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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna stafræna náms- og starfsráðgjöf á Íslandi, með 

því að kortleggja þá stafrænu tækni sem náms- og starfsráðgjafar nota, kanna stafræna 

hæfni ráðgjafanna og meta viðhorf þeirra til stafrænnar náms- og starfsráðgjafar. 

Tækniframfarir og fjórða iðnbyltingin hafa haft umtalsverð áhrif á atvinnulíf og 

tækninotkun fólks bæði í starfi og í einkalífi og sérstaklega hjá ung fólki. Lítið er vitað um 

stöðu stafrænnar náms- og starfsráðgjafar hér á landi. Framkvæmd var megindleg 

rannsókn og sendur út spurningalisti á ráðgjafa í Félagi náms- og starfsráðgjafa. 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár. Í fyrsta lagi var spurt um notkun á stafrænum 

miðlum, annars vegar í starfi og hins vegar í ráðgjöf. Þar kom í ljós að þótt að netnotkun 

sé mjög mikil á meðal Íslendinga og notkun stafrænna miðla í starfi sé algeng hjá 

þátttakendum, að þá voru sömu miðlar ekki notaðir í jafnmiklum mæli í ráðgjöf. Í öðru 

lagi var metin stafræn hæfni þátttakenda en hún var flokkuð í fimm lykilþætti sem hver 

um sig hafði þrjú mismunandi styrkleikastig. Stafræn hæfni var almennt góð hjá 

þátttakendum en þeir þættir þar sem minnst hæfni virtist vera til staðar var í stafrænum 

öryggismálum og verkefnalausn. Í þriðja lagi var kannað viðhorf þátttakenda til 

stafrænnar ráðgjafar og voru niðurstöður svipaðar og fyrri rannsóknir benda til, en 

þátttakendum finnst meðal annars stafræn ráðgjöf vera góð leið til þess að auka aðgengi 

að ráðgjafa. Stærsta hindrun fyrir því að nota stafræna ráðgjöf á vinnustað töldu 

þátttakendur vera skort á fræðslu. Mikilvægt er að þróa stefnumarkmið til að innleiða 

stafræna ráðgjöf í störf náms- og starfsráðgjafa á Íslandi. 
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Abstract 

The aim of the study was to explore digital guidance and career counseling in Iceland, 

by mapping the digital technology used by counselors, examining the digital skills of 

counselors and assessing their attitudes towards digital counseling. Technological 

advances and the fourth industrial revolution have had a significant impact on the labor 

market and how people use technology, both in work and in private life, and especially 

on young people. Little is known about the status of digital counseling in Iceland. This is 

a quantitative study and a questionnaire was sent to counselors in the Association of 

Guidance and Career Counselors. The research questions were three. First, we asked 

about the use of digital media, how much they use digital media at work, and how much 

they use digital media in counseling. It turned out that although internet use is very high 

among Icelanders and the use of digital media at work is common among participants, 

the same medias were not used to the same extent in consulting. Second, participants' 

digital skills were assessed, and they were classified into five different key components, 

each of which had three different levels of strength. Digital competence was generally 

good among participants, but the key components that seemed to have the least 

competence were digital security and problem solving. Third, participants' attitudes 

toward digital counseling were examined and the results were similar to previous 

research, participants agreed, among other things, that digital counseling was a good way 

to increase access to counselors. The biggest obstacle for using digital counseling in the 

workplace was the lack of education and training on the subject among participants. It is 

important to develop policy goals to implement digital counseling in the work of guidance 

and career counselors in Iceland. 
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Formáli  

Ég byrjaði snemma að íhuga viðfangsefni lokaverkefnis og íhugaði ýmsar hugmyndir. En 

eftir því sem ég fór dýpra í þessar hugmyndir áttaði ég mig á því að ég fór alltaf að leita 

að leiðum til þess að tengja nútímatækni við ráðgjöf og hugsa um aðferðir þar sem hægt 

væri að nýta tækni til að auka þjónustu eða upplýsingamiðlun til ráðþega. Ég hef alltaf 

haft mikinn áhuga á nýta nýja tækni í skóla og starfi og uppgötvaði þarna að hér lægi mitt 

áhugasvið og að þetta væri eitthvað sem mér myndi finnast gaman að skrifa um. 

Við vinnslu þessa verkefnis hef ég leitað ýmissa fræðilegra heimilda og fundið margt 

fróðlegt. Auk þess sótti ég námskeið í Finnlandi haustið 2019 þar sem fjallað var um 

hvernig má nýta upplýsinga- og samskiptatækni í náms- og starfsráðgjöf.  Þar fékk ég ekki 

einungis fræðilegar heimildir heldur var einnig mjög áhugavert að hitta nemendur og 

ráðgjafa frá öðrum löndum og heyra hvernig stafrænni ráðgjöf er háttað þar. 

Gagnasöfnun og meirihluti skrifa voru framkvæmd á haustönn 2019 og þegar 

lokahönd átti að leggja á ritgerðina í mars 2020 þá skall á heimsfaraldur vegna 

kórónuveirunnar sem hafði meðal annars þau áhrif að fyrirtæki, skólar og stofnanir fóru 

að nota stafræn samskipti í auknum mæli. Á stuttum tíma þurfti fólk að aðlaga vinnu sína 

að breyttum tímum og þar voru náms- og starfsráðgjafar engin undantekning. Á þessum 

fordæmalausu tímum settist ég aftur fyrir framan tölvuna við ritgerðarskrif og fylgdist 

með ráðgjöfum um allan heim miðla áfram upplýsingum og reynslu sinni af stafrænni 

ráðgjöf og notkun á upplýsinga- og samskiptatækni í gegnum blogg, hlaðvörp og Facebook 

hópa. Allir unnu saman að því markmiði að geta haldið áfram samskiptum við ráðþega 

þrátt fyrir að mega ekki hitta þá í eigin persónu. Áhugavert verður að fylgjast með þróun 

stafrænnar ráðgjafar hér á landi á næstu árum eftir þessar breytingar. 

Ég vil þakka leiðbeinendunum mínum, Guðbjörgu og Jónínu, fyrir að hafa komið 

með mikilvæg innlegg og tillögur fyrir verkefnið og er ég mjög þakklát fyrir að hafa fengið 

þær með mér í þetta ferðalag. Einnig vil ég þakka Arnari Þorsteinssyni, Helgu 

Tryggvadóttur og Ingibjörgu Kristinsdóttur fyrir að miðla faglegu áliti sínu og reynslu á 

einstaka spurningum á spurningalistanum. Að lokum á fjölskyldan mín mínar innilegustu 

þakkir fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu í þessu ferli, maðurinn minn sem var til 

staðar þegar ég þurfti á hjálp að halda með tölfræðina  og ömmur og afar sem alltaf voru 

tilbúin til að passa litlu krílin mín tvö sem eru einnig búin að vera mjög þolinmóð meðan 

á þessu stóð. 
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1. Inngangur 

Náms- og starfsráðgjafar sinna mikilvægu starfi við að hjálpa fólki, á öllum aldri, að þróa 

og móta náms- og starfsferil sinn (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2015b). En líkt og með 

margar aðrar starfsstéttir, þá hafa tækniframfarir og aukin notkun snjalltækja sett svip 

sinn á bæði starf náms- og starfsráðgjafa og samskipti við ráðþega. Með stafvæðingu 

fjórðu iðnbyltingarinnar eru bæði stafræn tækni og stafræn samskipti orðin hluti af 

daglegu lífi fólks og ekkert sem bendir til að notkun þeirra dvíni á næstu árum (Huginn 

Freyr Jónsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja Dögg 

Jónsdóttir og Kristinn R. Þórisson, 2019). Þessi þróun hefur gert það að verkum að stafræn 

ráðgjöf er orðin algengari, ekki aðeins meðal náms- og starfsráðgjafa heldur einnig 

annarra fagstétta eins og sálfræðinga. Stafræn ráðgjöf á ekki aðeins við um þegar ráðgjafi 

og ráðþegi eiga í samskiptum með rafrænum hætti heldur á hugtakið einnig við um ýmsar 

rafrænar leiðir sem ráðgjafi getur notað til þess að miðla upplýsingum og fræðslu 

(NBCC.org, 2016; Manhal-Baugus, 2001). Í stafrænni ráðgjöf er notast við upplýsinga- og 

samskiptatækni (UST) getur ráðgjafi notað hana ýmis sem auðlind að upplýsingum (e. 

resource), samskiptaleið (e. medium for communication) eða efnisgerð (e. development 

of materials) (Barnes, La Gro og Watts, 2010).  

Eins og mun koma fram í þessu verkefni þá er stafræn ráðgjöf búin að festa sig í 

sessi sem viðbót við hefðbundna ráðgjöf augliti til auglitis og býður hún upp á ýmislega 

notkunarmöguleika til að auka fjölbreytileika ráðgjafar. Notkun tækni eða stafrænna 

aðferða í kennslu og ráðgjöf er tiltölulega nýtilkomið viðfangsefni í fræðiheiminum og 

fyrstu rannsóknir birtust í kringum síðustu aldamót. Lítið er þó vitað um hvort og hvernig 

íslenskir náms- og starfsráðagjafar nýta þessa ráðgjafaleið, hversu mikla þekkingu þeir 

hafa á henni eða hvaða viðhorf þeir hafa gagnvart stafrænni ráðgjöf. Samhliða hröðum 

tækniframförum hefur rannsóknum fjölgað og í þessu verkefni verður farið yfir bæði 

íslenskt og erlent rannsóknarefni sem hefur verið birt á undanförnum árum. Fjallað verður 

um hvað merkir hugtakið stafræn ráðgjöf, farið verður stuttlega yfir sögu stafrænnar 

ráðgjafar og kenningalega nálgun. Listað verður upp hvað er vitað um stafræna ráðgjöf á 

Íslandi, fjallað um hvernig sé hægt að meta stafræna hæfni og rannsóknir skoðaðar sem 

meta kosti og ókosti ráðgjafaleiðarinnar. Markmiðið rannsóknarinnar er að kanna 

stafræna náms- og starfsráðgjöf á Íslandi, með því að kortleggja þá stafrænu tækni sem 
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náms- og starfsráðgjafar nota, kanna stafræna hæfni ráðgjafanna og meta viðhorf þeirra 

til stafrænnar náms- og starfsráðgjafa. 

En áður en verður farið í stafræna ráðgjöf, ber fyrst að kynna náms- og 

starfsráðgjöf á Íslandi, sögu hennar og hvað felst í starfi náms- og starfsráðgjafa. Út frá 

því verður skoðað með hvaða hætti stafræn ráðgjöf getur nýst í starfi náms- og 

starfsráðgjafa. 

1.1. Saga og hlutverk náms- og starfsráðgjafar á Íslandi  

Störf og hlutverk náms- og starfsráðgjafa eru afar fjölbreytt í dag og þau hafa þróast mikið 

á síðustu áratugum vegna breytinga á vinnumarkaði og aukinnar notkunar á nýrri tækni 

samhliða fjórðu iðnbyltingunni. Slíkar samfélagsbreytingar hafa meðal annars haft í för 

með sér mótun á nýjum ráðgjafaleiðum eins og starfrænni ráðgjöf. Í þessum kafla verður 

farið yfir lagasetningar, stefnumótun og frumkvöðla sem saman hafa mótað náms- og 

starfsráðgjöf hér á landi í dag. 

Í Evrópu má rekja sögu náms- og starfsráðgjafar (e. educational and vocational 

guidance) allt aftur að aldamótunum 1900 og í kringum 1960 höfðu öll Norðurlöndin (að 

Íslandi undanskildu), sem og Bandaríkin og Kanada, sett fram lagaákvæði um náms- og 

starfsfræðslu í bæði grunn- og framhaldsskólum (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). Þegar 

Íslendingar byrjuðu að þróa náms- og starfsráðgjöf hér á landi var horft til Danmörku, en 

fyrstu íslensku náms- og starfsráðgjafarnir öfluðu sér þekkingar og þjálfunar með því að 

sækja námskeið og ráðstefnur í Danmörku á sjötta og sjöunda áratug 19. aldar. Auk þess 

komu einnig danskir kennarar hingað til landsins árið 1964 og sáum um námskeið í náms- 

og starfsfræðslu sem haldið var í Menntaskólanum í Reykjavík (Gylfi. Þ. Gíslason, 1964-

1954; Plant, 2009). Á þessum tíma voru fyrstu frumkvöðlar fagstéttarinnar að leggja sitt 

af mörkum í að þróa starfið. Þar á meðal var Ólafur Gunnarsson sem sinnti starfsfræðslu 

frá árunum 1950-1965 og hélt fyrstur árlega starfsfræðsludaga í Iðnskólanum. Árin 1963-

1968 hafði Stefán Ólafur Jónsson umsjón með starfsfræðslunámskeiðum og hann gaf 

einnig út kennslubókina Starfsfræði handa gagnfræðaskólum árið 1966 (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2016). Mikilvægt skref var tekið árið 1960 þegar sett var fram 

þingsályktun um að athuga möguleika á að starfsfræðsla yrði tekinn upp í skólum landsins 
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(Þingskjal nr. 601/1960). Á næstu árum eftir það hélt þróun fagsins áfram og árið 1965 

var sett reglugerð um að náms- og starfsfræðsla skyldi vera kennd á gagnfræðistigi og árið 

1973 var sett ákvæði í frumvarpi til grunnskólalaga að starfa skyldi einn ráðgjafi fyrir 

hverja 500 nemendur í gagnfræðiskólum. Því miður var þetta ákvæði fellt út þegar 

grunnskólalögin voru samþykkt á Alþingi árið 1974 og dró úr náms- og starfsfræðslu eftir 

það (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2020; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999).  

Um miðjan níunda áratug fór náms- og starfsráðgjöf á skrið aftur en þá var samþykkt 

ályktun um náms- og starfsráðgjöf á öllum skólastigum. og árið 1989 gerði 

Menntamálaráðuneytið átak með það markmið að efla náms- og starfsfræðslu á öllum 

skólastigum (Gerður. G. Óskarsdóttir, 1990; Menntamálaráðuneytið, 1998).  Frumkvöðull 

þessa áratugs var Gerður G. Óskarsdóttir en hún samdi námsefni og mótaði 

kennsluaðferðir í starfsfræðslu og seinna lagði hún grunn að faglegri náms- og 

starfsráðgjöf. Árið 1990 hófst svo kennsla í námsráðgjöf við Háskóla Íslands (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2016). Á árunum 2007-2010 varð mikil gróska í sögu náms- og 

starfsráðgjafar. Í fyrsta lagi var sett í lög að allir nemendur ættu rétt á að sækja þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa og að ráðgjafar skyldu uppfylla skilyrði laga um náms- og 

starfsráðgjafa til að veita slíka þjónustu (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Í öðru lagi hóf Háskóli Íslands að bjóða upp á tveggja ára 

meistaranám og starfsheitið náms- og starfsráðgjafi varð lögverndað árið 2009 (Lög um 

náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009). Í þriðja lagi var lögfest að náms- og starfsráðgjafar 

skyldu gegna þagnarskyldu gagnvart ráðþegum sínum og að náms- og starfsráðgjöfum 

væri gert að þekkja sínar skyldur gagnvart starfi, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 

nýjungar sem varða fagið (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009), en dæmi um 

slíkar nýjungar er stafræn ráðgjöf. 

 Fagþróun stéttarinnar hélt áfram og árið 2009 var stofnað Sérfræðisetur um 

ævilanga náms- og starfsáðgjöf (SÆNS) sem var starfrækt til lok árs 2014. Sérfræðisetrið 

vann í umboði Mennta- og menningarmálaráðuneytisins að framkvæmd stefnumarkmiða 

Evrópuverkefnis um ævilanga náms- og starfsráðgjöf (e. European Lifelong Guidance 

Policy Network, ELGPN). SÆNS hafði það hlutverk að auka og efla rannsóknir á sviði náms- 

og starfsráðgjafar, vinna að stefnumótun og auka aðgengi að náms- og starfsráðgjöf 

(SÆNS, e.d.a). Eitt af þeim verkefnum sem SÆNS vann að var uppbygging á ráðgjafavef 
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um nám og störf, sem seinna þróaðist yfir í vefsíðuna Næstaskref.is. (SÆNS, e.d.b), en 

nánar verður fjallað um þróun vefsíðunnar í kafla 1.9.2. (Stafrænn gagnagrunnur um nám 

og störf). Umsjónamenn SÆNS voru Guðbjörg Vilhjálmsdóttir sem forstöðumaður og aðrir 

starfsmenn voru Guðrún Birna Kjartansdóttir og Ingibjörg Hanna Björnsdóttir. Þær birtu 

meðal annars skýrslur og greinar, unnu að opnun ráðgjafavefs og stóðu einnig að haldið 

yrði námskeið í stafrænni ráðgjöf árið 2012 þar sem fengnir voru sérfræðingar á sviði 

náms- og starfsráðgjafar, dr. Jim Sampson og dr. Raimo Vuorinen. Sampson var einn af 

frumkvöðlum í nýtingu á upplýsinga- og samskiptatækni (UST) í ráðgjöf og Vuorinen var á 

þeim tíma framkvæmdarstjóri ELGPN og saman höfðu þeir mikla þekkingu og reynslu á 

þessu viðfangsefni (SÆNS, 2012). Þrátt fyrir það mikilvæga starf sem var unnið á vegum 

SÆNS var setrið því miður lagt niður árið 2014 eftir að íslensk stjórnvöld drógu til baka 

umsókn um aðild að Evrópusambandinu. Eftir þetta bakslag var reynt að halda áfram 

þeirri vinnu sem þar fór fram að einhverju leiti, en Fræðslumiðastöð atvinnulífsins tók við 

fjármögnun á ráðgjafavefnum Næstaskref.is og árið 2015 varð Guðrún Birna formaður 

nefndar sem skrifaði stefnumótaskýrslu um náms- og starfsráðgjöf á Íslandi (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2020, munnleg heimild). Þessi skýrsla var gefin út árið 2015 á vegum 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins og fjallaði um grunn að stefnu um náms- og 

starfsráðgjöf á Íslandi. Það sem breyttist frá fyrri skýrslum var meðal annars að nú var ekki 

aðeins einblínt á nemendur, heldur lögð áhersla á að náms- og starfsráðgjöf væri í boði 

fyrir alla aldurshópa, hvort sem þeir væru í námi eða vinnu. Þessi áhersla kom í kjölfar 

aukinnar eftirspurnar eftir náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðið fólk, en með breyttum 

vinnumarkaði og tækniframförum var orðið algengara að fólk breyti um stefnu á 

starfsferli sínum og skipti oftar um vinnu en áður tíðkaðist. Í þessari sömu skýrslu var sett 

fram framtíðarsýn til ársins 2024 sem byggir á því að náms- og starfsráðgjöf styðji við 

starfsþróun einstaklings út ævina, hvort sem það er í gegnum skólastig eða atvinnulífið. 

Allir skulu hafa aðgengi að þjónustunni og er því áhersla lögð á að ráðgjafar geti boðið 

upp á stafræna ráðgjöf til að ná til allra ráðþega óháð búsetu og sérúrræðum en þetta var 

fyrsta ráðuneytisskýrsla sem bendir á notkun á stafrænni náms- og starfsráðgjöf. Einnig 

kemur fram að náms- og starfsráðgjöf eigi að vera einstaklingsmiðuð með þarfir 

einstaklingsins að leiðarljósi. Uppbygging og þróun fagstéttarinnar er talin mikilvæg til að 

meta árangur og gæði þjónustunnar sem og samstarf við stjórnsýslu, menntastofnanir og 

atvinnulífið (Stjórnarráðið, 2015). Félag náms- og starfsráðgjafa var stofnað árið 1981 en 
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þá voru félagsmenn aðeins sex. Félagið hefur vaxið og dafnað mikið síðan þá en á 35 ára 

afmæli félagsins, árið 2016, voru rúmlega 300 náms- og starfsráðgjafar skráðir í félagið 

(Félag náms- og starfsráðgjafa, 2016; Andrés Magnússon, 1987). Einnig hefur verið haldið 

upp á Dag náms- og starfsráðgjafa árlega frá árinu 2006, í þeim tilgangi að vekja athygli 

á mikilvægi starfsins sem og kynna nýjungar í faginu (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2010).  

Eins og hefur komið fram hefur verið mikli þróun hjá fagstéttinni síðan á níunda 

áratugnum. Í kjölfar stefnu innan Evrópusambandsins um ævilanga náms- og starfsráðgjöf 

og samstarfi SÆNS og aðila á vinnumarkaði var lögð fram uppbygging að stoðkerfi fyrir 

ævilanga náms- og starfsráðgjöf hér á landi og stækkaði þá ráðþegahópur mikið. Ekki var 

lengur aðaláhersla lögð á nemendur heldur fólk á öllum aldri, hvort sem það er í námi eða 

á vinnumarkaði. Þar af leiðandi stækkaði einnig starfssvið náms- og starfsráðgjafa töluvert 

en með því að sinna breiðum hóp af ráðþegum eykst fjölbreytni starfssviðsins og í dag má 

því finna starfandi náms- og starfsráðgjafa víða á vinnumarkaðinum. Starfssvið náms- og 

starfsráðgjafa nær til fullorðinna bæði innan háskóla og á vinnumarkaði, en það getur 

verið í tengslum við fræðslustörf, atvinnuleit, starfsendurhæfingu sem og sí- og 

endurmenntun. (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2015a). Hlutverk náms- og starfsráðgjafa 

felst helst í að veita ráðgjöf varðandi nám. Oft er um einstaklingsráðgjöf að ræða þar sem 

ráðgjafi veitir einstaklingsmiðað þjónustu eftir því hvað ráðþega hentar hverju sinni. En 

margs konar beiðnir geta komið inn á borð hjá náms- og starfsráðgjöfum,  meðal annars 

varðandi aðstoð við námstækni, tímastjórnun og áætlanagerð, streitu- og kvíðastjórnun 

og í sértækum málum þá vísa þeir á viðeigandi sérfræðinga. Náms- og starfsráðgjafar sjá 

einnig um hópráðgjöf og halda námskynningar eða námskeið, til dæmis um gerð ferilskráa 

eða varðandi prófkvíða. Auk þess sinna þeir ýmissi greiningarvinnu og vinna úr 

niðurstöðum áhugasviðskannana og viðtala og miðla svo áfram viðeigandi upplýsingum, 

til dæmis varðandi framboð á námi, námskeiðum, starfsmenntun eða störfum. Önnur 

hlutverk sem falla innan ramma náms- og starfsráðgjafar eru ýmis þróunarverkefni, 

rannsóknir, viðhald fagþekkingar með sí- og endurmenntun, þróun nýrra starfsaðferða og 

samstarf við aðra ráðgjafa og fagstéttir (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2015b).  

Það má sjá á sögu náms- og starfsráðgjafar hér á landi að starfshlutverk og 

stefnumótun hafa breyst samhliða breytingum í samfélaginu. Með breyttu landslagi á 

vinnumarkaði á síðustu áratugum jókst eftirspurn eftir þjónustu náms- og starfsráðgjafa 
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frá fullorðnum en réttur þeirra til ráðgjafar var tryggður með annars vegar lagasetningu 

um aðkomu ráðgjafa að vinnumarkaðsaðgerðum (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 

55/2006) og hins vegar laga með það markmið að veita einstaklingum með stutta 

formlega skólagöngu aukin tækifæri til framhaldsfræðslu og raunfærnimats (Lög um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Við þetta færðust störf náms- og starfsráðgjafa frá því að 

vera aðallega bundin við skólakerfið yfir á ný svið og þjónustan var löguð að breyttum 

ráðþegahóp. Í dag stöndum við aftur frammi fyrir breytingum á vinnumarkaði með 

tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar og þurfa náms- og starfsráðgjafar ekki aðeins að þekkja 

hvaða áhrif hún hefur nám og störf, heldur þurfa þeir einnig að huga að því hvaða áhrif 

nútíma tæknotkun hefur á störf þeirra. Eitt af mörgum starfshlutverkum náms- og 

starfsráðgjafa er að viðhalda fagþekkingu og að stuðla að þróun nýrra starfsaðferða, en 

stafræn ráðgjöf er ein af slíkum starfsaðferðum sem felur í sér nýjar leiðir til að eiga í 

samskiptum við ráðþega og kynna starf náms- og starfsráðgjafa.   

1.2. Stafræn náms- og starfsráðgjöf 

Erfitt er að finna eina ákveðna skilgreiningu á stafrænni ráðgjöf en hún gengur undir 

hinum ýmsu nöfnum á ensku, þar á meðal cyber counseling, virtual counseling, e-

counseling, online counseling, web counseling, web-based guidance, internet guidance og 

distance proffesional services og einnig er oft talað um the use of ICT in counselling. Í dag 

er á íslensku talað um stafræna ráðgjöf en hún hefur einnig verið nefnd fjarráðgjöf eða 

netráðgjöf. Í fyrri MA verkefnum (Álfhildur Eiríksdóttir, 2011; Lísa María Kristjánsdóttir, 

2015) á þessu sviði hefur verið ritað um rafræna ráðgjöf en þó ætti í raun að kalla þetta 

viðfangsefni stafræna ráðgjöf þar sem stafrænt (e. digital) er í þessu samhengi yfirheiti 

yfir margskonar rafrænar (e. electronic) leiðir til að miðla upplýsingum og fræðslu. Slíkar 

rafrænar leiðir geta, meðal annars, verið heimasíður og gagnabankar, tölvupóstar, 

netspjall, símtöl eða myndsímtöl, en í slíkum samskiptum þurfa ráðgjafi og ráðþegi ekki 

endilega að vera á sama stað, né á sama tíma, til að eiga samtal (NBCC.org, 2016; Manhal-

Baugus, 2001). 

Stafræn ráðgjöf hefur gengið undir ýmsum nöfnum í gegnum tíðina, bæði á íslensku 

og ensku, en tækniframfarir og nýyrði hvers áratugar haft áhrif á hvað er notað hverju 

sinni (Skinner og Zack, 2004). Næst verður farið stuttlega yfir sögu stafrænnar ráðgjafar. 
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1.3. Saga stafrænnar ráðgjafar 

Þótt stafræna ráðgjöf teljist ný af nálinni þá hefur hugmyndin um fjarráðgjöf (e. distance 

counseling) verið til alveg síðan Sigmund Freud veitti meðferð bréflega í kringum 1950 

(Skinner og Zack, 2004). Síðan þá hafa samskiptaaðferðirnar breyst samhliða tækninni og 

á tíunda áratugnum var síminn aðalsamskiptatækið í fjarmeðferð og -ráðgjöf þegar 

ráðþegar áttu erfitt með að komast til ráðgjafa, til dæmis vegna landfræðilegra hindrana. 

Í kringum 1995 í Bandaríkjunum fóru í loftið fyrstu vefgáttirnar tengdar 

læknisfræðilegum- og heilsufarvandamálum og rétt eftir aldamótin fóru að spretta upp 

stuðningshópar í gegnum veraldarvefinn þar sem fólki gafst tækifæri á að ræða viðkvæm 

málefni undir nafnleynd (Skinner og Zack, 2004).  

 Hægt er að rekja sögu stafrænnar náms- og starfsráðgjafar allt aftur til ársins 1960. 

Þá var í fyrsta sinn notað tölvuforrit sem átti að geta líkt eftir hefðbundnum svörum í 

viðtali um starfsfræðslu. Donald E. Super og fleiri kenningasmiðir litu á þessa tækni sem 

tækifæri til þess að nýta í kenningum sínum um starfsþróun og ákvörðunartöku. Þótt að 

þessar fyrstu tilraunir til að láta tölvu líkja eftir mannlegum samskiptum hafi ekki náð 

fótfestu á þessum tíma tók önnur tækni við á tíunda áratugnum; veraldarvefurinn. Fyrstu 

rannsóknir um þá sem nýttu sér veraldarvefinn á þeim tíma sýndu fram á aukningu á 

sjálfsþekkingu, starfsþekkingu og aukna vitund um þörf fyrir að skipuleggja sig fram í 

tímann og að taka ákvarðanir varðandi starfsferil. Auk þess virtist sem notkun á 

veraldarvefnum hefði jákvæð áhrif sem stuðningur eða hjálpartæki ráðgjafa ýmist í 

einstaklings- eða hóparáðgjöf, þar sem notaðar voru vefsíður og leitarvélar til þess að leita 

að upplýsingum. Veraldarvefurinn bauð einnig upp á þann möguleika að hægt var að 

safna saman og vista á heimasíðum margvíslegar upplýsingar tengdar náms- og 

starfsráðgjöf, þar á meðal kenningum, rannsóknum, verkfærum og aðferðum (Harris-

Bowlsbey og Sampson, 2005). 

Á síðustu áratugum hefur sífellt verið að bætast í verkfærakistu tækninnar sem 

náms- og starfsráðgjafar geta nýtt í sínu starfi. Notkun á veraldarvefnum var orðin nokkuð 

algeng í kringum árið 1997 og á árunum eftir það jukust vinsældir tölvupóstasamskipta og 

smáskilaboða í gegnum síma hratt. Blogg litu dagsins ljós árið 2002 og á næstu árum fór 

fólk í auknum mæli að nota tækni til að miðla upplýsingum og hafa samskipti sín á milli 

(Medoff of Kaye, 2017). Árið 2004 voru settar fram framtíðarspár um þróun stafrænnar 

ráðgjafar en talið var að komandi tækniframfarir myndu hafa mikil áhrif á hvernig náms- 
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og starfsráðgjöf væri háttað. Þessar framtíðarspár voru að mörgu leyti í samræmi við þá 

þróun sem varð á næstu árum. Í fyrsta lagi var talið að eftir því sem þráðlaust internet 

yrði öflugra væri líklegra að ráðþegar gætu ekki aðeins nálgast upplýsingar á þeim tíma 

og stað sem þeim hentar, heldur gætu þeir einnig tekið á móti stærri og flóknari skrám 

eins og ljósmyndum eða myndböndum. Einnig var fjallað um aukna notkun á litlum, 

þráðlausum raftækjum eins og símum eða armbandsúrum þar sem ráðþegi gæti einnig 

tekið við upplýsingum frá ráðgjafa. Með þessu aukna aðgengi ráðþega að upplýsingum 

var talið að einnig yrðu til heimasíður eða upplýsingabankar með hagnýtum upplýsingum, 

meðal annars um nám, starfsnám, störf og vinnumarkaðshorfur (Harris-Bowlsbey og 

Sampson, 2005). Þeir starfrænu miðlar sem bættust í flóruna á næstu árum eftir þetta eru 

margir hverjir vel þekkir og mikið notaðir í dag. Samfélagsmiðillinn Facebook var 

stofnaður árið 2004 og náði fljótt forystu á þeim markaði og myndbandasíðan Youtube 

var stofnuð árið 2006. Árið 2007 komu fyrstu snjallsímarnir á markað, ári seinna fóru 

fyrstu smáforritin (e. apps) að líta dagsins ljós og mynddeilingavefurinn Instagram var 

stofnaður árið 2010 (Medoff of Kaye, 2017). Allt er þetta tækni sem leggur upp með að 

auka leiðir og fjölbreytileika í samskiptum fólks og hvernig það miðlar á milli sín efni og 

upplýsingum.     

Sagan sýnir að fræðimenn á sviði náms- og starfsráðgjafar byrjuðu snemma að 

kanna hvernig hægt væri að nýta tæknina og hvaða möguleika hún byði upp á sem viðbót 

við hefðbundna ráðgjöf. En eftir því sem tæknin þróast og breytist þá bætast við fleiri og 

fleiri notkunarmöguleikar í ráðgjöf. Þetta býður upp á tækifæri fyrir ráðgjafa að viðhalda 

fagþekkingu sinni og kanna nýjar starfaðferðir í tenglum við stafræna ráðgjöf. Aukin 

þekking og kunnátta á sviði upplýsinga- og samskiptatækni er til dæmis ein leið fyrir náms- 

og starfsráðgjafa til að efla hæfni sína í stafrænni ráðgjöf.    

1.4. Upplýsinga- og samskiptatækni 

Upplýsinga- og samskiptatækni (UST) (e. information and communications technology, 

ICT) spannar vítt svið, bæði í skilgreiningu og notkun, og getur meðal annars nýst við 

tækniþróun, kennslu, ráðgjöf og margt fleira. Eins og orðið gefur til kynna þá á þetta við 

um tækni sem hægt er að nota í samskiptum, eins og til dæmis internetið, símtöl, skilaboð 

og samfélagsmiðlar. Þessi tækni býður upp á sveigjanleika í samskiptum, enda þurfa 

viðmælendur hvorki að vera á sama stað til að eiga samtal né þurfa þeir svara í beinu 
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framhaldi, heldur getur mislangur tími liðið á milli svara. Þar með hefur UST skapað svo 

kallað heimssamfélag þar sem fólk hvaðanæva úr heiminum getur átt í samskiptum jafn 

auðveldlega og það talar við nágrannann í næsta húsi (Christensson, 2010).   

Gífurlegt framboð er af ýmsum tækjum og tólum sem hægt er að nýta í upplýsinga- 

og samskiptatækni og getur reynst erfitt að velja hvað hentar best hverju sinni. Þegar 

kemur að náms- og starfsráðgjöf er mikilvægt að ígrunda fyrst í hvaða tilgangi eigi að nota 

UST í ráðgjöf, en samkvæmt Barnes, La Gro og Watts (2010) er hægt að nota UST ýmist 

sem auðlind (e. resource), samskiptaleið (e. medium for communication) eða efnisgerð (e. 

development of materials). Í fyrsta lagi felast gríðarmargir möguleikar í því að nota UST 

sem auðlind í náms- og starfsráðgjöf, en á veraldarvefnum er ekki aðeins að finna fræðslu 

um nám og störf heldur einnig upplýsingar um ástand á vinnumarkað og atvinnuleysi. Í 

öðru lagi er hægt að nota UST sem samskiptaleið milli ráðgjafa og ráðþega, en samskipti 

geta meðal annars farið fram í gegnum tölvupóst, myndsímtöl, netspjall og 

samfélagsmiðla. Í þriðja lagi getur UST nýst til að búa til ýmislegt fræðslu- og 

kynningarefni, en Barnes og fl. (2010) telja þennan notkunarmöguleika vera einna minnst 

nýttan hjá náms- og starfsráðgjöfum og þarna gæti legið tækifæri til þess að deila 

þekkingu og fræðslu, ýmist til ráðþega eða annarra ráðgjafa.  

Upplýsinga- og samskiptatækni hefur þróast mikið síðustu áratugi með tilkomu nýrrar 

tækni og náms- og starfsráðgjafar hafa fjölmarga valmöguleika til að nýta ýmist sem 

auðlindir, samskiptaleiðir eða til efnisgerðar. En þegar ráðgjafi hefur tekið ákvörðun um í 

hvaða tilgangi hann ætlar að nýta UST, þarf hann að finna hvaða notkunarmöguleikar 

standa honum til boða. 

