landi. Þar fá nemendur í þeim árgöngum 14 daga 

samanlagt í starfskynningar en í Finnlandi fær 7. bekkur sem er sambærilegur 8. bekk hjá okkur 

einnig þrjá daga í starfskynningar (Andreassen, Hovdenak og Swahn, 2008; Holman, 2014). 

Þarna kemur í ljós mikill munur milli framkvæmdar á Íslandi annars vegar og Noregi og 

Finnlandi hins vegar. Mikilvægt er að stjórnvöld setji reglur hvað þetta varðar í það minnsta 

lágmarksfjölda daga eða stunda sem nemendur eiga rétt á svo tryggt sé að nemendum sé ekki 

mismunað að þessu leyti. Tæplega 60% nemenda fara í skipulagðar heimsóknir á vinnustaði 

en þar af fara langflestir einu sinni eða tvisvar á skólaárinu. Þá fá færri en helmingur allra 

grunnskóla heimsóknir frá vinnustöðum og þar af fá flestir eina eða tvær heimsóknir á 

skólaárinu. Hér kemur einnig fram mjög mikill munur milli skóla og engin vafi er á því að 

nemendur hafa ekki jafnt aðgengi að kynningum um nám og störf.  

4.3 Hindranir fyrir fullnægjandi kynningum á framhaldsnámi og störfum 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að náms- og starfsfræðslu hefur ekki verið sinnt sem skyldi 

í Íslenskum grunnskólum um árabil (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Edda Björk 

Viðarsdóttir, 2004; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014; Sigurbjörg 

J. Helgadóttir, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Sá hluti rannsóknarinnar sem beindist 

að því að skoða hvaða ástæður skólastjórar töldu standa í vegi fyrir því sýndi að tæplega 80% 

skólastjóra taldi vanta hærra starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa í sínum skóla til að hægt sé 

að sinna náms- og starfsfræðslu betur. Einnig kom fram að helsta ástæðan fyrir því að mati 

rúmlega helmings skólastjóra var fjárúthlutun til skólans, en hvert sveitarfélag sér um að 

úthluta fjármunum í fjárhagsáætlunum sem skólastjórum bera að fara eftir en litast af 

fjárhagstöðu hvers sveitarfélags fyrir sig (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Sveitarstjórnarlög 
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nr. 138/2011). Að sveitarfélögum sé gert að taka tillit til eigin fjárhagsstöðu við gerð 

fjárhagsáætlana gerir það að verkum að fjárúthlutanir til rekstur skóla hljóta að vera mismiklar 

sem mun koma niður á nemendum þegar upp er staðið.  

Marktækur munur mældist ekki á milli landsvæða miðað við hvort þeir telji sig þurfa 

hærra starfshlutfall til að sinna náms- og starfsfræðslu á viðeigandi hátt. Þetta þýðir að stór 

hópur skólastjóra sem eru með menntaðan náms- og starfsráðgjafa telja sig samt ekki ná að 

sinna náms- og starfsfræðslu á fullnægjandi hátt. Það virðist vera gjá á milli skólastjóra og 

þeirra sem hvort tveggja leggja þeim línurnar í skólastarfinu og þeirra sem útvega fjármuni til 

rekstursins. Skólastjórar hafa takmörkuð umráð yfir fjármálum skólans þar sem þeir fá í 

flestum tilfellum fjárhagsáætlun afhenta og er ætlað að halda sig innan þess ramma. Þegar 

naumt er skammtað forgangsraða skólastjórar samkvæmt viðmiðunarstundatöflu og meðan 

náms- og starfsfræðslunni er ekki úthlutaður tími þar mun hún í flestum tilfellum mæta 

afgangi.  

Hefðin hér á landi hefur verið á þann veg að náms- og starfsráðgjafar eru ráðnir til 

ákveðins skóla og sinna eingöngu þeim skóla. Líklega eru fyrrnefndar hindranir mest áberandi 

í litlum skólum sem fá litla fjárúthlutun fyrir náms- og starfsráðgjöf vegna smæðar skólans. 

Stærð skóla getur einnig verið hindrun við ráðningu náms- og starfsráðgjafa þar sem 

starfshlutfall hans yrði það lítið að erfitt er að ráða í stöðuna. Að vera með náms- og 

starfsráðgjafa, sem er einnig sinnir kennslu, er þekkt í grunnskólum og nefndi viðmælandi í 

eigindlegum hluta rannsóknarinnar að oft sé fyllt upp í stöðu til að hægt sé að bjóða náms- og 

starfsráðgjafa 100% starf. Starfsmaðurinn kennir þá yfirleitt lífsleikni eða námstækni til að 

hægt sé að spara í samræmi við þann hluta fjárhagsáætlunar skóla sem gerir ráð fyrir náms- 

og starfsráðgjafa í 100% starf. Þetta gerir það að verkum að náms- og starfsráðgjafar með 

kennsluréttindi í grunnskóla munu líklega eiga auðveldara með að fá starf á því skólastigi. 

