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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun grunnskólanemenda á 

persónulegri ráðgjöf náms- og starfsráðgjafa annars vegar og hins vegar á sýn 

náms- og starfsráðgjafa á þjónustuna sem þeir veita nemendum er varðar 

persónulega ráðgjöf. Rannsóknin byggist á viðtölum við sjö nemendur og þrjá 

starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til að nemendum var vísað til náms- og starfsráðgjafa 

vegna vanlíðunar sem hafði hamlandi áhrif á námsframvindu þeirra. Þeir nutu 

persónulegrar ráðgjafar hjá náms- og starfsráðgjöfum þar sem unnið var 

markvisst með vandann. Nemendur voru í flestum tilvikum ánægðir með 

þjónustuna og fannst mikilvægt að hafa einhvern til staðar í skólanum sem þeir 

gátu leitað til eftir þörfum og talað við í trúnaði. Ennfremur benda niðurstöður til 

að nemendur hafi verið ánægðir með afrakstur ráðgjafarinnar sem skilaði þeim í  

flestum tilfellum „sjálfstrausti og von“.   

      Vonast er til að niðurstöðurnar geti nýst sem innlegg í stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum og gefi innsýn í heim persónulegu ráðgjafarinnar 

þar sem þessi hluti þjónustunnar fer fram bak við luktar dyr og er ekki sýnilegur 

sökum trúnaðarins sem náms- og starfsráðgjafarnir eru bundnir við nemendur 

sína. Niðurstöðurnar ættu einnig að styrkja stöðu náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum sem eru í lykilaðstöðu til þess að vinna með vanda er steðjar að 

nemendum í námi. 
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Abstract 

 

The objective of the research is twofold; on one hand, to examine students' 

experience of personal counseling provided by school counselors in elementary 

and lower secondary schools, and on the other hand, to study the school 

counselors‘ view of the service provided. The research is based on interviews 

with seven students and three school counselors working in elementary and 

lower secondary schools. The main conclusions suggest that students were 

referred to a councelor because of distress that had a negative effect on their 

academic progress. The students received personal counseling and support with 

the aim of resolving their problems. In most cases, the students were happy with 

the service as it was important to get support from a person within the school, a  

person they could confide in. Furthermore, the findings suggest that students 

were satisfied with the counseling as it generally gave them self-confidence and 

hope.   

      It is the researcher‘s hope that the findings of this research can be used as 

input to further development of the role of school counselors at elementary and 

lower secondary schools, especially, as the world of personal counseling takes 

place behind „locked“ doors due to the counselors‘ confidentiality to students.  

In conclusion, the findings emphasize the importance of school counselors at 

elementary and lower secondary schools as they are in an ideal position to reach 

out to students and assist them in resolving their individual problems.  
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til fullnaðar M.A. gráðu í náms - 

og starfsráðgjöf. Hún nefnist „Hún skilaði mér sjálfstrausti og von” en reynt er að 

varpa ljósi á upplifun nemenda á persónulegri ráðgjöf sem náms - og 

starfsráðgjafar veita í grunnskólum.  

      Leiðbeinandi var dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor Í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Meðleiðbeinandi var Kristjana Stella Blöndal, 

lektor í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Þeim vil ég þakka fyrir trygga 

leiðsögn, yfirlestur, ábendingar og hvatningu.  

      Þeim fjölmörgu náms- og starfsráðgjöfum og vinkonum sem lögðu mér lið á 

einn eða annan hátt þakka ég fyrir endalausa hvatningu og stuðning. Einnig 

þakka ég Sólveigu Ásgrímsdóttur, forstöðukonu á Stuðlum, fyrir þarfar 

ábendingar og leiðsögn. Eiginmanni mínum, Ársæli Ársælssyni og börnum okkar, 

Ársæli Einari, Rúnu Björgu og Fannari, sem og tengdadóttur, Hugrúnu Jónu 

Hilmarsdóttur, þakka ég fyrir ómetanlegan stuðning, hvatningu og þolinmæði á 

námstíma mínum.  

      Síðast en ekki síst fá allir viðmælendur mínir kærar þakkir fyrir þátttökuna í  

rannsókninni, án þeirra hefði hún ekki orðið að veruleika. 
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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð verður beint sjónum að náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum og 

þann hluta þjónustunnar er snýr að persónulegri ráðgjöf, en hún hefur alltaf 

verið mikilvægur þáttur í starfi náms- og starfsráðgjafa (Gibson og Mitchell, 

2008; Skýrsla starfshóps, 2007). Persónulega ráðgjöfin byggist á samskiptum 

tveggja aðila; ráðgjafans sem veitir ráðgjöfina/þjónustuna og ráðþegans sem 

þiggur hana. Í ráðgjöfinni er lögð áhersla á vöxt einstaklingsins og aðlögun við 

lausn vandamála og við ákvarðanatöku. Ráðgjöfin grundvallast á þörfum 

ráðþegans en forsendan fyrir því að ráðgjöfin heppnist er að ráðgjafarsamband 

myndist er byggist á virðingu fyrir ráðþega, skilningi, trúnaði, trausti og að 

andrúmsloftið sé styðjandi (Gibson og Mitchell, 2008). 