1.4.1. Notkunarmöguleikar á UST í stafrænni ráðgjöf. 

Eins og hefur komið fram spilar UST stórt hlutverk í stafrænni ráðgjöf og býður hún upp á 

margar mismunandi útfærslur á því hvernig náms- og starfsráðgjafar vinna með ráðþega 

sínum. Rafrænar samskiptaleiðir er aðeins brot af því sem felst í stafrænni ráðgjöf og líkt 

og ráðgjafar vinna verkefni með ráðþegum augliti til auglitis þá eru líka ýmsar leiðir til að 

vinna sömu verk eða sambærileg á internetinu. Í rannsókn þar sem var unnið með 

stafræna íhlutun (e. online activities) hjá atvinnulausu fólk kom í ljós að slík verkefni voru 

jafn áhrifarík og ráðgjafaaðferðir augliti til auglitis (Amundson, Goddard, Yoon og Niles, 

2018) og því gæti verið gagnlegt fyrir ráðgjafa að þekkja mismunandi leiðir til að nota 
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stafræna miðla, hvort sem það er með börnum, unglingum eða fullorðnum ráðþegum til 

þess að gera ráðgjöfina fjölbreyttari og komast á móts ráðþega ef þeir óska eftir notkun 

á stafrænum miðlum. Hér koma nokkur dæmi um þá möguleika sem í boði eru þegar 

kemur að því að nýta UST í náms- og starfsráðgjöf. 

1.4.1.1. Efnisgerð  

Eins og kom fram hér á undan er efnisgerð ein leið til þess að nota UST í stafrænni ráðgjöf, 

en þar er átt við hvernig má búa til og hanna stafrænt fræðslu- og kynningarefni með því 

að nota stafræn plaggöt. Kosturinn við slík plaggöt er að þau eru ekki bundin við einn stað 

líkt og plaggöt á pappír. Pappír sem hengdur er upp á einum stað nær aðeins til afmarkaðs 

hóps, á meðan stafræn plaggöt sem sett eru á veraldarvefinn geta náð til mun stærri 

ráðþega- eða nemendahópa og einnig á styttri tíma (Kent, 2009). Dæmi um tegund af 

gagnvirku plaggati er infógraf. 

Infógraf (e. infographic) er stafræn leið til að varpa fram upplýsingum, tilkynningum 

eða tölfræði á skýran og myndrænan máta. Hægt er að prenta út infógröf og nota sem 

plaggöt en einnig er hægt að nota þau sem gagnvirkt skjal sem getur til dæmis geymt 

myndband eða krækjur á vefsíður. Vel uppsett infógraf með stuttum texta og skýrum 

myndum getur verið mjög áhrifarík leið til að miðla upplýsingum (Sheikh, e.d.). Náms- og 

starfsrágjafar geta notað infógröf meðal annars til að auglýsa þjónustu sína, varpað fram 

tölfræðiupplýsingum um atvinnulífið eða búið til samansafn af hagnýtum vefslóðum sem 

ráðþegar geta nýtt sér. Dæmi um vefsíður sem bjóða upp á einfaldar leiðir til að hanna 

infógröf eru Canva og Piktochart, en einnig er hægt að finna fleiri vefsíður á Google með 

leitarorðinu „infographic maker“. 

1.4.1.2. Hljóð og hlaðvörp  

Hljóðupptaka getur til dæmis verið leið til þess að hjálpa ráðþega að undirbúa sig 

fyrir atvinnuviðtal. Ráðgjafi og ráðþegi setja sig í hlutverk atvinnurekanda og 

atvinnuleitenda og taka upp viðtalið, síðan geta þeir hlustað aftur á upptökuna til að 

komast að því hvað betur mætti fara. Þetta getur hjálpað ráðþega að átta sig á ýmsu um 

viðtalshæfni sína, eins og til dæmis að hann sé of stuttorður í svörum eða talar of lágt 

(Amundson, 2018) 
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Hlaðvarp (e. podcast) er hljóðskrá sem hægt er að niðurhala eða hlusta á í gegnum 

snjalltæki. Þetta geta verið stakir þættir eða þáttaraðir og oftast er tekið fyrir ákveðið 

viðfangsefni til að fjalla um hverju sinni. Áheyrendur geta nálgast hlaðvörpin hvar og 

hvenær sem er, svo framarlega sem þeir séu tengdir við internetið (Hew, 2009). Náms- 

og starfsráðgjafar geta annað hvort búið til sitt eigið hlaðvarp eða bent ráðþegum á 

hlaðvörp sem þegar eru til og gætu nýst þeim. Einnig er hægt að virkja nemendur í náms- 

og starfsfræðslu og láta þá búa til stuttar upptökur um mismunandi nám og störf. Dæmi 

um íslenskt hlaðvarp er Dótakassinn sem er í umsjón Bóasar Valdimarssonar, sálfræðings 

hjá Menntaskólanum við Hamrahlíð, en þar fjallar hann meðal annars um andlega 

vellíðan, kvíða og frestunaráráttu (Bóas Valdórsson, e.d.). Hægt er að finna áhugaverð 

erlend hlaðvörp tengd náms- og starfsráðgjöf, þar á meðal er náms- og starfsráðgjafinn 

Tristram Hooley með hlaðvarp þar sem hann fer yfir margvísleg málefni eins og 

atvinnuleysi ungs fólks, stefnumótun stjórnvalda og stafræna ráðgjöf (Hooley, e.d.). Fleiri 

áhugaverð hlaðvörp er hægt að finna með því að nota til dæmis leitarorðin „career 

counseling podcast“. 

1.4.1.3. Myndir og myndbönd 

Notkun á myndrænu efni er ein leið til þess að auka fjölbreytileika í kennslu- og 

ráðgjafaðaferðum, hvort sem starfað er með börnum, unglingum eða fullorðnum. 

Myndasögur (e. comics) byggjast á því að nota myndir og texta til þess að varpa 

fram hugmynd eða segja sögu. Þessi leið hefur verið notuð í kennslu og ráðgjöf með 

nemendum til að efla þeirra listrænu hlið eða sköpunarhæfileika og þannig er hægt að 

sameina verkefnavinnu og áhugamál. Myndasögur er einnig leið til þess að segja frá sinni 

persónulegu sögu eða starfsþróun og getur sérstaklega hentað þeim sem eru feimnir eða 

hafa litla frásagnarhæfni (Wisenthal, 2017). Hægt er að nota miðla eins og Pixton, 

PowToon eða StoryboardThat en einnig er hægt að finna fjölmargar aðrar vefsíður með 

því að nota leitarorðin „comic strip maker“ eða „storyboard maker“   

Myndbandsupptaka er stundum notuð í ráðgjöf í því skyni að hjálpa ráðþega að 

átta sig á eiginleikum hans eða framkomu. Dæmi um slíkt er að ráðþegi átti sig á 

líkamstjáningu sinni og hvort hann myndi augnsamband við ráðgjafa, en með þessu móti 

er til dæmis hægt að undirbúa ráðþega fyrir atvinnuviðtal. Einnig er hægt að sýna ráðþega 

eigin framfarir, eða breytingar, með því að taka nokkur myndbönd með ákveðnu tímabili 
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þar sem ráðþegi sér umbreytingu á sjálfum sér í útliti eða hvernig hann ber sig, eins og til 

dæmis að hann sé orðinn öruggari með að tjá sig í tali eða léttara yfirbragð, en það getur 

virkað hvetjandi fyrir hann (Amundsson, 2018) 

Youtube er mikil auðlind þegar kemur að erlendum fræðslumyndböndum en þar 

er hægt að finna ýmislegt sem ráðþegi getur nýtt sér, eins og til dæmis myndbönd um 

framkomu í atvinnuviðtali, fræðslu um áhugasvið John Hollands og margt fleira. Ráðgjafar 

geta einnig fundið efni sem tengist starfi þeirra með því að nota leitarorðin „school 

counseling“ eða „career counseling“. 

1.4.1.4.  Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru mikið notaðir hér á landi (Hagstofan, 2014a) en geta 

reynst góð leið til að eiga samskipti við fjölskyldu, vini og samstarfsfélaga. Dæmi um 

samfélagsmiðla eru meðal annars Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat, en allir 

þessir miðlar ganga út á samskipti og bjóða upp á þann möguleika að efni eins og myndum 

eða myndböndum sé deilt. 

 Samkvæmt Kettunen, Vourinen og Sampson (2015) þá má skipta notkun 

samfélagsmiðla í ráðgjöf í fjóra þætti. Í fyrsta lagi er hægt að nota þá til að miðla 

upplýsingum og sem leið til að gera þjónustu náms- og starfsráðgjafa sýnilegra. Í öðru lagi 

er hægt að nota samfélagsmiðla í samskiptum við ráðþega sem viðbót við hefðbundna 

ráðgjöf. Það getur verið hentug leið fyrir ráðþega sem treysta sér ekki eða geta ekki mætt 

á staðinn, til að afla upplýsinga frá ráðgjafa. Í þriðja lagi geta samfélagsmiðlar virkað sem 

gagnvirkt vinnuumhverfi og þjónað tilgangi stafræns samkomustaðar þar sem náms- og 

starfsráðgjafar geta skipst á þekkingu sinni og reynslu. Þessir fyrstu þrír þættir eru svipaðir 

skiptingu Barnes, La Gro og Watts (2010) þar fjallað var um notkun á UST í ráðgjöf ýmist 

sem auðlind, samskiptaleið eða efnisgerð. Hins vegar hafa Kettunen, Vourinen og 

Sampson (2015) bætt við fjórða þættinum en það er um hvernig notkun ráðþega á 

samfélagsmiðlun hefur áhrif á hvernig náms- og starfsráðgjafar nota miðlana. Ef ráðgjafi 

deilir upplýsingum sem ráðþega finnast hagnýtar er mögulegt að ráðþegi deili þeim áfram 

til sinna vina og þannig verður til svokölluð samtvinningarráðgjöf (e. co-careering). Þá er 

ráðgjafi ekki lengur að sinna einstaklingsráðgjöf heldur er hann í hlutverki leiðbeinanda 

sem er aðeins ein af þeim mörgu upplýsingaauðlindum sem ráðgjafar geta fundið á 

veraldarvefnum.  
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1.4.1.5. Samvinna 

Þetta á sérstaklega við um nemendur á öllum skólastigum, en getur vissulega einnig 

gagnast eldri ráðþegum á vinnumarkaði. Meðal verkfæra sem nemendur geta notað 

þegar vinna á saman að einhverju verkefni eru Google Docs, en það er skjal sem geymist 

á veraldarvefnum og hópameðlimir geta nálgast það hvar sem er og geta einnig unnið í 

skjalinu á sama tíma, þar sem breytingar vistast í rauntíma. Slík vinna stuðlar að því að 

nemendur vinni gagnvirkt saman að skrifum og yfirlestri. Gagnaský (e. cloud storage) er 

önnur leið til að efla samvinnu hjá nemendum, en það er netþjónn sem geymir skjöl og 

gögn og hafa notendur aðgang í gegnum nettengingu. Nemendur geta deilt á milli sín 

verkefnum, fræðsluefni eða glósum í gegnum þjónustur eins og Google Drive eða 

Dropbox (Walker, Rosenblatt og McMahon, 2018).     

1.4.1.6. Tímalínur  

Ein leið til að skilja betur sögu eða starfsferil ráðþega er að fá hann til teikna upp tímalínu 

og merkja inn störf og aðra atburði sem skipta máli. Að kortleggja ferðalag sitt í gegnum 

starfssögu er góð leið til að leggja grunn að ráðgjafarferlinu (Amundsson, 2018). Í 

kenningu um óreiðu á starfsferli (e. The chaos theory of careers) eftir Pryor og Bright 

(2011) er fjallað um hvernig tilviljanir og óvæntir atburðir geta haft áhrif á starfsferil 

einstaklinga, áhuga þeirra og ákvarðanatöku. Með því að lista upp slíka atburði í tímalínu 

og skoða nánar þær brotamyndir (e. fractals) sem koma fram þar er hægt að gera 

samanburð á hegðunarmynstri og tilviljunarkenndri hegðun. Kenningasmiðir telja að 

þetta megi við eiginleika og áhugasvið viðkomandi. Náms- og starfsráðgjafar geta hannað 

tímalínur sjálfir eða aðstoðað ráðþega en ýmsar vefsíður má finna með leitarorðinu 

„timeline maker“. Einnig er hægt að finna sniðmát af tímalínu í Microsoft PowerPoint. 

1.4.1.7. Tölvuleikir 

Samþætting á námsefni og tölvuleikjum er leið til þess að auka fjölbreytileika í 

kennsluaðferðum og gerir nemendur virkari í að afla þekkingar á tilteknu efni (Shute, 

Ventura, Bauer, og Zapata-Rivera, 2009), en til dæmis er hægt er að nýta tölvuleiki til að 

auka skilning á atvinnulífinu og starfshæfni (Guillén-Nieto og Aleson-Carbonell, 2012; 

Yang, 2012). Tölvuleikjanotkun er einnig algeng meðal ungmenna og ráðgjafar gætu þurft 

að breyta nálgun sinni á ráðgjöf þegar tölvuleikjaspilarar (e. gamers) leita náms- og 

starfsráðgjafar, til þess að ná betur til þeirra. 
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Notkun tölvuleikja í náms- og starfsfræðslu: Hugtakið leikjavæðing (e. 

gamification) er aðferð til að virkja fólk, hvetja til aðgerða og efla nám og verkefni með 

því að nota leiki eða aðferðir sem byggja á leikjafræði (Kapp, 2012). Leikjavæðing í kennslu 

gengur út á að umbreyta verkefnum yfir í leik og gera þannig kennsluna fjölbreyttari og 

skemmtilegri fyrir nemendur. Í rannsókn frá árinu 2018 (Hummel, Boyle, Einarsdóttir, 

Pétursdóttir og Graur, 2018) var hannaður tölvuleikur með það markmið að efla 

starfsvitund og aðlögunarhæfni hjá íslenskum og rúmenskum nemendum. Niðurstöður 

sýndu að þeir þátttakendur sem gerðu verkefni í gegnum tölvuleikinn voru fljótari að 

tileinka sér skilning á flestum sviðum starfstengdri aðlögunarhæfni. Rannsakendur töldu 

tölvuleiki geti verið góð viðbót við hefðbundnar kennsluaðferðir og góð leið til að virkja 

nemendur með notkun tölvuleikja í margskonar verkefnavinnu í kennslu. Dæmi um leiki 

sem geta gert kennslu á náms- og starfsfræðslu fjölbreyttari hjá nemendum grunn- eða 

framhaldsskóla eru meðal annars sýndarveruleikaleikirnir Sims og MyTycoon, 

samvinnuleikinn Classcraft eða spurningakeppni í gegnum Kahoot!. Ráðgjafar geta leitað 

sér nánari upplýsingar um viðfangsefnið til dæmis með því að nota leitarorðin 

„gamification in career counselling“ eða „video games in career counseling“ 

Ráðþegar sem eru tölvuleikjaspilarar (e. gamers): Tölvuleikanotkun hefur aukist 

gríðarlega í vestrænum samfélögum undanfarin ár, en ekki er til mikið að rannsóknum á 

sviði náms- og starfsráðgjafar um hvernig megi vinna með ráðþega sem hafa tölvuleiki 

sem eina eða aðal áhugamál (Rochat og Armengol, 2018) og stunda jafnvel rafíþróttir (e. 

e-sports) (Martoncik, 2015). Margir tölvuleikir í dag ganga út á félagsleg tengsl á milli 

spilara þar sem þeir vinna saman að ákveðnu markmiði og stundum hannar  spilari sinn 

eigin gengil (e. avatar) sem hann notar í tölvuleiknum. Sá gengill sem spilari býr til 

endurspeglar oftar en ekki ýmist persónuleika, áhugamál eða annað sem hefur áhrif á 

sjálfsmynd spilarans (Quick, Atkinson og Lin, 2012). Samkvæmt Savickas (2011) er hægt 

að nýta eftirlætis sögupersónur, sjónvarpsefni eða leikjanotkun ráðþega til þess að fá 

betri innsýn í áhuga og hegðunarmynstur hans. Hjá ráðþegum sem hafa tölvuleiki sem 

aðal áhugamál þá gæti tölvuleikjahegðun gefið góða mynd af persónuleikaeinkennum og 

getur einnig hjálpað við að skilja sýn ráðþega á sjálfum sér og koma auga á styrkleika 

þeirra (Rochat og Armengol, 2018). Rochat og Armengol (2018) listuðu upp hliðstæðu 

tölvuleikja á RIASEC-sexhyrningi Hollands (1997) um áhugasvið, en þar hægt er að yfirfæra 
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áhugasvið tölvuleikja yfir á starfsáhugasvið. Dæmi um slíka yfirfærslu væri að sá ráðþegi 

sem hefur gaman að tölvuleikjum sem ganga út á samvinnu með öðrum spilurum og 

hjálpsemi til að ná sameiginlegu markmiði væri líklegur til að fá hátt skor á félagssviði, en 

sá ráðþegi sem sækir meira í leiki sem ganga út á samkeppni og stigatöflur væri líklegri til 

að vera staðsettur á athafnasviði. Með því að spyrja ráðþega um tölvuleikjahegðun hans 

getur ráðgjafi áttað sig betur á starfshæfni og áhugasvið hans. Athugun á starfshegðun 

tölvuleikjaspilara er nýtt viðfangsefni hjá náms- og starfsráðgjöfum og hefur ekki verið 

rannsakað mikið, en miðað við algengi tölvuleikjanotkunar hjá ungu fólki í hinum 

vestræna heimi í dag þá er vert að hafa þessa ráðgjafaleið í huga ef illa gengur að ná til 

ráðþega sem er tölvuleikjaspilari. Vert er að taka fram að ekki er nauðsynlegt að ráðgjafi 

hafi umtalsverða þekkingu á tölvuleikjum til að nýta slíkar aðferðir, en vissulega er kostur 

að hafa einhverja grunnþekking á heimi tölvuleikja til að nota þessar aðferðir sem 

leiðarvísi í ráðgjöf (Rochat og Armengol, 2018).  

 

Eftir þetta yfirlit um mismunandi notkunarmöguleika UST er ljóst að það er mikið 

til af vefsíðum og stafrænum miðlum sem náms- og starfsráðgjafar geta nýtt sér í ráðgjöf, 

hvort sem það er sem auðlind, samskiptaleið eða til að búa til efni. Slíkir miðlar gera 

ráðgjafaleiðirnar ekki einungis fjölbreyttari heldur liggur hér einnig tækifæri til að nýta 

tæknina til að ná til breiðari ráðgjafahóps, eins og til dæmis ungs fólks. Ungu fólki í dag 

stendur til boða alls konar tæknilegir valkostir sem ekki voru áður fyrr, eins og tölvuleikir, 

og getur það framboð haft áhrif á hvernig ráðgjöf fer fram. Ungt fólk í auknum mæli að 

helga frítíma sínum í tölvuleikjum og fyrir náms- og starfsráðgjafa sem vinna með ungum 

ráðþegum er vert að hafa í huga að mögulega njóta þau góðs af annars konar 

ráðgjafaleiðum en tíðkast hefur seinustu áratugi. Í næsta kafla verður farið yfir hvaða 

viðhorf og upplifun ungt fólk hefur á tækninotkun og stafrænum samskiptum. 

1.5. Innfæddir netverjar  

Þær hröðu tækniframfarir sem hafa orðið seinustu áratugi eru einstakar í 

mannkynssögunni og mikill munur er á umhverfinu sem börn alast upp í dag og því 

umhverfi sem ömmur þeirra og afar þekktu í sinni æsku. Sú kynslóð sem mun leita til 

náms- og starfsráðgjafa á komandi árum hefur og mun alast upp í umhverfi þar sem 
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tæknin og internetið er hluti af þeirra daglega lífi og hefur verið alla tíð. Þessi hópur kallast 

innfæddir netverjar (e. digital natives). Höfundur hugtaksins var Marc Prensky (2001) og 

fjallaði hann um það kynslóðabil sem myndast á milli á innfæddra netverja og aðfluttra 

netverja (e. digital immigrants). Prensky vildi meina að sá hópur fólk sem fæddist 1980 

eða seinna flokkist sem innfæddir netverjar og þeir sem eldri eru kallist aðfluttir netverjar. 

En þær miklu tækniframfarir sem hafa orðið síðustu 20 ár hafa leitt til þess að þetta 

aldursbil var endurskoðað og hefur Søren Shults Hansen (2012) skilgreint innfædda 

netverja þá sem fæddust 1994 og seinna, en það ár opnaðist veraldarvefurinn heiminum 

í núverandi mynd. Líkt og Prensky leggur Hansen áherslu á að innfæddir netverjar hugsi 

og vinni úr upplýsingum á annan hátt en fyrri kynslóðir og það þurfi því aðrar áherslur 

þegar kemur að fræðslu eða ráðgjöf. Síðan Prensky kom fyrstur fram með þetta hugtak 

hefur það víða verið notað við rannsóknir á þessum hóp. Peter Vogel (2015) fjallar til að 

mynda um þetta í bók sinni „Generation Joblesss“ og tekur undir með Prensky og Hansen 

um að innfæddir netverjar og aðfluttir netverjar séu tveir mjög mismunandi hópar. Til að 

takast á við vandamál innfæddra netverja, eins og til dæmið aukið atvinnuleysi þeirra á 

meðal, þarf að nota aðrar ráðgjafaleiðir en hefur verið gert hingað til. Innfæddir netverjar 

eru vanir því að stór hluti persónulegra samskipta fari fram í gegnum stafrænar leiðir eins 

og tölvupóst eða samfélagsmiðla og gera svo ráð fyrir samskonar samskiptaleiðum á 

öðrum sviðum lífs síns, eins og til dæmis í starfi. Fleiri rannsóknir benda til þess að ungt 

fólk kjósi frekar að nota stafrænar samskiptaleiðir eins og tölvupósta og samfélagsmiðla 

(Brimrose, Barnes og Attwell, 2010; Hooley, Hutchinson, & Watts, 2010; Kettunen, 

Vuorinen, & Sampson, 2013). Viðtöl við framhaldsskólanema hér á landi gefa einnig  til 

kynna að ungt fólk sjái mikinn hag af náms- og starfsfræðslu í gegnum internetið og 

samfélagsmiðla. Þannig væri hægt að ná betur til þessa hóps og auka aðsókn að náms- og 

starfsráðgjöfum (Hildur Mist L. Pálmadóttir, 2019).  

Það bendir því ýmislegt til að ungir ráðþegar framtíðar (og nútíðar) sækist eftir að 

stafrænar samskiptaleiðir séu notaðar meira þegar kemur að ráðgjöf. En ef ráðgjafar ætla 

að komast á móts við þessa eftirspurn með því að nota stafræna ráðgjöf þá þarf að huga 

að innleiðingarferlinu. 
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1.6. Innleiðing á stafrænni ráðgjöf 

Í dag er erfitt að komast hjá því að hafa ekki einhverskonar grunnhæfni á tölvur og aðra 

tækni þar sem hún kemur við sögu á mörgum sviðum bæði starfs og einkalífs. Þar sem 

tækninni fleygir stöðugt fram er mikilvægt að fá tækifæri til þess að þróa nýja hæfni til að 

halda í við hinn stafræna heim (Coward, 2018).  

Þegar innleiða skal stafræna ráðgjöf á vinnustað er mikilvægt að gera það á 

skipulagðan hátt. Til að byrja með er mælt með að koma á laggirnar nokkrum 

viðmiðunarreglum sem farið er eftir til þess að auka gæði ráðgjafaleiðarinnar. Dæmi um 

slíkar viðmiðunarreglur eru: 

Að þekkja tæknina á vinnustaðnum. Hér er átt við að ráðgjafi skuli þekkja og kunna 

á þau forrit eða þá miðla sem notuð eru á hans vinnustað. Þá er sérstaklega hugsað um 

öryggisstillingar og aðrar stafrænar ráðstafanir sem gerðar eru til þess að vernda 

persónuupplýsingar um ráðgjafa. Ráðþegi þarf að vera búinn undir það að geta lýst fyrir 

ráðgjafa hvernig öryggi upplýsinga hans er tryggt þannig að hann treysti ráðgjafa og 

stofnun hans fyrir sínum upplýsingum (Graff og Hekcer, 2010). 

Að meta getu ráðþega. Stafræn hæfni ráðþega getur verið mismikil og ráðgjafi 

verður að meta hverju sinni hvort stafræn ráðgjöf sé gagnleg ráðþega. Dæmi um 

spurningar sem þarf að hafa í huga við slíkt mat eru: Hvers konar samskiptaleiðum óskar 

ráðgjafi eftir? Hvernig getur hæfni og þekking ráðgjafa á tölvur og internetið haft áhrif á 

ráðgjöfina? Hefur ráðgjafi næga hæfni til að nota ritað mál sem samskiptaleið? (Suler, 

2001) 

Skipulag á skjalavinnslu. Ráðlagt er að ráðgjafi haldi utan um þau skriflegu gögn 

sem snerta ráðþega, þar á meðal tölvupósta, netspjall og öll önnur samskipti sem hafa 

verið í gegnum stafræna miðla og að það sé gert samkvæmt öryggisstöðlum og 

lagasetningum sem gilda í landinu (Graff og Hekcer, 2010). 

Eins og hér hefur komið fram er mikið framboð af ýmiss konar stafrænum miðlum 

og samskiptaleiðum sem hægt er að nýta í stafrænni ráðgjöf. Það er ekki alltaf leikur einn 

að nýta þessa möguleika. Algengt er að innleiðingarferlið taki tíma og að það þurfi að læra 

af mistökum hverju sinni í ferlinu. Til að nýta möguleika starfrænnar ráðgjafar á 

árangursríkan hátt með ráðþega þarf að finna og nota réttar upplýsingar, uppfæra 
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verkferla í samræmi við tækniframfarir og til að gera ráðgjöf einstaklingsmiðaða þarf 

notkun á ráðgjafaleiðinni að vera í samræmi við aðstæður og þarfir hvers ráðþega. Að 

koma á fót árangursríkri nýtingu á stafrænni ráðgjöf og að ábyrgjast réttar grunnstoðir 

getur verið stór áskorun því skipulag á notkun upplýsinga og samskiptatækni í náms- og 

starfsráðgjöf getur verið flókið fyrirbæri. Ekki eru aðeins til fjölmargar mismunandi lausnir 

og upplýsingaveitur, heldur þurfa yfirmenn og aðrir aðilar sem sjá um stefnumótun og 

innleiðingu á stafrænni ráðgjöf að vera meðvitaðir um hvaða lausnir eru í boði og hvaða 

möguleika ráðgjafaleiðin skapar en einnig hvaða takmarkanir geta staðið í veginum 

(Cedefop, 2018).  

Við innleiðingu á stafrænni ráðgjöf er hægt að líta til fyrirmynda í öðrum löndum, 

eins og til dæmis frá Danmörku. Þegar netráðgjafasetur var sett á laggirnar þar í landi 

þurftu ráðgjafar að finna stafrænum samskiptum á milli ráðgjafa og ráðþega farsælan 

farveg. Hér var um að ræða innleiðingu á nýrri ráðgjafaleið, stafrænni ráðgjöf, þar sem 

ráðgjafar gátu ekki lengur hitt ráðþega augliti til auglitis og kallaði innleiðingin á nýjar 

aðferðir til að tryggja áframhaldandi gæði ráðgjafarinnar. Netráðgjafar söfnuðu saman 

reynslu sinni af bæði hefðbundinni ráðgjöf og stafrænni ráðgjöf og úr þeirri vinnu var búið 

til 4S líkanið um stafræn samskipti (Jensen, 2019).    

1.6.1. 4S líkanið um stafræn samskipti 

Í Danmörku er að finna vefgátt sem ber nafnið Uddannelsesguiden og inniheldur hún 

ýmsar upplýsingar um nám og störf þar í landi. Inn á þessari vefgátt er einnig að finna 

ráðgjafagáttina e-Vejledngin en þar er boðið upp á stafræna ráðgjöf og geta ráðþegar haft 

samskipti við ráðgjafa ýmist í gegnum netspjall, tölvupóst, símtal eða myndsímtal 

(Uddannelsesguiden, e.d.). E-Vejledning var opnuð árið 2011 og eitt af þeim verkfærum 

sem ráðgjafar nota þar í dag, í stafrænum samskiptum við ráðþega, er samskiptalíkan sem 

á frummálinu er kallað 4K model (Jochumsen, 2012). Á íslensku er þetta þýtt sem 4S 

líkanið og standa S-in fjögur fyrir samband (d. kontakt), samningur (d. kontrakt), samskipti 

(d. kommunikation) og sögulok (d. konklusion). Þessi fjögur stig innihalda svo þrjú lög, 

markmið (d. mål), hlutverk ráðgjafa (d. forholdemåder) og verkfærakistu (d. værktøjer). 

Þessu líkani er ætlað að vera haft til hliðsjónar í síma, netspjalli eða tölvupósti og aðstoða 

ráðgjafa við að fara kerfisbundið í gegnum ráðgjafarferlið með því að hafa í huga hvert 

markmið og hlutverk hans er og velja frasa og spurningar úr verkfærakistunni (Jensen, 
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2019; Uddannelsesguiden, 2020). Líkanið var, meðal annars, byggt á kenningu Carl Rogers 

um persónumiðaða ráðgjöf og leggur áherslu á að mynda traust ráðgjafasamband og að 

aðstoða ráðþega að finna sína leið í átt að breytingum eða vexti (Jensen, 2019; Rogers, 

1979). Á mynd 1 má sjá íslenska þýðingu af 4S líkaninu og eru eftirfarandi lýsingar byggðar 

á efni bæði frá vefsíðu Uddannelsesguiden (2020) og netráðgjafanum Jensen (2019). 

 

Mynd 1: 4S líkanið 

Samband: Fyrsta stig 4S líkansins um stafræn samskipti á milli ráðgjafa og ráðþega 

er að ná sambandi. Á því stigi er markmiðið að komast að því af hverju ráðþegi hafði 

samband og hvar hans vandi liggur, en einnig að leggja grunn að góðu og traustu 

ráðgjafarsambandi sem er svo byggt ofan á á næstu stigum. Í þessu ferli felst hlutverk 

ráðgjafa í því að nota virka hlustun, sýna samhygð og spegla tilfinningar ráðþega. Hvort 

sem samskiptin fara fram í síma, netspjalli eða í tölvupósti þá fjallar líkanið um mikilvægi 

þess að gera samskiptin persónuleg og einstaklingsmiðuð og til þess að gera það getur 

ráðgjafi nýtt frasa og spurningar úr verkfærakistunni. Þar er meðal annars lagt til að nota 

fornafn ráðþega og einnig að sýna honum áhuga, dæmi: „Þetta eru spennandi valkostir 

sem þú ert að skoða, Gísli“. Í símtali og í netspjalli er svigrúm til að spyrja ráðþega ýmissa 

bakgrunnsspurninga í rauntíma en í tölvupósti er líklegra að lengra líði á milli svara og 
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einnig getur komið upp að annar ráðþegi taki við samtalinu á einhverjum tímapunkti, en 

þá er mikilvægt að skýra frá þeim breytingum, til dæmis „Hún Elín áframsendi erindi þitt 

á mig þar sem ég hef unnið mikið með slík verkefni áður“ eða „Ég heiti Sigurgeir og mun 

taka við erindi þínu þar sem Sara er fjarverandi næstu daga“. Með því að útskýra slíkar 

breytingar fyrir ráðþega þá er áfram byggt ofan á samband frá fyrri ráðgjafa og einnig 

komið í veg fyrir að ráðþegi upplifi óöryggi eða fari í uppnám við að fá tölvupóst frá öðrum 

aðila. Það ferli sem fer fram á þessu stigi leggur grunn að næsta stigi þar sem ráðgjafi og 

ráðþegi gera samning um hlutverk ráðgjafarinnar. 

 Samningur: Þegar ráðgjafi hefur lagt grunn að traustu sambandi við ráðþega er 

komið að samningsstiginu, en þar vinna ráðgjafi og ráðþegi í sameiningu að því markmiði 

að staðsetja ráðþega og lista upp væntingar hans til ráðgjafarinnar. Hlutverk ráðgjafa á 

þessu stigi er að nota samantekt til að útlista vanda ráðþega og til að skýra hvaða 

væntingar hann hefur til ráðgjafarinnar. Á þessu stigi þarf ráðgjafi jafnframt að meta hvort 

stafræn ráðgjöf henti ráðþega eða hvort mögulega ætti að skoða aðrar leiðir, eins og 

hefðbundna ráðgjöf augliti til auglitis. Hér þarf meðal annars að meta hvort ráðþegi hafi 

næga stafræna hæfni til þess að geta notað stafræna ráðgjöf, eins og til dæmis hvort hann 

geti tekið á móti tveimur eða fleiri vefslóðum í einu, eða að kanna hvort möguleiki sé á 

því að skrifleg samskipti henti ráðþega ekki vegna námsörðugleika eða annars vanda. 

Hlutverk ráðgjafa felst einnig í því að komast að kjarna málsins og til þess getur hann 

notað verkfærakistuna til að skipuleggja samtalið með spurningum eins og „Hvað vilt þú 

að við skoðum fyrst?“, „Eigum við að byrja á að ræða um…?“. Ef um símtal eða netspjall 

er að ræða getur verið gagnlegt að benda ráðþega á að skrifa hjá sér minnispunkta úr 

samtalinu, en ef samskipti fara fram í tölvupósti þá getur ráðþegi nálgast þær upplýsingar 

sem ráðgjafi sendir hvenær sem er. Í tölvupósti gæti ráðgjafi einnig þurft að skrifa langan 

texta með ýmsum hagnýtum upplýsingum en þá er gott að hefja samtalið á að útskýra 

ferlið „Fyrst mun ég koma með tillögur að námsleiðum sem þú gætir haft áhuga á og svo 

mun ég gefa þér hagnýt ráð um hvernig þú getur haldið áfram leit þinni“. 

 Samskipti: Á samskiptastiginu fer ráðgjöfin fram. Markmið þess er að ráðgjafi og 

ráðþegi vinni í sameiningu að þeim vanda sem lagður var fram á samningsstiginu, meti 

hann og skoði frá mismunandi hliðum. Hlutverk ráðgjafa í því ferli er að skoða nánar hvað 

felst í vanda ráðþega og hvetja hann til aðgerða eða breytinga. Á þessu stigi getur ráðgjafi 
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einnig sett tiltekin vanda í nýtt samhengi í þeim tilgangi að ráðþegi geti virt hann fyrir sér 

frá mismunandi sjónarhornum og mögulega fundið nýjar leiðir til leysa hann. Í ráðgjöf 

sem fer fram augliti til auglitis fylgjast ráðgjafar með ýmsum óyrtum vísbendingum (e. 

meta-communication) um líðan ráðþegans, eins og til dæmis með því að horfa á 

líkamsbeitingu, en þegar samskipti fara fram í síma, netspjalli eða með tölvupósti er ekki 

hægt að fylgjast með slíkum táknum. En þótt að ráðgjafi og ráðþegi sjái ekki hvorn annan 

þá getur ráðgjafi samt sem áður „lesið á milli línanna“ í frásögnum ráðþega. Hvort sem 

það er í síma eða í skriflegum samskiptum þá er mikilvægt að ráðgjafi taki eftir 

vísbendingum sem gætu til dæmis gefið til kynna að eðli vandans sé annars er lagt var 

upp með á samningsstiginu.  