Flestum skólastjórum hugnast vel að vera í samstarfi við nokkra skóla á sama svæði um 

ráðningu náms- og starfsráðgjafa. Margir sjá einnig fyrir sér fjarráðgjöf og ráðningu náms- og 

starfsráðgjafa með grunnskólakennarapróf, sem gæti fyllt upp í stöðu sem hvort tveggja náms- 

og starfsráðgjafi og kennari. Litlir skólar hvort heldur sem er á höfuðborgarsvæðinu eða á 

landsbyggðinni þurfa á því að halda að fræðsluskrifstofur komi til aðstoðar og myndi tengsl 

milli þessara skólastofnana til að hægt sé að samnýta náms- og starfsráðgjafa. Það gæti jafnvel 

haft áhrif á umsóknir menntaðra náms- og starfsráðgjafa á landsbyggðinni, þar sem þarna 

myndast möguleiki á því að auglýsa 100% stöðugildi náms- og starfsráðgjafa sem myndi starfa 
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á ákveðnu svæði. Það er mjög mikilvægt að bregðast við til að hægt sé að rétta hlut nemenda 

sem ekki hafa haft aðgang að náms- og starfsráðgjöfum.  

Niðurstöður varðandi hve stór hluti skólastjóra telur sig vanta fleiri náms- og 

starfsráðgjafa við skólann og þá hindrun sem felst í fjárúthlutun til skólans benda til þess að 

mikil þörf sé fyrir að fræða stjórnvöld og sveitastjórnir um ávinning náms- og starfsfræðslu og 

náms- og starfsráðgjafar. Einnig er mikilvægt að skólastjórar séu sjálfir meðvitaðir um þau áhrif 

sem þeir geta sjálfir haft innan þess ramma sem þeim er settur.  

4.3.1 Jafn réttur nemenda til náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjafar 

Í niðurstöðunum mældist skortur á umsóknum frá menntuðum náms- og starfsráðgjöfum sem 

næsta hindrun á eftir hindrun vegna skorts á fjármunum til grunnskóla. Allir skólastjórar sem 

nefna skort á umsóknum frá menntuðum náms- og starfsráðgjöfum sem hindrun eru af 

landsbyggðinni og marktækt fleiri skólar á landsbyggðinni fá ekki fjárúthlutanir til þess að sinna 

þessum málaflokki eins og þeir myndu annars vilja. Marktækt fleiri skólastjórar á 

landsbyggðinni telja nemendur sína ekki fá fullnægjandi kynningar á námi og störfum miðað 

við skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu. Þetta styður við niðurstöður rannsóknar Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur (2005) þar sem fram kom að það er ekki samræmi á milli grunnskóla hvernig 

náms- og starfsfræðslu er sinnt hér á landi. Niðurstöðurnar sýndu einnig að marktækur munur 

mældist varðandi það að fleiri skólar á landsbyggðinni eru með starfsmann í hlutverki náms- 

og starfráðgjafa án viðeigandi menntunar. Augljóslega er meiri skortur á náms- og 

starfsráðgjöfum og náms- og starfsfræðslu á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu, sem 

er áhyggjuefni, þar sem brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum er hærra á landsbyggðinni 

en á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2014).  

Hægt er að ganga að því nokkuð vísu að flestir landsmenn fari í gegnum grunnskóla vegna 

skólaskyldu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

fer stór hluti íslenskra nemenda samt sem áður á mis við lögbundinn rétt sinn til þess að hafa 

aðgang að menntuðum náms- og starfsráðgjafa (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Lög um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013 eru einnig ekki virt þar sem 

greinilegt er að ekki er séð til þess að öll börn hafi aðgengi að upplýsingum og ráðgjöf um nám 

og starfsval. Börnum er augljóslega mismunað vegna aðstæðna, það er að segja í þessu tilfelli 

búsetu. Því er mikilvægt að samræma störf grunnskóla og tryggja rétt nemenda til fræðslu um 

nám og starfsval, til dæmis með aukinni stefnumótun. Stefnumótun í náms- og starfsfræðslu 
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og náms- og starfráðgjöf mun skila sér með jákvæðari stöðu einstaklinga, betri nýtingu 

fjármuna stjórnvalda og auknu jafnrétti landsmanna til lengri tíma litið (ELGPN, e.d.).  

4.3.2 Ábyrgð stjórnvalda við stefnumótun og eftirfylgni 

Stjórnvöld setja lög og reglugerðir ásamt því að semja gildandi aðalnámskrá á hverjum tíma. 