      Það eru ekki mörg ár síðan nemendum í grunnskólum á Íslandi bauðst 

þjónusta náms- og starfsráðgjafa, en með breyttum atvinnuháttum og 

þjóðfélagsaðstæðum hefur vægi hennar aukist. Frá árinu 1991 hefur mikil þróun 

og efling átt sér stað í náms- og starfsráðgjöf sem hófst fyrst í Háskóla Íslands og 

framhaldsskólum landsins. Það eru ekki nema 10 ár síðan að náms - og 

starfsráðgjöfum fer fjölgandi í grunnskólum landsins en mikil uppbygging hefur 

átt sér stað á síðustu árum (Skýrsla starfshóps, 2007; Sigrún Ágústsdóttir, 2007). Í 

lögum um grunnskóla frá 1991 eru fyrst sett inn ákvæði um námsráðgjafa á því 

skólastigi og nokkrum árum síðar fór starfandi náms- og starfsráðgjöfum að 

fjölga í grunnskólum (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Með nýjum 

grunnskólalögum frá árinu 2008 kemur fram réttur nemenda til að njóta náms - 

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

starfsráðgjafa (Grunnskólalög, 2008) og starfsheitið náms - og starfsráðgjafi hefur 

verið lögverndað frá árinu 2009 (Lög um náms- og starfsráðgjafa, 2009).  
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      Náms- og starfsráðgjöf tengist óhjákvæmilega þjóðfélagsástandinu og 

breytingum á því. Giddens (1991) segir að við séum að upplifa álíka breytingar í 

samfélaginu og fólk í upphafi iðnbyltingar í lok 18. aldar. Samfélagið verður 

flóknara og um leið menntakerfið – það þarf að finna öllum stað, bæði utan og 

innan menntakerfis. Þetta reynir á einstaklinga sem þurfa að standa sig á öllum 

vígstöðvum og stundum lúta þeir í lægra haldi. Því er mikilvægt að hlúa að 

nemendum, aðstoða þá í gegnum hindranir svo þeir megi finna sér nám við hæfi. 

Nemendur sem hverfa frá námi fara á mis við mikilvægan undirbúning undir líf 

og starf og um leið missir þjóðfélagið af dýrmætum mannauði (Ágústa E. 

Ingvarsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bíldal, 2008-2009; Skýrsla 

starfshóps, 2007; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; OECD, 2004; Sharf, 2006; Skýrs la 

nefndar um námsráðgjöf og starfsfræðslu, 1991).  

      Í skýrslu starfshóps menntamálaráðuneytisins (2007) kemur fram að áður fyrr 

var talið duga að nemendur hefðu aðgang að náms- og starfsráðgjafa sem ynni 

með ungu fólki til að ná fram settum markmiðum í námi sínu er tengist áhuga 

þeirra, hæfni og aðstæðum. Nú hafi aftur á móti ný stefna rutt sér til rúms 

erlendis sem er sérstök náms- og starfsráðgjafarnámskrá eða áætlun (sjá viðauka 

1) sem hefur það að markmiði að efla og varðveita mannauðinn (Gysbers og 

Henderson, 2006; Skýrsla starfshóps, 2007). Að slíkri áætlun koma fleiri aðilar en 

náms- og starfsráðgjafar. „Markmiðið er að allir nemendur skólans fái stuðning 

til að standast þær kröfur sem aukin alþjóðahyggja og tæknivæðing gerir. Kröfur 

um að hver einstaklingur afli sér þekkingar sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi, 

samfélagi sem er í stöðugri þróun” (Skýrsla starfshóps, 2007, bls 13).  

      Þær kröfur sem gerðar eru til nemenda valda oft miklu tilfinningalegu álagi og 

því verður skólinn að geta stutt við bakið á þeim sem þurfa á því að halda, með 

skipulögðum hætti eins og gert er í öðrum þáttum í starfi skóla (Gysbers og 

Henderson, 2006; Skýrsla starfshóps, 2007). Hjá Gysbers og Henderson (2006) 

kemur fram að náms- og starfsráðgjöf sé óaðskiljanlegur hluti af menntun, sem 

er byggð upp á tveimur samtengdum kerfum sem sjá má á mynd 1: 

Hefðbundinni kennslu og ráðgjafaáætlunum. Fyrri hringurinn á myndinni felur í  

sér hefðbundnar námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólum samkvæmt 
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Aðalnámskrá grunnskóla (2006) og þá hæfni sem nemendur þurfa að tileinka sér 

á námstímanum. Á sama hátt felur seinni hringurinn í sér náms - og 

starfsráðgjafaráætlun þar sem ákveðnir færniþættir koma fram sem nemendur 

þurfa að tileinka sér á skólagöngunni. Jafnt og kennarar bera ábyrgð á að 

framfylgja fræðsluþættinum þá bera náms- og starfsráðgjafar ábyrgð á að 

framfylgja ráðgjafarþættinum sem byggist á Aðalnámskrá grunnskóla í lífsleikni 

(2007); að leiðbeina í námsþróuninni er snýr að persónulegum þroska nemenda. 