Í starfrænum samskiptum á samskiptastiginu er hægt að nota verkfærakistuna í 

þrennum tilgangi. Í fyrsta lagi til þess að kynnast betur reynslu og umhverfi ráðþega, til 

dæmis „Hefur þú verið í svipaðri stöðu áður og hvað gerðir þú þá?“ eða „Hefur þú rætt 

við foreldra eða vini um áform þín?“.  Í öðru lagi er hægt að nýta verkfærakistuna til þess 

að grennslast fyrir um framtíðaráform ráðþega með því, meðal annars, að spyrja „Hefur 

þú velt fyrri þér möguleikanum…?“, „Hvað ef…?“ eða „Hvar sérð þú sjálfan þig eftir 10 

ár?“. Í þriðja lagi geta ráðgjafar sett fram verkefni eða markmið fyrir ráðþega, til dæmis 

„Prófaðu að gera lista yfir kosti og galla“ eða „Gætir þú hugsað þér að gera … sem 

markmið fyrir næstu viku?“. Einnig þarf ráðgjafi að setja fram upplýsingar sínar á 

skipulagðan hátt. Ef að ráðgjafi bendir ráðþega á ákveðnar vefsíður skal leiðbeina honum 

varðandi hvaða innihald sér þar að finna, til dæmis „Hér er tengill á vefsíðuna 

Næstaskref.is, en þar má finna upplýsingar um … sem þú getur nýtt þér til að …“. Í 

tölvupóstasamskiptum getur ráðþegi skoðað upplýsingarnar aftur og aftur eftir 

hentugleika en þegar samtalið fer fram í síma eða á netspjalli er gott að minna ráðþega á 

að skrifa niður vefslóðina eða geyma hana til þess að hann geti skoðað efnið aftur seinna. 

Einnig er mikilvægt að gefa ráðþega svigrúm til að vega og meta þær upplýsingar sem 

hann fær frá ráðgjafa. Í tölvupósti er auðvelt að veita slíkt svigrúm þar sem ráðþegi getur 

skrifað ráðgjafa til baka þegar honum hentar, en það gefur honum tíma til þess að íhuga 

innihald póstsins, lesa hann aftur yfir og endurskoða það sem kemur þar fram. Aftur á 

móti myndast ekki sama svigrúm í síma eða í netspjalli og verður ráðgjafi að hafa það í 

huga á meðan samtali stendur, mögulega þarf að takmarka magn upplýsinga og gera 
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áform um annað samtal seinna. Í netspjalli og símtali getur líka komið upp sú staða að 

ráðgjafi þurfi svigrúm til að afla sér upplýsinga til að aðstoða ráðþega, þá er hægt að grípa 

til frasa úr verkfærakistunni og segja til dæmis „Getur þú hinkrað á meðan ég spyr 

samstarfsfélaga minn?“ eða „Ég þarf að afla mér frekari upplýsinga um þetta, má ég hafa 

samband við þig eftir…?“.  

Sögulok: Á þessu stigi er ráðgjöfinni að ljúka og farið er yfir árangur samskiptanna, 

það er hvort ráðþegi sé komin nær því að leysa þann vanda sem kom fram á 

samningsstiginu. Á þessu lokastigi er markmiðið að meta niðurstöður ráðgjafarinnar og 

hvetja ráðþega til þess að taka virkan þátt í að leysa vanda sinn, hver sem hann kann að 

vera. Hlutverk ráðgjafa er að draga saman helstu atriði sem hafa komið fram í ráðgjöfinni 

og ganga úr skugga um að ráðþegi búi yfir þeirri þekkingu sem hann þarf til að hrinda 

fyrirætlunum sínum í framkvæmd. Í verkfærakistunni eru dæmi um hvernig er hægt að 

ljúka samtali við ráðþega, „Eins og við ræddum um þá ættu þín næstu skref að vera…“„Er 

eitthvað sem er óljóst?“,  „Ég mæli með að þú skoðir vel vefsíðu skólans og einnig er hægt 

að fá að tala við náms- og starfsráðgjafa þar ef þú hefur fleiri spurningar“. Gott er að ljúka 

samtalinu með hvatningu eins og „Gangi þér vel“ og minna ráðþega á að honum sé alltaf 

velkomið að hafa aftur samband við ráðgjafa eða stofnunina ef hann þarf á frekari 

aðstoða að halda. 

Þessi fjögur stig mynda hring sem leiðir ráðgjafann úr einu stigi yfir í það næsta, 

en einnig er hægt að taka skref til baka, fara aftur í samningsstigið og endurskoða 

vandann. Líkanið er byggt upp til notkunar í stafrænni ráðgjöf en virkar einnig vel í ráðgjöf 

sem fer fram augliti til auglitis, en formbygging þess hjálpar ráðgjafa að byggja ráðgjöfina 

upp á skipulagðan hátt (Jochumsen, 2012). Eins og kom fram byggist líkanið á kenningu 

Carls Rogers um persónumiðaða ráðgjöf en þar leggur Rogers áherslu á að koma fram við 

ráðþega sem jafningja og skapa ákveðin skilyrði í umhverfinu sem fá ráðþega til að finna 

sjálfur sinn eigin farveg til vaxtar og þroska (Rogers, 1961). Samkvæmt Rogers (1979) þarf 

ráðgjafi að vera einlægur og gegnsær í samskiptum sínum við ráðþega, skapa andrúmsloft 

sem einkennist af umhyggju, viðurkenningu og sýna skilyrðislaust jákvætt viðhorf 

gagnvart ráðþega, burt séð frá skoðunum hans, viðhorfi og hegðun. Þannig byggist upp 

traust á milli þeirra og meiri líkur eru að fá fram uppbyggilega breytingu hjá ráðþega. 

Ráðþegi er líklegri til að opna sig ef hann er í öruggu umhverfi þar sem honum líður vel og 



34 

finnur fyrir hlýju viðmóti frá ráðgjafa, sem samþykkir hann fordómalaust eins og hann er 

(Rogers, 1979 og Rogers, 1961). Til þess að ná þessu trausti þarf ráðgjafi að sýna samhygð 

(e. empathy) gagnvart ráðþega. Þetta gerir hann með því að setja sig í spor ráðþega og sjá 

tilveruna út frá hans sjónarhorni, en aðferðin sem hann notar til þess er virk hlustun (e. 

active listening). Með virkri hlustun öðlast ráðgjafi dýpri skilning á því hvað er að gerast 

innra með ráðþega (Rogers, 1979). Kenning Rogers kemur sterkt fram á fyrsta stigi 4S 

líkansins en á sambandsstiginu er lögð áhersla á að ráðgjafi leggi grunn að traustu 

ráðgjafarsambandi, sýni samhygð og noti virka hlustun. Í stafrænum samskiptum, eins og 

netspjalli eða tölvupósti,  mætti yfirfæra virka hlustun yfir í virkan lestur en hann er dæmi 

um hvernig kenningin er löguð að nýjum samskiptaleiðum. 

Með því að bjóða upp á stafræn samskipti fjölgar ráðgjafi þeim leiðum sem eru í 

boði fyrir ráðþega til þess að nálgast ráðgjöf. Ráðþegi gæti til dæmis verið feiminn við að 

mæta á staðinn eða tala í síma og kosið frekar að nota netspjall eða tölvupóst, en þá 

verður ráðgjafi að vera tilbúinn að verða við þeirri bón. Hluti af því að byggja traust 

ráðgjafarsamband er að virða hvaða miðil ráðþegi vill nota og með því að hafa verkfæri 

eins og 4S líkanið ættu ráðgjafar að geta komist á móts við slíkar óskir. Í 4S líkaninu er UST 

notuð sem samskiptaleið með því að bjóða ráðþegum að sækja ráðgjöf meðal annars í 

gegnum netspjall og tölvupóst. Hvort sem náms- og starfsráðgjafi ætlar að nýta UST sem 

auðlind, samskiptaleið eða efnisgerð í sinni stafrænni ráðgjöf, að þá er mikilvægt að 

þekkja hvaða kosti ráðgjafaleiðin hefur en jafnframt hvaða atriði ber að varast þegar hún 

er notuð.   

1.7. Helstu kostir og ókostir stafrænnar ráðgjafar 

Aukin notkun á upplýsinga- og samskiptatækni í náms- og starfsráðgjöf hefur, eins og allt 

annað, sína kosti og galla. Þetta ferli er í sífelldri þróun og ný vandamál geta komið upp 

eftir því sem tæknin þróast, ásamt því að geta veitt gömlum vandamálum nýjar lausnir. 

En hvernig hefur reynst að nota stafræna ráðgjöf í samskiptum við ráðþega? Ýmsar 

erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað bæði ráðþegum og ráðgjöfum þykja vera 

kostir og ókostir stafrænnar ráðgjafar eftir að hafa notað þá ráðgjafaleið. 



35 

1.7.1. Helstu kostir stafrænnar ráðgjafar 

Stafræn ráðgjöf hefur ekki aðeins verið rannsökuð hjá náms- og starfsráðgjöfum heldur 

einnig hjá til dæmis félagsráðgjöfum og sálfræðingum. Árið 2015 birtist kanadísk 

rannsókn Mishna, Bogo og Sawyer þar sem unnið hafði verið úr gögnum í 4 ár þar sem 

félagsráðgjafanemar í vettvangsnámi voru ýmist með ráðþega í stafrænni ráðgjöf eða 

hittu þá í eigin persónu.  Niðurstöður sýndu að ávinningur af því að nota stafrænnar 

ráðgjafar var margskonar. Í fyrsta lagi fögnuðu ráðþegar auknu aðgengi að ráðgjafa sínum, 

sértaklega þeir sem glímdu við þunglyndi sem gat hamlað því að þeir færu út úr húsi, þá 

fannst þeim mikill kostur að geta nálgast ráðgjafann sinn heiman frá og fengið stuðning 

þar. Ráðgjafarnir voru á sama máli og nefndu jafnframt að nú gátu ráðþegar fengið 

ráðgjöf, og fjarlægð eða tímaleysi var ekki hindrun í að hitta ráðgjafann. Í öðru lagi var 

„nafnleynd“ (e. anonymity) samskiptanna talinn kostur. Þótt flestir ráðþegar hafi í raun 

komið undir nafni, þá töluðu margir um að þeir hafi frekar safnað kjark í að opna sig 

varðandi viðkvæm málefni sem þau hefðu ekki endilega gert í eigin persónu, erfiðara 

hefði verið að tala um málið en að skrifa um það. Þar kom einnig upp kostur varðandi 

ritað mál, en mörgum ráðþegum fannst það mikill ávinningur að geta lesið aftur yfir 

tölvupóstana, hvort sem það voru góð ráð eða hughreystandi orð. Aftur á móti fannst 

bæði ráðgjöfum og ráðþegum vanta leiðir til að koma tilfinningum og viðbrögðum á 

framfæri með stafrænni ráðgjöf og var það talinn einn af ókostum. En ráðgjafar gripu þó 

til þess að nota hornklofa til þess að tjá viðbrögð í tölvupóstasamskiptum, til dæmis þegar 

[kinka kolli og brosi] var hluti af svari og fannst ráðþegum þetta bæta að einhverju leyti 

upp fyrir að vera ekki að tala við ráðþegan í eigin persónu (Mishna, Bogo og Sawyer, 

2015).  

 Þessi rannsókn endurspeglar niðurstöður fleiri rannsókna á þessu viðfangsefni. 

Helstu kostirnir við notkun á stafrænni ráðgjöf eru í fyrsta lagi aukið aðgengi. Líkt og í 

rannsókn Mishna, Bogo og Sawer (2015) þá er þessi þáttur talinn vera mjög mikilvægur 

ávinningur þess að nota stafræna ráðgjöf. Fyrir hin almenna ráðþega sparar það tíma að 

þurfa ekki að ferðast til og frá ráðgjafa auk þess sem meira svigrúm gefst til að svara og 

skoða skilaboð á þeim tíma sem þeim hentar, sem er hagsbót því það býður upp á aukinn 

sveigjanleika, í stað þess að ráðþegi þurfa bíða eftir að komast að í viðtalstíma hjá ráðgjafa 

(Sampson, 1998; Sampson & Bloom, 2001; Malone, 2007; Lísa María Kristjánsdóttir, 2015). 
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Slíkt fyrirkomulag virðist henta sérstaklega vel fyrir yngri ráðþega sem alist hafa upp við 

internetnotkun og samfélagsmiðla sem hluta af daglegum samskiptum við aðra (Scoda og 

Andrei, 2016; DeSilets, 2011). Einnig er þetta til hagsbóta fyrir þá sem eiga erfitt með að 

ferðast til ráðgjafa eða geta það alls ekki, til dæmis ráðþegar sem búa út á landi, eru í 

fjarnámi eða glíma við veikindi eða einhverskonar hreyfihamlanir eða fötlun (Scoda og 

Andrei, 2016; Suler 2004). En stafræn ráðgjöf bíður ekki aðeins upp á tímasparnað heldur 

einnig fjárhaglegan ávinning, bæði fyrir ráðþega og ráðgjafa. Ráðgjafi sem ætlar einungis 

að sinna stafrænni ráðgjöf (eða að mestu leyti) þarf ekki að greiða fyrir leigu á 

skrifstofurými heldur getur sinnt vinnu sinni heima fyrir og sparað þannig háar upphæðir 

(Esere, Omotosho og Idowu, 2012). Fjárhagslegur ávinningur fyrir ráðþega felst í sparnaði 

þegar kemur að samgöngum en auk þess getur hann nálgast, sér að kostnaðarlausu, 

fræðsluefni á internetinu en þar er að finna margskonar heimasíður, gagnabanka og 

vefgáttir um nám og störf (Watts, 2001; Hooley, Hutchinson og Watts, 2010).  

Í öðru lagi var nafnleynd talin vera mikill kostur samkvæmt ráðþegum í rannsókn 

Misna, Bogo og Sawyer (2015), en þeir voru líklegri til þess að ræða viðkvæm málefni við 

ráðgjafann ef þeir þurftu ekki að tala við hann augliti til auglitis. Þessar niðurstöður hafa 

einnig komið fram í fleiri rannsóknum en það að geta skýlt sér á bakvið tölvuskjá virðist 

veita ráðþega ákveðið öryggi og frelsi til að geta opnað sig um viðkvæm, erfið eða 

vandræðaleg málefni, eins og til dæmis atvinnuleysi eða brotthvarf úr skóla (Lange, van 

de Ven og Schrieken, 2003). Nafnleysi, eða að hitta ekki ráðgjafa í eigin persónu, getur 

einnig komið í veg fyrir fordóma eða sleggjudóma út frá staðalímyndum, 

minnihlutahópum eða öðru sem gæti haft áhrif á upplifun ráðþega og ráðgjafa hver á 

öðrum og samskiptum þeirra á milli (Mallen, Vogel og Rochlen, 2005). Ástæður ráðþega 

fyrir að velja stafræna ráðgjöf virðast vera nafnleysi og einnig þægindi við meiri 

sveigjanleika og aukin aðgengi (Young, 2005).  

 Í þriðja lagi virðist það henta ráðþegum vel þegar samskiptin eru skrifuð, eins og 

t.d. í gegnum tölvupóst. Fyrir ráðþega getur verið mikill kostur að geta lesið aftur yfir 

skilaboð frá ráðgjafa hvort sem þau innihalda einfaldar upplýsingar, hvatningu eða leiðir 

til að setja sér markmið. Það að vista samskiptin, lesa þau aftur yfir og ígrunda skilaboðin 

og hvernig þau gagnast manni getur virkað sem græðandi ferli í átt að sjálfsþekkingu eða 

ákvörðunartöku (Rochlen, Zack og Speyer, 2004). Þetta á einnig við um ráðgjafann þar 
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sem hann getur gefið sér tíma lesa skilaboðin vandlega, velta fyrir sér innihaldi þeirra, 

íhuga tilfinningar eða vangaveltur sem geta komið upp eða gefið sér tíma í upplýsingaleit 

(Suler, 2004) 

  Í fjórða lagi er aukið aðgengi að gríðarlegu magni upplýsinga mikill kostur, bæði 

fyrir ráðþega og ráðgjafa. Í dag er til fjöldinn allur af stafrænum gagnabönkum, 

heimasíðum og þróuðum leitarvélum sem geta aðstoðað ráðþega í leit sinni, hvort sem 

það eru almennar upplýsingar eins og hvernig skuli búa til ferilskrá, eða þegar verið er að 

sækjast eftir sérhæfðari upplýsingum eins og úrræði fyrir einstakling með mikla 

sérhæfingu á ákveðnu sviði. En það að geta fundið sérhæfðar upplýsingar sem henta 

tilteknum ráðþega er dæmi um hvernig hægt er að veita ráðþega einstaklingsmiðaða 

þjónustu, sem er einmitt eitt af hlutverkum náms- og starfsráðgjafa (Hooley, Hutchinson 

og Watts, 2010; Sampsons, 1998). Einnig býður internetið upp á notkun ýmissa 

mismunandi stafrænna miðla til að miðla efni til ráðþega, eins og til dæmis infógröf, 

myndbönd netspjöll o.fl. og þannig er hægt að hámarka nýtingu á boðskiptaleiðum til 

ráðþega (Sampson og Bloom, 2001). 

1.7.2. Helstu ókostir við stafræna ráðgjöf 

 Þótt tæknin bjóði upp á margvíslega möguleika til að bæta náms- og starfsráðgjöf þá eru 

líka ýmsir vankantar sem þarf að hafa í huga. Hér verður fjallað um þau vandamál sem 

geta komið fram þegar stafræn ráðgjöf er notuð. 

Í fyrsta lagi að þá getur það mikla upplýsingamagn, sem fjallað var um áðan sem 

kost, einnig verið ókostur. Ekki er víst að allar upplýsingar séu gagnlegar eða að gæði 

þeirra séu tryggð með vísindalegum aðferðum eða náms- og starfsferilskenningum 

(Sampson og Bloom, 2001; Sampson, Shy, Offer & Dozier, 2010). Annar vandi við 

sjálfshjálparmiðla, eins og heimasíður eða sjálfspróf, er að þegar slíkar upplýsingar 

gagnast ekki. Þá er upplýsingum um hvert skal snúa sér til að fá til dæmis ráðgjöf frá náms- 

og starfsráðgjafa oft ábótavant (Scoda og Andrei, 2016).  

Í öðru lagi reynir á stafræna hæfni ráðgjafa eigi hann að ráða úr þessum hafsjó 

upplýsinga og meta réttmæti þeirra. Ekki er hægt að ábyrgjast að það nám sem ráðgjafi 

hefur sótt sér eða reynsla hans og þekking hafi undirbúið hann fyrir að nýta sér stafræna 

miðla í ráðgjöf og þar með ekki víst hvort hann búi yfir þeirri hæfni sem þarf til að vega 
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og meta þær upplýsingar sem birtast á stafrænum miðlum (Gore og Leuwerke, 2008, 

Scoda og Andrei, 2016). Innleiðing á stafrænni ráðgjöf á vinnustað ráðgjafa kann einnig 

að hafa verið ábótavant (Sampson og Bloom, 2001). Það er því mikilvægt að mikil  

umræða eigi sér stað meðal ráðgjafa um þá miðla og upplýsingaveitur sem eru í boði. 

Einnig þarf slík umræða að eiga sér stað á milli ráðgjafa og ráðþega, til að vega og meta 

þær upplýsingar sem eru í boði á veraldarvefnum í dag (Sampson, Shy, Offer og Dozier, 

2010). 

 Í þriðja lagi getur fjarvera óyrtra upplýsinga eins og svipbrigðum, líkamsstellingu 

og möguleikinn á  að lesa á milli línanna talin vera ókostur í stafrænni ráðgjöf, sérstaklega 

ef farið er í flókin málefni eins og sjálfsskoðun (Childress, 1998; Mishna, Bogo og Sawyer, 

2015). Af þessum ástæðum getur komið upp misskilningur í gegnum stafræn samskipti 

eins og til dæmis tvíræðni í skilaboðum eða óvissa um tilfinningar (Omoteso, 2012). 

Myndsímtöl geta að mörgu leyti bætt upp fyrir þennan skort á líkamlegri nánd í ráðgjöf 

því þar getur ráðþegi greint ýmsar vísbendingar um líðan eða ástand út frá hegðun 

ráðgjafa (Gore og Leuwerke, 2008). Það er þó líka ýmis vandamál sem geta komið upp við 

notkun á myndsímtölum eins og flökt eða truflanir í hljóði og mynd vegna lélegrar 

nettengingar, eða möguleiki á því að samband rofni og þá þurfi að hringja aftur. Það er 

því mikilvægt að bæði ráðþegi og ráðgjafi sýni þolinmæði og séu viðbúnir slíkum 

uppákomum (Jones og Stokes, 2009; Graff og Hacker, 2010) 

Í fjórða lagi þurfa ráðgjafar að hafa það í huga að ekki allir ráðþegar hafa aðgang 

að nettengdum tækjum eða fullnægjandi stafræna hæfni til þess að nýta sér upplýsingar 

og samskiptatækni í ráðgjöf (Remley og Herlihy, 2010, Scoda og Andrei, 2016). Sá ráðþegi 

sem hefur ekki mikla hæfni eða þekkingu á upplýsingalæsi á erfiðara með að nýta sér 

stafræna ráðgjöf og leita sér upplýsinga á internetinu sem gætu hjálpað honum í 

ákvörðunartöku eða leit (Hooley, Hutchinson og Watts, 2010)  

Í fimmta lagi hafa rannsóknir sýnt fram á að það sem ráðþegum finnist eitt helsta 

áhyggjuefnið varðandi stafræna ráðgjöf er hætta á ónægu öryggi persónulegra upplýsinga 

sem geymdar eru á stafrænan hátt (Young, 2005, Sampson og Bloom, 2001). Erfitt er að 

tryggja fullkomið öryggi upplýsinga eins og minnispunkta ráðgjafa um ráðþega, 

tölvupósta og önnur samskiptagögn sem geymd eru á veraldarvefnum, þrátt fyrir notkun 

á tæknilegum vörnum eins og dulkóðum (e. encryption) eða eldveggjum (e. firewalls) 
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(Niles og Harris-Bowlsbey, 2012) og ætti ráðgjafi að upplýsa ráðþega um þetta þegar notast 

ef við stafræna ráðgjöf, ef ráðþegi er ekki þegar meðvitaður um slíkt (Chope, 2009).  

Eftir þessa upptalningu á ókostum stafrænnar ráðgjafar má sjá að sum atriði, eins 

og hæfni ráðgjafa að lesa úr og meta réttmæti upplýsinga, voru einnig vandamál fyrir tíma 

internetsins. En aukin notkun á UST, bæði hjá almenningi og í ráðgjöf, hefur leitt til þess 

að slík vandamál eru líklegri til þess að koma upp í ráðgjöf sem fer fram á netinu (Sampson 

og Osborn, 2015). Það er því mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar séu meðvitaðir um 

þessi vandkvæði og hátti ráðgjöf samkvæmt því, eins og til dæmis með því að upplýsa 

ráðþega um mögulegan misskilning sem gæti komið upp í tölvupóstasamskiptum, 

truflanir vegna tæknilegra vandamála eða mögulegrar hættu á aðgengi þriðja aðila að 

persónuupplýsingum. 

Nú hefur verið farið yfir ýmsa nýja notkunarmöguleika, vefsíður og miðla sem hægt 

er að nýta í stafrænni ráðgjöf, sem og farið yfir hverjir kostir og ókostir ráðgjafaleiðarinnar 

eru. Þegar valin er nýr stafrænn miðill til að nota ráðgjöf veður þó að hafa í huga hversu 

vel hann samræmist kenningum innan náms- og starfsráðgjafar og að stafrænni miðillinn 

sinni því hlutverki að byggja ofan á þær kenningalegu stoðir sem þegar eru til og hafa 

mótað ráðgjafaleiðir í gegnum söguna.  

1.8. Starfsferilskenningar, stafræn ráðgjöf og fjórða iðnbyltingin 

Saga stafrænnar ráðgjafar hefur að mörgu leyti snúist um það að nota UST til að bæta 

aðgengi að þjónustu, líkt og áður hefur komið fram. Nútímaviðfangsefni, eins og fjórða 

iðnbyltingin og notkun á stafrænni ráðgjöf, geta fengið okkur til að horfa á eldri kenningar 

á nýjan hátt og hér verður farið í hvernig slík viðfangsefni geta ýmist haft áhrif á túlkun 

eða virkað sem viðbót til að aðlagast breyttum heimi og aukinni notkun á UST í daglegu 

lífi. Fyrst verður skoðað hvernig breytt landslag á vinnumarkaði og áhrif fjórðu 

iðnbyltingarinnar geta mótað nýja sýn á hugsmíðakenningu Savickas um þróun á 

starfsferil. Þar á eftir verður kenning um hugræna úrvinnslu upplýsinga skoðuð og meðal 

annars kannað hvernig hægt er að nota stafræna miðla sem auðlind í upplýsingaöflun. 
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1.8.1. Hugsmíðakenning Savickas um starfsferil 

Hugsmíðakenning Mark Savickas um starfsferil (e. career constuction theory, 

skammstafað CCT) gengur út á að við séum sífellt að þróa okkar eigið sjálf, getu, hæfni og 

áhugasvið. Störfin sem einstaklingar sinna skipta máli við þessa þróun en einnig reynsla 

þeirra, hvort þeir hafi ákveðna framtíðarsýn og þá hver hún er, en einnig skiptir máli hvert 

einstaklingar telja sitt hlutverk vera í samfélaginu (Savickas, 2005). Samkvæmt Savickas 

(2005) er það undir einstaklingnum komið hvernig starfsferillinn þróast, hver og einn býr 

til sína starfssögu út frá reynslu og framtíðarhorfum. Starfsferillinn er í stöðugri mótun því 

breytingar geta komið fram hvenær sem er, bæði hjá einstaklingum sjálfum og einnig í 

umhverfi hans. En í síbreytilegu umhverfi þá skiptir miklu máli að hver og einn kunni að 

skapa sig sjálfan, viti hver hann er og hafi hæfnina til að laga sig að breytingum (Savickas, 

2005). Fjórða iðnbyltingin (e. the fourth industrial revolution) hefur einmitt haft 

umtalsverð áhrif á breytingar á vinnumarkaði meðal annars með aukinni stafvæðingu (e. 

digitization) og sjálfvirkni (e. automation) starfa. Þessi bylting er talin hafa mjög mikil 

samfélagsleg- og efnahagslega áhrif,  meðal annars þau að fjöldi starfa mun þurrkast út, 

sum störf geta breyst mikið og fleiri ný störf myndast. Slíkar breytingar á vinnumarkaði 

hafa áhrif á starfsval einstaklinga, starfsþróun og starfsráðgjöf (Hirchi, 2018)  

Savickas fjallar um þrjú viðmið hugsmíðakenningar sinnar um starfsferil en það eru  

starfsáhugi (e. vocational personality), aðlögunarhæfni (e. adaptability) og lífsþemu (e. 

life-themes). Með starfsáhuga er átt við þá hæfni sem einstaklingur hefur þróað út frá 

áhuga sínum. Ýmislegt getur haft áhrif á þessa þróun en persónuleiki okkar og áhugi 

þróast frá barnæsku. Meðal áhrifaþátta má nefna fjölskyldu, vini, og starfsumhverfi sem 

móta þannig skoðanir okkar og viðhorf (Savickas, 2005). Annað megininntak 

hugsmíðakenningu Savickas um starfsferil er aðlögunarhæfni. Ólíkt starfsáhuga, þar sem 

einstaklingur velur sér stefnu að ákveðnum starfsvettvangi, þá beinist aðlögunarhæfni 

meira að því hvernig einstaklingur skapar og þróar starfsferilinn sinn. Við getum þróað 

okkar eigin starfsferil með því að aðlaga hegðun okkar, viðhorf og hæfni að nýjum og 

breyttum vinnuaðstæðum- eða umhverfi (Savickas, 2013). Savickas (2013) bendir einnig 

á að oftast höfum við litla stjórn á því sem gerist í kringum okkur og margar af þeim stóru 

breytingum eða áföllum sem verða á starfsferli okkar séu af völdum ytri áhrifa. En þegar 

slíkar breytingar verða þá skiptir máli hvernig einstaklingurinn tekst á við nýjar aðstæður 

og hvernig hann aðlagast breytingum. Þriðja viðmið Savickas er lífsþema, en það er 
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ákveðið mynstur sem má finna í lífs- og starfssögu einstaklings. Þar kemur fram hvað 

liggur að baki ákvörðunum fólks og hvernig það hefur tekist á við breytingar (Savickas, 

2005).  

Hirschi (2017) segir að kenning Savickas eigi vel við þær hröðu 

vinnumarkaðsbreytingar sem hafa orðið í fjórðu iðnbyltingunni, en hún er einmitt dæmi 

um atburð í umhverfi okkar sem við höfum litla stjórn á. Kenning Savickas fjallar um hvað 

einstaklingar geta sjálfir gert til að takast á við slíkar breytingar og með hvaða leiðum þeir 

geta haldið áfram að þróa starfsferil og -hæfni, en þar getur UST og stafræn ráðgjöf 

aðstoðað. Til að þróa starfsáhuga er hægt að nota veraldarvefinn sem auðlind og skoða 

þar mismunandi störf og námsleiðir, s.s. að taka rafræna áhugasviðskönnun til að 

kortleggja betur hvaða starfssviðum viðkomandi gæti hugsað sér að starfa á. Til að finna 

lífsþemu ráðþega er til dæmis hægt að setja upp stafræna tímalínu með ýmsum vefsíðum 

og miðlum. Önnur hugmynd að verkefni væri að ráðþegi myndi velja sér þrjú myndbönd 

á YouTube, skrifa stuttan texta um af hverju þessi myndbönd hefðu orðið fyrir valinu og 

hvaða þýðingu þau hefðu fyrir hann persónulega. Í þessari frásögn geta komið fram 

upplýsingar um persónuleg gildi og annað sem skiptir ráðþega máli í lífinu með hætti sem 

erfiðara væri að fá fram með stöðluðum áhugasviðskönnunum. Ráðgjafi og ráðþegi geta 

svo í sameiningu borið kennsl á munstur og þemu í þessari frásögn ráðþega (Galvin, 2010).   

Hér á Íslandi hefur fjórða iðnbyltingin sett svip sinn á atvinnulífið og talið er að með 

aukinni sjálfvirknivæðingu á íslenskum vinnumarkað muni um 28% starfa annað hvort 

verða fyrir verulegum breytingum eða hverfa alveg (Huginn Freyr Jónsson, Guðmundur 

Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir og Kristinn R. Þórisson, 

2019). Þær breytingar sem hafa orðið á vinnumarkaði í fjórðu iðnbyltingunni, hér á landi 

sem og erlendis, hafa haft áhrif á þróun starfsferils og eftir því sem fleiri ný störf myndast 

reynir á aðlögunarhæfni einstaklinga á þessum breytta markaði. Náms- og starfsráðgjafar 

geta meðal annars aðstoðað fólk við að tengja saman fyrri og framtíðar starfsreynslu og 

einnig að sjá tækifærin í fjölbreyttari starfsreynslu (Hirchi, 2018). Ráðgjafar gegna því 

mikilvægu hlutverki í þessari þróun og geta nýtt sér UST bæði sem auðlind og 

samskiptatæki til að aðstoða ráðþega við að þróa starfsferil sinn á tímum fjórðu 

iðnbyltingarinnar.  
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1.8.2. Kenning um hugræna úrvinnslu upplýsinga 

Kenningin um hugræna úrvinnslu upplýsinga (e. cognitive information processing theory, 

CIP) var sett fram af Sampson, Peterson, Lenz, Reardon og Saunders á tíunda áratugnum. 

Í stuttu máli miðar hún að hjálpa einstaklingum að skilja sína eigin hugrænu úrvinnslu og 

hvernig hún hefur áhrif á ákvarðanatöku náms- og starfsferils þeirra. Út frá því er hægt 

að meta vanda ráðþega með því að skoða hvaða hugsanir hamla  ákvarðanatöku varðandi 

nám eða starf (Sampson, Peterson, Lenz, Reardon og Saunders, 1996). Kenningin er 

forskriftarkenning og sem bendir til að hún sýni árangursríkar leiðir í átt að 

ákvörðunartöku. Tvö lykilhugtök kenningarinnar eru pýramídi um ákvörðunartöku (e. 

pyramid of information processing domains) og hringrás árangursríkar ákvörðunartöku 

(e. the CASVE cycle) (María Dóra Björnsdóttir, Sif Einarsdóttir og Jónína Kárdal, 2008). 

Pýramídi um ákvörðunartöku lýsir ákvarðanatöku einstaklings og þeim tengslum 

sem eru á milli þekkingar hans á sjálfum sér og vinnumarkaði og færni hans til að taka 

ákvarðanir varðandi nám og störf. Pýramídinn skiptist í þrjú þrep, neðst er 

þekkingargrunnur, í miðjunni er svið ákvörðunartöku og efst er framkvæmd og úrvinnsla. 

Þessum þrepum verður stuttlega lýst hér.  

 

Mynd 2: Pýramídi um ákvörðunartökuferli 

Þekkingargrunnurinn á neðsta þrepinu skiptist í sjálfsþekkingu og svo þekkingu á 

valmöguleikum. Með sjálfsþekkingu er átt við það sem einstaklingurinn hefur lært um 

sjálfan sig, meðal annars út frá samskiptum við aðra, fyrri reynslu og námsárangri. Hér eru 
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persónuleg gildi, áhugi og hæfni skoðuð sérstaklega. Þekking á valmöguleikum felst aftur 

á móti í því að sameina nýjar og gamlar upplýsingar um nám og störf sem eru í boði 

(Sampson, Peterson, Lenz, Reardon og Saunders, 1996). Svið ákvörðunartöku sem er í 

miðju pýramídans snýst um hvernig einstaklingurinn lærir að taka ákvörðun. Ráðþegi þarf 

að vinna úr upplýsingum um bæði sjálfan sig og framboði á námi og störfum (neðsta 

þrepið) og taka ákvörðun út frá þeim upplýsingum. Á þessu þrepi er CASVE-hringurinn 

staðsettur, eða hringrás árangursríkar ákvörðunartöku, en hann inniheldur fimm stig.  

 

Mynd 3: Hringrás árangursríkrar ákvörðunartöku (CASVE cycle) 

Fyrsta stigið er boðskipti (e. communication) en þar áttar einstaklingurinn sig á 

þörfinni fyrir ákvörðunartöku, á öðru stigi hefst greiningarferli (e. analysis) á vandanum, 

á þriðja stigi hefst samantekt (e. synthesis) þar sem valmöguleikar eru þrengdir niður og 

eftir það hefst fjórða stigið en það er mat (e. value) á valmöguleikunum en þá eru kostir 

og gallar hvers valmöguleika skoðaðir, ásamt því að vega og meta út frá áhugasviði og 

forgangsröðun. Á fimmta stigi er að lokum framkvæmd (e. execution) þar sem 

einstaklingurinn tekur ákvörðun eða framkvæmir val sitt (Sampson, Peterson, Lenz, 

Reardon og Saunders, 1996; María Dóra Björnsdóttir, Sif Einarsdóttir og Jónína Kárdal, 

2008).  

 Efst í pýramídanum er síðan svið framkvæmdar og úrvinnslu en þar hugsar ráðþegi 

meðvitað um ákvörðun sína og veltir henni fyrir sér. Þegar ráðþegi hugsar um ákvörðun 

sína og veltir henni fyrir sér notast hann ýmist við neikvætt eða jákvætt sjálfstal og 
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sjálfsmeðvitund um hvað hann er að gera og af hverju. Að lokum er hann meðvitaður um 

hvar hann er staddur í lausnarferlinu  og hvað hann þarf til þess að leysa vandann 

(Sampson, Peterson, Lenz, Reardon og Saunders, 1996). 