Það er talsverður munur á því hvernig stjórnvöld nálgast allt utanumhald vegna leyfisbréfa 

tveggja stétta innan grunnskólans. Náms- og leyfisveiting fyrir störfum náms- og starfsráðgjafa 

og grunnskólakennara er með sambærilegum hætti. Skráning hjá hinu opinbera varðandi störf 

þeirra innan grunnskólanna er hins vegar ólík. Starfsgildi náms- og starfsráðgjafa er einungis 

skráð hjá Hagstofunni, ef það er aðalstarf viðkomandi en ekki ef náms- og starfsráðgjafi sinnir 

hærra starfshlutfalli sem til dæmis kennari en ráðgjafi. Hagstofan heldur ekki utan um 

skráningar á því hvort þeir séu með viðeigandi menntun og leyfisbréf, eins og gert er með 

grunnskólakennara (Haukur Pálsson, munnleg heimild, 17. ágúst 2016). Þarna komum við aftur 

að stefnumótun stjórnvalda. Það er á valdi stjórnvalda að ítreka mikilvægi þess að náms- og 

starfsráðgjafar með viðeigandi menntun og leyfisbréf starfi sem slíkir í grunnskólum landsins. 

Ein leiðin sem hægt er að fara er að stjórnvöld haldi utan um upplýsingar um störf með 

sambærilegu námi og leyfisskilyrðum með sambærilegum hætti.  

Grunnskólakennari er lögverndað starfsheiti en hægt er að sækja um undanþágu hjá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu ef skólastjóri fær ekki umsóknir við hæfi. Náms- og 

starfsráðgjafi er einnig lögverndað starfsheiti en ekki er gert ráð fyrir því í kerfinu þannig að 

skólastjórar breyta gjarnan starfsheitinu ef þeir fá ekki viðeigandi umsókn og ráða einstaklinga 

sem þeir treysta til að sinna starfinu. Eins og fram kemur í niðurstöðum er bakgrunnur þeirra 

einstaklinga sem eru í þeim stöðum fjölbreyttur en eiga það sameiginlegt að hafa ekki 

þekkingu á fræðunum, sem eru grunnur að fagmenntun náms- og starfsráðgjafa.  

Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar sýni án alls vafa jákvætt mat skólastjóra á 

mikilvægi náms- og starfsfræðslu þá er full ástæða til að skoða viðhorf þeirra betur. Talsverður 

munur er á viðhorfum þeirra og framkvæmd, sem sést á því að þrátt fyrir að nánast allir geri 

sér grein fyrir mikilvæginu þá hafa bara tveir þriðju þeirra séð til þess að náms- og starfsfræðsla 

sé vel skilgreind í skólanámskrá. Niðurstöður í þessari rannsókn veita frekari rök fyrir átaki í 

stefnumótun náms- og starfsfræðslu í grunnskólum til að hægt sé að tryggja öllum nemendum 

grunnskólanna jafnan aðgang að lögbundnum rétti sínum.  
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4.3.3 Takmarkanir rannsóknar og framhaldsrannsóknir 

Rannsóknin var framkvæmd með blandaðri aðferð og reyndist megindlegur þáttur hennar 

áreiðanlegur. Hins vegar voru viðmælendur í eigindlegum þætti rannsóknarinnar einungis þrír 

og líklega hefði það dýpkað þann þátt ef þeir hefðu verið fleiri. Eins er frekar líklegt að ein 

spurning varðandi viðhorf skólastjóra gagnvart ytra skipulaginu hafi verið gölluð þar sem 

niðurstöður hennar voru þvert á hinar þrjár um sama efni.  

Áhugavert væri að taka dýpri viðtöl við skólastjóra þar sem viðtalsramminn væri byggður 

á þessum niðurstöðum. Einnig væri áhugavert að rannsaka betur viðhorf skólastjóra til 

hlutverka náms- og starfsráðgjafa þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar sýnir mjög mikla 

dreifingu á skoðun skólastjóra varðandi það hvort þeir telji hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

fyrst og fremst vera að sinna persónulegri ráðgjöf eða ráðgjöf um nám og störf.  

Einn skólastjóri úr eiginlega þætti rannsóknarinnar hafði efasemdir um lögverndun 

starfsheitis náms- og starfsráðgjafa. Hann taldi það jafnvel draga úr möguleikunum á því að 

nemendur fái náms- og starfsráðgjöf og talaði um það sem „útopíu fjölmennisins“ að telja rétt 

nemenda gætt með því að ætlast til þess að allir nemendur hafi aðgang að náms- og 

starfsráðgjafa með viðeigandi menntun og leyfisbréf. Hann telur að það þurfi að breyta 

tungutaki í kringum þennan málaflokk og tala um „náms- og starfsráðgjöf en ekki ráðgjafa“ . 

Það væri forvitnilegt að skoða þetta viðhorf betur hjá skólastjórum. Hvort þetta sé einangrað 

tilfelli eða hvort fleiri hafi þessa skoðun. 

Athuga má hvort ástæða sé til að gera samanburðar rannsókn á viðhorfum þeirra til náms- 

og starfsfræðslu annars vegar og persónulegrar ráðgjafar hins vegar. Þá væri einnig áhugavert 

að rannsaka frekar hversu stórt hlutfall skóla kennir náms- og starfsfræðslu í minni hópum 

með skipulögðum hætti, sem bundinn er til dæmis í starfsáætlun skólans. Þar sem niðurstöður 

hér benda til þess að skólastjórar hallast frekar að þeim kosti frekar en að kenna náms- og 

starfsfræðslu í bekkjarkennslu.  