Með náms- og starfsráðgjafaráætlun er hægt að koma jafnvægi á störf náms- og 

starfsráðgjafa er varðar þá fjóra þætti sem þeim er ætlað að sinna: 

Fræðsluáætlun, einstaklingsáætlun eða ráðgjöf vegna náms- og starfsvals, 

persónulegri ráðgjöf og samráðsáætlun (Gysbers og Henderson, 2006).   

Áhersluatriði:
• Sjálfsþekking og 

samskipti
• Lífshlutverk, 

staðsetningar/aðstæður og 
atburðir

• Náms- og starfsþróun

Áhersluatriði:
• Hefðbundnar 

námsgreinar í
bók-, list- og
verknámi

• íslenska
• stærðfræði
• erlend tungumál
• heimilisfræði
• hönnun og smíði
• íþróttir
• kristin fræði
• listgreinar
• lífsleikni
• náttúrufræði og 

umhverfismennt
• samfélagsgreinar
• upplýsinga- og tæknimennt

• Sjálfsþekking, samskipti, 
sköpun  og lífsstíll

• Samfélag, umhverfi, náttúra 
og menning

Hefðbundin kennsla Ráðgjafaráætlanir

 

Mynd 1. Tvö jafngild miðlunarkerfi (Gysbers og Henderson, 2006). 
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      Í þessari rannsókn verður leitast við að skoða upplifun nemenda á 

persónulegri ráðgjöf sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum. Einnig 

verður skoðuð upplifun náms- og starfsráðgjafa á þeirri þjónustu sem þeir veita 

er snýr að persónulegri ráðgjöf. Engar íslenskar rannsóknir eru til á upplifun 

nemenda á persónulegri ráðgjöf. Í Bretlandi hefur verið gerð rannsókn á því 

hvaða áhrif náms- og starfsráðgjöf hefur á nemendur í grunnskólum. Því er full 

þörf á að athuga þennan þátt betur hér á Íslandi með hagsmuni nemenda að 

leiðarljósi og áherslu á hlutverk náms- og starfsráðgjafa í ráðgjöfinni. Engar 

fastmótaðar starfslýsingar eru til á störfum náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum fyrir utan þær starfslýsingar sem Félag náms- og starfsráðgjafa 

hefur birt, sjá viðauka 2. Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti af starfstíma 

ráðgjafanna fer í persónulega ráðgjöf, eða um 50-70% (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Þegar horft er til 

þess tíma sem náms- og starfsráðgjafar verja í persónulega ráðgjöf þá er fróðlegt 

að skoða þann þátt betur og sjá hverju hún skilar til einstaklinga. Samkvæmt 

OECD (2004) gera yfirvöld og þeir sem koma að stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafar sífellt meiri kröfur um að fá vitneskju um hverju ráðgjöfin skilar, 

til dæmis í menningarlegu og félagslegu samhengi.  

      Ef við skoðum uppbyggingu ritgerðarinnar, þá tekur við af inngangi, 

fræðilegur kafli þar sem fjallað er um þá þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar 

veita í grunnskólum og hvernig starfið hefur þróast og eflst. Komið verður inn á 

helstu verkefni sem náms- og starfsráðgjafar sinna en áhersla verður lögð á 

persónulegu ráðgjöfina. Ennfremur verður fjallað um heildræna náms- og 

starfsráðgjafaráætlun. Sagt verður frá siðareglum náms- og starfsráðgjafa og 

sjálfsmynd unglinga verður veitt athygli sem og verndandi þáttum í skólastarfi er 

snúa að náms- og starfsráðgjöf. Í lok fræðilega kaflans verður sagt frá aðferðum í 

náms- og starfsráðgjöf sem náms- og starfsráðgjafarnir nýta í ráðgjöf með 

nemendum sínum. Í aðferðafræðikafla er greint frá rannsóknaraðferðum sem 

beitt er í rannsókninni, sagt frá þátttakendum og greiningu gagna. Einnig  er 

fjallað um afstöðu rannsakanda, siðferðisleg álitamál, hagnýtt gildi rannsóknar 

og helstu takmarkanir. Í niðurstöðukafla greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

út frá persónulegum og félagslegum vanda, úrræðum og samvinnu, mikilvægi og 

afrakstri. Að lokum er umræðukafli um niðurstöðurnar, en lokaorð, heimildaskrá 

og viðaukar fylgja í kjölfarið. 
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

 

1.1.   Þjónusta náms- og starfsráðgjafa  

Í þessum kafla er fjallað um í hverju þjónusta náms- og starfsráðgjafa felst, en 

þar sem þessi ritgerð snýr að upplifun nemenda og sýn náms- og starfsráðgjafa á 

persónulega ráðgjöf þá verður megin áhersla lögð á þann hluta þjónustunnar. 