Í kenningunni um hugræna úrvinnslu upplýsinga er hægt að nýta UST bæði sem 

upplýsingaauðlind en einnig sem samskiptaleið. Ráðgjafi getur vísað ráðþega á vefsíður 

sem geta aðstoðað hann í ákvörðunartökuferlinu sínu. Í greiningarferlinu í CASVE-

hringnum getur ráðgjafi til dæmis bent ráðþega á hvar hægt er að finna upplýsingar um 

mismunandi námsleiðir sem ráðþegi hefur áhuga á. Ráðþegi getur svo skoðað þá 

möguleika þegar honum hentar til að vega og meta kosti og galla hverrar námsleiðar til 

þess að fækka (eða fjölga) valkostum. Ráðþegi hefur greiðan aðgang að miklu magni 

upplýsinga til að hjálpa sér við ákvörðunartöku en það er mikilvægt að ráðgjafi vísi honum 

á bæði viðeigandi og áreiðanlegar upplýsingar sem hægt er að treysta (Sampson og 

Vuorinen, 2012). Í þessu ferli er líka hægt að nýta UST sem samskiptaleið þar sem samtal 

fer fram til dæmis í gegnum tölvupóst, netspjall eða myndsímtal. Stafræn ráðgjöf með 

þessu sniði getur hentað sérstaklega vel fyrir þá sem eiga erfitt með að koma á staðinn 

að hitta ráðgjafa, hvort sem það er vegna fjarlægðar, sérþarfa eða vinnu, en einnig fyrir 

þá sem kjósa frekar þessa ráðgjafaleið (Sampson og Vuorinen, 2012). Stafræn ráðgjöf 

getur því virkað sem hagnýt viðbót við hefðbundna ráðgjöf sem fer fram í eigin persónu 

þegar kemur að ákvörðunarferlinu og getur notkun á pýramídanum og hringrásinni 

stuðlað að því að stafræn ráðgjöf fari fram með skipulögðum og markvissum hætti. 

Ráðgjafi þarf þó að hafa í huga hvort ráðþegi hafi nægan skilning á notkun á stafrænum 

miðlum eða stafræna hæfni til að geta nýtt sér slíka ráðgjafaleið. Til að meta það er hægt 

að nota svo kallað tvívíddarlíkan.  

1.8.3. Tvívíddarlíkanið 

Það getur verið misjafnt hve langt ráðþegi er kominn í ákvörðunarferlinu eða hversu 

tilbúinn hann er yfir höfuð til að taka framtíðarákvörðun um nám eða störf. Höfundar 

kenningarinnar um hugræna úrvinnslu upplýsinga (CIP) settu einnig fram svokallað 

tvívíddarlíkan (e. two-dimendsional model) sem sýnir tengslin á milli þess hversu 

reiðubúinn einstaklingurinn er í ákvörðunartökuferli varðandi nám og störf og hvaða 

ráðgjafainngrip er talið henta með hliðsjón af því. Þetta byggir á notkun kenningarinnar 
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um hugræna úrvinnslu upplýsinga. Tvívíddarlíkanið skiptist í fjóra þætti og er einstaklingur 

staðsettur á einhverjum af þessum fjórum þáttum, eftir því hvar hann er staddur í 

ákvörðunarferlinu og hversu umfangsmikið inngrip eða þjónustu hann þarf. Líkanið 

skiptist í margbreytileg áhrif (e. complexiity) og færni (e. capability) og geta einstaklingar 

verið metnir ýmist lágir, í meðalagi eða háir á þessum þáttum.  

 

Mynd 4: Tvívíddarlíkanið 

Þessi aðferð er notuð í ráðgjafasetri Florida State University en þar meta ráðgjafar 

hvar ráðþegar er staddir í ákvörðunarferlinu. Ef ráðþegarnir eru til dæmis metnir með háa 

færni og lítið af margbreytilegum áhrifum í umhverfinu er metið sem svo að þeir geti nýtt 

sér tölvurými eða bókasafn stofnunarinnar og aflað sér sjálfir upplýsinga um nám og störf. 

Þessi hópur þyrfti þá ekki sérstakt viðtal við ráðgjafa né hópráðgjöf, ólíkt þeim sem eru 

metnir með lága færni og/eða mikið af margbreytilegum áhrifum, en þeir einstaklingar 

eru metnir sem lítt tilbúnir fyrir ákvörðunartöku og þurfa þar af leiðandi meiri þjónustu, 

ráðgjöf og stuðning. Með þessari skimun er verið að meta þörf á sem hagkvæmastan hátt 

fyrir bæði ráðþega og ráðgjafasetrið með því að eyða ekki tíma í viðtöl og ráðgjöf til þeirra 

sem eru mjög reiðubúnir til að taka ákvörðun (Sampson, Peterson, Reardon og Lenz, 

2000; María Dóra Björnsdóttir, 2007).  



46 

Með því að nota tvívíddarlíkanið er hægt að nýta UST til að gera náms- og 

starfsráðgjöfina einstaklingsmiðaðri og skilvirkari. Þeir einstaklingar sem eru metnir mjög 

tilbúnir til ákvörðunartöku á tvívíddarlíkaninu geta hjálpað sér sjálfir og nýtt sér 

veraldarvefinn til þess að finna þær upplýsingar sem þeir þurfa til að taka ákvörðun. Þeir 

sem þurfa miðlungs stuðning frá ráðgjafa gætu þurft að hitta ráðgjafa fyrst í eigin persónu 

þar sem ráðgjafi vísa á vefsíður sem gætu komið að gagni, en eftir það geta ráðgjafi og 

ráðþegi ákveðið sín á milli einn eða fleiri samskiptamiðla, eins og tölvupóst eða 

vídeósímtöl, og samskiptamáti þeirra í framhaldinu verður í formi stafrænnar ráðgjafar. 

Ef einstaklingur þarf aftur á móti mjög mikinn stuðning er ekki víst að stafræn ráðgjöf sé 

rétta leiðin fyrir hann og líklegt er að hann þurfi meiri stuðning frá ráðgjafa augliti til 

auglitis. En þótt ráðþegi sé metinn með mikla stuðningsþörf getur hann seinna fært sig 

upp um stig eftir því sem hann kemst lengra áfram í ákvörðunartökuferlinu (Sampson, Shy 

og Cooley, 2008; Raimo Vuorinen og Sif Einarsdóttir, 2019, munnleg heimild). Með því að 

nota tvívíddarlíkanið er hægt að gera þjónustu náms- og starfsráðgjafa skilvirkari og 

þannig skapast meiri tími og aukið svigrúm til að vinna með þeim sem þurfa meiri stuðning 

eða eru með flóknari vanda. Þessi aðferð hefur verið notuð hjá ráðgjafasetri 

Flórídaháskólans en hún hentar vel til þess að meta hverjir geta nýta sér stafræna ráðgjöf. 

1.9. Stafræn náms- og starfsráðgjöf á Íslandi 

Eins og komið hefur verið inn á hefur vinnumarkaður tekið miklum breytingum samhliða 

fjórðu iðnbyltingunni, bæði hérlendis og erlendis, og það sama á við um tækni- og 

netnotkun. Netnotkun er orðin mjög algeng og sérstaklega hjá yngri kynslóðum, sem 

dæmi eru nær 96% ungs fólks á aldrinum 15-24 ára í Evrópu með aðgang að internetinu 

samanborið við 80% af heildaraldursbilinu (International Telecommunication Union, 

2017). Hlutfall einstaklinga hér á landi sem hafa aðgang að tölvum og interneti er enn 

hærra, en tölur frá 2014 sýna að 98% landsmanna á aldrinum 16-74 ára höfðu farið á netið 

á þriggja mánaða tímabili áður en spurningalistanum var svarað (Hagstofa Íslands, 2014a). 

Sama ár notuðu 95% einstaklinga tölvupóst, 84% notuðu samfélagsmiðla og 51% höfðu 

átt rafræn símtöl eða setið fjarfundi (Hagstofa Íslands, 2014b). Það kemur því á óvart að 

þrátt fyrir hátt hlutfall netnotkunar hér á landi þá stendur Ísland frekar aftarlega miðað 

við Norðurlöndin þegar kemur að ýmsum sviðum stafrænnar samskiptatækni, eins og til 

dæmi í stafrænni samkeppnishæfni í viðskiptum og stafrænni opinberi þjónustu (Kjarninn, 
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2018; Stjórnvísi, 2019). Íslendingar virðast því langflestir nota internetið og stafræna 

miðla í sínu daglega lífi, en hvað er vitað um notkun á stafrænni ráðgjöf á meðal íslenskra 

náms- og starfsráðgjafa? 

1.9.1. Íslenskar rannsóknir á stafrænni ráðgjöf 

Stafræn náms- og starfsráðgjöf hefur ekki mikið verið rannsökuð hér á landi. Álfhildur 

Eiríksdóttir framkvæmdi megindlega rannsókn árið 2011 á stöðu stafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar á Íslandi og skoðaði viðhorf ráðgjafa til hennar og hver reynsla þeirra væri 

á þessu sviði. Niðurstöður hennar sýndu að flestir náms- og starfsráðgjafar höfðu 

einhvern tímann notað stafræna ráðgjöf en hún var þó lítill hluti af starfi þeirra og reynsla 

þeirra hvorki mikil né fjölbreytt. Það sem íslenskum náms- og starfsráðgjöfum fannst helst 

vanta á þeim tíma var stafrænn gagnagrunnur um nám og störf sem væri aðgengilegur 

bæði ráðþegum og ráðgjöfum. Margt hefur breyst í tækniheiminum á þeim átta árum sem 

liðin eru síðan sú rannsókn var gerð, þar á meðal nýir og vinsælir stafrænir miðlar sem 

hafa rutt sér til rúms í daglegu lífi fólks, þar á meðal Instagram, Snapchat, og Pinterest.  

Tvær eigindlega rannsóknir hafa einnig verið framkvæmdar á efninu, nýlegast MA 

rannsókn sem Hildur Mist gerði vorið 2019 en þar er ljósi varpað á hvernig náms- og 

starfsráðgjafar gætu aukið aðgengi að starfsfræðslu með því að nota samfélagsmiðla 

(Hildur Mist L. Pálmarsdóttir, 2019). Lísa María Kristjánsdóttir gerði lokaverkefni sitt árið 

2015 sem var eigindleg rannsókn um Framtíðarmöguleika rafrænnar náms- og 

starfsráðgjafar á Íslandi en þar kom meðal annars fram að íslenskum ráðgjöfum fannst 

vera vöntun á vefgátt um nám og störf á Íslandi. En síðan þá hefur verið unnið að hönnun 

á náms- og starfsráðgjafarvef sem nefnist næstaskref.is. 

1.9.2. Stafrænn gagnagrunnur um nám og störf  

Eins og hefur komið fram í fyrri rannsóknum þá töldu náms- og starfsráðgjafar skorta 

stafrænan gagnagrunn um nám og störf á Íslandi. Fyrirmyndir að gagnagrunninum voru 

til erlendis en hér vantaði grunn sem var unnin út frá íslensku samfélagi og væri 

aðgengilegur  ráðgjöfum jafnt sem ráðþegum.  

Saga Næsta skref.is hófst á árunum 2010-2012 þegar byrjað var að leggja línurnar 

fyrir heildstæðum upplýsinga- og ráðgjafavef um nám og störf, en lítið var til af íslensku 

upplýsinga og fræðsluefni á veraldarvefnum (Arnar Þorsteinsson, 2018). Árið 2013 var 

lagt af stað með samstarfsverkefni á milli Sérfræðiseturs í ævilangri náms- og starfsráðgjöf 
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(SÆNS) og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins undir stjórn Guðbjargar Vilhjálmsdóttir. 

Verkefnið fólst í því að þróa uppbyggingu vefgáttarinnar Næsta skref.is. Fengnir voru 

erlendir ráðgjafar, James Sampson frá Flórídaháskólanum og Raimo Vuorinen frá 

Háskólanum í Jyväskylä, til að aðstoða við þróun á vefgáttinni og var verkefnið upphaflega 

styrkt af IPA-áætlun Evrópusambandsin (e. Instrument for Pre-accession Assistance). 

Forsendur um fjárhagsstyrk frá IPA-áætluninni voru þó brostnar þegar ríkisstjórn Íslands 

sleit viðræðum við Evrópusambandið árið 2014 og var í framhaldi samið um að 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins tæki yfir verkefnið (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg 

Hanna Björnsdóttir, 2013; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 2019, munnleg heimild) 

Fyrsta útgáfa vefsíðunnar Næsta skref.is var formlega opnuð af Guðbjörgu 

Vilhjálmsdóttur á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 26. nóvember 2014. 

(Starfsgreinasamband Íslands, 2014). Þegar þarna var komið að sögu hafði grunnur 

vefsíðunnar verið hannaður og hún innihélt gagnagrunn yfir bæði starfslýsingar og 

námslýsingar og lögð höfðu verið drög að áhugakönnun. Á næstu árum var 

gagnagrunnurinn uppfærður og endurbættur og árið 2016 voru komnar um 320 lagfærðar 

lýsingar inn á vefinn. Þróun vefsíðunnar hélt áfram og í upphafi árs 2018 fékk heimasíðan 

allsherjar yfirhalningu þar sem bæði útlit og innihald voru uppfærð og tekin til 

endurskoðunar, ásamt því að leyst var úr ýmiss konar tæknilegum vanda. Sú uppfærsla 

þykir hafa gengið vonum framar og inniheldur vefsíðan í dag gagngrunn með rúmlega 250 

starfslýsingum og um 100 námslýsingum, þar eru einnig upplýsingar um raunfærnimat, 

framhaldsfræðslu og ráðgjöf og auk þess er hægt að taka áhugakönnun á vefsíðunni 

(Arnar Þorsteinsson, 2018).  

1.9.3. Stafrænt fræðsluefni og íslenskar vefsíður  

Fleiri skref hafa verið tekin hér á landi til að færa náms- og starfsráðgjöf nær hinum 

stafræna heimi, til dæmis býður Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands upp á netspjall á 

sinni heimasíðu ásamt því að verkefnið Námsvalshjólið hefur verið birt á síðu háskólans 

til að hjálpa nemendum að velja sér námsleið (NSHÍ, 2019; Háskóli Íslands, 2019). Nýlega 

var einnig opnaður vefurinn Nám og störf.is, en þar er áhersla lögð á iðngreinar og 

upplýsingar um nám og störf sem tengjast þeim, námssamninga og starfskynningar. 

Einnig er þar að finna verkefnabanka fyrir skóla þar sem náms- og starfsráðgjafar eða 

kennarar geta sótt ýmis verkefni fyrir nemendur sína eða ráðþega um ákvörðunartöku, 
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ferilskráagerð og hvernig megi vinna úr áhugakönnun svo dæmi séu tekin (Nám og störf.is, 

2019). Í verkefnabankanum er líka hægt að finna krækjur á íslenskt náms- og 

starfsfræðsluefni eins og Stefnan sett! og Margt er um að velja, en hvort tveggja er 

námsefni ætlað grunnskólanemum. Á heimasíðu Stefnan sett! eru verkefnablöð og 

kennsluleiðbeiningar um náms- og starfsval, ásamt einfaldri áhugasviðskönnun og er 

efnið ætlað nemendum á unglingastigi í grunnskóla (Stefnan sett.is. 2011). Margt er um 

að velja er einnig ætlað nemendum á unglingastigi en er þó umfangsmeira en Stefnan 

sett! Námsefnið samanstendur af 19 nemendaverkefnum og hverju verkefni fylgja  

kennsluleiðbeiningar, en markmiðið er að nemendur öðlist færni í að taka ákvörðun 

varðandi nám og störf. Leitast er eftir því að vekja áhuga þeirra á að fræðast um 

menntakerfið og atvinnulífið. Margt er um að velja byggir á kanadísku efni sem var þýtt 

og staðfært af Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur árið 1993 í þrjár mismunandi vinnubækur, en 

árið 2004 var efnið sameinað, uppfært og fært yfir á rafrænt form sem hægt væri að 

nálgast á veraldarvefnum. Nýlega var námsefnið endurútgefið með fimm nýjum 

verkefnum og er aðgengilegt öllum á vef Menntamálastofnunar (Berglind Melax, Berglind 

Helga Sigurþórsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Helga Helgadóttir, 2019). 

Aðrar heimasíður sem hjálpa fólki í leit sinni að námi eða starfi er Áttavitinn.is, en 

þar er upplýsingagátt í eigu Hins hússins sem miðuð er að ungu fólki á aldrinum 16-25 ára. 

Á síðunni má finna ýmsan fróðleik um nám, störf, samfélagið og daglegt líf (Áttavitinn.is, 

2019). Fyrir þá sem huga að námi erlendis þá býður heimasíðan Fara bara.is upp á 

upplýsingar og samstarf við Evrópu og Norðurlöndin. Vefurinn er á vegum 

Rannsóknarmiðstöðvar Íslands og Sambands íslenskra námsmanna erlendis (Fara bara.is, 

2019).  

Þótt enn sé langt í land miðað við nágrannalönd okkar þá virðist sem á Íslandi fjölgi  

útgefnu efni hægt og bítandi og að UST sé nýtt í auknum mæli í fræðslumálum náms- og 

starfsráðgjafar. Aukin fjölbreytni og úrval af stafrænu efni og vefsíðum getur reynst vel 

þegar kemur að upplýsingaöflun og stafrænum samskiptum, bæði fyrir ráðgjafa og 

ráðþega, en til þess að geta nýtt þessar auðlindir og samskiptaleiðir þurfa báðir aðilar að 

hafa einhverja grunnhæfni í stafrænu umhverfi og tölvum og tækni. 
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1.10. Stafræn hæfni 

Það er óhætt að segja að stafræn hæfni (e. digital competence, digital skills) sé mjög 

mikilvæg í nútíma samfélagi en stafræn hæfni er talin ein af lykilhæfni 21. aldar (Laar, 

Deursen, Djiik, Haan, 2017). Þetta hugtak er sífellt í þróun samhliða framförum í 

tækniheiminum en í dag er stafræn hæfni í fyrsta lagi skilgreind sem þekking og færni í að 

nota stafræna miðla og upplýsinga- og samskiptatækni í vinnu, skóla eða daglegu lífi. Í 

öðru lagi er stafræn hæfni skilgreind sem getan til að meta slíka tækni, að miðla henni 

með gagnrýnum hætti og einnig að vera fær um að nýta sér sömu tækni eða stafræna 

miðla til að leysa vandamál eða skapa nýtt efni. Í þriðja lagi er með stafrænni hæfni átt 

við hæfni einstaklings til að vera þátttakandi í stafrænu samfélagi, með því að eiga 

samskipti, eiga í samstarfi og deila upplýsingum í gegnum veraldarvefinn (Ilomäki, 

Paavola, Lakkala og Kantosalo, 2016; Ferrari, 2012). Slík hæfni er sérstaklega mikilvæg 

þegar kemur að því að sækja um störf og það að öðlast nýja þekkingu á tækni og 

stafrænum miðlum getur opnað ýmsar dyr á atvinnumarkaðinum. Stafræn hæfni er því 

mikilvæg í því síbreytilegu starfsumhverfi sem nútímatækni skapar og hefur þessi þróun 

breytt ýmsu varðandi hvernig störfum er háttað í dag. Til dæmis er nú algengara að fólk 

sinni sérstökum verkefnum eða verktakavinnu (e. gig economy) í stað þess að vera aðeins 

í fastri vinnu (Coward, 2018).   

En það er mismunandi á milli einstaklinga hve mikla stafræna hæfni þeir hafa. 

Stafrænni hæfni má skipta niður í þrjú styrkleikastig, lítil (e. basic), miðlungs (e. 

intermediate) og mikil (e. advanced) stafræn hæfni.  

1.10.1. Þrjú styrkleikastig stafrænnar hæfni 

Eins og kom fram er hugtakið stafræn hæfni sífellt í þróun samhliða tækniframförum og 

því getur það verið mismunandi eftir árum hvað flokkast sem lítil, miðlungs eða mikil 

hæfni. Eftirfarandi viðmið um stafræna hæfni eru hugsuð sem almenn skilgreining á 

styrkleikastigum til að hjálpa við stefnumótun og umræður á þessum vettvangi:  

Lítil stafræn hæfni gerir fólki kleift að vera þátttakendur í stafrænu samfélagi. 

Einstaklingarmeð litla stafræna hæfni geta þurft aðstoð við ýmis tölvutengd verkefni en 

eru færir um framkvæma grunnaðgerðir eins og að nota lyklaborð og snertiskjá, vinna 

með einföld skjöl á tölvum, stilla leyninúmer á farsímanum sínum, senda tölvupóst, nota 
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leitarvélar á veraldarvefnum og fylla út rafrænar umsóknir. Hæfni á þessu styrkleikastigi 

hjálpar einstaklingum að bæta líf sitt, auðveldar þeim að sinna samskiptum við aðra og 

veitir aukinn aðgang að ýmsum eyðublöðum, umsóknum sem og persónulegum 

fjármálum (Coward, 2018). 

Miðlungs stafræn hæfni hjálpar einstaklingum enn betur að nota stafræna tækni 

sér til gagns. Sá sem er með miðlungs hæfni getur, án aðstoðar, metið stafræna miðla á 

borð við heimasíður og innihald þeirra á gagnrýnin hátt. Þeir hafa skilning á hvernig tölvur 

og tækni virka og geta leyst einföld tæknileg vandamál. Einstaklingur með miðlungs 

stafræna hæfni ætti t.d. að geta áttað sig á hvað felst í stafrænni markaðsetningu eða 

grafískri hönnun (Carretero, Vourikari og Punie, 2017; Coward, 2018). 

Mikil stafræn hæfni kemur sér vel í nánast öllum starfstéttum. Um heildarhæfni 

er að ræða sem má yfirfæra yfir á önnur svið tækninnar og nýja þekkingu, bæði í starfi og 

daglegu lífi. Einstaklingar með mikla stafræna hæfni geta meðal annars búið til nýtt 

stafrænt efni, eins og myndbönd eða veggspjöld, geta nýtt sér ýmsa eiginleika á 

leitarvélum til að þrengja leit sína, auk þess sem þeir hafa góðan skilning á því hvernig 

tækni virkar og geta aðstoðað aðra við ýmsar tæknilegar aðgerðir (Carretero, Vourikari 

og Punie, 2017).  

Einnig ber að nefna fjórða styrkleikastigið en það er sérhæfing (e. specialization). 

Hér er átt við mun flóknari stafræna hæfni en á styrkleikastigunum hér á undan en 

einstaklingar með sérhæfða stafræna hæfni starfa venjulega sem sérfræðingar í 

tækniheiminum, til dæmis sem forritarar eða tölvunarfræðingar. Þessir einstaklingar geta 

ekki aðeins notað tæknina á árangursríkan máta og leyst flókin vandamál, heldur geta þeir 

einnig búið til eða hannað starfræn verkfæri eða forrit (Carretero, Vourikari og Punie, 

2017). En slík hæfni er ekki hugsuð til að meta hinn almenna borgara og náms- og 

starfsráðgjafar þurfa ekki að hafa sérhæfða þekkingu á tækniheiminum til að geta sinnt 

stafrænni ráðgjöf. Af þeim ástæðum verður styrkleikastigið sérhæfing ekki tekin með í 

umfjöllun um stafræna hæfni í þessu verkefni. 

En eins og kom fram við hugtakaskýringu hér að framan þá spannar stafræn hæfni 

stórt svið og styrkleikastigin geta átt við marga tæknilega þætti og hægt er að hafa 

mismikla hæfni í hverjum þeirra. Nú höfum við séð að hæfnin til að skilja stafrænt efni er 
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mismikil. Til að skilja betur hvað felst í stafrænni hæfni er hægt að flokka hana niður í 

nokkra grunnþætti. Nú verður greint frá þeim. 

1.10.2. Fimm lykilþættir í stafrænni hæfni 

Vísindasvið Evrópusambandsins (e. The EU Science Hub) hefur sett upp ramma til að meta 

stafræna hæfni einstaklinga en ný og endurbætt útgáfa kom út árið 2017 og kallast 

DigComp 2.1. (The Digital Competence Framework 2.1.). Í þessari handbók er settur fram 

rammi um stafræna hæfni, fjallað um hvað felst í hverjum flokki og hvað felst í 

styrkleikastigum hverju sinni. Ætlast er til þess að þessi rammi sé nýttur við stefnumótun 

varðandi stafræna hæfni. DigComp  2.1. leggur fram fimm lykilþætti stafrænnar hæfni, 

upplýsinga- og gagnalæsi (e. information and data literacy), samskipti og samstarf (e. 

communication and collaboration), stafræna sköpun (e.  digital content creation), öryggi 

(e. safety) og að lokum verkefnalausn (e. problem solving) (Carretero, Vourikari og Punie, 

2017). Hér verður fjallað um þessa fimm lykilþætti stafrænnar hæfni sem verða notaðir í 

þessu verkefni sem grundvöllur að viðmiðum til að meta stafræna hæfni hjá náms- og 

starfsráðgjöfum.  

1.10.2.1. Upplýsinga- og gagnalæsi 

Upplýsinga- og gagnalæsi, gengur oftast undir yfirheitinu upplýsingalæsi, er hæfnin að 

leita, finna og geta útskýrt stafræn gögn, upplýsingar og innihald, en einnig að meta 

gagnsemi, áreiðanleika og réttmæti upplýsinganna. Í upplýsingalæsi felst einnig að geta 

notað leitarvél og síað í burtu óþarfa upplýsingar, sniðið leitina að sínum þörfum og geta 

auðveldlega vafrað um vefsíður án vandamála. Þetta er einnig hæfnin  að geyma, 

skipuleggja og vinna með stafræn gögn, upplýsingar og innihald. Ef einstaklingur með litla 

hæfni í upplýsingalæsi ætlaði sér að leita að vinnu,  þyrfti hann hjálp frá öðrum til að finna 

vefgáttir sem hjálpa við atvinnuleit (Carretero, Vourikari og Punie, 2017). Upplýsingalæsi 

er talið vera lykilfærni og grundvöllur sjálfbærar þróunar og þekkingaöflunar hjá 

stofnunum, fyrirtækjum og einstaklingum í nútímasamfélagi (Mosku yfirlýsingin, 2012). 

1.10.2.2. Samskipti og samstarf 

Annar þátturinn sem DigComp 2.1. fjallar um er hæfnin til að hafa samskipti í gegnum 

mismunandi stafræna miðla og að skilja viðeigandi stafræn samskipti hverju sinni. Með 

því er átt við að geta fylgt svokölluðum netsiðareglum (e. netiquettes) sem felast í að fylgja 
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hegðunarviðmiðum hverju sinni, vera kurteis og tillitssamur og virða tíma annara sem og 

mismunandi persónuleika eða menningarlegan bakgrunn. Í þennan flokk fellureinnig að 

miðla og deila gögnum og upplýsingum með öðrum í gegnum viðeigandi stafræna miðla 

og að nota stafræn verkfæri og tækni í þeim tilgangi að vinna í sameiningu með öðrum að 

uppbyggingu, sköpun eða þróun á auðlindum og þekkingu. Þátttaka í stafrænu samfélagi 

tilheyrir einnig þessum flokki, hvort sem það er í gegnum persónulega reikninga á 

samfélagsmiðlum eða á opinberum vettvangi. Því fylgir einnig að búa til og hafa umsjón 

með sínu eigin stafræna sjálfi og orðspori, með því að vera meðvitaður um hvaða gögn 

eða upplýsingar eru aðgengilegar um viðkomandi á internetinu. Dæmi um miðlungshæfni 

í stafrænum samskiptum og samstarfi er að geta, án aðstoðar frá öðrum, verið í 

samskiptum við samstarfsfélaga í gegnum tölvupóst og að nýta valmöguleika eins og að 

senda boð á viðburð í gegnum stafrænt dagatal (Carretero, Vourikari og Punie, 2017). 

1.10.2.3. Stafræn sköpun  

Stafræn sköpun felst í að geta búið til eða breytt stafrænu efni til að bæta og/eða 

innleiða upplýsingar og innihald. Þetta er sá eiginleiki að geta tjáð sig í gegnum stafræna 

miðla en einnig að skilja hvernig höfundaréttur og önnur leyfi geta átt við þegar kemur að 

gögnum og upplýsingum. Forritarar stunda stafræna sköpun með því að skrá röð skipana 

sem leysa tiltekið verkefni eða vandamál. Einstaklingur sem er með miðlungs hæfni í 

stafrænni sköpun veit hvenær rit, ljósmyndir eða önnur verk eru höfundavarin og að þá 

skuli vitna í frumheimildir og ekki eigna sér rit, ljósmyndir eða verk annarra (Carretero, 

Vourikari og Punie, 2017). 

1.10.2.4. Öryggi 

Með stafrænu öryggi er átt við að geta verndað tækið sitt, innihald þess og 

persónulegar upplýsingar í stafrænu umhverfi. Í því felst í fyrsta lagi að vita hvaða ógnir 

geta stafað af tækninni og hvernig á að verjast þeim. Í öðru lagi að skilja hvernig á að nota 

og deila persónulegum upplýsingum sem geta auðkennt þann sem á í hlut og vita hvaða 

skref þarf að taka til að vernda slíkar upplýsingar, til dæmis hvenær eigi ekki að deila 

slíkum upplýsingum. Í þriðja lagi að skilja stafrænar reglur og skilmála eins og 

persónuverndarskilmála (e. privacy policy) og hvernig þeir eru notaðir til að upplýsa 

notanda um notkun á persónulegum gögnum hans. Í fjórða lagi felst í þessu að vera 

meðvitaður um hvernig er hægt að vernda andlega og líkamlega heilsu þegar kemur að 
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tölvunotkun og hvernig ber að sýna tillitssemi og kurteisi á veraldarvefnum og 

samfélagsmiðlum. Dæmi um mikla hæfni í stafrænu öryggi væri að einstaklingur kunni 

sjálfur og geti kennt öðrum að búa til sterkt lykilorð fyrir samfélagsmiðlareikninginn sinn 

og átti sig á þegar skilaboð eða vinabeiðnir koma frá gervireikning sem gæti mögulega 

innihaldið vírus (Carretero, Vourikari og Punie, 2017).  

1.10.2.5. Verkefnalausn 

Stafræn verkefnalausn felst í því að koma auga á þarfir og tæknileg vandamál og að 

geta leyst slík vandamál í hinum stafræna heimi. Hún nær einnig yfir getuna til að sérsníða 

sitt stafræna umhverfi að sínum persónulegum þörfum, eins og til dæmis að stilla 

tungumál eða tilkynningar á samfélagsmiðlareikningi sínum. Verkefnalausn felst einnig í 

þróast sífellt í samræmi við hin stafræna heim og vera meðvitaður um hvaða persónulegu 

stafrænu hæfni þarf að bæta. Sá sem er með mikla stafræna hæfni í verkefnalausn getur 

aðstoðað aðra við að þróa þeirra stafrænu hæfni og leysa almenn tæknileg vandamál eins 

og að eyða athugasemd, sækja gögn úr stafrænni ruslakörfu eða tengjast nýjum prentara 

(Carretero, Vourikari og Punie, 2017).  

Það er því margt sem getur flokkast undir stafræna hæfni og til þess að hægt sé að nýta 

stafræna ráðgjöf er mikilvægt að bæði ráðgjafi og ráðþegi hafi að einhverja 

grunnþekkingu á hinum stafræna heimi og notkun á stafrænum miðlum. Íslendingar 

stendur nú til boða sjálfsmatspróf í stafrænni hæfni á vefsíðu VR þar sem meginþættirnir 

eru svipaðir og hjá DigComp 2.1. Markmiðið með þessu svo kallaða Stafræna hæfnihjóli 

er að gefa einstaklingum kost á að meta á hvaða sviði þeir þurfa að bæta sínu stafrænu 

hæfni til þess að auka atvinnu- og samkeppnishæfni sína (VR, e.d.). Þeir sem sækjast eftir 

tækifærum til þess að bæta sína stafræna hæfni eru líklega með jákvætt viðhorf gagnvart 

þeim breytingum sem hafa orðið á vinnumarkaði í fjórðu iðnbyltingunni, en viðhorf skiptir 

miklu máli þegar prófa á ný störf eða nýjar ráðgjafaleiðir eins og stafræna ráðgjöf. Næst 

verður litið til þeirra landa sem hafa rannsakað viðhorf og reynslu af notkun á stafrænni 

ráðgjöf, ýmist frá sjónarhorni ráðgjafa eða ráðþega. 

 



55 

1.11. Viðhorf 

Viðhorf gagnvart notkun stafrænnar ráðgjafar var rannsakað hjá náms- og 

starfsráðgjöfum í grunnskóla í Kýpur. Ráðgjafar skólanna voru almennt jákvæðir í garð 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni í ráðgjöf en áhugavert var að ekki fannst 

marktækur munur á viðhorfum út frá kyni, aldurs, starfsaldri eða menntastigi. Ráðgjafar 

tilgreindu að í vissum tilvikum kysu þeir frekar að nýta slíka stafræna miðla eins og til 

dæmis vefsíður, tölvupóst og notkun margmiðlunarefnis til að miðla upplýsingum. Hins 

vegar fannst náms- og starfsráðgjöfunum ókostur að ekki væri hægt að sjá líkamstjáningu 

ráðþega sem venjulega hjálpar við að skilja líðan hans, og einnig höfðu ráðgjafar 

efasemdir um hversu hagnýtt væri að nota upplýsinga- og samskiptatækni í gagnvirkum 

samskiptum eins og í kennslu, á fundum eða þegar leysa þurfti samskiptavandamál. 

Rannsakendur töldu að ástæðan fyrir því gæti verið skortur á þekkingu, notkun og 

tæknilegum aðbúnaði og ítrekuðu mikilvægi innleiðingar á stafrænni ráðgjöf í skólum með 

fræðslu og þjálfun (Beidoğlu, Dinçyürek, og Akintuğ, 2015).  

Svipaðar niðurstöður má finna annarstaðar, þar á meðal í rannsókn frá árinu 2016 

þar sem viðhorf gagnvart stafrænni ráðgjöf var kannað hjá fólki sem starfaði á 

geðheilbrigðissviði í Bretlandi. Þar kom í ljós að sá þáttur sem gaf mesta forspá um hvort 

líkur á notkun eða jákvæðu viðhorfi gagnvart stafrænni ráðgjöf, var gagnsemi eða 

notagildi ráðgjafaleiðarinnar. Notagildi stafrænnar ráðgjafar tengdist einnig öðrum 

þáttum eins og til dæmis hvort stafræn ráðgjöf væri heppileg ráðgjafaleið til að nota á 

þeirra starfsvettvangi. Það kom á óvart að þátturinn um hversu auðvelt væri að nota 

stafræna ráðgjöf virtist ekki hafa marktæk áhrif á viðhorf, en það var ekki í samræmi við 

fyrr rannsóknir. Rannsakendur töldu þó að ástæðan fyrir því væri að úrtak þessarar 

rannsóknar, starfsmenn á geðheilbrigðissviði, voru mjög kunnug tölvunotkun en allir 

þátttakendur sögðust hafa aðgang að tölvu og hafi notað tölvu í daglegu lífi í um áratug. 

Auk þess hafði um 40% þátttakenda þegar haft einhverja reynslu af stafrænni ráðgjöf 

(Lazarus og Dokou, 2016). 

Önnur rannsókn skoðaði viðhorf ráðþega og nemenda gagnvart notkun á tölvu- og 

internet í ráðgjöf. Hún var gerð árið 2013 á meistaranemum í háskóla í Malasíu og leiddi 

í ljós að nemendur álíta gagnsemi tölvunotkunar mikla og þeir höfðu einnig mjög gott vald 

á bæði internet- og tölvunotkun. Rekja mátti það viðhorf til þess að tíðni tölvu- og 
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internetnotkunar meðal nemenda var nokkuð há og mikið að þeirra verkefnavinnu gerði 

kröfu á tölvunotkun, auk þess sem að aðgengi að tölvum var mjög gott innan skóla 

þátttakenda. Ekki er marktækur munur eftir kyni, námsleið eða þjóðaruppruna. Þó virtist 

aldur hafa áhrif á viðhorf og niðurstöðu sýndi að jákvætt viðhorf gagnvart tölvu- og 

internetnotkun jókst eftir því sem aldur lækkaði, en nokkuð breið aldursdreifing var í 

meistaranáminu (Abedalaziz, Jamaluddin og Leng, 2013).  