4.4 Samantekt  

Skólastjórar grunnskóla telja náms- og starfsfræðslu mikilvægan þátt í námi nemenda. Þeir 

gera sér grein fyrir ávinningi náms- og starfsfræðslu og álíta hana hafa áhrif á námsframvindu 

nemenda og að nemendur leyti frekar eftir aðstoð á framhaldsskólastigi ef á þarf að halda. 

Niðurstöður sýna að skólastjórar gera sér góða grein fyrir þörfinni fyrir því að aðstoða 

nemendur og sjá þeim fyrir upplýsingum vegna undirbúnings náms í framhaldskóla en telja 
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samt sem áður að nemendur fái ekki fullnægjandi kynningar um nám og störf eins og staðan 

er í dag. Stór hópur skólastjóra telur að þörf sé fyrir stærra stöðuhlutfall náms- og 

starfsráðgjafa við sinn skóla. Gera má ráð fyrir því að það sé hluti af skýringunni fyrir því að 

þeir telji sig ekki geta boðin nemendum upp á fullnægjandi kynningar á námi og störfum. 

Sérstaklega þegar haft er í huga að ekki fannst marktækur munur á milli skólastjóra á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni hvað varðar þann þátt. Þegar skólastjórar voru beðnir 

um að greina frá hvaða atriði þeir telji helst koma í veg fyrri að geta sinn náms- og starfsráðgjöf 

nefndu flestir fjárúthlutanir en fleiri skólastjórar á landsbyggðinni nefndi það sem ástæðu en 

á höfuðborgarsvæðinu. Skólastjórar á landsbyggðinni töldu það einnig vera hindrun að skortur 

væri á umsóknum frá menntuðum náms- og starfsráðgjöfum en það er ekki hindrun á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar fær meirihluti íslenskra grunnsskólanema 

ekki fullnægjandi kynningar á námi og störfum. Nemendur á landsbyggðinni hafa ekki sama 

aðgengi að náms- og starfráðgjöfum og jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu. Stjórnvöld 

þurfa að koma að lausn þeirra hindrana sem í vegi eru fyrir því að hægt sé að tryggja öfluga 

náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu á grunnskólastigi um land allt. Mikilvægi 

skýrari stefnumótunar stjórnvalda í náms- og starfsráðgjöf og náms-og starfsfræðslu er 

augljóst. Það þarf að auka fjárframlög til greinarinnar og fjölga menntuðum náms- og 

starfsráðgjöfum á landsbyggðinni. Það þarf að skýra markmið náms- og starfsráðgjafarinnar 

og skilgreina tímamagn náms- og starfsfræðslunnar í Aðalnámskrá með það að leiðarljósi að 

jafna aðgengi nemenda að náms- og starfsfræðslu á landsvísu. Nemendur þurfa fræðslu til að 

hægt sé að veita þeim verkfæri til að takast á við mögulegar hindranir að skyldunámi loknu. 

Þeir þurfa að hafa fullnægjandi upplýsingar um námsframboð að grunnskólanámi loknu til að 

þeir geti tekið upplýsta ákvörðun sem byggð er á þekkingu á eigin áhugasviðum og hæfileikum 

til að námsframvinda þeirra á efri skólastigum geti gengið fyrir sig með hnökralausum hætti. 

Ef hægt er tryggja nemendum þetta aðgengi að upplýsingum og fræðslu mun það leiða til 

farsældar fyrir þá sem einstaklinga og fyrir samfélagið allt til lengri tíma litið.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Viðtalsrammi 

Rannsóknarspurning:  

Hver eru viðhorfum og sýn skólastjóra á Íslandi gagnvart náms- og starfsfræðslu með 

undirbúning grunnskólanema fyrir lok grunnskóla og upphaf framhaldsskóla í huga.  

Markmið rannsóknarinnar er að... 

 Skoða undirbúning fyrir lok grunnskóla og upphaf framhaldskóla með náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum frá sjónarhóli skólastjóra.  

 Varpa ljósi á viðhorf og mat þeirra á mikilvægi greinarinnar.  

 Skoða hvort og þá hvaða hindranir við framkvæmd náms- og starfsfræðslu eru fyrir 

hendi í grunnskólum á Íslandi að mati skólastjóra  

Upplýsingar fyrir skólastjóra sem gefnar eru upp í upphafi viðtals. 

Náms- og starfsfræðsla veitir fræðslu um atvinnulíf þjóðarinnar og hjálpar ungu fólki til 

að átta sig á eigin hæfileikum, áhuga og getu, svo að það eigi auðveldara með að taka 

ákvarðanir um nám sitt, starfsundirbúning og framtíðarstörf.  