Fjallað verður um hvernig þjónusta náms- og starfsráðgjafa hefur þróast á Íslandi 

með það að markmiði að skýra betur út fagmennsku og fjölbreytileika 

þjónustunnar. Sagt verður frá skýrslum frá 1991 og 2007 sem höfðu áhrif á 

stefnumótun og faglega þróun stéttarinnar sem urðu til þess að í nýjum 

grunnskólalögum frá 2008 kemur fram réttur allra nemenda til að njóta náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskóla sem og að starfsheitið náms- og starfsráðgjafi hlaut 

löggildingu árið 2009. Með lögunum er fagmennska og þjónusta tryggð svo 

nemendur njóti þjónustu náms- og starfsráðgjafa með tilskylda menntun eins og  

lögin gera ráð fyrir (Grunnskólalög, 2008; Lög um náms- og starfsráðgjafa, 2009). 

      Þjónustan sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum er margbreytileg 

og á meðal annars að hafa það að markmiði að ná til allra nemenda, efla 

forvarnir, sinna fræðslu til nemenda um nám og störf sem og byggja á nánu 

samstarfi við nemendur, foreldra, stjórnendur, fagfólk í stoðþjónustu og annað 

starfsfólk skólans (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Skýrsla starfshóps, 2007). Meðal 

þeirra markmiða sem stefnt er að í náms- og starfsráðgjöf er að nemendur 

tileinki sér færni til að halda utan um eigin mál á náms- og starfsferlinum, til 

dæmis að leita upplýsinga um nám og störf og geti tekið rökstuddar ákvarðanir. 

Þessa þjálfun fá nemendur hjá náms- og starfsráðgjöfum, bæði í einstaklings- og 

hópráðgjöf. Þjálfunin byggist á fjórum sviðum en eitt sviðið snýr að 

sjálfsþekkingu/sjálfsvitund, það er að búa yfir þeirri leikni að geta lagt mat á 

sjálfan sig, styrkleika og veikleika, hvernig áhuginn breytist, átta sig á 
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forgangsröðun í lífinu og hva r hindranir liggja sem geta haft áhrif á náms- og 

starfsframvindu (Ágústa E. Ingvarsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður 

Bíldal, 2008-2009; Killeen og Kidd, 1991). Það kemur fram hjá Gerði G. 

Óskarsdóttur (1990) að markmið, aðferðir og fræðilegu viðmiðin hafi verið mjög 

mismunandi frá einum náms- og starfsráðgjafa til annars. Þetta virðist eiga enn 

vel við því engar fastmótaðar starfslýsingar eru til fyrir náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum en eina opinbera starfslýsingin sem er til er frá Félagi  náms- og 

starfsráðgjafa (2003), sjá viðauka 2. 

      Ýmsir starfshópar og nefndir hafa unnið að stefnumótun fyrir stéttina. 

Markmið námsráðgjafar og starfsfræðslu voru sett fram árið 1991 með það að 

leiðarljósi að fleiri nemendur nái settu marki í námi sínu. Þar er sett fram 

skilgreining á hugtakinu Náms- og starfsráðgjöf: „Persónuleg leiðsögn við 

nemendur og kennara um fyrirkomulag náms innan skóla, leiðsögn vegna 

námserfiðleika, námsval á næsta skólastigi og vegna persónulegra vandamála 

sem tengjast náminu. Einnig leiðsögn um starfsval, líðan og aðstæður í starfi, 

tilfinningaleg vandamál þessu tengd o.fl.“ (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Skýrsla 

nefndar um námsráðgjöf og starfsfræðslu, 1991, bls. 13). Í skýrslunni er lögð 

áhersla á að vinna með persónuleg vandamál þannig að þau raski sem minnst 

námi svo að nemendur skilji betur stöðu sína og hlutverk. Bent er á mikilvægi 

þess að hafa aðgengilegar upplýsingar um námskröfur og námsleiðir, störf og 

þær kröfur sem eru gerðar til þeirra. Einnig sé mikilvægt að nemendur þekki 

helstu starfsgreinar atvinnulífs og verði því búnir undir þátttöku á vinnumarkaði. 

Liður í því er að aðstoða þá við að gera sér grein fyrir áhugasviðum, meta 

námshæfileika sína og bera saman við kröfur mismunandi námsleiða og starfa og 

setja sér í framhaldi markmið (Skýrsla nefndar um námsráðgjöf og starfsfræðslu, 

1991). 