Þegar litið er yfir þessar rannsóknir er áhugavert að kyn virðist ekki hafa áhrif á 

viðhorf gagnvart stafrænni ráðgjöf. Einnig virðist sem að þeir ráðgjafar sem þegar höfðu 

verið að nota UST og voru kunnugir tölvum og internetinu hafi jákvæðara viðhorf gagnvart 

stafrænni ráðgjöf. Þeim fannst ekkert standa í vegi fyrir að nota tæknina í ráðgjöf. Ein 

rannsókn ítrekaði mikilvægi fræðslu og þjálfunar þegar kæmi að innleiðingu á stafrænni 

ráðgjöf en þar sem stafræn hæfni ráðgjafa getur verið mismikil er mikilvægt að nægt 

framboð sé á bæði fræðslu og þjálfun ef innleiðingin á að vera árangursrík.  

1.12. Mikilvægi rannsóknarinnar 

Í fyrsta lagi er lítið vitað um stöðu stafrænnar ráðgjafar hér á landi. Tvær eigindlegar 

rannsóknir hafa verið framkvæmdar á þessu sviði (Lísa María Kristjánsdóttir, 2015; Hildur 

Mist L. Pálmarsdóttir, 2019) og aðeins ein megindleg rannsókn (Álfhildur Eiríksdóttir, 

2011), en sú rannsókn er orðin átta ára gömul og margt er búið að breytast í 

tækniheiminum síðan þá. Það er því, út frá vísindalegu sjónarhorni, mikilvægt að vita hver 

staða náms- og starfsráðgjafar er á þessu sviði stafrænnar tækni.  

Í öðru lagi er mikilvægt að kanna stöðu stafrænnar ráðgjafar hjá náms- og 

starfsráðgjöfum til þess að hægt sé að komast á móts við þarfir ráðþega framtíðarinnar 

og þá sérstaklega hópinn sem kallast innfæddir netverjar. Eins og áður kom fram er þetta 

kynslóðin sem mun leita til ráðgjafa í framtíðinni og þeirra hugmyndir um stafræn 

samskipti eru frábrugðnar þeim sem fólk sem fæddist áður en internetið kom til sögunnar 

hefur (Prensky, 2001, Hansen, 2012). Náms- og starfsráðgjafar munu þurfa að koma til 

móts við þennan hóp í framtíðinni og vera viðbúnir til að mæta þeim á þeim 

samskiptamiðli sem hann kýs, en þá er mikilvægt að vita hvar fagstéttin stendur á þeim 

vettvangi þegar kemur að notkun, hæfni og viðhorfi. 
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 Í þriðja lagi hefur tækninotkun aukist gríðarlega með tilkomu fjórðu 

iðnbyltingarinnar og líklega er óumflýjanlegt að náms- og starfsráðgjafar taki þátt í 

stafrænum samskiptum við ráðþega að einhverju marki. Auk þess hefur verið mótuð 

stefna um að nýta stafræna náms- og starfsráðgjöf í þeim tilgangi að þjónustan sé 

aðgengileg öllum óháð búsetu eða sértækum þörfum. Til þess að náms- og starfsráðgjafar 

geti nýtt stafræna ráðgjöf á árangursríkan hátt er mikilvægt að einhver fræðsla á 

viðfangsefninu fari fram og vonandi munu niðurstöður þessarar ritgerðar gefa 

vísbendingar um á hvaða sviðum er þörf á fræðslu. 

Efni fyrri kafla gefur til kynna að ný tækni kallar á ný vinnubrögð. Stafræn ráðgjöf 

hefur verið að þróast erlendis síðustu áratugi og hefur ráðgjafaleiðin einnig rutt sér rúms 

á Íslandi. Þegar kemur að stafrænni ráðgjöf geta íslenskir náms- og starfsráðgjafar lært 

margt af öðrum þjóðum og gerðu það með mjög árangursríkum hætti við grunnhönnun 

og þróun vefsíðunnar Næsta skref. Til er þekking um það hvernig skuli innleiða stafræna 

ráðgjöf sem ástæða er til að kanna hér á landi. Það er þó ekki sama hvernig er staðið að 

innleiðingu og erlendar rannsóknir sýna að oft er þetta ferli þar sem læra þarf að 

misstökum og mögulega endurbæta aðferðir eftir því sem tækninni fleytir áfram, en að 

því leiti skiptir stefnumótun miklu máli til að innleiðing fari fram á sem árangursíkan hátt. 

Til eru verkfæri eins og 4S líkanið sem aðstoða við innleiðingu á stafrænni ráðgjöf og 

starfsferilskenningar sem hægt er að byggja ofan á til þess að halda gæðum ráðgjafarinnar 

og einnig gera hana skipulagða í starfrænum samskiptum. 

1.13. Rannsóknarspurningar  

Til að fá heildarmynd af stöðu stafrænnar ráðgjafar á meðal náms- og starfsráðgjafa í 

dag, eru settar fram þrjár rannsóknarspurningar.  

1. Hver er notkun náms- og starfsráðgjafa á miðlum í upplýsinga- og samskiptatækni 

í starfi og ráðgjöf? 

Fyrsta rannsóknarspurningin gengur út á að kortleggja notkun náms- og starfsráðgjafa á 

stafrænum miðlum og hvaða forrit og vefsíður þeir nota í starfi sínu. Þetta er gert til að fá 

betri mynd af vinnubrögðum og nýtingu á upplýsinga- og samskiptatækni, eins og til 

dæmis samfélagsmiðlum, smáforritum og stafrænu fræðsluefni.  
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2. Hver er stafræn hæfni náms- og starfsráðgjafa?  

Hér verður könnuð almenn stafræn hæfni náms- og starfsráðgjafa. Niðurstöður gefa 

vonandi vísbendingu um hversu reiðubúnir ráðgjafar eru til að sinna stafrænni ráðgjöf út 

frá þeirri stafrænni hæfni sem þeir hafa. Sem dæmi, ef í ljós kemur að náms- og 

starfsráðgjafar litla hæfni í upplýsingalæsi að þá er mögulegt að þörf sé á frekar fræðslá 

þessu sviði. 

3. Hvert er viðhorf náms- og starfsráðgjafa gagnvart stafrænni ráðgjöf? 

Að lokum verður viðhorf náms- og starfsráðgjafa til stafrænnar ráðgjafar kannað, meðal 

annars hvað þeir telja vera kosti hennar og ókosti og hvort þeir séu áhugasamir um að 

nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni í starfi sínu.  

 

Notkun á stafrænni ráðgjöf er orðin hluti af framtíðarsýn náms- og starfsráðgjafa 

(Stjórnarráðið, 2015) og því er mikilvægt að vita hver staðan er á þeim vettvangi en slíkar 

upplýsingar væri mögulega hægt að nýta til stefnumótunar og fræðslu til ráðgjafa á þessu 

sviði. 
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2. Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna stafræna náms- og starfsráðgjöf á Íslandi, með 

því að kortleggja þá stafrænu tækni sem náms- og starfsráðgjafar nota, kanna stafræna 

hæfni ráðgjafanna og meta viðhorf þeirra til stafrænnar náms- og starfsráðgjafa. Til þess 

verður notast við megindlega rannsóknaraðferð. 

2.1. Þátttakendur 

Þýðið í þessari rannsókn eru náms- og starfsráðgjafar á Íslandi og var úrtakið fengið úr 

Félagi náms- og starfsráðgjafa. Spurningalisti var sendur út á alls 241 manns sem skráðir 

voru í félagið. Alls voru 87 þátttakendur sem kláruðu að svara spurningalistanum, sem er 

um 36% svarhlutfall. Ekki lágu fyrir upplýsingar hjá félaginu um hve stórt hlutfall af 

þessum fjölda félagsmanna störfuðu sem náms- og starfsráðgjafar, en áætla má að 

einhver hluti af þeim séu ýmist í kennslu, að sinna öðrum störfum eða komin á eftirlaun. 

Alls voru 9% þátttakenda 30 ára eða yngri, 30% voru á aldrinum 31-40 ára, 29% 

voru á aldrinum 41-50 ára, 30% voru á aldrinum 51-60 ára og að lokum voru 2% 

þátttakenda 61 árs eða eldri. Ákveðið var að spyrja ekki um kyn þátttakenda þar sem fáir 

karlmenn eru í fagstéttinni. Þannig var komið í veg fyrir að hægt væri að rekja svör til 

viðkomandi þátttakenda. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að tilgreina menntunarstig og starfsaldur. 

Flestir, eða alls 62%, höfðu lokið meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf, 32% höfðu lokið 

diplómanámi og 6% þátttakenda höfðu ekki lokið námi en störfuðu þó sem náms- og 

starfsráðgjafar. Þegar kom að starfsaldri höfðu 35% þátttakendur starfað í fimm ár eða 

skemur sem náms- og starfsráðgjafi, 47% höfðu starfað í 6-15 ár og 18% höfðu starfað í 

16-25 ár. Enginn hafði starfið í 26 ár eða lengur.  

Starfssvið þátttakenda voru fjölbreytt, en flestir störfuðu í grunnskóla eða alls 

35%. Á efri skólastigum voru 22% starfandi í framhaldsskóla og 8% í háskóla. Þegar kom 

að atvinnumarkaðnum þá voru 16% sem störfuðu á fræðslu-, símenntunar eða 

þjónustumiðstöð og 15% sem störfuðu ýmist við starfsendurhæfingu eða hjá 

Vinnumálastofnun. Aðeins 3% sögðust starfa á öðrum vettvangi og 1% starfaði ekki sem 

náms- og starfsráðgjafi. Af heildinni störfuðu 68% á höfuðborgarsvæðinu og 32% á 

landsbyggðinni. 
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2.2. Mælitæki 

Notast var við spurningalista sem var búinn til sérstaklega fyrir þessa rannsókn. 

Spurningalistinn skiptist í fjóra hluta, bakgrunnsupplýsingar og svo notkun, hæfni og 

viðhorf. Alls innihélt listinn 81 spurningu. Spurningalistann má finna í viðauka A. 

2.2.1. Bakgrunnsupplýsingar  

Fyrsti hluti innihélt átta bakgrunnsspurningar en þar var spurt um aldur þátttakenda, 

hvaða menntunarstig þeir höfðu í náms- og starfsráðgjöf, starfsaldur, starfssvið og hvort 

þeir störfuðu á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Einnig var spurt hvað 

þátttakendur hefðu sótt mörg námskeið sem tengdust náms- og starfsráðgjöf á 

síðastliðnum 5 árum, en þar voru valkostirnir allt frá engu námskeiði upp í  sex eða fleiri. 

Einnig var spurt hvert viðfangsefni námsskeiðanna hefði verið en þar var hægt að velja 

nokkur mismunandi svið og hægt var að merkja við fleiri en einn möguleika, eftir því hve 

mörg námskeið þátttakandi hafði farið á. Að lokum kom opin spurning þar sem 

þátttakendur gátu listað upp önnur viðfangsefni sem ekki voru nefnd í spurningunni á 

undan.   

2.2.2. Notkun á stafrænum miðlum 

Í öðrum hlutanum voru 39 spurningar sem sneru að notkun þátttakenda á ýmsum 

stafrænum miðlum. Fyrst var veitt skýring á hugtakinu stafræn ráðgjöf og eftir það voru 

listuð upp heimasíður og smáforrit (e. apps) þar sem þátttakendur voru beðnir um að 

merkja við hversu oft þeir notuðu tiltekinn miðil. Alls voru 15 miðlar valdir út frá hvað er 

mest notað í heiminum í dag, en þó í samhengi við það að hægt sé að nota þá í starfi 

náms- og starfsráðgjaf, meðal annars Facebook, tölvupóst, myndsímtöl, Instagram og 

Pinterest. Stafrænu miðlarnir voru listaðir upp í stafrófsröð og þátttakendur fyrst beðnir  

um að merkja við hvaða miðla þeir notuðu í starfi sínu (en ekki í ráðgjöf) og voru gefin 

dæmi eins og notkun í samskiptum við samstarfsfólk eða erlenda kollega, skipulag á 

verkefnum, upplýsingaöflun, heimildavinnu og fleiru því tengt. Valmöguleikar voru oft á 

dag, 1-2x á dag, 2-3x í viku, 1-4x í mánuði, nokkrum sinnum á ári, mjög sjaldan/aldrei og 

að lokum veit ekki/hlutlaus, en við úrvinnslu á niðurstöðum voru valmöguleikarnir oft á 

dag og 1-2x á dag sameinaðir undir yfirheitinu daglega. Eftir það kom opin spurning þar 

sem þátttakendur gátu listað aðra miðla sem þeir notuðu í starfi. Því næst voru sömu 

miðlar aftur listaðir upp á sama hátt en nú áttu þátttakendur að svara út frá því hvað þeir 
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notuðu í ráðgjöf, en þar var átt við samskipti við ráðþega og upplýsingaveitu til þeirra, 

aðferðir til að nálgast þá, ýmis fræðsla, kennsla o.s.frv. Í lokin kom aftur opin spurning þar 

sem þátttakendur gátu bætt við miðlum sem þeir nota með ráðþegum, en voru ekki á 

listanum í spurningunni á undan.  

Eftir að spurningum um erlenda miðla hafði verið svarað var spurt hversu oft 

þátttakendur notuðu íslenskar vefsíður eða rafrænt fræðsluefni sem aðgengilegt er á 

internetinu. Nefnd voru sjö atriði sem þátttakendur merktu við, á sama hátt og í fyrri 

spurningum um erlenda miðla, hversu oft á dag, viku eða í mánuði þeir notuðu íslenska 

efnið. Spurt var um notkun á áhugasviðskönnuninni Bendli, vefsíðunum Áttavitinn, Fara 

bara, Nám og störf og Næsta skref, og fræðsluefnin Margt er um að velja og Stefnan sett! 

Atriði voru valin út frá því hvaða efni hefur verið búið til af náms- og starfsráðgjöfum eða 

innihalda upplýsingar sem ráðgjafar geta bent ráðþegum sínum á. Eftir það kom opin 

spurning þar sem þátttakendur gátu talið upp annað efni, hvort sem það var íslenskt eða 

erlent, sem þeir nota eða benda ráðþegum á. 

Að lokum voru þátttakendur beðnir um að merkja við hvernig samskipti við 

ráðþega fara fram í starfi þeirra, í eigin persónu, í gegnum internetið eða í gegnum síma 

og voru valmöguleikarnir þeir sömu og í fyrri spurningum; hversu oft á dag, viku eða 

mánuði. 

2.2.3. Stafræn hæfni 

Í þriðja hluta spurningalistans voru lagðar fram 15 spurningar til að meta stafræna hæfni 

þátttakenda. Spurningarnar skiptust í þrjú styrkleikastig, lítil-, miðlungs- og mikil stafræn 

hæfni, og byggðu á viðmiðum úr handbók sem gefin var út á vegum Vísindasviðs 

Evrópusambandsins og kallast DigComp 2.1. (The Digital Competence Framework 2.1.). 

Þar er fjallað um fimm lykilþætti í stafrænni hæfni en þættirnir voru upplýsingalæsi, 

samskipti og samstarf, stafræn sköpun, öryggi og að lokum verkefnalausn. Þrjár 

spurningar voru samdar út frá hæfniviðmiðum hvers þáttar, ein í hverju styrkleikastigi. Til 

að meta styrkleikastigin með spurningunum voru notuð þau viðmið að sá sem þurfti oft á 

aðstoð að halda var álitin með litla stafræna hæfni, til að meta miðlungsmikla hæfni var 

viðmiðið að þátttakandi hafði þá getu til að framkvæma sjálfur það sem spurt var um, og 

þeir sem metnir með mikla hæfni voru þeir sem bæði höfðu tök á og gátu leiðbeint öðrum 
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þegar kom að lykilþáttunum fimm. Spurningunum var raðað upp í tilviljunarkennda röð 

til að erfiðara væri fyrir þátttakenda að átta sig á styrkleikastigunum.  

2.2.4. Viðhorf gagnvart stafrænni ráðgjöf 

Fjórði og síðasti hluti spurningalistans var um viðhorf gagnvart stafrænni ráðgjöf. Fyrst 

var varpað fram níu staðhæfingum um stafræna ráðgjöf og áttu þátttakendur að meta 

hversu ósammála eða sammála þeir voru hverri staðhæfingu. Staðhæfingarnar voru ýmist 

jákvæðar, eins og til dæmis um að stafræn ráðgjöf auðveldi aðgengi að ráðgjöf og sé góð 

leið til að miðla upplýsingum, en staðhæfingarnar gátu líka verið neikvæðar eins og að 

lagaleg umgjörð varðandi stafræna geymslu á persónugögnum ráðþega sé of flókin eða 

að of mikið magn af upplýsingum væri á internetinu sem gerir ráðþega erfitt að meta hvað 

eru réttmætar upplýsingar og hvað ekki. Spurningarnar voru samdar út frá þeim greinum 

sem fjallað var um í inngangi sem benda á  kosti og ókosti stafrænnar ráðgjafar. 

 Eftir staðhæfingarnar voru þátttakendur beðnir um að merkja við hvaða hindranir 

(ef einhverjar) stæðu helst í vegi fyrir því að stafræn ráðgjöf væri notuð á vinnustað þeirra. 

Hægt var að velja fleiri en einn valmöguleika en á meðal valmöguleika voru: lítill 

tæknilegur stuðningur, lítill áhugi ráðþega, ráðgjafa eða stjórnenda fyrir því að nota 

stafræna ráðgjafa eða skortur á fræðslu um hvernig megi nýta stafræna ráðgjöf. Þá kom 

opin spurning þar sem þátttakendur gátu listað upp aðrar mögulegar hindranir á 

vinnustað þeirra en þær voru meðal valmöguleika í spurningunni á undan.  

 Því næst var spurt um viðhorf á framboði á fræðslu um stafræna ráðgjöf og gátu 

þátttakendur aðeins merkt við einn valmöguleika, hvort þeim þætti vera nægt framboð á 

fræðslu um stafræna ráðgjöf, að þeir vildu meira framboð eða að þeir hefðu ekki áhuga á 

fræðslu um stafræna ráðgjöf. Eftir það var spurt um hvaða viðfangsefni stafrænnar 

ráðgjafar þátttakendur myndu vilja fræðast meira um og voru nefnd atriði eins og fræðsla 

um persónuverndarlög, hvernig nýta mætti samfélagsmiðla í ráðgjöf, kynning á vefsíðum 

eða viðhorf yngri kynslóða til stafrænna samskipta. Valmöguleikarnir voru byggðir á efni 

sem farið var í á námskeiði sem höfundur sótti haustið 2019 í Finnlandi og fjallaði um 

notkun upplýsingatækni í náms- og starfsráðgjöf (Kettunen o.fl., 2019). Í spurningunni var 

hægt að velja fleiri en einn valmöguleika eftir því hverju þátttakendur höfðu áhuga á og 

einnig var opin spurning eftir á þar sem þátttakendur gátu nefnt önnur viðfangsefni 

stafrænnar ráðgjafar sem þeir hefðu áhuga á að læra meira um. 
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Síðasta spurning listans var opin spurning þar sem þátttakendur voru hvattir til að 

fjalla um upplifun sína eða reynslu af stafrænni ráðgjöf eða viðhorf gagnvart framboði á 

fræðslu til ráðgjafa og/eða ráðþega.  

2.3. Framkvæmd 

Gerð spurningalista hófst í október 2019. Leiðbeinendur fóru yfir fyrsta uppkast og álit 

var fengið hjá þremur starfandi náms- og starfsráðgjöfum varðandi spurningar um hvaða 

miðla ráðgjafar nota og hvers konar námskeið hafa verið í boði fyrir náms- og 

starfsráðgjafa síðastliðin ár. Einnig bjó höfundur til auglýsingu fyrir spurningalistann, með 

vefsíðunni Canva.com, þar sem rannsókninni var lýst í stuttu máli og þátttakendur hvattir 

til að taka þátt. Auglýsinguna má finna í viðauka A. Eftir viðeigandi lagfæringar var listinn 

settur upp á vefsíðunni QuestionPro og forprófaður á þremur einstaklingum.  

Meðalsvartími þeirra var um 16 mínútur.  

 Í nóvember 2019 var sendur tölvupóstur til allra meðlima Félags náms- og 

starfsráðgjafa með auglýsingu sem kynnti viðfangsefni rannsóknarinnar. Í tölvupóstinum 

var tekið fram að engin þörf væri að þátttakendur hefðu reynslu í stafrænni ráðgjöf og að 

öll svör væru mikils metin. Einnig var tekið fram að bæði væri hægt að svara í gegnum 

tölvu og snjallsíma. Einni viku eftir að tölvupósturinn var sendur út var send áminning í 

gegnum Facebook hóp Félags náms- og starfsráðgjafa. Líkt og í tölvupóstinum þá var 

birtur texti, auglýsing og hlekkur á spurningalistann. Sex dögum síðar var aftur birt 

áminning í gegnum Facebook hópinn með þeim skilaboðum að þetta væri síðasta 

tækifærið til að taka þátt. Listinn var því opinn í rúmlega tvær vikur.  

2.4. Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagnasafnsins var notast við tölfræðiforritið R (The R project for statistical 

computing) en töflur og súlurit voru búin til í Microsoft Excel. Eftir að aðgangi að 

spurningalistanum hafði verið lokað þá var fjöldi þátttakenda sem svöruðu alls 107, en 

eftir skimun gagnasafnsins kom í ljós að 20 þátttakendur svöruðu ýmist aðeins 

bakgrunnsupplýsingum eða örfáum spurningum eftir það og voru þeir því fjarlægðir úr 

gagnasafninu. Engir frávillingar voru í gagnasafninu og ekki komu upp tilvik þar sem 

dreifing svara á stökum spurningum óeðlileg. 
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Niðurstöðum var varpað með lýsandi tölfræði og notast var við töflur og súlurit. 

Einnig var leitast eftir að kanna hvort munur væri á svörum eftir starfssviði þátttakenda. 

Úrtakinu var skipt í þrjá hópa, fyrsti hópurinn innihélt þátttakendur sem störfuðu í 

grunnskóla (35%), annar hópurinn var samanlagður fjöldi þeirra sem störfuðu í 

framhaldsskólum og háskólum (30%) og að lokum var sameinaður sá hópur þátttakenda 

sem starfaði hjá símenntunar-, þjónustu- og fræðsluviðstöðvum og þeirra sem störfuðu 

við starfsendurhæfingu eða hjá Vinnumálastofnun (31%). Þar sem verið var að vinna með 

tíðni og flokkabreytur var notað kí-kvaðrat próf til þess að kanna hvort tölfræðilega 

marktækur munur væri á milli hlutfalla þessara þriggja hópa (Sigrún Helga Lund, Anna 

Helga Jónsdóttir og Bjarki Þór Elvarsson, 2015). Var því leitast eftir að athuga hvort 

frumbreytan starfsvettvangur hefði áhrif á fylgibreytur eins og stafræna hæfni og viðhorf 

þátttakenda til stafrænnar ráðgjafar.   
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3. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður byrjað á að skoða niðurstöður úr fyrsta hluta spurningalistans þar 

sem meðal annars var spurt um fjölda námskeiða sem þátttakendur höfðu sótt 

undanfarin ár og hver viðfangsefni þeirra hafi verið. Því næst verður farið yfir 

rannsóknarspurningarnar þrjár sem snúa að notkun á stafrænum miðlum, stafræna hæfni 

og viðhorf gagnvart stafrænni ráðgjöf.  

Eins og kom fram í aðferðarkafla var heildarsvarhlutfall náms- og starfsráðgjafa um 

36% en 87 manns kláruðu að svara spurningarlistanum. Svarhlutfall var þó mismunandi 

eftir spurningum þar sem nokkrir þátttakendur svöruðu ekki einstaka spurningum inn á 

milli, en dreifing svartíðninnar var frá 80 til 87 með svarhlutfall að meðaltali 84 og 

miðgildið 85. 

3.1. Námskeið sem þátttakendur höfðu sótt 

Hluti af bakgrunnsupplýsingum sem þátttakendur voru beðnir um að svara var hversu 

mörg námskeið þeir hefðu sótt síðastliðin fimm ár. Þar kom í ljós að flestir þátttakendur 

höfðu tekið að minnsta kosti eitt námskeið, en eins og má sjá á mynd 5 þá voru aðeins 6% 

sem höfðu ekki tekið nein námskeið á þessu tímabili. Algengast var að þátttakendur höfðu 

tekið þrjú eða fjögur námskeið (26%) eða sex eða fleiri (26%) og næstalgengast var að 

þátttakendur hefðu sótt eitt til tvö námskeið (23%).  

 

Mynd 5: Fjöldi námskeiða sem þátttakendur höfðu sótt síðastliðin 5 ár 

Því næst voru þátttakendur beðnir um að tilgreina hver viðfangsefni 

námskeiðanna höfðu verið. Níu viðfangsefni voru sett fram og hver þátttakandi hafði 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Engin 1 - 2 3 - 4 5 - 6 6 eða fleiri



66 

möguleika á að merkja við fleiri en einn valkost, eftir því hve mörg námskeið hann hafði 

sótt. 

 

Mynd 6. Viðfangsefni námskeiða sem þátttakendur höfðu sótt 

Á mynd 6 má sjá dreifingu viðfangsefna námskeiða sem þátttakendur höfðu sótt 

á síðastliðnum fimm árum. Fyrstu tvær súlurnar eru nokkuð jafnar en þar sést að flestir, 

eða 56%, höfðu sótt námskeið sem snéru að félagsfærni og/eða samskiptum og rétt þar 

á eftir voru 54% sem höfðu sótt námskeið um sjálfsstyrkingu og/eða sjálfsmynd. Á eftir 

því komu námskeið um áhugasviðsgreiningu eins og t.d. Bendli, en 48% höfðu sótt slík 

námskeið á síðustu fimm árum. Þessi þrjú virðast vera algengust u viðfangsefni námskeiða 

sem þátttakendur hafa sótt, en á eftir þeim komu viðfangsefnin náms- og starfsfræðsla, 

þunglyndi og/eða kvíði, skipulag og/eða markmiðssetning og jákvæð sálfræði en hlutfall 

þeirra var frá 33% upp í 39%. Námskeið í stafrænni ráðgjöf var næstneðst með 23% og 

síðast var viðfangsefni um málefni fatlaðra en 8% höfðu sótt slík námskeið á síðastliðnum 

fimm árum.   

Þegar tengsl á milli þess hvaða starfssviði þátttakendur unnu á og hvaða námskeið 

þeir höfðu sótt voru skoðuð gaf kí-kvarðarpróf ekki til kynna marktækan mun þegar kom 

að viðfangsefnunum skipulagi og/eða markmiðasetningu, jákvæðri sálfræði, stafrænni 

ráðgjöf og málefnum fatlaðra. P-gildi þessara viðfangsefna voru á bilinu 0,10 - 0,98 sem 

bendir til að miðað við 95% marktektarmörk hafi starfssvið ekki haft áhrif á að 
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þátttakendur sóttu þessi námskeið. Hins vegar mældist marktækur munur á hinum 

valmöguleikum spurningarinnar og hlutfallslegan mun á milli starfssviða má sjá á mynd 7 

 

Mynd 7: Hlutfall starfssviða hjá þeim viðfangsefnum sem sýndu marktækan 

Kí-kvaðratpróf sýndi marktækan mun á milli þess hvaða starfssviði þátttakendur 

störfuðu á og viðfangsefnunum náms- og starfsfræðslu, félagsfærni og samskipti, 

þunglyndi og/eða kvíði, sjálfsstyrking og/eða sjálfsmynd og að lokum áhugsviðsgreining. 

Þegar hlutföllin á milli starfssviða voru skoðuð nánar kom í ljós að í öllum tilvikum var 

algengara að þátttakendur sem störfuðu í grunnskólum sæktu námskeið um þessi 

viðfangsefni, en hlutföll þeirra dreifast nokkuð jafnt frá 48-53% með p-gildi á bilinu 0,0002 

– 0,01. Þeir þátttakendur sem störfuðu á efri skólastigum sóttu oftast námskeið um 

sjálfsstyrkingu og/eða sjálfsmynd (34%) og þunglyndi og/eða kvíða (33%) en sóttu 

sjaldnast námskeið um náms- og starfsfræðslu (21%). Hjá þátttakendum sem störfuðu á 

sviði atvinnulífs var algengast að þeir sæktu námskeið um náms- og starfsfræðslu (26%) 

og áhugasviðsgreiningu (26%) en lægsta hlutfall þessara þátttakenda var á námskeiðum 

tengdum þunglyndi og/eða kvíða (15%). 

Eftir að þátttakendur höfðu svarað þessari spurningu kom opin spurning þar sem 

þeim gafst tækifæri til þess að nefna önnur námskeið sem þeir höfðu sótt, námskeið sem 

ekki voru talin upp í spurningunni á undan. Alls voru 24 þátttakendur (28%) sem nefndu 

önnur námskeið, en þau námskeið sem talin verða hér upp voru nefnd af einum eða 

tveimur þátttakendum, nema að annað sé tekið fram. Oftast voru nefnd námskeið þar 

sem viðfangsefnið tengdist börnum og unglingum, eða af alls 16 þátttakendum, en 
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viðfangsefni námskeiðanna voru samskipti stúlkna, nemendur af erlendum uppruna, 

svefnvenjur barna og unglinga, leikir í kennslu, Olweusáætlun gegn einelti, 

leiðbeinandanámskeið fyrir Snillinga námskeið og einnig námskeið um hvernig megi 

takast á við erfiða hegðun hjá börnum og ungmennum. Fleiri viðfangsefni tengd þessum 

aldurshópi voru námskeið um einhverfu, ADHD, Peers félagsfærni og 

reiðistjórnunarmeðferðarúrræðið ART. Einnig voru ýmis áfallamiðuð námskeið, þar á 

meðal Sorgarferli barna og unglinga, Verndari barna – Blátt áfram, Sálgæsla, Sálræn fylgd 

í kjölfar áfalla og Líf í kjölfar áfalla. Námskeið tengd eldri nemendum og fullorðnum komu 

líka fram en þar nefndu þátttakendur námskeið tengd hæfnigreiningu starfa, ráðgjöf fyrir 

brotthvarfsnemendur og einnig framkvæmd á raunfærnimati. Fjórir þátttakendur nefndu 

að þeir hefðu farið á námskeið í núvitund og auk þess voru nefnd viðfangsefni henni 

tengd,  eins og hugleiðsla og djúpslökun. Viðfangsefni annarra námskeið sem komu fram 

voru fjármál við starfslok, áhugahvetjandi samtal og fræðsla um fjórðu iðnbyltinguna. Að 

lokum nefndu þrír þátttakendur að þeir höfðu sótt námskeið hjá KVAN en ekki kom fram 

hvers konar námskeið það voru.  

3.2. Notkun á stafrænum miðlum og stafrænu fræðsluefni 

Fyrsta rannsóknarspurningin „Hver er notkun náms- og starfsráðgjafa á miðlum í 

upplýsinga- og samskiptatækni í starfi og ráðgjöf?“ var sett fram með það að markmiði 

að kortleggja hvaða stafrænu miðla náms- og starfsráðgjafar nota í starfi sínu og í ráðgjöf 

og í hve miklum mæli. Taldir voru upp 15 mismunandi stafrænir miðlar en þá má sjá í töflu 

1. 

Tafla 1. Stafrænir miðlar og verkfæri sem spurt var um notkun á. 

 

 Fyrst verður farið yfir hve oft þátttakendur sögðust nota miðlana, í starfi sínu 

annars vegar og með ráðþegum hins vegar. Eftir það verður farið yfir hvað kom fram í 

Facebook LinkedIn Netspjall Snapchat Tölvupóstur 

Instagram Messenger Pinterest 
Stafrænt 

dagatal 
WhatsApp 

Leitarvélar  

(t.d. Google) 

Myndsímtal 
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(t.d. Trello) 
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opnu spurningunni en þar gátu þátttakendur nefnt aðra miðla en þá sem voru á listanum 

sem þau nota í starfi eða ráðgjöf.  

3.2.1. Stafrænir miðlar 

Spurt var um tíðni notkunar á stafrænum miðlum í starfi og í ráðgjöf. Í spurningunni var 

útskýrt hvað var væri átt við með notkun í starfi, en þar var átt við samskipti við 

samstarfsfólk eða erlenda kollega, skipulag á verkefnum, upplýsingaöflun eða 

heimildavinnu. Einnig var útskýrt hvað fólst í notkun stafrænna miðla í ráðgjöf en þar var 

meðal annars átt við samskipti við ráðþega og upplýsingaveitu til þeirra, aðferðir til að 

nálgast þá, ýmsa fræðslu og kennslu. 

Hlutföll notkunar var flokkuð í mikla, miðlungs og litla notkun og í töflum 2 og 3 má 

sjá þá miðla sem þátttakendur nota mikið, annars vegar í starfi og hins vegar í ráðgjöf.  

Tafla 2. Miðlar sem voru mikið notaðir í starfi 

  Daglega 
2-3x í 
viku 

1-4x í 
mánuði 

Nokkrum 
sinnum á ári 

Sjaldan 
eða aldrei 

Veit ekki/ 
hlutlaus 

Tölvupóst 98% 1% 0% 1% 0% 0% 
Stafrænt 
dagatal  

89% 5% 2% 1% 2% 1% 

Leitarvélar  78% 15% 5% 1% 0% 1% 

Facebook 51% 21% 13% 2% 14% 0% 

Messenger 50% 19% 9% 8% 13% 0% 

 

Tafla 3. Miðlar sem voru mikið notaðir í ráðgjöf. 

  Daglega 
2-3x í 
viku 

1-4x í 
mánuði 

Nokkrum 
sinnum á ári 

Sjaldan 
eða aldrei 

Veit ekki/ 
hlutlaus 

Tölvupóstur 68% 15% 7% 4% 5% 1% 

Leitarvélar 43% 23% 13% 4% 15% 2% 

Stafrænt 
dagatal 

40% 8% 19% 7% 24% 2% 

 

Hér má sjá að tölvupóstur er mest notaði miðillinn á meðal náms- og 

starfsráðgjafa, bæði í starfi og í ráðgjöf. Notkun stafrænna dagatala, eins og til dæmis 

Outlook Calendar, og stafrænna leitarvéla, eins og Google, raða sér jafnframt í efstu sætin 

bæði í starfi og ráðgjöf. En notkun þessara miðla er þó mismunandi eftir því hvort horft 

er á notkun í starfi eða í ráðgjöf. Eins og sjá má á töflu 2 nota 98% þátttakenda tölvupóst 
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daglega í starfi sínu, en í töflu 3 kemur fram að 68% nota tölvupóst daglega í ráðgjöf. Það 

sama á við notkun um stafræn dagatöl en í starfi sögðust 89% nýta slíka tækni daglega, 

en meira en helmingi færri nota það í ráðgjöf, eða 40%. Annað sem er ólíkt með töflunum 

er að tafla 2 inniheldur fimm miðla en tafla 3 aðeins þrjá, en aðrir miðlar sem voru notaðir 

í ráðgjöf höfðu ekki nægilega háa tíðni til að ná viðmiðum um mikla notkun. Þetta gefur 

til kynna að algengustu miðlarnir í starfi eru ekki notaðir í jafn miklum mæli í ráðgjöf eða 

í samskiptum við ráðþega. 