Það sem við vitum: 

Niðurstöður könnunar frá 2014 sína að starfsfræðsla er einungis í föst í stundaskrá hjá 20% 

grunnskóla á Íslandi. Einnig eru enn skólar sem hafa ekki starfandi náms- og starfsráðgjafa við 

skólann þar af einn 600 barna skóli og þar af leiðandi hafa nemendur þeirra skóla ekki aðgang 

að náms- og starfsráðgjafa sem er þó lögbundinn réttur þeirra. Þá eru enn einstaklingar sem 

gegna stöðu náms- og starfsráðgjafa án þess að hafa tilskilinn réttindi til þess (Helga 

Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Johanna Lúvísa Reynisdóttir, Rannveig Óladóttir, Sigrún 

María Hákonardóttir and Sigríður Bílddal Ruesch, 2014). Samkvæmt Ágústu Ruth Aherns 

Georgsdóttur (2015) eyða náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum í einungis 10% af tíma sínum 

í starfsfræðslu í bekkjum. Stærstur hluti tíma þeirra fer í einstaklingsráðgjöf vegna félagslegra 

eða persónulegra vandamála eða um 50%, einstaklingsráðgjöf um náms- og starfsfræðslu 20%, 

samráð við annað starfsfólk 20%. 
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Viðtalsrammi 

1. Bakgrunnskupplýsingar: 

a. Stærð skóla ______________________________________ 

b. Staðsetning______________________________________ 

c. Starfsaldur skólastjóra _____________________________ 

d. kyn_______aldur_______ 

e. Stöðuhlutfall náms- og starfsráðgjafa við skólann__________________ 

f. Hversu mörg ár hefur skólinn haft náms- og 

starfsráðgjafa__________________ 

g. Hversu mörg ár hefur núverandi náms- og starfsráðgjafi starfað við 

skólann______ 

h.  Hvaða menntun er náms- og starfsráðgjafinn með?___________________ 

i. Hefur þú alla jafna upplýsingar um hvað verður um nemendur þína þegar þeir 

hafa lokið grunnskólanámi sínu____________________ 

2. Ef þú hugar að þeim upplýsingum sem komu fram í upphafi um stöðu náms- og 

starfsráðgjafar á Íslandi – ertu til í að deila með mér skoðunum þínum og 

vangaveltum varðandi þá stöðu sem náms- og starfsfræðsla hefur í Íslenskum 

grunnskólum?  

 

3. Mig langar að biðja þig um að segja mér frá hvernig náms- og starfsráðgjöf hefur verið 

þróuð, skipulögð og fléttuð við skólanámskrána í skólanum þínum. 

a. Þá sérstaklega: 

i.  Stöðu og hlutverki hún gegnir  

ii. Hvernig markmið náms- og starfs-ráðgjafarinnar er ákvörðuð og 

iii. Samþættingu við aðrar greinar og 

iv. Yfirmarkmið menntunar í skólanum t.d. gildi skólans?  

b. Hver/hverjir taka þátt í þeirri vinnu? 

c. Hver ber ábyrgð á innleiðingu og framkvæmd náms- og starfsráðgjafar í 

skólanum þínum? 

4. Hvernig myndir þú vilja sjá framkvæmd náms- og starfsráðgjafar með tilliti til 

undirbúnings þeirra fyrir lok grunnskóla og upphafs framhaldskóla? 
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5. Hvað telur þú að þurfi að gerast í íslenska skólakerfinu til þess að sú sýn geti gengið 

eftir? 

6. Hvaða telur þú að aukin náms- og starfsfræðsla geti gert fyrir nemendur þína með tilliti 

til loka grunnskóla og upphafs framhaldsskóla? 

 

Upplýsingar fyrir skólastjóra 

Minna á að 9. bekkur sem hér um ræðir samsvarar 10. bekk á Íslandi.  

Talsverður munur er á náms- og starfsfræðslu á hinum norðurlöndunum og á Íslandi. Sem 

dæmi má nefna að náms- og starfsfræðsla í Noregi er hvort tveggja bókleg sem og verkleg. 

Bóklegi hlutinn fer fram í kennslustundum. 7. bekkur fær 10 kest, 8. bekkur fær 30 kest og 

9. bekkur fær 20 kest. Verklegi hlutinn nær yfir 8. og 9. bekk en þá fá þau samanlegt 14 

daga í starfsþjálfun á vinnustöðum. Þetta er samkvæmt námskrá. (Andreassen, I.H., 

Hovdenak, S.S. og Swahn, E. (2008). Utdanningsvalg, indentitet og karriereveiledning. 

Bergen: Fagbokforlaget.) 

Þá er náms- og starfsfræðsla í Finnlandi er einnig hvort tveggja bókleg sem og verkleg. 

Nemendum er í 7. – 9. bekk fá 2 tíma á viku samkvæmt námskrá öll árin. Verklega hlutinn 

nær yfir 7. – 9. bekk það er að segja í 7. bekk fá þau þrjá daga, í 8. bekk fá þau fimm daga 

og í 9. Bekk fá þau 9 daga eða alls 17 daga. Utbildingsstyrelsen. (2004). Billaga 4. 