      Umfjöllun um persónulega ráðgjöf kemur einnig fram í skýrslu menntamála-

ráðuneytis (1998) „að náms- og starfsráðgjafar sinni ráðgjöf við nemendur sem 

eiga í persónulegum og námstengdum vanda” (bls. 7). Náms- og starfsráðgjöf sé í 

eðli sínu fyrirbyggjandi starf sem felst í að aðstoða einstaklinga við að finna út 

hvar hæfileikar þeirra liggja og leita lausna ef vandi steðjar að í námi eða starfi. 
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Megin markmiðið sé að auka sjálfsþekkingu nemenda. Sjálfsþekking geri fólk 

hæfara til að takast á við kröfur og álag samfélagsins og auðveldi því að finna út 

hvaða vettvangur hentar því best þannig að það geti notið sín í námi og starfi 

(Menntamálaráðuneytið, 1998; Skýrsla starfshóps, 2007).    

      Í Skýrslu menntamálaráðuneytisins (1998) eru sett fram eftirfarandi skref í  

stefnumótun á starfi náms- og starfsráðgjafa: 

 „Veita nemendum ráðgjöf um náms- og starfsval og veita nemendum    

fræðslu um nám, störf og atvinnulíf  

 leiðbeina nemendum um vinnubrögð í námi 

 veita nemendum ráðgjöf í einkamálum, þannig að þeir eigi auðveldara 

með að ná settum markmiðum í námi sínu 

 taka þátt í að skipuleggja náms- og starfsfræðslu í skólanum 

 undirbúa nemendur undir flutning milli skóla og eða skólastiga og fylgja  

þeim eftir inn í framhaldsskóla 

 aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum og meta  

hæfileika sína raunsætt miðað við nám og störf  

 sinna fyrirbyggjandi starfi, t.d. vörnum gegn vímuefnum, einelti og 

ofbeldi í samstarfi við starfsmenn skóla og aðra s.s. starfsmenn 

Fræðslumiðstöðvar og félagsmiðstöðva” (bls. 11). 

Í þessari sömu skýrslu kemur einnig fram að náms- og starfsráðgjafi vinni náið 

með foreldrum en hann hafi einnig samráð og samstarf við aðra sérfræðinga 

innan sem utan skólans. Þar má nefna sérkennara, hjúkrunarfræðing og 

skólasálfræðing og vísar hann einnig málum nemenda til annarra sérfræðinga 

eftir því sem þurfa þykir. Náms- og starfsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu um 

einkamál ráðþega en hans helsta hlutverk er að vera talsmaður og 

trúnaðarmaður nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1998).   

      Í skýrslunni 1991 var meiri áhersla lögð á persónulegan þátt þjónustunnar en 

með skýrslunni 2007 var kallað eftir breytingum og lagðar fram tillögur um 

úrbætur. Þar er vísað til 28. greinar Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem 
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„fjallað er um rétt barna til menntunar og að öll börn skuli njóta sömu tækifæra“ 

(Skýrsla starfshóps, 2007, bls. 8). Starfshópurinn lagði til að lög um störf náms - 

og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum verði samræmd með reglugerð 

um starfssviðin. Ennfremur lagði starfshópurinn til að komið verði á náms - og 

starfsráðgjafaráætlun í grunn- og framhaldsskólum til að tryggja það að öllum 

þáttum innan náms- og starfsráðgjafarinnar sé sinnt og að allir nemendur hafi 

aðgang að þjónustunni; það er fræðsluáætlun, einstaklingsáætlun, persónuleg 

ráðgjöf og samráðsáætlun. Með áætluninni er áhersla lögð á alhliða þroska og 

vöxt nemenda sem endurspeglast í markmiðum áætlunar, svo sem að efla 

sjálfsskilning og samskiptahæfni nemenda, kenna þeim að setja sér markmið, 

öðlast færni í ákvarðanatöku og aðstoða þá við að finna út hvar þeir sjá sjálfan 

sig í framtíðinni (Gysbers og Henderson, 2006; Skýrsla starfshóps, 2007). Gysbers 

og Henderson (2006) telja að til þess að ná til allra nemenda þá megi ekki vera 

fleiri en 300–400 nemendur að baki hverju stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. Ef 

þeir sinna einungis persónulegri ráðgjöf nái þeir aðeins til hluta nemenda. 

Fræðsluáætlunin er unnin með það í huga að hún nái til allra nemenda skólans. 

Þeir eiga allir að hafa sömu möguleika á að efla hæfni sína með markvissri og 

skipulagðri ráðgjöf og fræðslu um nám og störf. Að þessari áætlun ættu að koma 

fleiri aðilar en náms- og starfsráðgjafar með það að markmiði að nemendur fái 

stuðning til að standast þær kröfur sem alþjóðahyggja og tæknivæðing gerir um 

menntunarstig. Samfélagið er í stöðugri þróun og kröfurnar til einstaklinga 

aukast um að þeir afli sér þekkingar. Þessar kröfur geta valdið miklu 

tilfinningalegu álagi og skólinn verður að geta stutt við bakið á nemendum svo 

þeir geti staðist þetta álag. Starfshópurinn lagði ennfremur til að starfsheiti 

náms- og starfsráðgjafa yrði lögverndað til að tryggja gæði þjónustunnar við 

nemendur (Gysbers og Henderson, 2006; Skýrsla starfshóps, 2007).  