Næst voru flokkaðir saman þeir miðlar sem falla undir viðmið um miðlungsmikla 

notkun og má sjá röðun þeirra, eftir því hve mikið þeir voru notaðir, í töflum 4 og 5.  

Tafla 4. Miðlar sem voru notaðir miðlungsmikið í starfi. 

 Daglega 
2-3x í 
viku 

1-4x í 
mánuði 

Nokkrum 
sinnum á ári 

Sjaldan 
eða aldrei 

Veit ekki/ 
hlutlaus 

Skipulagsverkfæri 16% 12% 5% 6% 57% 4% 

Netspjall 13% 10% 6% 7% 61% 3% 

YouTube 2% 11% 36% 15% 34% 2% 

Myndsímtal 0% 14% 9% 30% 46% 1% 

Pinterest 4% 10% 7% 19% 59% 1% 

 

Tafla 5. Miðlar sem voru notaðir miðlungsmikið í ráðgjöf. 

  Daglega 
2-3x í 
viku 

1-4x í 
mánuði 

Nokkrum 
sinnum á 

ári 

Sjaldan 
eða 

aldrei 

Veit 
ekki/ 

hlutlaus 

Facebook 7% 11% 11% 15% 55% 1% 

Messenger 6% 10% 15% 12% 56% 1% 

Youtube 0% 8% 20% 15% 53% 4% 

Skipulagsverkfæri 5% 7% 9% 15% 60% 4% 

Pinterest 4% 9% 7% 19% 60% 1% 

Myndsímtal 1% 7% 9% 24% 57% 2% 

 

Í töflum 4 og 5 má sjá að hlutfall miðlungsmikillar notkunar á stafrænum miðlum 

hefur mun breiðari dreifingu en sást áður á miðlum sem voru mikið notaðir bæði í starfi 

og í ráðgjöf. Þegar kom að miðlum sem eru notaðir miðlungsmikið í starfi eru ýmis 

skipulagsverkfæri (eins og t.d. Trello) með mestu notkunina en 28% nota þau að minnsta 

kosti tvisvar í viku, þar á eftir kemur netspjall með 23%. Þeir miðlar sem voru mest notaðir 

í ráðgjöf voru Facebook og Messenger, en 18% þátttakenda sögðust nota 

samfélagsmiðilinn að minnsta kosti tvisvar í viku með ráðþegum og 16% sögðu það sama 
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með Messenger. Þessir tveir miðlar voru flokkaðir með mikla notkun í starfi eins og kom 

fram í töflu 2 en þegar kemur að ráðgjöf er tíðni þeirra ekki jafn há. Því flokkast þeir undir 

miðlungsmikla notkun. Þeir miðlar sem sitja eftir, YouTube, myndsímtöl og Pinterest eru 

neðarlega á lista bæði þegar kemur að notkun í starfi og í ráðgjöf en samanlagt hlutfall 

daglegrar- og vikulegrar notkunar fer aldrei yfir 14%.  

 Þeir miðlar sem eftir voru flokkuðust allir með litla notkun og má sjá þá í töflum 

6 og 7. 

Tafla 6. Miðlar sem voru lítið notaðir í starfi. 

  Daglega 
2-3x í 
viku 

1-4x í 
mánuði 

Nokkrum 
sinnum á 

ári 

Sjaldan 
eða 

aldrei 

Veit 
ekki/ 

hlutlaus 

Instagram 5% 8% 8% 4% 75% 0% 

Snapchat 1% 10% 2% 8% 77% 2% 

LinkedIn 0% 1% 14% 11% 67% 7% 

WhatsApp 0% 2% 0% 12% 85% 1% 

Twitter 0% 1% 2% 4% 92% 1% 

 

Tafla 7. Miðlar sem voru lítið notaðir í ráðgjöf. 

  Daglega 
2-3x í 
viku 

1-4x í 
mánuði 

Nokkrum 
sinnum á 

ári 

Sjaldan 
eða 

aldrei 

Veit 
ekki/ 

hlutlaus 

Netspjall 4% 10% 5% 5% 72% 4% 

Snapchat 1% 10% 2% 8% 77% 2% 

LinkedIn 0% 0% 15% 8% 70% 7% 

WhatsApp 0% 2% 0% 11% 86% 1% 

Instagram 0% 1% 3% 8% 87% 1% 

Twitter 0% 1% 2% 4% 92% 1% 

 

Á töflum 6 og 7 má sjá dreifingu á stafrænum miðlum sem voru lítið notaðir. Það 

sem greinir þá frá miðlum sem voru miðlungsmikið notaðir er að almennt hafa þeir lágt 

eða ekkert hlutfall í daglegri notkun og eru margir þeirra  notaðir sjaldan eða aldrei.  Bæði 

í starfi og í ráðgjöf eru Snapchat, LinkedIn, WhatsApp og Twitter í sömu röð og með 

svipaða tíðni notkunar. Ekki er mikill hlutfallslegur munur á tíðni notkunar eftir því hvort 

miðað er við í starfi eða í ráðgjöf. En Instagram sker sig úr og virðist vera meira notað í 

starfi en í ráðgjöf, en samanlagt hlutfall daglegar-, vikulegrar- og mánaðarlegar notkun í 

starfi var 21% en aðeins 4% í ráðgjöf.   
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3.2.2. Notkun annarra stafrænna miðla í starfi og ráðgjöf  

Eftir að þátttakendur höfðu merkt við hvaða miðla þeir notuðu, hvort sem það var í starfi 

eða ráðgjöf, þá komu opnar spurningar þar sem þeir gátu listað upp fleiri miðla eða 

vefsíður sem þeir nýta sér í starfi eða ráðgjöf. Tengla á vefsíður má finna í viðauka B. 

Þegar kom að öðrum miðlum í starfi svöruðu 18 þátttakendur (21%) og þar nefndu 

flestir að sameiginlegar stafrænar starfstöðvar séu notaðar á þeirra vinnustað, þar sem 

samstarfsfólk getur verið í samskiptum og deilt efni sín á milli. Þar af nefndu fimm 

þátttakendur að þeirra vinnustaður notaðist við Microsoft Teams og aðrir fimm nefndu 

notkun á Facebook Workplace. Önnur svipuð forrit sem voru tiltekin voru Office 

SharePoint, Google Drive og Google Classroom. Næst á eftir því voru áberandi vefsíður 

sem hjálpuðu við kennslu eða verkefnastjórnun eins og Nearpod.com, Padlet.com, 

Monday.com, spurningavefsíðan Quizlet.com og Mindview Online.com en þar er hægt að 

búa til stafrænt hugarkort. Tveir þátttakendur nefndu vefsíðuna Canva.com þar sem hægt 

er að hanna og búa til auglýsingar, ferilskrár og bæklinga meðal annars. Annar þátttakandi 

nefndi svipaða vefsíðu sem heitir Smore.com en þar er hægt að hanna sín eigin fréttabréf 

og tilkynningar. Vefsíðan Ted.com var einnig nefnd en þar er hægt er að finna fyrirlestra 

og hlaðvörp um margvísleg viðfangsefni. Einn þátttakandi útlistaði í opnu spurningunni 

notkun sína á ýmiskonar samskiptamiðlum og má sjá hvernig hann notar mismunandi 

miðla í mismunandi tilgangi eftir því hvaða hópur á við: 

 „Á mínum vinnustað er notað Lotus Notes fyrir tölvupóst, dagbók ofl. 

Workplace er notað í samskiptum innan stofnunar en hvorki Messenger 

né WhatsApp. Fésbókin er notuð til að koma upplýsingum á framfæri en 

ekki í samskiptum við skjólstæðinga. Í einkalífinu nota ég Messenger 

mjög mikið og einnig Viber í samskiptum innan nánustu fjölskyldu. 

WhatsApp nota ég í samskiptum við vini erlendis (…)“ 

Einnig var spurt um aðra stafræna miðla sem þátttakendur nota með ráðþegum en 

alls 13 þátttakendur (15%) svöruðu þeirri spurningu. Tveir þátttakendur greindu frá því 

að þegar ráðþegar þeirra þyrftu á stafrænni ráðgjöf að halda (t.d. vegna fjarlægðar) að þá 

fari samskipti venjulega fram í gegnum síma eða með tölvupósti. En þeir miðlar eða 

vefsíður sem oftast voru nefnd voru heimasvæði þar sem ráðgjafar deila upplýsingum eða 

hafa samskipti við nemendur eða hópa, en þrír þátttakendur nefndu Microsoft Teams, 

aðrir tveir nefndu Google Classroom og einnig voru Uglan og Moodle talin upp. Varðandi 

samskipti við einstaklinga var stafræna vinnustöðin Kara Connect nefnd. Þar að auki 
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nefndu þátttakendur að þeir notuðu eða bentu ráðþegum á vefsíður sem innihalda 

fyrirlestra og námskeið eins og Canvas Network og Khan Academy. Allir þátttakendur 

töldu upp einn til fjóra miðla en einn þátttakandi nefndi nær 30 miðla og vefsíður, en þar 

á meðal voru ýmis skipulagsverkfæri, vefsíður til að búa til margskonar margmiðlunarefni, 

glósu- og námstækni, hugarkort, íslensk stafsetning og uppflettirit eins og Málið.is, 

Snara.is og Skrambi. Einnig nefndi þessi þátttakandi vefsíður og forrit sem hjálpa við 

lestrarörðugleika, meðal annars með því að lesa textann upphátt fyrir notandann, 

rafbækur þar sem hægt er að stækka textann, sjálfkrafa eyðufyllingar og lyklaborð sem 

leiðréttir sjálfkrafa orð sem eru rangt skrifuð .  

3.2.3. Notkun á íslensku stafrænu fræðsluefni og vefsíðum 

Ýmislegt er til af íslensku fræðsluefni sem aðgengilegt er á internetinu sem og íslenskum 

vefsíðum sem innihalda ýmsar upplýsingar og fróðleik sem náms- og starfsráðgjafar geta 

nýtt sér bæði í starfi og ráðgjöf. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við hve oft þeir 

notuðu þá helstu íslensku miðla og vefsíður sem eru í boði fyrir náms- og starfsráðgjafa.  

 

Mynd 8: Notkun á íslensku fræðsluefni og vefsíðum 

Miðlum og vefsíðum er raðað eftir því hver samanlagt hlutfall mánaðarlegrar-, 

vikulegrar og daglegrar notkunar var, en miðað við þá útreikninga virðast vefsíðurnar 

Næsta skref (66%) og Nám og störf (57%) mest notaðar. Lægsta samanlagða hlutfall var 

hjá vefsíðunni Fara bara (20%) og fræðsluefnunum Stefnan sett! (24%) og Margt er um 

að velja (27%). Þó ber að hafa í huga að sumar vefsíður og fræðsluefni eru aðeins ætluð 
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afmörkuðum hóp og það kann að  hafa áhrif á tíðni notkunar. Sem dæmi má nefna 

fræðsluefnið Margt er um að velja og Stefnan sett! en það er hvoru tveggja námsefni sem 

ætlað eru nemendum á efri stigum grunnskóla til að hjálpa við ákvörðunartöku um 

framhaldsnám og/eða framtíðarstörf. Slíkt fræðsluefni eru einnig líklegra til þess að vera 

meira notað á vormisseri þegar nemendur 10. bekkjar eru að undirbúa slíkar ákvarðanir. 

Því er mögulegt að ekki eigi við að efnið sé notað daglega eða 2-3 sinnum í viku eins og 

spurningalistinn kveður á um. Það sama á við um vefsíðuna Fara bara.is en hún er ætluð 

nemendum sem huga að námi erlendis.  Því er um mjög afmarkaðan hóp að ræða, en það 

gæti haft áhrif á tíðni notkunar. Þetta sýnir samt sem áður að íslenskt fræðsluefni og 

vefsíður eru notaðir reglulega af náms- og starfsráðgjöfum og þá sérstaklega vefsíðurnar 

Næsta skref og Nám og störf.   

3.2.4. Annað fræðsluefni  

Þátttakendum gafst tækifæri á að nefna aðra miðla sem þeir nota með ráðþegum en alls 

27 (31%) þátttakendur nýttu sér það. Flestir þátttakenda, eða tíu manns, nefndu að þau 

notuðu mikið heimasíður framhaldsskóla og háskóla, en það færi alltaf eftir því hverju 

ráðþegi væri að leita að. Sem dæmi er algengt að skoða með ráðþegum aðgangsviðmið 

að námsbrautum, ýmist hérlendis eða í erlendum skólum, eftir því hverju ráðþegi leitar 

eftir. Einnig eru notaðar vefsíður opinbera stofnanna, félagasamtaka og stéttarfélaga, þar 

á meðal voru nefndar vefsíður Vinnumálastofnunar, Virk, Endurmenntun.is, 

símenntunarstöðvar og fréttamiðlar. Tungumálanámskeið hjá Mími og Tungumálatorg 

voru einnig nefnd, allt eftir því hvað hentaði ráðþega hverju sinni. Bandaríska vefsíðan 

O*NET OnLine.com virðist einnig mikið notuð og var hún tilgreind sex sinnum. Á henni er 

hægt að finna fjölda starfslýsinga og fleiri upplýsingar um atvinnumarkaðinn. Fleiri 

vefsíður tengdar störfum og vinnumarkaði sem nefndar voru atvinnuauglýsingar hjá 

Alfreð.is, My Next Move.com, Kvennastarf.is, Iðan.is og Nema hvað.is. Ýmsar vefsíður 

voru nefndar í tengslum við andlega vellíðan og sjálfsstyrkingu eins og sálfræðivefurinn 

Persóna.is, Mín Líðan.is og Tölum saman.is sem býður upp á fjarmeðferðarúrræði.  Einnig 

var minnst á Velvirk.is sem heyrir undir starfsendurhæfinguna Virk og  veitir hjálpa við að 

stuðla að jafnvægi í lífinu og vellíðan í starfi. Þá voru líka nefndar tvær vefsíður sem stuðla 

að sjálfsstyrkingu og sjálfsmynd, Via Character.org og Sjálfsmynd.is. Einn þátttakendi 

nefndi að hann notaði einnig ýmsar vefsíður og smáforrit tengd hugleiðslu og núvitund, 
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eNúvitundarsetrið.is meðal annars. Í tengslum við nám og námstækni Námsvalshjól NSHÍ 

nefnt og þrír þátttakendur greindu frá því að hafa nýtt sér  efni frá vefsíðu 

Menntamálastofnunar eins og hljóðbækur, rafbækur, efni um námstækni og 

menntagáttina. Þar að auki var vefsvæðið ‚Bjargir‘ hjá náms- og starfsráðgjöf Háskólans á 

Akureyri nefnt og notkun á skráningarkerfinu á Bullet Journal.com. Að síðustu var  minnst 

á notkun á ýmsum myndböndum á Youtube, þar á meðal hvernig eigi að koma fram í 

atvinnuviðtölum og einnig kennslumyndbönd frá Gauta Eiríkssyni. Tengla á allar vefsíður 

má finna í viðauka B. 

3.2.5. Samskiptaleiðir 

Síðasti þáttur um notkun náms- og starfsráðgjafa á stafrænni ráðgjöf fólst í því að athuga 

með hvaða hætti samskipti fara almennt fram á milli ráðþega og ráðgjafa. Svarmöguleikar 

voru þeir sömu og spurningunum á undan, það er dagleg notkun, vikuleg notkun, 

mánaðarleg notkun, nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar. Samanlagt heildarhlutfall fyrir 

daglega og vikulega notkun var reiknað og má sjá þær niðurstöður á mynd 9. 

 

Mynd 9. Samanlagt hlutfall daglegra og vikulegra samskipta við ráðþega 

Á mynd 9 má sjá að algengast var að samskipti á milli ráðþega og ráðgjafa fari fram augliti 

til auglitis, en 90% þátttakenda tilgreindu að slík samskipti fari fram daglega (88%) eða  

vikulega (2%). Á eftir var spurt um hversu oft samskipti við ráðþega færu fram í gegnum 

internetið, en tekið var fram að slík samskipti gætu verið í formi tölvupóstasamskipta, 

netspjalls, myndsímtala og slíkra leiða. Alls svöruðu 70% þátttakenda að samskipti færu 

daglega (60%) eða vikulega (10%) fram í gegnum internetið. Að lokum greindu 60% 

þátttakenda frá því að samskipti færu daglega (39%) eða vikulega (21%) fram með símtali.  
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 Þar sem viðfangsefnið hér er stafræn ráðgjöf voru samskipti í gegnum internetið 

skoðuð sérstaklega út frá starfssviði þátttakenda til að kanna hvort merkjanlegur munur 

væri á milli sviðanna.  

 

Mynd 10. Samanlagt hlutfall daglegra og vikulegra stafrænna samskipta eftir starfsvettvangi 

Á mynd 10 má sjá að flestir þeirra sem nota internetið daglega eða vikulega í 

samskiptum við ráðþega starfa í framhaldsskóla, eða 24%. Þar á eftir eru ráðgjafar sem 

starfa í grunnskólum (15%) og annað hvort við starfsendurhæfingu eða hjá 

Vinnumálastofnun (15%). Þeir sem starfa á fræðslu-, símenntunar- og 

þjónustumiðstöðvum fylgja rétt þar á eftir með 14% þátttakenda sem svara sem svo að 

þeir noti internetið í samskiptum við ráðþega ýmist daglega eða vikulega. Að lokum voru 

11% þátttakenda sem starfa í háskólum sem greindu frá daglegum eða vikulegum 

samskiptum við ráðþega í gegnum internetið.   

Þegar litið er yfir þessar heildarniðurstöður um notkun þátttakenda á stafrænum 

miðlum sést að það er ýmislegt efni til á internetinu sem náms- og starfsráðgjafar geta 

nýtt, bæði í starfi og í ráðgjöf. En til þess að geta nýtt sér þessi verkfæri er nauðsynlegt að 

hafa einhverja grunnþekkingu á stafrænum heimi. Því var ákveðið að meta einnig 

stafræna hæfni þátttakenda. 

3.3. Stafræn hæfni 

Þriðji hluti spurningalistans fólst í að kanna stafræna hæfni náms- og starfsráðgjafa. 

Stafræn hæfni var metin út frá fimm lykilþáttum DigComp 2.1. og hefur hver þáttur þrjú 
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styrkleikastig, lítil, miðlungs og mikil stafræn hæfni. Lykilþættirnir eru upplýsingalæsi, 

samskipti og samstarf, stafræn sköpun, öryggi og að lokum verkefnalausn (Carretero, 

Vourikari og Punie, 2017). Styrkleikastigin eru metin út frá spurningum þar sem lítil færni 

merkir að viðkomandi þurfi aðstoð þegar kemur að stafrænum verkefnum eða úrvinnslu. 

Þegar viðkomandi er með miðlungs góða færni getur hann framkvæmt verkefni án 

aðstoðar og/eða greint frá aðferðum til þess að vinna úr þeim. Mikil færni felst svo í því 

að viðkomandi hafi sjálfur mjög góða kunnáttu og geti leiðbeint öðrum hvernig eigi að 

vinna úr stafrænum verkefnum eða aðgerðum. Nú verður hver lykilþáttur skoðaður út frá 

styrkleikastigum en í hverri töflu er spurningin sem greinir litla stafræna hæfni efst og 

spurningin um mikla hæfni er neðst.  

Fyrsti þátturinn sem verður skoðaður er Upplýsingalæsi og má sjá niðurstöður á 

mynd 6. Fyrsta spurningin var „Ég þarf aðstoð frá öðrum við að skipuleggja, geyma og 

sækja gögnin mín á stafrænu formi (möppur, skjöl, ljósmyndir o.s.frv.)“, önnur spurningin 

„Ég get áttað mig á trúverðugleika vefsíðu sem ég er að skoða og/eða hvort efni hennar 

sé réttmætt eða ekki“ og síðast var spurt „Þegar ég nota leitarvélar (t.d. Google eða Bing) 

get ég nýtt mér aðferðir sem hjálpa mér að þrengja leitarsvið mitt. Til dæmis með því að 

nota flipa (myndir, myndbönd, kort), raða niðurstöðum eftir tíma eða notað tákn eins og 

gæsalappir („“) og bandstrik (-)“.  

 

Mynd 11: Niðurstöður úr lykilþættinum um upplýsingalæsi 

Hér má sjá að þátttakendur virðast vera með góða stafræna hæfni þegar kemur 

að upplýsingalæsi. Mjög fáir segjast þurfa aðstoð við að skipuleggja gögnin sín á stafrænu 
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formi, en 72% segjast aldrei þurfa á aðstoð að halda. Langflestir segjast annað hvort alltaf 

eða oftast átta sig á trúverðugleika vefsíðu (85%) og geti nýtt sér aðferðir til að þrengja 

leitarsvið (78%). 

Annar lykilþáttur stafrænnar hæfni kallast Samskipti og samstarf og voru lagðar 

fram þrjár spurningar, „Ég þarf aðstoð við að finna rétta stafræna miðla, ef ég ætla að 

deila með öðrum stafrænu efni eins og skjölum, ljósmyndum eða myndböndum“, „Ég get 

sent stafrænt boð á viðburð í gegnum samfélagsmiðla eða stafrænt dagatal“ og að lokum 

„Ég kann, og get leiðbeint öðrum, hvernig hægt er að nýta mismunandi aðgerðir á 

samfélagsmiðlum. Til dæmis í hvaða tilgangi myllumerki (# e. hashtag) eru notuð eða 

hvernig á að búa til skoðanakönnun á Facebook“. Niðurstöður má sjá á mynd 12. 

 

Mynd 12: Niðurstöður úr lykilþættinum um samskipti og samstarf 

Í fyrstu spurningu lykilþáttarins Samskipti og samstarf tilgreina 20% þátttakenda að 

þeir þurfi ýmist alltaf, oftast eða stundum á aðstoð að halda við að deila stafrænu efni. 

Mun fleiri eru öruggir í færni sinni að senda stafrænt boð á viðburð, en alls 92% 

þátttakenda telja sig ýmist alltaf eða oftast geta framkvæmt þá aðgerð. Mun jafnari 

dreifing er svo á síðustu spurningunni um þekkingu á mismunandi aðgerðum á 

samfélagsmiðlum sem bendir til þess að ekki séu jafn margir með mikla stafræna hæfni í 

þættinum Samskipti og samstarf. Samt sem áður taldi meirihluti þátttakenda sig ýmist 

alltaf eða oftast geta leiðbeint öðrum á samfélagsmiðlum, eða 62%, en 19% töldu sig geta 

það stundum og samtals 18% sögðust ýmist sjaldan eða aldrei geta leiðbeint öðum. 
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 Þriðji lykilþátturinn kallast Stafræn sköpun og innihélt hann spurningarnar „Ef ég 

þyrfti að búa til stutt myndband til að útskýra nýja verkferla á mínum vinnustað, þyrfti ég 

að fá hjálp frá öðrum til að búa það til“, „Ég veit hvenær efni (fræðigreinar, ljósmyndir 

o.s.frv.) er höfundavarið - og veit að þá er ekki hægt að nota það nema með leyfi 

eiganda/höfundar“ og „Ég get valið viðeigandi stafrænan miðil til þess að búa til 

auglýsingu, veggspjald eða myndband, hvort sem það er til einkanota eða fyrir 

vinnustaðinn minn“. Niðurstöður má sjá á mynd 13. 

 

Mynd 13: Niðurstöður úr lykilþættinum um stafræna sköpun 

Í fyrstu spurningunni var spurt um hvort viðkomandi þyrfti aðstoð við að búa til stutt 

myndband og var svarhlutfallið nokkuð dreift. Það stafar mögulega af því að þýðing 

spurningarinnar var villandi eða ekki í samræmi við íslenska menningu, en það að búa til 

myndband til að skýra verkferla er ekki endilega algengt hér á landi. Þessi spurning á að 

endurspegla litla stafræna hæfni en sá sem kann ekki að búa til myndband er ekki endilega 

með litla stafræna hæfni en það getur þó verið vísbending um að svo sé. Þegar spurt var 

um hæfni í að greina hvort efni væri höfundavarið voru langflestir sem sögðust ýmist alltaf 

(27%) eða oftast (62%) átta sig á því. Í síðustu spurningunni var verið að meta hvort 

þátttakendur hefðu mikla stafræna hæfni en þar er svörunin nokkuð dreifð, þó segja 

flestir að þeir geti skapað stafrænt efni ýmist alltaf (24%), oftast (33%) eða stundum 

(21%). Nær fjórðungur taldi sig ýmist sjaldan eða aldrei geta sýnt fram á þessa hæfni. 
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 Fjórði lykilþátturinn var öryggi, en með því er í fyrsta lagi átt við hæfnina  til að 

vernda tækin sín og reikninga frá stafrænum ógnum, í öðru lagi hæfnina til að vernda sína 

eigin andlegu og líkamlegu heilsu frá stafrænum ógnum og í þriðja lagi hæfnina til að bera 

kennsl á falskar auglýsingar og gervireikninga á veraldarvefnum. Spurt var „Ég þarf aðstoð 

frá öðrum til að finna leiðir til að vernda tækið mitt, persónulegar upplýsingar og/eða 

gögn frá utanaðkomandi stafrænum ógnum. Til dæmis styrkleiki leyniorðs, aðgang að 

samfélagsmiðlareikningum, öryggisstillingar o.s.frv.“, því næst „Ég get greint frá 

mismunandi aðferðum til að vernda andlega- og líkamlega heilsu mína (og annara) frá 

tæknitengdum ógnum. Til dæmis stilla birtustig skjáa, líkamsstaða, netsiðareglur, 

neteinelti o.s.frv.“ og að lokum „Ég kann, og get leiðbeint öðrum, hvernig á að bera kennsl 

á gervireikning (e. fake profile) á samfélagsmiðlum eða falskar auglýsingar“. Niðurstöður 

má sjá á mynd 14. 

 

Mynd 14: Niðurstöður úr lykilþættinum um öryggi 

Mynd 14 sýnir dreifingu svara um hæfni í stafrænu öryggi og má sjá að svörin 

dreifast almennt nokkuð jafnt á svarmöguleikana. Í fyrstu spurningunni eru flestir, eða 

67% sem segjast sjaldan eða aldrei þurfa á aðstoð að halda þegar kemur að 

öryggisstillingum og í annarri spurningunni voru 71% sem alltaf eða oftast kunna að greina 

frá mismunandi aðferðum til þess að vernda andlega- og líkamlega heilsu frá 

tæknitengdum ógnum. Í síðustu spurningunni, þar sem hæfni í að bera kennsl á 

gervireikninga eða falskar auglýsingar var metin, dreifðust svörin jafnara yfir á alla 
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svarmöguleika en í hinum tveimur spurningunum, en aðeins munar 10% á svarhlutfalli 

þeirra sem telja sig oftast hafa hæfnina og þeirra sem telja sig aldrei hafa þessa hæfni.  

 Fimmti og síðasti lykilþátturinn felur í sér að hæfnina til að leysa verkefni eða 

vandamál, en þar er átt við hæfnina að aðlaga tæknina að sínum þörfum, hæfnin til að 

leysa ýmis tæknileg vandamál sem geta komið upp í daglegu lífi en einnig að sækjast eftir 

meiri þekkingu á viðkomandi sviði. Spurningarnar voru „Ég þarf aðstoð frá öðrum til að 

stilla forrit eða samfélagsmiðla að mínum þörfum. Til dæmis tíðni tilkynninga, 

tungumálastillingar, flýtileiðir o.s.frv.“, því næst „Ég átta mig á og get leyst almenn 

tæknileg vandamál. Dæmi um vandamál til að leysa: að skilja eftir athugasemd á röngum 

stað á samfélagsmiðlum, að eyða skjali/ljósmynd fyrir slysni, vandamál varðandi 

prentara, aðgang að þráðlausu neti eða að tengjast öðru tæki í gegnum „bluetooth“ og 

að lokum „Ég leita eftir tækifærum til bæta mína stafrænu hæfni og halda í við nýjar 

tækniframfarir. Til dæmis með því að sækja námskeið, fyrirlestra eða lesa efni/greinar á 

internetinu“. 

 

Mynd 15: Niðurstöður úr lykilþættinum um verkefnalausn 

Á mynd 15 má sjá nokkuð afgerandi niðurstöður úr fyrstu tveimur spurningunum, 

en þátttakendur segjast sjaldan (38%) eða aldrei (45%) þurfa á aðstoða að halda til að 

stilla forrit eða samfélagsmiðla að sínum þörfum. Einnig virðast þeir nokkuð færir í að 

þekkja og greina frá mismunandi aðferðum til að vernda andlega- og líkamlega heilsu sína, 

en 23% sögðust alltaf geta það og 56% oftast. Síðasta spurningin um hvort þátttakendur 
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leiti eftir tækifærum til þess að bæta sína stafrænu hæfni sýnir meiri dreifingu svara en 

flestir, 36%, segjast stundum gera það og 31% segjast oftast gera það.  

Til að kanna hvort marktækur munur væri á stafrænni hæfni þátttakenda eftir því 

hvaða starfssviði þeir ynnu á var notast við kí-kvaðratpróf, en p-gildi sýndu að ekki var 

marktækur munur eftir starfssviðum á neinum af lykilþáttunum fimm um stafræna hæfni. 

Marktekt var prófuð á öllum 15 spurningunum og voru p-gildin á bilinu 0,12-0,64 og 

miðað við 95% marktektarmörk er engin marktækur munur á því hvaða starfssviði 

þátttakendur störfuðu þegar lykilþættir stafrænnar hæfni voru skoðaðir. 

Þegar horft er yfir heildarniðurstöður úr lykilþáttunum fimm þá virðast 

þátttakendur almennt hafa nokkuð góða stafræna hæfni. Í þeim spurningum þar sem 

þátttakendur áttu að svara hvort þeir þyrftu á aðstoð að halda við lykilþættina þá var á 

bilinu 67-98% þátttakenda sem svaraði að þeir þyrftu sjaldan eða aldrei á aðstoð að halda, 

sem er mjög jákvætt. Ein var undantekningin þó, þegar kom að lykilþættinum um 

stafræna sköpun en þar voru aðeins 35% sem sögðust annað hvort sjaldan eða aldrei 

þurfa aðstoð, en möguleg skýring á því er að eðli eða þýðing spurningarinnar hafi ekki átt 

nógu vel við viðmið um litla hæfni, eins og greint var frá hér á undan. Þegar kom að því 

að meta miðlungsmikla hæfni þá var hún einnig nokkuð góð hjá þátttakendum, en í 

lykilþáttunum um upplýsingalæsi, samskipti og stafrænni sköpun þá voru á bilinu 85-92% 

þátttakendur sem sögðust ýmist alltaf eða oftast hafa kunnáttu í þeim stafrænu þáttum 

sem spurt var um. Hlutfallið var aðeins lægra þegar kom að öryggi (71%) og verkefnalausn 

(79%) en í báðum tilvikum var þó hlutfall þeirra sem sögðust ýmist sjaldan eða aldrei hafa 

sömu kunnáttu undir 10%. Heildaryfirlit yfir niðurstöður þeirra spurninga sem meta mikla 

stafræna hæfni sýna að í kringum helmingur þátttakenda virðast hafa náð góðum tökum 

á ákveðnum lykilþáttunum en sá hluti þátttakenda sagðist ýmist alltaf eða oftast kunna 

og geta leiðbeint öðrum þegar kom að upplýsingalæsi (65%), samskiptum og samstarfi 

(51%) og stafrænni sköpun (48%). Nokkuð lægra hlutfall þátttakenda sagðist ýmist alltaf 

eða oftast bæði kunna og geta leiðbeint öðrum þegar kom að lykilþáttunum öryggi (33%) 

og verkefnalausn (38%). 
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3.4. Viðhorf gagnvart stafrænni ráðgjöf 

Í fjórða og síðasta hluta spurningalistans var skoðað viðhorf þátttakenda til stafrænnar 

ráðgjafar. Spurt var hversu ósammála og sammála þátttakendur voru tilteknum 

staðhæfingum, hvaða hindranir þeir álitu vera á sínum vinnustað og hvort áhugi væri fyrir 

að fá fræðslu um stafræna ráðgjöf. 

3.4.1. Staðhæfingar 

Í fyrstu spurningu þessa hluta var níu staðhæfingum um stafræna ráðgjöf varpað fram, 

bæði jákvæðum og neikvæðum, og áttu þátttakendur að tilgreina hversu ósammála eða 

sammála þeir væru hverri staðhæfingu.  

Þær jákvæðu staðhæfingar sem flestir þátttakendur voru sammála var í fyrsta lagi 

að „stafræn ráðgjöf auðveldar aðgengi ráðþega að ráðgjöf, til dæmis fyrir þá sem búa út 

á landi eða glíma við hreyfihömlun“ en 96% þátttakenda voru sammála henni. Í öðru lagi 

voru 94% sammála því að stafræn ráðgjöf væri góð leið til að miðla upplýsingum til 

ráðþega og í þriðja lagi sögðust 91% þátttakenda vilja auka þekkingu sína og hæfni í 

stafrænni ráðgjöf. Alls voru 86% sammála því að það væri mikill kostur, bæði fyrir ráðgjafa 

og ráðþega, að fá svigrúm til að lesa yfir, afla upplýsinga og íhuga svör sín í 

tölvupóstasamskiptum og 84% sögðust hafa gaman að því að nýta tækni og internetið í 

starfi sínu. Stór hluti, eða 76% þátttakenda, sáu fram á aukna notkun á stafrænni ráðgjöf 

á sínum vinnustað í framtíðinni.  

Staðhæfingar um neikvæðar hliðar stafrænnar ráðgjafar voru einnig settar fram og 

flestir, eða 74%, voru sammála því að lagaleg umgjörð um persónuverndarlög og stafræna 

geymslu á gögnum um ráðþega væri óskýr eða flókin. Um helmingur, eða 51%, töldu að 

of mikið magn af upplýsingum væri til á internetinu, sem geri ráðþega erfitt fyrir þegar 

kemur að því að velja hvað gagnast honum og hvað ekki. Að lokum var staðhæfingin „Ég 

reyni að forðast að eiga samskipti við ráðþega í gegnum internetið og hvet þá til að koma 

til mín í staðinn“, en þar voru 19% sammála, 52% hvorki sammála né ósammála og 22% 

ósammála. Svo hátt hlutfall þátttakenda sem svara að þeir séu hvorki sammála né 

ósammála bendir annað hvort til að í raun sé um helmingur þátttakenda ekki búinn að 

gera upp hug sinn varðandi notkun á stafrænni ráðgjöf, eða að staðhæfingin hafi annað 

hvort verið óskýr eða ekki átt við í starfi þátttakendana. Samt sem áður segjast 19% ekki 

vilja hafa samskipti við ráðþega í gegnum internetið og má velta því fyrir sér hvaða 
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ástæður eru þar að baki, mögulega sjá þeir þátttakendur ekki stafræna ráðgjöf sem 

æskilegan kost í sínu starfi, eða einhverjar hindranir kunna að vera á þeirra vinnustað sem 

gera það að verkum að ekki sé hægt að nýta ráðgjafaleiðina.  

3.4.2. Hindranir 

Því næst kom spurning um hvaða hindranir þátttakendur töldu vera í vegi fyrir því að 

stafræn ráðgjöf væri notuð á þeirra vinnustað. Þátttakendur gátu valið fleiri en einn 

valmöguleika, ef þeim fannst fleiri en ein hindrun vera til staðar. Niðurstöður má sjá á 

mynd 16. 