Timfördelningen i den grundlaggande utbildningen, Sótt af 

http://oph.fi/download/47703_lpg_timfordelning_grundl.pdf ) 

7. Nú er talsverður munur á stöðu náms- og starfsráðgjafar á norðurlöndunum t.d. í 

Finnlandi og Noregi en hér á Íslandi. Hvað finnst þér um þennan mun?  

8. Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við í lokin? 
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Fylgiskjal 2. Spurningalisti 
 

Þetta er rannsókn á viðhorfum og sýn skólastjóra gagnvart náms- og starfsfræðslu með 

undirbúning grunnskólanema fyrir lok grunnskóla og upphaf framhaldsskóla í huga. 

Rannsóknin er nafnlaus og verða svörin órekjanleg. 

 

Formleg fræðsla um nám og störf í grunnskólum er talin mikilvæg af sumum meðan aðrir 

telja nógan tíma til að sinna þeirri fræðslu á seinni stigum í þroska einstaklinga. Framlag 

þitt skiptir miklu máli í þessari rannsókn og með það að leiðarljósi að auka áreiðanleika 

niðurstaðna fylgir hér nánari skilgreining á námsþættinum náms- og starfsfræðslu. 

 

Náms- og starfsfræðsla veitir fræðslu um atvinnulíf þjóðarinnar og hjálpar ungu fólki til að 

átta sig á eigin hæfileikum, áhuga og getu, svo að það eigi auðveldara með að taka 

ákvarðanir um nám sitt, starfsundirbúning og framtíðarstörf. 

 

Skólastjórar 

I. Hér á eftir eru taldir upp valdir þættir náms- og starfsfræðslu. Þegar þú hugsar um 

undirbúning nemenda fyrir lok grunnskóla og upphaf framhaldsskóla, hversu miklu eða 

litlu máli finnst þér eftirfarandi þættir skipta? 

 

Mikilvægi náms- og starfsfræðslu 

1. Aðstoða nemendur við að skipuleggja náms- og starfsferil sinn með skriflegum æfingum 

t.d. með vinnublöðum eða verkefnabókum. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

2. Auka skilning nemenda á tengslum náms og starfa í atvinnulífinu. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 
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skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

3. Auka þekkingu og leikni nemenda í notkun gagnabanka um nám og störf. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

4. Aðstoða nemendur við að afla og vinna úr upplýsingum um nám og valmöguleika í 

grunnskólanum (t.d. valáfanga á unglingastigi). 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

5. Miðla upplýsingum og skipuleggja kynningar um nám og námsleiðir á næsta skólastigi. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

6. Greina veikleika og styrkleika nemenda með tilliti til náms og starfa. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 
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skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

7. Greina áhugasvið nemenda með viðtölum. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

8. Greina áhugasvið nemenda með mælitækjum. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

9. Fræða um störf í samstarfi við fulltrúa atvinnulífsins jafnt innan skólans sem utan. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

10. Samþætta náms- og starfsfræðslu við aðrar námsgreinar. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

11. Veita ráðgjöf og fræðslu fyrir nemendur vegna náms og starfsvals. 

skiptir mjög miklu máli  
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skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

12. Veita ráðgjöf og fræðslu fyrir forráðamenn nemenda vegna náms og starfsvals 

nemenda. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

13. Það skiptir máli að veita hópráðgjöf í litlum hópum varðandi nám og námstækni. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

14. Áhersluþættir fræðslu varðandi nám og námstækni eru: Vinsamlega settu í 

forgangsröð. Athugaðu að þú getur dregið til svarmöguleikana. 

tímastjórnun 

glósutækni 

markmiðasetning 

sjálfstæð vinnubrögð 

ábyrgð á eigin námi 

prófundirbúningur 

skipulögð vinnubrögð 

ritgerðarskrif 
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15. Það skiptir máli að fræða nemendur um vinnubrögð við atvinnuleit.  

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

16. Áhersluþættir fræðslu til nemenda um vinnubrögð við atvinnuleit eru: Vinsamlega 

settu í forgangsröð. Athugaðu að þú getur dregið til svarmöguleikana. 

notkun upplýsingatækni við atvinnuleit 

gerð ferilskrár 

fræðsla um framkomu í atvinnuviðtali 

kynning á atvinnulífinu 

þróun í starfi 

 

17. Það skiptir máli að veita hópráðgjöf fyrir nemendur til sjálfsstyrkingar. 

skiptir mjög miklu máli  

skiptir frekar miklu máli 

skiptir hvorki miklu né litlu máli  

skiptir frekar litlu máli 

skiptir mjög litlu eða engu máli 

 

18. Áhersluþættir við sjálfsstyrkingu nemenda í hópráðgjöf: Vinsamlega settu í 

forgangsröð. Athugaðu að þú getur dregið til svarmöguleikana. 

streitustjórnun 

kvíðastjórnun 

einbeiting 

úthald 

tilfinningalegt jafnvægi 

prófkvíði 

félagsfælni 
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II. Hér eru nokkrar spurningar um ýmsa þætti náms- og starfsfræðslu. 