      Sama ár og starfshópurinn starfaði í menntamálaráðuneytinu samþykkti 

Alþingi þingsályktun um eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og 

framhaldsskólum (Tillaga um þingsályktun, 2006-2007). Í framhaldi var settur 

saman starfshópur árið 2008 sem skilaði af sér tillögum um hvernig mætti styrkja 

náms- og starfsráðgjöf á fyrrnefndum skólastigum. Starfshópurinn skilaði af sér 

skýrslu um náms- og starfsráðgjöf en þar kemur meðal annars fram skilgreining á 
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starfinu: „Náms- og starfsráðgjöf er í eðli sínu fyrirbyggjandi starf sem felst í að 

liðsinna einstaklingum við að finna hæfileikum sínum og kröftum farveg við hæfi 

og leita lausna ef vandi steðjar að í námi eða starfi” (Ágústa E. Ingvarsdóttir, 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bíldal, 2008-2009, bls. 8; Skýrsla starfshóps, 

2007). Í krafti þessarar stefnumótunar fengu náms- og starfsráðgjafar löggildingu 

á starfsheiti sínu árið 2009 er tryggir nemendum faglega þjónustu náms - og 

starfsráðgjafa. 

      Hér hefur verið fjallað um það sem hefur áunnist í stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafar en í framhaldi verður nánar kynnt heildstæð náms - og 

starfsráðgjafaráætlun sem Gysbers og Henderson (2006) hafa sett fram, sjá 

viðauka 2. Áætlunin byggist á þroskakenningum, til dæmis kenningu Gottfredson 

um starfsferilsþróun hjá börnum, kenningum Erikson um félagsþroska og Piaget 

um vitsmunaþroska, áætlun fyrir alla nemendur sem og á mælanlegum þáttum. 

Hún á að ná til allra nemenda í grunnskólum og beinist að þroskaverkefnum 

þeirra og þeim vanda sem getur komið upp í lífi og starfi. Einnig beinist áætlunin 

að því að undirbúa nemendur undir mismunandi starfshlutverk í framtíðinni.  

Námsráðgjafaráætlunin skiptist í fjóra hluta: 

1. Fræðsluáætlun – hæfnismarkmið sett fram fyrir öll aldursstig og leiðir til 

að ná þeim. 

2. Einstaklingsáætlun – með það að markmiði að aðstoða hvern nemanda 

við að finna út hvar hæfni hans og geta liggur í samvinnu við foreldra og 

forráðamenn. 

3. Persónuleg ráðgjöf – áætlun um hvernig aðstoða megi nemendur ef 

hindranir verða á vegi þeirra. 

4. Samráðsáætlun – þar sem lýst er stuðningskerfi sem tengir áætlunina við 

annað skólastarf (Ágústa E. Ingvarsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Sigríður Bíldal, 2008-2009; Gysbers og Henderson, 2006). 

 

Ekki er vitað til þess að heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun sé til staðar 

í íslenskum skólum en í skýrslu starfshóps (2007) er lagt til að náms - og 

starfsráðgjöf verði skipulögð á grundvelli heildstæðra áætlana að fyrirmynd 
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Bandaríkjamanna, Breta og Finna. Markmiðið er að tryggja jafnt skilvirkni og 

gæði í náms- og starfsráðgjöf með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Náms- 

og starfsráðgjöfin er þar skilgreind sem hluti af skólastarfinu en ekki sem 

hluti af stoðþjónustu. Markmið eru sett, þar á meðal að náms- og 

starfsráðgjöf sé fyrir alla nemendur og í framhaldi er unnið að þessum 

markmiðum í samvinnu við annað skólastarf. Mikilvægt er að hafa ákveðið 

tímaskipulag til viðmiðunar þegar áætlunin er unnin til að öllum þáttum sé 

sinnt. Æskilegt væri því að vinnutími náms- og starfsráðgjafa innan 

áætlunarinnar sé bundinn við eftirfarandi verkefni í ákveðnum hlutföllum:  

 

Náms- og starfsfræðsla (25-35%) 

Náms- og starfsráðgjöf (15-25%) 

Persónuleg ráðgjöf (25-40%) 

Samráð (10-15%) 

 

      Samráð fellur undir samvinnu við skólastjórnendur, kennara, foreldra, 

sérkennara, þroskaþjálfa og aðra er koma að skólamálum. Einnig hvað varðar 

þjóðfélagið í heild, til dæmis samvinna við vinnuveitendur, sjálfboðasamtök á 

borð við Ungmennafélag Íslands og Samtök ‘78 sem og heilbrigðisstéttir. Á 

þennan hátt er hægt að tryggja nauðsynlega tengingu á milli skóla, 

hjálparstofnana og atvinnulífs (Ágústa E. Ingvarsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

og Sigríður Bíldal, 2008-2009; Gysbers og Henderson, 2006).  