 

Mynd 16. Hindranir á vinnustað 

 Niðurstöður sýna að yfir helmingur þátttakenda töldu skort á fræðslu um stafræna 

ráðgjöf vera hindrun en alls 55% merktu við þann valkost. Næst á eftir var lítil eftirspurn 

frá ráðþegum (31%) talin vera hindrun, lítill tæknilegur stuðningur (18%), lítil tæknileg 

kunnátta ráðgjafa (14%), lítill áhugi eða vilji stjórnenda (11%) og að lokum var lítill áhugi 

eða vilji ráðgjafa (10%) til að nota stafræna ráðgjöf einnig talin sem hindrun á vinnustað. 

Alls voru svo 23% sem sögðu að engar hindranir væru á vinnustaðnum og 15% svöruðu 

veit ekki/hlutlaus. Ekki var marktækur munur eftir starfsvettvangi hvað þátttakendur 

töldu vera hindrun þess að nota stafræna ráðgjöf, með p>0,05, að undanskildum 

valkostinum „lítill áhugi frá ráðþegum“ en þar töldu þátttakendur sem störfuðu í 

grunnskólum það mun oftar vera hindrun (74%) en þeir sem störfuðu á efri skólastigum 

(15%) og í atvinnulífinu (11%).  
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Eftir að þátttakendur höfðu merkt við hvað þeim fannst vera mestu hindranir í að 

veita stafræna ráðgjöf á þeirra vinnustað var boðið upp á opna spurningu þar sem þeir 

gátu greint frá ef þeim fannst aðrar hindranir vera í vegi sem ekki komu fram í 

spurningunni á undan. Alls svöruðu 25 (29%) þátttakendur þeirri spurningu en flestir (10) 

tilgreindu tímaskort sem hindrun í að stafræn ráðgjöf væri notuð á þeirra vinnustað, ekki 

gæfist tími til að skoða ráðgjafaleiðina nánar og ræða við aðra ráðgjafa eða samstarfsfólk 

hvernig hægt væri að útfæra stafræna ráðgjöf á vinnustaðnum, til dæmis hvaða forrit, 

miðla eða vefsíður skuli nota og hvernig eigi að útfæra ráðgjöfina með tilliti til skráninga 

og geymslu á persónuupplýsingum. Annað sem margir álitu hindrun var að erfitt væri að 

fá kerfi sem væru örugg og vottuð í samræmi við persónuverndarlög, það sé vandamál að 

ýmsir miðlar standist ekki persónuverndarlög varðandi geymslu á persónuupplýsingum, 

en fimm þátttakendur nefndu þetta sem hindrun. Aðrir nefndu að lélegur tækjabúnaður 

og/eða netaðgangur væri hindrun og skortur á fjármagni til þess að bæta úr því. Í sumum 

tilfellum var aldur ráðþega hindrun, en þá var átt við unga nemendur sem alla jafna nota 

stafræn samskipti ekki mikið í daglegu lífi.  

3.4.3. Fræðsla á stafrænni ráðgjöf 

Næst var spurt hvað þátttakendum þætti um framboð á fræðslu, til dæmis námskeið, 

fyrirlestra eða vinnustofur, um stafræna ráðgjöf og mikill meirihluti þátttakenda, alls 80%, 

vildu að það væri meira framboð á fræðslu um stafræna ráðgjöf. Enginn þátttakandi 

merkti við að hann hefði ekki áhuga á fræðslu um stafræna ráðgjöf og 1% fannst nægt 

framboð vera á fræðslu um stafræna ráðgjöf. Alls sögðust 19% þátttakenda ekki vita eða 

vera hlutlausir varðandi framboð á fræðslu um stafræna ráðgjöf.  

Þátttakendur voru einnig beðnir um svara spurningunni „Hvaða viðfangsefni 

stafrænnar ráðgjafar myndir þú vilja læra meira um?“ og þar var hægt að velja fleiri en 

einn valkost ef þátttakanda langaði að læra meira um fleira en eitt viðfangsefni. Sett voru 

fram sjö viðfangsefni stafrænnar ráðgjafar; 1) fræðsla um persónuverndarlög og 

varðveisla stafrænna persónuupplýsinga ráðþega, 2) fræðsla um upplýsingalæsi og 

hvernig megi meta gæði upplýsinga, 3) hvernig hægt sé að nota samfélagsmiðla í ráðgjöf 

eða starfi (til dæmis Facebook, Instagram eða Snapchat), 4) hvernig tengja megi 

fræðilegar kenningar og aðferðir við nútíma stafræna ráðgjöf, 5) kynningu á vefsíðum og 

fræðsluefni (íslensku og erlendu) sem er í boði fyrir náms- og starfsráðgjafa, 6) leiðarvísi 
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eða kynningu á módelum sem fjalla um hvernig samtöl við ráðþega fara fram í tölvupósti 

eða á netspjalli og 7) notkun og viðhorf yngri kynslóða (e. digital natives, gen z) til 

samskipta í gegnum stafræna miðla eða internetið. Niðurstöður má sjá á mynd 17. 

 

Mynd 17. Áhugi fyrir viðfangsefni stafrænnar ráðgjafar 

Niðurstöður sýna nokkuð jafna dreifingu á meðal viðfangsefna stafrænnar 

ráðgjafar. Flestir þátttakendur (68%) höfðu áhuga á að læra meira um íslenskt og erlent 

fræðsluefni og vefsíður. Einnig virtust þátttakendur áhugasamir að læra meira um nýtingu 

samfélagsmiðla með ráðþegum (61%), hvernig samskipti fara fram í hinu stafræna samtali 

(59%), stafræn samskipti hjá yngri kynslóðum (55%) og nánari fræðslu um 

persónuverndarlögin (51%). Eftir það kemur lítil dýfa en 33% segjast hafa áhuga á að læra 

meira um upplýsingalæsi og 18% hafa áhuga á að fræðast um hvernig megi tengja 

fræðilegar kenningar við nútíma stafræna ráðgjöf. Aðeins 1% þátttakanda sögðust ekki 

hafa áhuga á að læra meira um stafræna ráðgjöf og 3% svöruðu veit ekki/hlutlaus.  

Einnig var kannað hvort marktækur munur væri eftir því hvaða starfssviði 

þátttakendur störfuðu á, en í ljós kom að starfssvið virtist ekki hafa áhrif á áhuga á 

viðfangsefnunum um stafræn samskipti, persónuverndarlög, upplýsingalæsi og 

fræðilegar kenningar, þar voru p-gildin á bilinu 0,25 til 0,48. Þó voru þrjú viðfangsefni sem 

sýndu tengsl á milli starfssviða þátttakenda og hvaða viðfangsefni þeir höfðu áhuga á að 

læra meira um, en þau viðfangsefni voru nýting samfélagsmiðla (p=0,003), kynning á 

vefsíðum og fræðsluefni (p=0,02) og viðhorf yngri kynslóða (p=0,03). Á mynd 18 má sjá 

hvernig hlutföll starfssviða dreifðust á þessi þrjú viðfangsefni. 
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Mynd 18: Þau viðfangsefni sem sýndu marktækan mun eftir starfssviðum þátttakenda 

Í öllum þremur tilvikunum er algengast að þátttakendur sem starfa í grunnskólum 

hafi áhuga á að fræðast meira um þessi viðfangsefni en það hlutfall dreifist á milli 42-44%. 

Þegar kemur að notkun samfélagsmiðla og fræðslu um viðhorf yngri kynslóða þá er næst 

algengast að þátttakendur frá efri skólastigum hafi áhuga á að læra meira um þessi 

viðfangsefni. 

Því næst kom opin spurning þar sem þátttakendur gátu bætt við öðrum 

viðfangsefnum sem þeir hefðu áhuga á að læra meira um. Alls svöruðu sex (7%) 

þátttakendur þeirri spurningu og kom fram áhugi fyrir að fá kynningu á þeim kerfum sem 

þegar eru til eins og Kara Connect og einnig hvaða stafrænu leiðir eða smáforrit væru til 

og hægt væri að nota í námstækni. Annar þátttakandi lýsti áhuga á að sækja fræðslu sem 

væri með náms- og starfsfræðslu í grunnskólum í huga, hann skrifar einnig „ég geri mér 

grein fyrir að tímarnir breytast og það gæti verið kominn tími til að við endurhugsum 

hvernig ráðgjöf til yngri ráðþega nýtist best“. Aðrir nefndu að þeir hefðu áhuga á að læra 

meira um auglýsingagerð og þá hvernig væri hægt að koma upplýsingum á framfæri 

þannig að þær nái til ráðþega á árangursríkan hátt, þar var átt við framsetningu 

upplýsinga og hvað virkar þegar upplýsingar eru settar fram í gegnum samfélagsmiðla. 

Einnig var vakin athygli á því að með tækninni er hægt að bjóða upp á fjölbreyttar 

útfærslur á samtali ráðgjafa og ráðþega, það væri því áhugavert að fá fræðslu um hvaða 

forrit eða kerfi séu heppileg fyrir slík samskipti, þ.e. forrit sem væru góð, gagnreynd og 

öryggisvernduð og því óhætt að nota þau í samskiptum við ráðþega. Að lokum lýsti einn 
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þátttakandi því að hann hafði sótt vinnustofu erlendis þar sem framkvæmdar voru 

æfingar í stafrænni ráðgjöf og að það þyrfti að vera meira framboð á slíku hér á landi. 

3.4.4. Reynsla og upplifun af stafrænni ráðgjöf 

Í lok spurningalistans kom önnur opin spurning þar sem þátttakendum var frjálst að koma 

á framfæri reynslu sinni eða upplifun á stafrænni ráðgjöf og svöruðu 11 (13%) 

þátttakendur þeirri spurningu. Fjórir þeirra greindu frá jákvæðri reynslu sinni við að nota 

Facebook, Messenger og Instagram til að ná til nemenda sinna. Nemendum þótti 

Messenger þægileg og hentug leið til að panta tíma og nemendur nýttu sér þennan 

möguleika mikið. Einnig var bent á að netspjall gæti þjónað sama hlutverki og hjá einum 

skóla stendur til að setja upp „spjall“ hnapp undir náms- og starfsráðgjöf á vefsíðu skólans. 

Ráðgjöfum þótti þessi leið einnig mikill kostur að því leyti að nemendur gátu alltaf náð til 

þeirra með skilaboðum, í stað þess að þeir kæmu á skrifstofuna og ráðgjafinn væri 

mögulega ekki á staðnum. Ókosturinn væri þó að samfélagsmiðlar uppfylltu ekki 

persónuverndarlög og því gæti takmörkuð ráðgjöf farið þar fram, en þetta væri þó engu 

að síður gott verkfæri fyrir tímapantanir og fyrirspurnir. Annað sem þátttakendum þótti 

kostur við notkun samfélagsmiðla var að  virkni á þeim gerði náms- og starfsráðgjafa 

sýnilegri og sjálfsagðari hluta af skólasamfélaginu. Það gæti aukið þekkingu nemenda á 

hlutverki ráðgjafa og  mögulega minnkað það tabú sem sumir kunna að upplifa við það að 

leita sér aðstoðar. Einnig benti einn þátttakandi á að áhugavert væri að læra meira um 

hvernig hægt væri að nýta forrit eins og Snapchat eða hið nýja stuttmynda smáforrit 

TikTok til að ná til ungra ráðþega.  

Aðrir þátttakendur fjölluðu um upplifun sína og reynslu af stafrænni ráðgjöf, en hún 

var almennt góð þótt nefndir væru ókostir eins og að minni líkur væri á misskilningi þegar 

rætt er við ráðþega augliti til auglitis en í tölvupósti og að þar gætu einnig atriði eins og 

tungumálaörðugleikar og lesblinda haft áhrif. Þátttakendur töldu þó símtal gæti bætt upp 

fyrir þetta. Þátttakendur voru sammála um að það væri mikill kostur að geta boðið upp á 

stafræna ráðgjöf fyrir þá sem búa langt frá ráðgjafa eða fyrir þá sem kjósa frekar þessa 

ráðgjafaleið. Einnig upplifðu þátttakendur að ungu fólk þyki þetta auðveldari og þægilegri 

leið en að hitta ráðgjafa á skrifstofu, þó það sé ekki algilt og stundum finnist ráðþegum 

vanta nándina sem skapast við að ræða málin í eigin persónu. Upplifun þátttakenda á 

viðhorfi ráðgjafa til stafrænnar ráðgjafar var sú að neikvætt viðhorf virtist aðallega stafa 
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af þekkingaleysi á ráðgjafaleiðinni og það stoppaði marga í að prófa sig áfram í stafrænni 

ráðgjöf. Út frá því var ítrekað að þörf væri á fræðslu sem og meiri og betri upplýsingum 

um gagnsemi ráðgjafaleiðarinnar. Þeir sem fjölluðu um jákvæða reynslu sína af stafrænni 

ráðgjöf lýstu hvernig það tók smá tíma að læra og finna „taktinn“ en að þá væri þetta 

mjög góð viðbót við þá hefðbundnu ráðgjöf sem fer fram í eigin persónu. Fjallað var um 

þann mikla fjölda af möguleikum og útfærslum sem væri í boði með því að nota internetið, 

hvort sem það er með samskiptum eða upplýsingagjöf, en einnig væri hægt að gera ýmis 

verkefni með yngri nemendum í gegnum spjaldtölvur og smáforrit. Fyrir eldri ráðþega þá 

auðveldar stafræn ráðgjöf aðgengi fyrir þá sem búa langt frá eða eiga erfitt með að koma 

á staðinn. Einnig var minnst á að framboð af stafrænni ráðgjöf mætti vera meira og að 

Íslendingar gætu til dæmis horft til Danmerkur varðandi þróun á miðlægri og rafrænni 

náms- og starfsráðgjafamiðstöð sem myndi nýtast öllu landinu. Einn þátttakandi lýsir 

reynslu sinni af stafrænni ráðgjöf á eftirfarandi hátt: 

„Hef prófað stafræna ráðgjöf (…). Ég hafði ekki mikla trú á þessu áður 

en ég prófaði en þetta virkaði mjög vel. Var stundum með nemendum 

mínum í nokkra klukkutíma í raunfærnimati og ótrúlegt hvað við 

gleymdum að við værum í stafrænu umhverfi. Mjög gaman að sjá 

hvernig kennarar skiptu líka um skoðun eftir að hafa prófað þetta með 

okkur. Verðum að gefa þessu tækifæri!“ 

Þegar litið er á heildarniðurstöður um viðhorf til stafrænnar ráðgjafar kemur 

meðal annars fram að þátttakendum fannst stafræn ráðgjöf auðvelda aðgengi og vera 

góð leið til þess að miðla upplýsingum til ráðþega. Einnig sáu margir fram á að stafræn 

ráðgjöf myndi aukast á þeirra vinnustað í framtíðinni. Ýmis vandamál og hindranir geta 

þó komið upp, mikilvægt er að vera meðvitaður um persónuverndarlöggjöf en það getur 

verið flókið að finna tækjabúnað sem er öruggur samkvæmt þeim lögum. Mesta hindrunin 

sem þátttakendur töldu vera fyrir notkun á stafrænni ráðgjöf á þeirra vinnustað var 

skortur á fræðslu, en lítil eftirspurn frá ráðþegum og skortur á tíma til þess að setja sig inn 

í ráðgjafaleiðina voru einnig nefndar sem hindranir. Mikill meirihluti þátttakenda vildi 

auka þekkingu sína og hæfni á stafrænni ráðgjöf og var dreifing nokkuð jöfn varðandi 

hvaða viðfangsefni þátttakendur höfðu mestan áhuga á að læra um. Vinsæl viðfangsefni 

voru aukin fræðsla um vefsíður og fræðsluefni, nýtingu samfélagsmiðla, leiðarvísir 

varðandi stafræn samskipti við ráðþega, notkun og viðhorf yngri kynslóða til stafrænna 
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samskipta og að lokum höfðu þátttakendur einnig áhuga á að fræðast meira um 

persónuverndarlög.  
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4. Umræða  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna stafræna náms- og starfsráðgjöf á Íslandi, með 

því að kortleggja þá stafrænu tækni sem náms- og starfsráðgjafar nota, kanna stafræna 

hæfni ráðgjafanna og meta viðhorf þeirra til stafrænnar náms- og starfsráðgjafar. 

Rannsóknarspurningarnar voru því þrjár, í fyrsta lagi hver væri notkun náms- og 

starfsráðgjafa á UST miðlum í starfi og í ráðgjöf, í öðru lagi hver stafræn hæfni ráðgjafa 

væri og í þriðja lagi hver viðhorf náms- og starfsráðgjafa væru gagnvart stafrænni ráðgjöf.   

Notkun þátttakenda stafrænum miðlum var skoðuð og flokkuð í mikla, miðlungs 

og litla notkun. Niðurstöður sýndu að munur var á notkun sömu miðla eftir því hvort var 

um að ræða notkun í starfi eða í ráðgjöf, en þátttakendur virðast nota stafræna miðla 

mun meira í starfi en í ráðgjöf. Samt sem áður sögðust 60% þátttakenda vera daglega í 

samskiptum við ráðþega í gegnum internetið, en slíkar samskiptaleiðir voru algengastar á 

meðal framhaldsskólanemenda sem styður við fyrri rannsóknir um innfædda netverja. 

Ósamræmi í notkun á stafrænum miðlum eftir því hvort sé horft á notkun í starfi eða 

ráðgjöf stafar líklega af skort á fræðslu um hvernig eigi að nýta miðlana í stafrænni 

ráðgjöf.  Af vefsíðum og stafrænu fræðslu efni var ráðgjafavefurinn Næsta skref mest 

notaður af þátttakendum en lýsa þær niðurstöður árangurssögu þeirrar miklu og góðu 

vinnu sem liggur á bakvið þróun vefsíðunnar. 

 Stafræn hæfni er yfir heildina nokkuð góð hjá þátttakendum, sértaklega í 

lykilþáttum sem snúa að upplýsingalæsi, samskiptum og stafrænni sköpun. Það eru 

jákvæðar niðurstöður þar sem þessum þremur lykilþáttum svipar til þeirra þriggja leiða til 

að nota UST í ráðgjöf, sem auðlind, samskiptaleið og efnisgerð. Aftur á móti var ekki eins 

mikil hæfni til staðar þegar skoðaðir voru lykilþættirnir öryggi og verkefnalausn, en þar er 

fjallað um hvernig eigi að vernda bæði tækin sín frá stafrænum ógnum og einnig hvernig 

megi vernda sína andlegu og líkamlegu heilsu þegar kemur að tækninotkun.  

Viðhorf þátttakenda er að mörgu leiti í samræmi við erlendar rannsóknir á efninu, 

þeim finnst meðal annars aukið aðgengi að ráðgjafa vera mikill kostur en ókostur að of 

mikið magn af upplýsingum er til á veraldarvefnum sem setur kröfu á hæfni ráðþega í 

upplýsingalæsi. Þátttakendur töldu skort á fræðslu vera mestu hindrunina fyrir því að 

stafræn ráðgjöf væri notuð á þeirra vinnustað. Það var nokkuð áberandi í niðurstöðum 

var að þátttakendum fannst vera skortur á fræðslu um stafræna ráðgjöf og höfðu, meðal 
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annars, áhuga á að læra um framboð á fræðsluefni og vefsíðum, hvernig hægt sé að nýta 

samfélagsmiðla í ráðgjöf og hvernig samskipti fara fram á stafrænum miðlum.  

Hér verður farið yfir nánar yfir meðal annars hvaða ályktun er hægt að draga af 

niðurstöðum og hvort þær séu í samræmi við fyrri niðurstöður. 

4.1. Notkun á stafrænum miðlum, vefsíðum og fræðsluefni 

Með því að kortleggja hvaða stafræna miðla og vefsíður þátttakendur nýta sér í starfi og 

ráðgjöf var sóst eftir því að meta hvernig náms- og starfsráðgjafar nýta UST sem 

upplýsingaauðlind en samkvæmt Barnes, La Gro og Watts (2010) var það ein af þremur 

leiðum til að nota UST í ráðgjöf.  

Þar sem hér er verið að rannsaka stafræna ráðgjöf var spurt hversu oft ráðgjafar 

ættu í samskiptum við ráðþega sína í gegnum internetið og alls 60% þátttakenda sögðust 

nýta slíkar samskiptaleiðir daglega. Þegar skoðuð var skipting á milli starfssviða þá kom í 

ljós að ráðgjafar í framhaldsskólum voru stærsti hluti af þessum hóp, en það er í samræmi 

við kenningar um innfædda netverja og að sá hópur kjósi frekar að eiga samskipti í 

gegnum internetið (Hansen, 2012; Kettunen, Vuorinen, & Sampson, 2013). Minna var um 

stafræn samskipti hjá þeim sem störfuðu í grunnskólum en möguleg ástæða er að þar eru 

mjög ungir ráðþegar sem eru ekki endilega að nýta tækni í daglegum samskiptum við 

starfsmenn skólans. Af öðrum starfssviðum þá voru þátttakendur sem störfuðu í 

háskólum í minnstum stafrænum samskiptum við ráðþega.  Það kom nokkuð á óvart, 

sérstaklega í ljósi aukinnar stafrænnar þjónustu NSHÍ þar sem meðal annars er boðið upp 

á möguleikann á netspjalli.  

Af þeim 15 stafrænu miðlum sem listaðir voru upp í spurningalistanum þá náðu 

fimm þeirra viðmiðum um mikla notkun í starfi en aðeins þrír miðlar náðu sömu viðmiðum 

þegar kom að ráðgjöf. Sömu þrír miðlarnir voru mest notaðir í báðum tilvikum, 

tölvupóstur, stafrænt dagatal og leitarvélar, en hlutfall þeirra var þó mjög mismunandi og 

þessir sömu miðlar voru mun minna notaðir í ráðgjöf heldur en í starfi. Þetta bendir til að 

þótt ráðgjafar séu að nota ákveðna stafræna miðla mikið í starfi sínu þá eru þeir ekki að 

nýta þá eins mikið í ráðgjöf. Þetta átti einnig við um miðla sem voru miðlungsmikið notaðir 

en þar sást aftur nokkuð lægri notkunartíðni í ráðgjöf. Það má spyrja af hverju þessi munur 

kemur fram? Er ekki notagildi miðlana það sama hvort sem á við ráðgjöf eða í starfi? 

Stafræn hæfni ráðgjafa getur verið hindrun í að nota stafræna miðla (Gore og Leuwerke, 



93 

2008, Scoda og Andrei, 2016) en í þessu tilviki er það líklega ekki ástæðan þar sem 

þátttakendur eru þegar að nota þessa sömu miðla mikið í starfi sínu.  Niðurstöður á 

viðhorfi til stafrænnar ráðgjafar benda til að þátttakendur höfðu almennt jákvætt viðhorf 

til þess að nota stafræna ráðgjöf og sáu fram á að ráðgjafaleiðin yrði notuð í auknum mæli 

á sínum vinnustað í framtíðinni, því hefði mátt ætla að notkun á stafrænum miðlum 

ráðgjöf væri meiri en niðurstöður benda til. Erfitt er að álykta um ástæður þessa misræmis 

en ekki kom nein skýring í opnu spurningunni. Ástæður geta þó verið ýmsar,  sumir miðlar 

gætu til dæmis ekki hentað fyrir unga ráðþega í grunnskólum og einhverjir ráðgjafar noti 

frekar ráðgjafaleiðir sem krefjast ekki tækninotkunar. Annar möguleiki er að ráðgjafar hafi 

ekki aðgang að sumum miðlum. Þótt þessir miðlar séu í raun allir aðgengilegir í gegnum 

veraldarvefinn þá vakna spurningar um hvort ráðgjafi eigi að búa til persónulegan aðgang 

(eins og til dæmis fyrir samfélagsmiðla) eða hafi möguleika á að búa til reikning í gegnum 

vinnustaðinn sinn. Hér er þó líklegt að skortur á fræðslu sé aðal áhrifaþátturinn á bakvið 

ástæðuna fyrir því að stafrænir miðlar eru ekki notaðir jafnmikið í ráðgjöf og í starfi, en 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar var skortur á fræðslu og þjálfun sú hindrum 

sem flestir töldu vera í vegi fyrir því að þeir notuðu stafræna ráðgjöf. Það sem erlendar 

rannsóknir hafa bent á vera ókosti stafrænnar ráðgjafar var meðal annars að er erfitt væri 

að fara í flókin málefni eins og sjálfsskoðun í gegnum miðla sem ekki bjóða upp á að 

ráðgjafi geti tekið eftir óyrtum upplýsingum eins og svipbrigðum eða líkamsstellingu 

ráðþega (Childress, 1998; Mishna, Bogo og Sawyer, 2015) og það gæti „einnig komið upp 

misskilningur í gegnum stafræn samskipti eins og tvíræðni í skilaboðum eða óvissa um 

tilfinningar“ (Omoteso, 2012). Persónuvernd og örugg geymsla á stafrænum 

persónuupplýsingum er áhyggjuefni meðal ráðþega (Young, 2005, Sampson og Bloom, ) 

og þarf ráðgjafi að vera tilbúin til að upplýsa og útskýra fyrir ráðþega hvernig farið er með 

persónugögn á hans vinnustað (Chope, 2009). Öll þessi atriði voru meðal viðfangsefna sem 

þátttakendur höfðu áhuga á að fræðast meira um samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, 

þannig það má áætla að ef ráðgjafar fengju aukna fræðslu um hvernig megi nýta stafræna 

miðla í ráðgjöf myndi notkun á þeim aukast og þarf að leiðandi yrðu undirbúnir til að veita 

stafræna ráðgjöf. Í spurningunni kom fram að flestir höfðu áhuga að fá kynningu á 

fræðsluefni og vefsíðum sem hægt væri að nýta í stafrænni ráðgjöf og hvernig megi þá 

nýta UST sem upplýsingaauðlind. Það virðist því vera mikil eftirspurn eftir fræðslu um 

hvernig eigi að nota stafræna miðla í ráðgjöf, hvort sem tilgangurinn sé að nota UST sem 
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samskiptaleið, auðlind eða efnisgerð. Einnig var algengt álit að þátttakendur vildu læra 

meira um hvernig mætti nýta samfélagsmiðla í ráðgjöf.  Þar er bæði möguleiki á að nota 

miðilinn sem samskiptaleið en einnig sem vettvang til að gera þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa sýnilegri. Niðurstöður benda til þess að þátttakendum þætti einnig 

áhugavert að fræðast meira um hvernig samskipti fram á stafrænum miðlum og hvernig 

yngri kynslóðir líta á og nýta tækni í samskiptum sínum við aðra. Ef að ætti að bjóða til 

dæmis upp á námskeið eða fyrirlestur um þessi viðfangsefni væri hægt að skoða notkun 

á  4S líkaninu um stafræn samskipt (Uddannelsesguiden, 2020) og fræðslu á hópnum sem 

kallast innfæddir netverjar (Hansen, 2012). 

Þeir stafrænu miðlar sem flokkuðust með litla notkun vor almennt lítið sem ekkert 

notaðir af þátttakendum, hvort sem það var í ráðgjöf eða í starfi, en meðal þessara miðla 

voru Instagram, LinkedIn og og WhatsApp.  Þeir miðlar sem flokkuðust með 

miðlungsmikla notkun voru þó margir notaðir mjög sjaldan og þar á meðal voru YouTube, 

Pinterest og myndsímtöl. Gætu ráðgjafar verið að missa af tækifærum til að efla sína 

stafræna ráðgjöf með því að ekki nota þessa miðla? Sumir þeirra eru almennt ekki mikið 

í notkun hér á landi eins og WhatsApp eða LinkedIn, en vissulega eru aðrir miðlar sem 

gætu nýst vel í stafrænni náms- og starfsráðgjöf.  Dæmi um það er myndabandamiðillinn 

YouTube en þar er heilmikið magn af upplýsingum og fræðsluefni sem hægt er að nýta 

bæði í starfi og í ráðgjöf. Annað dæmi er Pinterest en þar getur ráðgjafi búið til veftöflu 

með samansafni af hagnýtum upplýsingum sem ráðþegar geta nálgast. Báðir þessir miðlar 

flokkuðust með miðlungsmikla notkun, bæði í starfi og ráðgjöf, en aðeins í kringum 10% 

þátttakenda notuðu miðlana tvisvar í viku eða oftar. Þarna er mögulegt tækifæri til 

upplýsingamiðlunar sem ráðgjafar mættu nýta betur. Vert er að skoða tölur um notkun á 

skipulagsverkfærum í ráðgjöf en 75% þátttakenda notuðu slík verkfæri aðeins nokkrum 

sinnum á ári eða sjaldnar. Þetta kemur nokkuð á óvart þar sem eitt af hlutverkum náms- 

og starfsráðgjafa er að aðstoða ráðþega með námstækni og tímastjórnun (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, 2015b) og eru stafræn skipulagsverkfæri mjög hagnýt í þeim tilgangi.  

Þegar notkun á íslensku fræðsluefni og vefsíðum var skoðuð kom í ljós að vefgáttin 

Næsta skref er mest notuð af þátttakendum en 66% nota hana að minnsta kosti einu sinni 

í mánuði og aðeins 6% nota hana sjaldan eða aldrei. Þetta eru ánægjulegar niðurstöður 

þar sem ekki aðeins er mikil vinna sem liggur að baki þróunar og útfærslu á vefnum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Ingibjörg Hanna Björnsdóttir, 2013; Arnar Þorsteinsson, 
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2018) heldur var einnig búið að óska eftir vefgáttinni í fleiri ár (Álfhildur Eiríksdóttir, 2011; 

Lísa María Kristjánsdóttir, 2015) og virðist sem vefsíðan nýtist ráðgjöfum vel. Þetta er 

dæmi um hvernig vel heppnuð stefnumótun skilar árangri en Næsta skref var unnin úr 

samstarfi Mennta- og menningarmálaráðuneytisins við og unnu að stefnumarkmiðum 

Evrópuverkefnis um ævilanga náms- og starfsráðgjöf (ELGPN) ) (SÆNS, e.d.a). Slík 

stefnumarkmið geta komið mikilvægum verkefnum í framkvæmt sem nýtist stéttinni vel.  

Einnig var ánægjulegt að sjá að vefsíðan Nám- og störf er reglulega notuð en 59% sögðust 

nota hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði og aðeins 10% nota hana sjaldan eða 

aldrei. Þetta gefur til kynna að náms- og starfsráðgjafar séu mikið að nýta vefsíður sem 

auðlind til að finna upplýsingar sem er jákvætt. Íslensku náms- og starfsfræðsluefnin 

Margt er um að velja og Stefnan sett! voru ekki með eins mikla notkun og vefsíðurnar hér 

á undan, en það stafar líklega af því að fræðsluefnið er aðeins ætlað grunnskólanemum 

og er einnig líklegt til þess að vera aðeins notað á ákveðnum tíma yfir skólaárið. Áhugavert 

væri þó að kanna hvort notkun á Margt er um að velja aukist á næstu árum þar sem 

nýverið er búið að uppfæra og endurútgefa efnið í stafrænu formi. Nýja uppfærslan gerir 

nemendum kleift að fylla út verkefnin í tölvunni sinni og ekki er lengur þörf á að prenta 

út verkefnin til að leysa þau, heldur geta nemendur nú vistað þau á sínu stafræna 

heimasvæði (Berglind Melax, Berglind Helga Sigurþórsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Helga Helgadóttir, 2019) 

Í opnu spurningunum þar sem var þátttakendur gátu nefnt aðra miðla eða 

fræðsluefni sem þeir nota í starfi eða í ráðgjöf sýndu niðurstöður ýmsar vefsíður og forrit 

sem ráðgjafar virðast vera nota fyrir utan þá algengustu miðlana sem lagðir voru fram í 

rannsókninni. Þetta sýnir hversu fjölbreytt flóra vefsíðna og stafrænna miðla náms- og 

starfsráðgjafar hafa til að nýta ráðgjöf. Líkt og í stöðluðu spurningunum á undan þá virtist 

meira um að þátttakendur voru að nota aðra miðla í starfi sínu frekar en í ráðgjöf, en burt 

séð frá því þá bendir þetta til að ráðgjafar séu að hugsa út fyrir hefðbundinn ramma og 

nýta sér stafræna miðla eða vefsíður sem þeir hafa mögulega annað hvort fengið 

ábendingu um eða fundið sjálfir. Þetta er jákvæð þróun og sýnir stafræna virkni, en hér 

eru náms og starfsráðgjafar að nýta UST sem auðlind og sækjast eftir meiri þekkingu og 

halda í við tækniframfarir, en það er í samræmi við niðurstöður um stafræna hæfni þar 

sem þátttakendur voru nokkuð jákvæðir fyrir að leita eftir tækifærum til að bæta sína 

stafrænu hæfni.   
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4.2. Stafræn hæfni 

Stafræn hæfni var metin út frá fimm lykilþáttum, upplýsingalæsi, samskipti og samstarf, 

stafræn sköpun, öryggi og að lokum verkefnalausn (Carretero, Vourikari og Punie, 2017). 

Hér var aðeins verið meta almenna stafræna hæfni en ekki sérstaklega út frá náms- og 

starfsráðgjöf, þótt vissulega skipti stafræn bæði ráðgjafa og ráðþega miklu máli þegar 

kemur að því að nota stafræna ráðgjöf. 

 Niðurstöður benda til að á heildina litið er stafræn hæfni meðal þátttakenda 

nokkuð góð en miðað við hvað hátt hlutfall Íslendinga nota internetið daglega (Hagstofa 

Íslands, 2014a) kemur kannski ekki á óvart. Þeir þættir kom komu best út í stafrænni 

hæfni þátttakenda voru lykilþættirnir upplýsingalæsi, samskipti og stafræn sköpun. Það 

er áhugavert þar sem þessir þrír lykilþættir samræmast þeim þremur leiðum til þess að 

nýta UST í náms- og starfsráðgjöf ýmist sem auðlind af upplýsingum, samskiptaleið til 

ráðþega eða efnisgerð. Þátttakendur virðast því vera í stakk búnir til að nýta stafræna 

ráðgjöf, eða ættu að minnsta kosti að hafa þá hæfni sem til þarf.  

 Þeir lykilþættir sem þátttakendur sýndu ekki fram á að hafa eins mikla stafræna 

hæfni í voru öryggi og verkefnalausn, en mögulega eru það þættir sem mætti bjóða upp 

á fræðslu um til ráðgjafa. Lykilþátturinn um stafrænt öryggi fjallar bæði um leiðir til þess 

að vernda tækin sín og reikninga gegn stafrænum ógnum en líka um þekkingu á því 

hvernig hægt er að vernda sitt líkamlega og andlega öryggi, eins og til dæmis varðandi 

líkamsstöðu og netsiðareglur. Þessa  þætti er mikilvægt  fyrir hvern þann sem notar 

internetið í daglegu lífi að þekkja. Annað sem skiptir máli í þessu samhengi er þekking á 

persónuverndarlögum þegar kemur að vernd stafrænna upplýsinga um ráðþega, og þótt 

að spurningalistinn hafi ekki verið með spurningar tengdar persónuverndarlögum þá er 

það mikilvægt viðfangsefni fyrir ráðgjafa að þekkja, hvort sem þeir ætla sér að nota 

stafræna ráðgjöf eða ekki. Hinn lykilþátturinn sem þátttakendur sýndi ekki eins mikla 

stafræna hæfni í var verkefnalausn og fólst þekking á honum í að leysa almenn vandamál 

sem geta komið upp þegar tæknin er annars vegar. Í spurningunni sem átti að meta mikla 

hæfni meðal þátttakenda áttu þeir að greina frá því hvort þeir leituðu almennt eftir 

tækifærum til að bæta sína stafrænu hæfni, til dæmis með því að lesa efni á 

veraldarvefnum eða sækja námskeið. Þar voru svörin nokkuð dreifð og flestir sögðust 

stundum gera það. Mögulega þarf að upplýsa náms- og starfsráðgjafa betur um þessa 
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lykilþætti og tengja notagildi þeirra við stafræna ráðgjöf eins og til dæmis mikilvægi þess 

að kynna sér persónuverndarlög. 