Sýn skólastjóra á náms- og starfsfræðslu 

 

19. Náms- og starfsfræðsla skilar mestum árangri í: 

einstaklingsviðtölum 

hópráðgjöf (10 eða færri nemendur) 

bekkjarkennslu 

annað, hvað? 

 

20. Náms- og starfsfræðsla ætti að vera: 

valgrein á unglingastigi 

með fasta tíma í stundatöflu hjá 8. bekk 

með fasta tíma í stundatöflu hjá 9. bekk 

með fasta tíma í stundatöflu hjá 10. bekk 

annað, hvað? 

 

Þegar þú hugsar um undirbúning nemenda fyrir lok grunnskóla og upphaf framhaldsskóla, 

hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 

21. Ytra skipulag skólakerfisins styður framkvæmd náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólunum. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

22. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fyrst og fremst að sinna ráðgjöf um nám og störf. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  
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frekar sammála  

mjög sammála 

 

23. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fyrst og fremst að sinna persónlegri ráðgjöf til 

dæmis varðandi kvíða, þunglyndi og/eða samskiptavanda. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

24. Fræðslu og ráðgjöf um náms- og starfsval þarf að efla í íslensku skólakerfi. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

25. Útfærsla á skipulagi náms- og starfsfræðslu í Aðalnámskrá grunnskólanna er 

fullnægjandi. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

26. Náms- og starfsfræðsla á heima í viðmiðunarstundatöflu. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 
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27. Aðilar atvinnulífsins koma til móts við þarfir grunnskólanna við skipulag starfsfræðslu. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

28. Samstarf við nærsamfélagið er mikilvægt í skipulagi starfsfræðslu. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

29. Öflug náms- og starfsfræðsla í grunnskóla leiðir til þess að nemendur notfæri sér 

frekar ráðgjöf í framhaldskóla þegar á þarf að halda. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

30. Mikilvægt er að nemendur hafi trú á eigin getu við lok grunnskóla og upphaf 

framhaldskóla. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 
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31. Mikilvægt er að nemendur velji réttan skóla miðað við áhuga og getu við lok 

grunnskóla og upphaf framhaldsskóla. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

32. Öflug náms- og starfsfræðsla í grunnskóla hefur áhrif á framhaldsskólagöngu 

nemenda. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

III. Hér eru nokkrar staðhæfingar og spurningar um framkvæmd náms- og starfsfræðslu í 

skólanum þínum. Athugið að hér er ekki verið að ræða um starfstengd verkefni nemenda 

sem þurfa önnur úrræði vegna náms- og/eða hegðunarerfiðleika. Þegar þú hugsar um 

framkvæmd náms- og starfsfræðslu í skólanum þínum, hversu sammála eða ósammála 

ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Framkvæmd náms- og starfsfræðslu 

 

33. Stefna og markmið fræðslu og ráðgjafar um nám og störf eru vel skilgreind í 

skólanámsskrá. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

34. Nemendur skólans fá fullnægjandi kynningar á námi og störfum. 
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mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

35. Innra skipulag skólans styður við framkvæmd náms- og starfsfræðslu í skólanum. 

mjög ósammála  

frekar ósammála 

hvorki sammála né ósammála  

frekar sammála  

mjög sammála 

 

36. Nemendur í 8. bekk fara í starfskynningar. 

já 

nei 

 

37. Hversu marga daga á skólaári fara nemendur 8. bekkjar í starfskynningar? (ef já) 

1 eða 2 daga 

3 eða 4 daga 

5 eða 6 daga 

7 daga eða fleiri 

 

38. Nemendur í 9. bekk fara í starfskynningar. 

já 

nei 

 

39. Hversu marga daga á skólaári fara nemendur 9. bekkjar í starfskynningar? (ef já) 

1 eða 2 daga 

3 eða 4 daga 

5 eða 6 daga 



 104 

7 daga eða fleiri 

 

40. Nemendur í 10. bekk fara í starfskynningar. 

já 

nei 

 

41. Hversu marga daga á skólaári fara nemendur 10. bekkjar í starfskynninar? (ef já) 

1 eða 2 daga 

3 eða 4 daga 

5 eða 6 daga 

7 daga eða fleiri 

 

42. Nemendur skólans fara í skipulagðar heimsóknir á vinnustaði. Hér er átt við allan 

skólann, ekki bara unglingastig. 

já 

nei 

 

43. Hversu oft á skólaári fara nemendur skólans í skipulagðar heimsóknir á vinnustaði ?  

(ef já) 

1 eða 2 sinnum 

3 eða 4 sinnum 

5 eða 6 sinnum 

7 sinnum eða oftar 

 

44. Einstaklingar koma í heimsóknir frá vinnustöðum og kynna störf. Hér er átt við allan 

skólann, ekki bara unglingastig. 

já 

nei 

 

45. Hversu oft koma einstaklingar á skólaári frá vinnustöðum í heimsóknir og kynna störf 

? (ef já) 

1 eða 2 sinnum 
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3 eða 4 sinnum 