      Hér hefur verið fjallað um helstu atriði er snúa að þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa. Sagt var frá þróun og eflingu starfsins sem leiddi til nýrra 

grunnskólalaga þar sem öllum nemendum var tryggður réttur til að njóta 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Með lögverndun starfsins var fagmennska og 

þjónusta tryggð svo nemendur njóti þjónustu náms- og starfsráðgjafa með 

tilskilda menntun eins og lögin gera ráð fyrir. Einnig var sagt frá heildstæðri 

náms- og starfsráðgjafaráætlun sem tryggja á öllum nemendum þjónustu náms- 

og starfsráðgjafa. Eftir að hafa fjallað almennt um þjónustu náms - og 

starfsráðgjafa þá verður rætt  um persónulegu ráðgjöfina í næsta kafla.  
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1.1.1. Helstu verkefni –  persónuleg  ráðgjöf 

Það hefur áður komið fram að verksvið náms- og starfsráðgjafa er fjölþætt. Í 

þessum kafla verður kannað hvernig persónulega ráðgjöfin hefur ve rið 

skilgreind.   Hún hefur verið hluti af þjónustu náms- og starfsráðgjafa, allt frá því 

að sálfræðingurinn Carl Rogers kom með breyttar áherslur í ráðgjöf með 

ráðgjafarkenningu sinni á fjórða áratug síðustu aldar (Gysbers og Henderson, 

2006). Kenning hans hafði mikil áhrif í vestrænum löndum sem leiddi til 

breytingar en þá fékk persónuleg ráðgjöf meira vægi í náms- og starfsráðgjöf. 

Markmið hennar var að aðstoða ráðþega til að auka sjálfsþekkingu sína og 

þroska. Samband ráðþega og ráðgjafa skiptir mjög miklu máli í ráðgjafarferlinu 

en það byggist á trausti, virðingu, einlægni, mannlegri hlýju og trúnaði (Rogers, 

1942; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Skýrsla starfshóps, 2007; Gibson og Mitchell, 

2008).       

      Árið 2006 var gerð könnun á störfum náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar. Í skýrslu Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru kunngjörðar koma fram helstu verkefni náms- 

og starfsráðgjafans. Það er persónuleg ráðgjöf og náms- og starfsráðgjöf; til 

dæmis námstækni, valáfangar og framhaldsnám nemenda. Einnig samráð við 

annað starfsfólk skólans um hegðun nemenda, fræðsla um einelti og misnotkun 

vímuefna. Náms- og starfsráðgjafinn sinnir líka starfsþróun og innra s tarfi náms- 

og starfsráðgjafar – fylgist meðal annars með því hvernig hann ver tímanum í 

mismunandi þætti starfsins. Hann uppfræðir starfsmenn skólans og foreldra um 

hlutverk sitt sem og skráir niður mál nemenda er leita til hans auk annarra 

verkþátta eins og að samhæfa viðbrögð vegna áfalla, stefnumótun og lífsleikni. 

Einnig kemur fram að nemendur koma ýmist að eigin frumkvæði eða er vísað til 

náms- og starfsráðgjafa af stjórnendum, foreldrum, sálfræðingum og 

sérkennurum.  Í skýrslunni er tekið fram mikilvægi þess að umsjónarkennari sé 

sem mest inni í málum nemenda þar sem hann standi þeim næst innan skólans. 

Jafnframt að það þyrfti að auka samskipti á milli kennara og náms - og 

starfsráðgjafa.  
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      Haraldur Finnsson, fyrrverandi skólastjóri Réttarholtsskóla, er þeirrar 

skoðunar (2007) að þverfagleg samvinna sé mikilvæg á milli náms- og 

starfsráðgjafa, skólastjórnenda, kennara og sálfræðinga þegar erfiðleikar koma 

upp er varða nemendur. Mikilvægt sé að í skólanum séu teymi sem vinna saman 

að velferð nemenda. Hver og einn verður að þekkja sitt hlutverk og sína færni, en 

togstreita og tortryggni á milli fagstétta sé algeng á Íslandi. Hún felist oft í 

misskilningi vegna vanþekkingar á eigin takmörkum og vantrausti á þeim sem 

búa yfir annarri sérþekkingu (Menntamálaráðuneytið, 1998). Þessi hugmynd 

Haraldar um þverfaglega samvinnu fellur mjög vel að hugmyndum um áætlanir í  

náms- og starfsráðgjöf þar sem ein megin undirstaðan er samráð (Gysbers og 

Henderson, 2006). 