4.3. Viðhorf til stafrænnar ráðgjafar 

Í spurningalistanum voru settar fram bæði jákvæðar og neikvæðar staðhæfingar um 

stafræna ráðgjöf, en þær voru byggðar á niðurstöðum nokkra mismunandi rannsókna í 

inngangskafla þar sem var fjallað um kosti og ókosti stafrænnar ráðgjafar. Niðurstöður 

voru að mestu leyti í samræmi við þær rannsóknir. Í fyrsta lagi voru 96% þátttakenda 

sammála því að stafræn ráðgjöf auðveldi aðgengi að ráðgjafa. Sú niðurstaða er í samræmi 

við erlendar rannsóknir um að stafræn tækni auki aðgengi að ráðgjafa (Mishna, Bogo og 

Sawer, 2015; Sampson, 1998; Sampson og Bloom, 2001; Malone, 2007)  en það stangast 

þó á við niðurstöður þessara rannsóknar um notkun á stafrænum miðlum í ráðgjöf, en 

mest notaðist samskiptamiðillinn í ráðgjöf var tölvupóstur sem 68% notuðu daglega (á 

móti 98% daglegri notkun í starfi) og næsti samskiptamiðill á eftir því er Messenger en 

aðeins 6% nota þann miðil daglega. Sú staðreynd að notkun stafrænnar tækni felst 

aðallega í notkun á tölvupósti bendir til að allar þær fjölmörgu stafrænu ráðgjafaraðferðir 

sem til eru falli milli stafs og hurðar. Í öðru lagi sögðust 91% vilja auka þekkingu sína og 

hæfni í stafrænni ráðgjöf, en það eru ánægjulegar niðurstöður ef auka á framboð á 

fræðslu eða námskeiðum um stafræna ráðgjöf hér á landi. Þessar niðurstöður eru þó 

athyglisverðar í ljósi þess að í lykilþættinum um verkefnalausn í stafrænni hæfni voru mun 

færri sem sögðust ýmist alltaf (14%) eða oftast (31%) sækjast eftir fræðslu eða öðrum 

leiðum til að bæta sína stafrænu hæfni. Möguleg ástæða fyrir þessu misræmi er skortur 

á námskeiðum hérlendis sem fjalla sérstaklega um starfræna náms- og starfsráðgjöf og 

að ráðgjafar hafi ekki tíma til að leita sér upplýsinga sjálfir.  Í þriðja lagi var um helmingur 

þátttakenda sem taldi að of mikið magn af upplýsingum væri til á internetinu sem gerir 

ráðþegum erfitt fyrir þegar kemur að því að velja hvaða upplýsingar gagnast þeim og 

hverjar ekki. Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknir þar sem kom fram að mikið sé til 

að efni á veraldarvefnum og að ekki sé víst að alltaf þær upplýsingar sé gagnlegar eða 

byggi á vísindalegum aðferðum eða fræðikenningum (Sampson og Bloom, 2001; 

Sampson, Shy, Offer & Dozier, 2010). Hér reynir á stafræna hæfni í upplýsingalæsi, en 

slíka hæfni er hægt að nýta til að meta réttmæti þess gríðarlega magns af upplýsingum 
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sem finnast á á veraldarvefnum og finna út hvaða upplýsingar eru gagnlegar og hverjar 

ekki (Gore og Leuwerke, 2008, Scoda og Andrei, 2016). 

   Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta hvaða hindranir þeir töldu standa í 

vegi fyrir því að stafræn ráðgjöf væri notuð á þeirra vinnustað. Flestum þótti skortur á 

þjálfun og fræðslu vera hindrun í að nota stafræna ráðgjöf sem kemur ekki á óvart þar 

sem lítið af námskeiðum er í boði hér á landi. Í opnu spurningunni var algengast að 

þátttakendur nefndu tímaskort sem hindrun, ekki gæfist tími til að læra meira um efnið 

sjálfur eða ræða við samstarfsfólk um hvernig væri hægt að útfæra ráðgjafaleiðina á 

viðkomandi vinnustað.  Þetta er vísbending um að mögulega sé stafræn ráðgjöf ekki hátt 

á forgangslista yfirmanna en hér gæti skýr stefnumótun gert gæfumun til að auka 

innleiðingu stafrænnar ráðgjafar inn á vinnustaði. Athyglisvert verður að sjá hvort það 

breytist í náinni framtíð eftir því sem notkun stafrænna samskiptamiðla verður algengari 

í samfélaginu. 

4.4. Ávinningur og takmarkanir rannsóknarinnar 

Ekki óraði neinn fyrir því hve starfsumhverfi náms- og starfsráðgjafa myndi breytast 

snögglega við samkomubann af völdum kórónuveirunnar. Á mjög stuttum tíma þurftu 

ráðgjafar að finna nýjar samskiptaleiðir til að nálgast ráðþega sína og stafræn ráðgjöf tekin 

í notkun í meiri mæli. Það er því einn ávinningur af þessari rannsókn að gagna var aflað 

aðeins nokkrum mánuðum áður en ástandið skall á og eru því um mikilvæg gögn að ræða. 

Þessi gögn gera það kleift að hægt er að bera saman notkun á stafrænum miðlum, 

stafræna hæfni og viðhorf til stafrænnar ráðgjafar fyrir og eftir þær breytingar sem hafa 

átt sér stað í samfélaginu á síðustu vikum.  Annar ávinningur eru þær upplýsingar sem 

öðluðust um fræðslumál innan fagstéttarinnar.  Þótt að fræðsla og námskeið hafi ekki 

verið hluti af rannsóknarspurningunum þá komu fræðslumál reglulega fyrir á 

spurningalistanum. Ef ákveðið verður að bjóða upp á fræðslu um stafræna náms- og 

starfsráðgjöf þá var talið gagnlegt að fá að vita annars vegar hversu virkir náms- og 

starfsráðgjafar eru í að viðhaldi sinni fagþekkingu með að sækja sér námskeið og fræðslu, 

og hins vegar hvaða viðfangsefni þátttakendur hafa mestan áhuga á að læra meira um. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar er því hægt að hafa til hliðsjónar þegar ákveða á stefnu 

varðandi fræðslu um stafræna ráðgjöf. Niðurstöður bentu til að náms- og starfsráðgjafar 

hafa verið duglegir að sækja reglulega námskeið og fræðslu á sínu sviði til að afla sér 
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nýrrar þekkingar á starfssviði sínu. Viðfangsefni námskeiðanna voru fjölbreytt og 

algengast var að þátttakendur höfðu sótt námskeið um félagsfærni annars vegar og 

sjálfsstyrkingu hins vegar. Stafræn ráðgjöf var neðarlega á lista en aðeins 15% höfðu sótt 

námskeið um það viðfangsefni. Það kemur kannski ekki á óvart þar sem framboð á slíkum 

námskeiðum hér á landi er af skornum skammti og á sama tíma útskýrir það að náms- og 

starfsráðgjafar segjast vilja meiri þjálfun í stafrænni ráðgjöf, sem hefur verið áberandi 

þráður í gegnum niðurstöðurnar. Starfandi ráðgjöfum og meistaranemum í náms- og 

starfsráðgjöf hefur síðustu ár gefist tækifæri á að sækja námskeið í Finnlandi um notkun 

UST í náms- og starfsráðgjöf og má áætla að þeir sem hafa nýtt sér það séu stór hluti af 

þessu svarhlutfalli.   

 Takmarkanir rannsóknarinnar snýr aðallega að spurningalistanum. Í fyrsta lagi var 

hann mjög langur en auglýst var að það tæki um 15-20 mínútur að svara listanum og það 

gæti hafa orsakað að sumir ráðgjafar hafa ekki tekið þátt. Við gerð spurningalistans þá var 

þó reynt að setja ekki of margar spurningar og þetta þurfti sérstaklega að hafa í huga í 

hlutanum um stafræna hæfni. Í handbók DigComp 2.1 (Carretero, Vourikari og Punie, 

2017) sem spurningarnar byggjast á var farið ítarlega í styrkleikastig hvers lykilþáttar, en 

í þessari rannsókn var aðeins ein spurning notuð til að meta hvert styrkleikastig lykilþátta 

stafrænnar hæfni.  En nákvæmari niðurstöður um hvar stafræn hæfni þátttakenda lægi 

hefði geta fengist með því að vera með fleiri spurningar í hverju styrkleikastigi.  Annað 

sem tengist stafrænni hæfni er að ólíklegt þykir að sá sem hefur mjög litla stafræna hæfni 

taki þátt í spurningakönnun sem send er út rafrænt. Einn vankantur á þessari rannsókn er 

að með því að senda spurningarlistann á rafrænu formi er nánast verið að útiloka þátttöku 

þeirra sem hafa litla hæfni og ættu erfitt með að svara listanum án aðstoðar. Í raun er því 

erfitt að álykta um hve hátt raunverulegt hlutfall náms- og starfsráðgjafa er með litla 

stafræna hæfni. 

4.5. Framtíðarhorfur og hugleiðingar rannsakanda 

Eins og áður kom fram var gögnum fyrir þessa rannsókn safnað í október 2019. Nokkrum 

mánuðum seinna kom upp heimsfaraldur vegna kórónuveirunnar og í marsmánuði 2020 

var lagt á samkomubann á Íslandi. Með tilkomu samkomubanns gátu náms- og 

starfsráðgjafar ekki lengur hitt ráðþega sína í eigin persónu og þurftu á mjög stuttum tíma 

að endurskipuleggja og aðlaga ráðgjöf og samskipti við ráðþega. Eins og margar 
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starfstéttir í samfélaginu þurftu náms- og starfsráðgjafar að grípa til stafrænna miðla í 

auknum mæli til þess að geta sinnt starfi sínu áfram. Ekki er vitað hvort ráðgjafa- og 

samskiptaleiðir innan náms- og starfsráðgjafar fari aftur í sama horf eftir að faraldrinum 

lýkur og líklegt er þó að stafrænar samskiptaleiðir eigi eftir að aukast á næstu mánuðum 

og árum. Það væri því mjög áhugavert að endurtaka þessa rannsókn eftir nokkur ár og 

kanna hver staðan er á starfrænni ráðgjöf hjá náms- og starfsráðgjöfum og þá sérstaklega 

hvort merkja megi aukningu í notkun á stafrænum miðlum í ráðgjöf.  

 Ef rannsóknin verður endurtekin má endurskoða lengd spurningalistans, hann var 

nokkuð langur og mögulega væri hægt að skipta rannsóknarspurningunum þremur í þrjú 

aðskilin verkefni og kryfja hvert viðfangsefni betur. Annað sem væri áhugavert að skoða 

nánar er hversu stór hluti af starfi ráðgjafa í skólum felur í sér ráðgjöf um námstækni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að  skipulagsverkfæri voru mjög lítið notuð með 

ráðþegum en samtals sögðust 75% þátttakenda annað hvort nota slík verkfæri nokkrum 

sinnum á ári eða aldrei. Auk þess var, í opnu spurningunum, aldrei minnst á smáforrit eða 

vefsíður sem hjálpa til við verkefna- eða tímastjórn. Mikið er til af erlendum smáforritum 

og vefsíðum sem geta aðstoðað ráðþega en skortur er á íslenskum upplýsingum um hvar 

slíkt sé að finna. Sigrún Ágústsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, samdi fræðsluefni  um 

námstækni fyrir efstu bekki í grunnskóla sem kom út árið 2004. Á þeim tíma var 

tækninotkun ekki jafn algeng og í dag þannig að mögulega vantar efni um þá stafrænu 

möguleika sem eru í boði til að efla námstækni nemenda.  

 Efnisgerð er jafnframt vídd sem mætti efla meðal náms- og starfsráðgjafa. Barnes, 

La Gro og Watts (2010) fjölluðu um að ein af þremur leiðum til að nýta UST í ráðgjöf væri 

að búa til starfrænt efni. Í opnu spurningunum um notkun á stafrænum miðlum kom fram 

að sumir þátttakendur notuðu mikið vefsíður á borð við Canva.com til þess að búa til 

upplýsingaspjöld, fréttatilkynningar og fleira. Annar þátttakandi lýsti yfir áhuga á að læra 

meira um notkun slíkrar tækni til að koma náms- og starfsráðgjöfum á framfæri og auka 

sýnileika þeirra. Nánast ótakmarkaðir notkunarmöguleikar eru á slíkum miðlum en dæmi 

um slíka stafræna efnissköpun eru infógröf og myndbönd. Leiðir til að gera starfsemi 

náms- og starfsráðgjafa sýnilegri með notkun samfélagsmiðla falla einnig þarna undir. 

Með efnisgerð er hægt að búa til stafrænt fræðsluefni, ráðþegum eða öðrum  ráðgjöfum 

til stuðnings. Eftirspurn eftir fræðslu um stafræna ráðgjöf virðist vera hjá náms- og 
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starfsráðgjöfum og væri hægt að nýta efnisgerðina til að búa til stafrænt fræðsluefni sem 

viðbót við þjálfun á námskeiðum.  

Það kom skýrt fram í rannsókninni að náms- og starfsráðgjafar hér á landi finnst 

skortur á fræðslu um stafræna ráðgjöf, en það er spurning hver myndi sjá um slíkt 

framtak. Á málþingi námsbrautar náms- og starfsráðgjafar árið 2019 sem Jaana Kettunen 

var með erindi, varpaði hún fram þeirri hugmynd hvort hægt væri að skoða að einhverjir 

af þeim íslensku ráðgjöfum sem sóttu námskeið hjá henni í Finnlandi um notkun UST í 

náms- og starfsráðgjöf myndu sjá um að miðla sinni þekkingu um ráðgjafaleiðina með 

námskeiðum hér á landi. Þegar þessi orð eru skrifuð er þjóðin að taka sín fyrstu skref aftur 

út í samfélagið eftir víðtækt samkomubann og sumarið á næsta leyti. Ekki hafa verið 

teknar neinar formlegar ákvarðanir varðandi fræðslu til ráðgjafa um stafræna ráðgjöf en 

eitt er víst að aldrei hefur þörfin meiri. Nú er tími til þess að huga að stefnumótun 

varðandi stafræna ráðgjöf og hvernig skuli innleiða hana inn í starf náms- og starfsráðgjafa 

á komandi árum. 
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Viðauki A 

Kynning á verkefninu og spurningalistinn 

 

Texti í tölvupósti: 

Kæri náms- og starfsráðgjafi 

Ég heiti Berglind og er að vinna að lokaverkefni mínu í meistaranámi í náms- og 

starfsráðgjöf hjá HÍ. Meistaraverkefnið mitt er rannsókn á notkun, hæfni og viðhorfi 

gagnvart stafrænni ráðgjöf hjá náms- og starfsráðgjöfum á Íslandi.  

 

Það tekur u.þ.b. 15-20 mínútur að svara spurningarlistanum, hann er algjörlega nafnlaus 

og ekki er hægt að rekja svörin til einstaklinga. 

 

Með fyrirfram þökk  

Berglind Melax  

Auglýsing: 
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Spurningalistinn: 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

 

1. Þinn aldur: 

o 30 ára eða yngri 

o 31-40 ára 

o 41-50 ára 

o 51-60 ára 

o 61 árs eða eldri 

 

2. Hvað á við um þig? 

o Ég hef lokið diplómunámi í náms- og starfsráðgjöf 

o Ég hef lokið meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf 

o Ég hef ekki lokið námi í náms- og starfsráðgjöf en starfa sem náms- og 

starfsráðgjafi  

 

3. Hversu lengi hefur þú starfað sem náms- og starfsráðgjafi? 

o 5 ár eða styttra 

o 6-15 ár 

o 16-25 ár 

o 26 ár eða meira 

 

4. Hvar er þitt núverandi starf? (ef tvennt eða fleira á við, þá skaltu merkja við 

þann stað þar sem þú ert megnið af vinnutíma þínum) 

o Grunnskóla 

o Framhaldsskóla 

o Háskóla 

o Fræðslu-, símenntunar- eða þjónustumiðstöð 

o Við starfsendurhæfingu eða hjá Vinnumálastofnun 

o Ég starfa á öðrum vettvangi 

o Ég starfa ekki sem náms- og starfsráðgjafi  

 

5. Hvar á landinu starfar þú? 

o Höfuðborgarsvæðinu 

o Landsbyggðinni 
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6. Hvað hefur þú sótt mörg námskeið, sem tengjast náms- og starfsráðgjöf, á 

síðastliðnum 5 árum? 

o Engin 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 6 eða fleiri 

7. Hvers konar námskeið hefur þú sótt, þ.e. hvert var viðfangsefnið? (Það má 

merkja við fleiri en einn valkost, ef þú hefur farið á tvö eða fleiri námskeið) 

□ Áhugagreining (t.d. Bendill) 

□ Félagsfærni og/eða samskipti 

□ Jákvæð sálfræði 

□ Málefni fatlaðra 

□ Náms- og starfsfræðsla 

□ Skipulag og/eða markmiðssetning 

□ Stafræn ráðgjöf 

□ Sjálfsstyrking og/eða sjálfsmynd 

□ Þunglyndi og/eða kvíði (t.d. HAM) 

□ Ég hef ekki sótt námskeið á síðastliðnum 5 árum 

 

8. Hefur þú sótt önnur námskeið, sem ekki eru á listanum? Ef svo er, nefndu þau 

hér (þ.e. námskeið sem tengjast náms- og starfsráðgjöf) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ 

 

Stafræn ráðgjöf 

Stafræn ráðgjöf er yfirheiti yfir margskonar rafrænar (e. electronic) eða 

stafrænar (e. digital) leiðir til að miðla upplýsingum og fræðslu. Slíkar leiðir 

geta verið meðal annars í formi símtala, tölvupósta, netspjalls eða 

myndsímtala, en í slíkum samskiptum þurfa ráðgjafi og ráðþegi hvorki að vera 

á sama stað, né á sama tíma, til að eiga samtal. Hér er einnig átt við 

ýmisskonar vefsíður eða forrit sem geta hjálpað ráðþega leit sinni að námi eða 

starfi. 
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Notkun 

 

9. Hversu oft notar þú eftirtalda miðla í starfi þínu (ekki í ráðgjöf)?  

Hér er átt við samskipti við samstarfsfólk eða erlenda kollega, skipulag á verkefnum, 
upplýsingaöflun, heimildavinna o.s.frv. 

 

  

Oft á 

dag 

1-2x á 

dag 

2-3x í 

viku 

1-4x í 

mánuði 

Nokkrum 

sinnum á 

ári  

Mjög 

sjaldan/aldrei 

Veit 

ekki/hlutlaus 

Facebook 
    

 
 

  

Instagram 
    

 
 

  

Leitarvélar  
    

 
 

  

(t.d. Google eða Bing) 
    

 
 

  

LinkedIn 
    

 
 

  

Messenger 
    

 
 

  

Myndsímtal        

(t.d. Skype eða Zoom)        

Netspjall (chat) 
    

 
 

  

Pinterest 
    

 
 

  

Skipulagsverkfæri        

(t.d. Trello eða Microsoft Planner)        

Snapchat        

Stafrænt dagatal         

 (t.d. Google- eða Outlook Calendar)        

Twitter        

Tölvupóst 
    

 
 

  

WhatsApp        
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YouTube        

 

10. Eru aðrir stafrænir miðlar sem þú notar í starfi þínu? Ef svo, nefndu þá hér: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________ 

 

11. Hversu oft notar þú eftirtalda stafræna miðla í ráðgjöf?  

Hér er átt við samskipti við ráðþega og upplýsingaveitu til þeirra, aðferðir til að nálgast 
þá, ýmis fræðsla, kennsla o.s.frv. 

  

Oft á 

dag 

1-2x á 

dag 

2-3x í 

viku 

1-4x í 

mánuði 

Nokkrum 

sinnum á 

ári  

Mjög 

sjaldan/aldrei 

Veit 

ekki/hlutlaus 

Facebook 
    

 
 

  

Instagram 
    

 
 

  

Leitarvélar  
    

 
 

  

(t.d. Google eða Bing) 
    

 
 

  

LinkedIn 
    

 
 

  

Messenger 
    

 
 

  

Myndsímtal        

(t.d. Skype eða Zoom)        

Netspjall (chat) 
    

 
 

  

Pinterest 
    

 
 

  

Skipulagsverkfæri        

(t.d. Trello eða Microsoft Planner)        

Snapchat        

Stafrænt dagatal         

 (t.d. Google- eða Outlook Calendar)        

Twitter        
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Tölvupóst 
    

 
 

  

WhatsApp        

YouTube        

 

12. Eru aðrir stafrænir miðlar sem þú notar í ráðgjöf? Ef svo, nefndu þá hér: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ 

 

13. Hversu oft nýtir þú þér, eða bendir ráðþegum á, eftirfarandi vefsíður eða 

fræðsluefni? 

 

Heiti  

Oft á 

dag 

1-2x á 

dag 

2-3x í 

viku 

1-4x í 

mánuði 

Nokkrum 

sinnum á ári 

Mjög 

sjaldan/aldrei 

Veit 

ekki/hlutlaus 

Áttavitinn.is 
    

 
 

  

Upplýsingarvefur um 

ýmislegt sem viðkemur 

námi, störfum og 

daglegu lífi. 
    

 

 
  

Bendill        

Áhugakönnun þar sem 

áhugasvið eru kortlögð 

út frá sex meginsviðum 

(HVLFAS/RIASEC).     

 

  

Fara bara.is 
    

 
 

  

Þar er hægt að finna 

upplýsingar um nám 

erlendis. 
    

 

 
  

Margt er um að velja        
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Fræðsluefni fyrir 

nemendur á 

unglingastigi um 

atvinnulíf, skólakerfi og 

sjálfsþekkingu.     

 

  

Nám og störf.is 
    

 
 

  

Fræðsla og verkefni með 

áherslu á nám og störf í 

iðngreinum. 
     

 

 
  

Næsta skref.is 
    

 
 

  

Upplýsingavefur um 

nám, störf, 

raunfærnimat og 

ráðgjöf. 
    

 

 
  

Stefnan sett!        

Fræðsluefni fyrir 

nemendur á 

unglingastigi um náms- 

og starfsval.     

 

  

 

14. Eru aðrar vefsíður eða stafrænt fræðsluefni (íslenskt eða erlent) sem þú 

notar eða bendir ráðþegum á? Ef svo, nefndu það hér: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________ 
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15. Merktu við hvernig samskipti við ráðþega fara fram í þínu starfi:  

  

Oft á 

dag 

1-2x á 

dag 

2-3x í 

viku 

1-4x í 

mánuði 

Nokkrum 

sinnum á 

ári 

Mjög 

sjaldan/aldrei 

Veit 

ekki/hlutlaus 

Í eigin persónu 
    

 
 

  

Í gegnum internetið        

(tölvupóstur, netspjall,  

myndsímtal o.s.frv.) 
    

 

 
  

Með símtali        

 

 

Stafræn hæfni 

 

Nú verður spurt um stafræna hæfni. 

Merktu við hvað þér finnst eiga við þig: 

16. Ég þarf aðstoð frá öðrum við að skipuleggja, geyma og sækja gögnin mín á 

stafrænu formi (möppur, skjöl, ljósmyndir o.s.frv.). 

Aldrei Sjaldan Stundum Oftast Alltaf 
Veit 

ekki/hlutlaus 

            

 

17. Ég get valið viðeigandi stafrænan miðil til þess að búa til auglýsingu, 

veggspjald eða myndband, hvort sem það er til einkanota eða fyrir 

vinnustaðinn minn. 

18. Ég get sent stafrænt boð á viðburð í gegnum samfélagsmiðla eða stafrænt 

dagatal. 

19. Ég kann, og get leiðbeint öðrum, hvernig á að bera kennsl á gervireikning (e. 

fake profile) á samfélagsmiðlum eða falskar auglýsingar.  

20. Ég þarf aðstoð frá öðrum til að stilla forrit eða samfélagsmiðla að mínum 

þörfum. Til dæmis tíðni tilkynninga, tungumálastillingar, flýtileiðir o.s.frv.) 
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21. Ég get greint frá mismunandi aðferðum til að vernda andlega- og líkamlega 

heilsu mína (og annara) frá tæknitengdum ógnum. Til dæmis stilla birtustig 

skjáa, líkamsstaða, netsiðareglur, neteinelti o.s.frv. 

22. Ég þarf aðstoð við að finna rétta stafræna miðla, ef ég ætla að deila með 

öðrum stafrænu efni eins og skjölum, ljósmyndum eða myndböndum. 

23. Þegar ég nota leitarvélar (t.d. Google eða Bing) get ég nýtt mér aðferðir sem 

hjálpa mér að þrengja leitarsvið mitt. Til dæmis með því að nota flipa (myndir, 

myndbönd, kort), raða niðurstöðum eftir tíma eða notað tákn eins og 

gæsalappir („“) og bandstrik (-). 

24. Ég kann, og get leiðbeint öðrum, hvernig hægt er að nýta mismunandi 

aðgerðir á samfélagsmiðlum. Til dæmis í hvaða tilgangi myllumerki (# e. 

hashtag) eru notuð eða hvernig á að búa til skoðanakönnun á Facebook. 

25. Ég þarf aðstoð frá öðrum til að finna leiðir til að vernda tækið mitt, 

persónulegar upplýsingar og/eða gögn frá utanaðkomandi stafrænum ógnum. 

Til dæmis styrkleiki leyniorðs, aðgang að samfélagsmiðlareikningum, 

öryggisstillingar o.s.frv. 

26. Ég átta mig á og get leyst almenn tæknileg vandamál. Dæmi um vandamál til 

að leysa: að skilja eftir athugasemd á röngum stað á samfélagsmiðlum, að eyða 

skjali/ljósmynd fyrir slysni, vandamál varðandi prentara, aðgang að þráðlausu 

neti eða að tengjast öðru tæki í gegnum „bluetooth“. 

27. Ég veit hvenær efni (fræðigreinar, ljósmyndir o.s.frv.) er höfundavarið - og veit 

að þá er ekki hægt að nota það nema með leyfi eiganda/höfundar.  

28. Ég get áttað mig á trúverðugleika vefsíðu sem ég er að skoða og/eða hvort 

efni hennar sé réttmætt eða ekki. 

29. Ef ég þyrfti að búa til stutt myndband til að útskýra nýja verkferla á mínum 

vinnustað, þyrfti ég að fá hjálp frá öðrum til að búa það til. 

30. Ég leita eftir tækifærum til bæta mína stafrænu hæfni og halda í við nýjar 

tækniframfarir. Til dæmis með því að sækja námskeið, fyrirlestra eða lesa 

efni/greinar á internetinu. 

 

Viðhorf 

 

Nú er spurt um viðhorf gagnvart stafrænni ráðgjöf.  

Stafræn ráðgjöf 
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Stafræn ráðgjöf er yfirheiti yfir margskonar rafrænar (e. electronic) eða 

stafrænar (e. digital) leiðir til að miðla upplýsingum og fræðslu. Slíkar leiðir 

geta verið meðal annars í formi símtala, tölvupósta, netspjalls eða 

myndsímtala, en í slíkum samskiptum þurfa ráðgjafi og ráðþegi hvorki að vera 

á sama stað, né á sama tíma, til að eiga samtal. Hér er einnig átt við 

ýmisskonar vefsíður eða forrit sem geta hjálpað ráðþega leit sinni að námi eða 

starfi. 

 

Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum: 

Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Veit 

ekki/hlutlaus 

    
 

        

 

31. Stafræn ráðgjöf er góð leið til þess að miðla upplýsingum til ráðþega.  

32. Ég vil auka þekkingu mína og hæfni í stafrænni ráðgjöf. 

33. Lagaleg umgjörð varðandi persónuvernd og stafræna geymslu á upplýsingum um 

ráðþega er óskýr/flókin. 

34. Tölvupóstasamskipti veita bæði ráðþega og ráðgjafa meira svigrúm til að íhuga 

svör sín og afla upplýsinga, sem er mikill kostur. 

35. Í framtíðinni sé ég fram á aukna notkun á stafrænni ráðgjöf á mínum vinnustað.  

36. Of mikið magn af upplýsingum er til á internetinu, sem gerir ráðþega erfitt að 

velja hvað gagnast honum og hvað ekki.  

37. Ég hef gaman að því að nýta tækni og internetið í starfi mínu. 

38. Ég reyni að forðast að eiga samskipti við ráðþega í gegnum internetið og hvet þá 

til að koma til mín í staðinn. 

39. Stafræn ráðgjöf auðveldar aðgengi ráðþega að ráðgjöf, til dæmis fyrir þá sem 

búa út á landi eða glíma við hreyfihömlun. 

Örfáar spurningar í viðbót: 

40. Hvaða hindranir (ef einhverjar) álítur þú að standi helst í vegi  fyrir því að veita 

stafræna ráðgjöf á þínum vinnustað? (Merktu við alla þá valkosti sem eiga við) 

□ Lítil eftirspurn frá ráðþegum um að nota stafræna ráðgjöf. 

□ Lítill tæknilegur stuðningur á vinnustað 

□ Lítil tæknileg kunnátta ráðgjafa. 

□ Lítill vilji/áhugi ráðgjafa fyrir því að nota stafræna ráðgjöf. 
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□ Lítill vilji/áhugi stjórnenda fyrri því að nota stafræna ráðgjöf. 

□ Skortur á fræðslu og þjálfun um hvernig megi nýta stafræna ráðgjöf. 

□ Það eru engar hindranir á mínum vinnustað. 

□ Veit ekki/hlutlaus 

41. Eru aðrar mögulegar hindranir á þínum vinnustað? Ef svo nefndu þær hér: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

42. Hvað finnst þér um framboð á fræðslu til náms- og starfsráðgjafa um stafræna 

ráðgjöf? (Með fræðslu er átt við t.d. námskeið, fyrirlestra eða vinnustofur)  

o Mér finnst vera nægt framboð á fræðslu um stafræna ráðgjöf. 

o Ég vildi að það væri meira framboð á fræðslu um stafræna ráðgjöf. 

o Ég hef ekki áhuga á fræðslu um stafræna ráðgjöf 

o Veit ekki/hlutlaus 

43. Hvaða viðfangsefni stafrænnar ráðgjafar myndir þú vilja læra meira 

um? (Merktu við alla þá valkosti sem eiga við þig) 

□ Fræðslu um persónuverndarlög og varðveislu stafrænna 
persónuupplýsinga ráðþega. 

□ Fræðslu um upplýsingalæsi og hvernig megi meta gæði upplýsinga. 

□ Hvernig hægt sé að nota samfélagsmiðla í ráðgjöf eða starfi (til dæmis 
Facebook, Instagram eða Snapchat). 

□ Hvernig tengja megi fræðilegar kenningar og aðferðir við nútíma stafræna 
ráðgjöf. 

□ Kynningu á vefsíðum og fræðsluefni (íslensku og erlendu) sem er í boði fyrir 
náms- og starfsráðgjafa. 

□ Leiðarvísi eða kynningu á módelum sem fjalla um hvernig samskipti/samtöl 
við ráðþega fara fram í tölvupósti eða á netspjalli 

□ Notkun og viðhorf yngri kynslóða (e. digital natives, gen z) til samskipta í 
gegnum stafræna miðla/internetið. 

□ Ég hef ekki áhuga á læra meira um stafræna ráðgjöf. 

□ Veit ekki/hlutlaus. 
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44. Er annað viðfangsefni stafrænnar ráðgjafar sem þú myndir vilja læra meira 

um? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ 

 

45. Annað sem þú vilt koma á framfæri? Gaman væri t.d. að heyra um 

upplifun/reynslu þína af stafrænni ráðgjöf, eða viðhorf gagnvart framboði á 

fræðslu til ráðgjafa og/eða ráðþega. 

(Valfrjálst)    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

Ef spurningar vakna má hafa sambandi við mig í tölvupósti (netfang) 
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Viðauki B 

Tenglar á stafræna miðla, vefsíður og fræðsluefni sem minnst var á í rannsókninni. 

 

Bjargir: https://www.unak.is/is/nemandinn/thjonusta/bjargir 

Bullet Journal: https://bulletjournal.com/ 

Canva: https://www.canva.com/ 

Classcraft: https://www.classcraft.com/ 

eNúvitundarsetrið: https://www.nuvitundarsetrid.is/ 

FacebookWorkplace: https://work.workplace.com/?s 

Google Classroom: https://classroom.google.com/h 

Google Drive: https://www.google.com/drive/ 

Iðan Fræðslusetur: https://www.idan.is/ 

Instagram: https://www.instagram.com/?hl=en 

Kahoot: https://kahoot.com/ 

Kara Connect: https://karaconnect.com/ 

Kennslumyndbönd frá Gauta Eiríkssyni: 

https://www.youtube.com/channel/UC7c_8_Q5wiBpjGtgRxYcxjQ 

Khan Academy: https://www.khanacademy.org/ 

Kvennastarf: https://kvennastarf.is/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/ 

Málið: https://malid.is/ 

Microsoft PowerPoint: https://office.live.com/start/powerpoint.aspx 

Microsoft Teams: https://teamsdemo.office.com/ 

Mindview Online: https://www.mindviewonline.com/ 

Mín Líðan:  https://www.minlidan.is/ 

Monday: https://monday.com/ 

My Next Move: https://www.mynextmove.org/ 

MyTycoon: http://pixelized.me/post/metycoon 

Nearpod: https://nearpod.com/ 

Nema hvað: http://nemahvad.is/ 

O*NET OnLine.com: https://www.onetonline.org/ 

https://www.unak.is/is/nemandinn/thjonusta/bjargir
https://bulletjournal.com/
https://www.canva.com/
https://www.classcraft.com/
https://www.nuvitundarsetrid.is/
https://work.workplace.com/?s
https://classroom.google.com/h
https://www.google.com/drive/
https://www.idan.is/
https://www.instagram.com/?hl=en
http://pixelized.me/post/metycoon
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Office SharePoint: https://products.office.com/en-

us/sharepoint/collaboration 

Padlet: https://padlet.com/ 

Persóna: https://www.persona.is/ 

Piktochart: https://piktochart.com/ 

Pinterest: https://www.pinterest.com/ 

Pixton: https://www.pixton.com/ 

PowToon: https://www.powtoon.com/ 

Quizlet: https://quizlet.com/ 

Sims: https://www.ea.com/games/the-sims 

Sjálfsmynd: https://sjalfsmynd.wordpress.com/ 

Skrambi: http://skrambi.arnastofnun.is/ 

Smore: https://www.smore.com/ 

Snapchat: https://www.snapchat.com/ 

StoryboardThat: https://www.storyboardthat.com/ 

Ted: https://www.ted.com/talks 

Tik Tok: https://www.tiktok.com/en/ 

Trello: https://trello.com/ 

Twitter: https://twitter.com/ 

Tölum saman: https://tolumsaman.is/ 

Velvirk: https://www.velvirk.is/ 

Via Character: https://www.viacharacter.org/ 

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/ 

YouTube: https://www.youtube.com/ 

 

 

https://sjalfsmynd.wordpress.com/