5 eða 6 sinnum 

7 sinnum eða oftar 

 

46. Unnið er með upplýsingar um nám og störf í almennri bekkjarkennslu. 

já, í öllum árgöngum 

já, á yngsta stigi 

já, á miðstigi 

já, á unglingastigi 

nei 

 

47. Upplýsingar um námsgengi nemenda skólans að loknu grunnskólanámi eru skráðar 

hjá skólanum. 

já 

nei 

 

48. Færð þú eða aflar upplýsinga varðandi námsgengi nemenda skólans að loknum 

grunnskóla. 

já 

nei 

 

49. Telur þú þörf fyrir stærra stöðuhlutfall náms- og starfsráðgjafa í skólanum þínum svo 

hægt væri að sinna starfsfræðslu betur? 

já 

nei 

 

50. Ef já – hvað kemur í veg fyrir að það sé hægt? 

úthlutun fjármuna til skólans 

skortur á umsækjendum um stöður í náms- og starfsráðgjöf 

samþykki næstráðanda 

stærð skóla 
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áherslur náms- og starfsráðgjafar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna 

annað, hvað? 

 

IV. Hér eru nokkrar spurningar um bakgrunn þinn og skólans sem þú starfar við. Þessar 

upplýsingar verða notaðar til frekari greiningar á þeim gögnum sem hér koma fram. 

Bakgrunnsupplýsingar 

 

51. Hvert er kyn þitt? 

karl 

kona 

annað 

 

52. Hvert er fæðingarár þitt? Vinsamlegast notið fjóra tölustafi. 

______________ 

 

53. Hvert er stjórnunarhlutfall þitt í prósentum? Að frádreginni kennsluskyldu. 

______________ 

 

54. Hversu mörg ár hefur þú starfað sem skjólastjóri. 

0 – 5 ár 

6 - 10 ár 

11 - 15 ár 

16 ár eða lengur 

 

55. Hvaða bekkir eru í skólanum? 

1.-4. bekkur 

5.-7. bekkur 

8.-10. bekkur 

leikskóladeild 

annað, hvað? 

 

56. Hvað eru margir nemendur í skólanum? 
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færri en 150 

151–300 

301–450 

451–600 

fleiri en 601 

 

57. Skólinn sem ég svara fyrir er staðsettur á: 

höfuðborgarsvæðinu 

landsbyggðinni 

 

58. Er náms- og starfsráðgjafi við skólann?Hér er einungis átt við náms- og starfsráðgjafa 

með viðeigandi menntun og leyfisbréf til þess starfs ekki starfsmann með aðra menntun 

sem sinnir því hlutverki. 

já 

nei 

 

59. Hvert er stöðuhlutfall náms- og starfsráðgjafa í þínum skóla? 

Ef um er að ræða að fleiri en einn náms- og starfsráðgjafi starfi við skólann þá á að leggja 

saman stöðugildi þeirra þó svo að samtalan verði hærri en 100% 

30% eða minna 

31 – 50% 

51 – 75% 

76 – 100%  

annað, hvað? 

 

60. Hver er framhaldsmenntun náms- og starfsráðgjafans? 

MA nám í náms- og starfsráðgjöf 

Diploma/viðbótarnám í náms- og starfsráðgjöf 

MA/M.Ed í öðrum greinum 

annað, hvað? 
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61. Hve mörg ár hefur náms- og starfsráðgjafi starfað við skólann? 

2 ár eða minna 

3–5 ár 

6–10 ár 

11 ár eða lengur 

 

62. Ef það er ekki náms- og starfsráðgjafi starfandi við skólann þinn. Er starfsmaður sem 

sinnir hlutverki náms- og starfsráðgjafar í skólanum? 

nei 

já, hver er starfstitill og menntun hans/hennar? 

____________________________________________________ 

 

63. Ef það er ekki náms- og starfsráðgjafi starfandi við skólann þinn. Telur þú að þú munir 

ráða náms- og starfsráðgjafa fyrir næsta skólarár? 

já 

nei 

 

64. Ef það er ekki náms- og starfsráðgjafi starfandi við skólann þinn. Myndir þú vilja vera 

í samstarfi við aðra skóla á þínu svæði um ráðningu á náms- og starfsráðgjafa? 

já 

nei 

 

65. Ef það er ekki náms- og starfsráðgjafi starfandi við skólann þinn. Myndir þú nýta 

þjónustu náms- ogmstarfsráðgjafa í fjarráðgjöf fyrir skólann? 

já 

nei 

 

66. Ef það er ekki náms- og starfsráðgjafi starfandi við skólann þinn. Myndir þú vilja ráða 

náms- og starfsráðgjafa í náms- og starfsráðgjöf að hluta til og kennslu að hluta til? 

já 

nei 
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67. Hvernig heldur þú að væri best að koma að náms- og starfsráðgjöf við þinn skóla? 

______________________________________________________________________ 

Smellið á grænu örina til að vista svör. 

Takk fyrir þátttökuna ! 

 

 