      Helstu ástæður fyrir því að nemendur leita til náms- og starfsráðgjafa virðist 

vera vegna vanlíðunar. Einnig vegna samskiptavanda heima fyrir eða í 

grunnskólanum. Í þriðja lagi vilja þeir fá leiðbeiningar um náms- og starfsval eftir 

grunnskóla. Samkvæmt skýrslunni tekur persónulega ráðgjöfin mikið rými í 

vinnutíma náms- og starfsráðgjafa, eða um 50-70% (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006).  

      Starf náms- og starfsráðgjafa verður sífellt víðameira en þó virðist sem þáttur 

persónulegs og félagslegs vanda nemenda taki mikinn tíma af störfum 

ráðgjafanna (Menntamálaráðuneytið, 1998; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006). Sömu niðurstöður má finna í rannsókn Sigríðar Dísu Gunnarsdóttur (2006) 

en þar kemur fram að mesta vægið í störfum náms- og starfsráðgjafa sé 

persónulega ráðgjöfin sem og miðlun upplýsinga um nám innan skólans eða á 

næsta skólastigi. Einungis um fjórðungur tímans fer í ráðgjöf og fræðslu í 

tengslum við náms- og starfsval. Sigríður Dísa (2006) segir jafnframt að 

„Persónuleg ráðgjöf verður alltaf samofin náms - og starfsráðgjöf að einhverjum 

hluta og mikilvægt er að líðan nemanda sé í lagi til að hann geti nýtt sér náms- og 

starfsfræðslu” (bls. 56). Þáttur persónulegs og félagslegs vanda er því stór í  

ráðgjöfinni, tekur langan tíma og skapar álag í störfum náms - og starfsráðgjafa. 

Nemendur koma oft til ráðgjafa og komast ekki lengra með mál sín þar sem erfitt 
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er að senda þá til annarra sérfræðinga (Menntamálaráðuneytið, 1998; Edda 

Björk Viðarsdóttir, 2004).      

      Engar íslenskar rannsóknir eru til um upplifun nemenda á persónulegri 

ráðgjöf sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum. Ef horft er til erlendra 

rannsókna þá var gerð megindleg rannsókn í Bretlandi árið 2007-2008 á því 

hvaða áhrif náms- og starfsráðgjöf hefur á nemendur í grunnskólum (e. 

elementary schools), en niðurstöður gefa til kynna að þeir nemendur sem hafa 

verið í ráðgjöf eru undir minna tilfinningalegu álagi en þeir sem ekki hafa þegið 

ráðgjöf. Náms- og starfsráðgjöf hefur vaxið í grunnskólum á Bretlandi síðustu 10 

árin líkt og hérlendis. Skýringar á því eru meðal annars taldar vera aukin þjónusta 

við unga innflytjendur. Aðrar skýringar varða þætti er snerta líf nemenda og 

hindra námsframvindu, svo sem einelti, ástvinamissir og upplausn fjölskyldna. 

Þeir nemendur sem eiga við heilsuvandamál að etja er vísað til sérfræðinga í 

heilbrigðisgeiranum. Meiri tími náms- og starfsráðgjafa fer í einstaklingsráðgjöf 

en hópráðgjöf og vinnu með foreldrum og fjölskyldum. Einstaklingsráðgjöf snýst 

ekki endilega um persónulega ráðgjöf heldur sjá skólasálfræðingar ekki síður um 

þann hluta þjónustunnar (Fox og Butler, 2009).  

      Það hefur komið fram að engar fastmótaðar starfslýsingar eru til á störfum 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum fyrir utan þær starfslýsingar sem Félag 

náms- og starfsráðgjafa hafa birt (2003), en starfshættir náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum virðast vera mismunandi eftir skólum. Flestir eru þó sammála um 

það að megin hlutverk náms- og starfsráðgjafa sé að vera tals- og trúnaðarmaður 

nemenda sem leiti lausna með nemendum þegar vandi steðjar að sem ógnar 

eðlilegri námsframvindu, en einnig að hann undirbúi nemendur þegar kemur að 

náms- og starfsvali. Einnig að náms- og starfsráðgjafinn aðstoði einstaklinga við 

að uppgötva áhugasvið sitt til að finna hæfileikum og getu viðkomandi farsælan 

farveg. Þó að persónulega ráðgjöfin hafi alltaf verið hluti af verksviði náms- og 

starfsráðgjafa þá er það áhyggjuefni hve hún tekur stóran hluta af starfstíma 

þeirra. Nýtt skipulag á náms- og starfsráðgjöf sem litið hefur dagsins ljós vestur í 

Bandaríkjunum er leið til að bæta úr þessum vanda. Fræðsluáætlun, 

einstaklingsáætlun, persónulegri ráðgjöf og samráðsáætlun fá jafnt vægi í 
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störfum náms- og starfsráðgjafans og allir nemendur eiga að njóta sama réttar 

þegar kemur að þjónustu náms- og starfsráðgjafar. Þar er lögð áhersla á að 

skólinn komi í heild sinni að framkvæmd áætlunarinnar þar sem velferð 

nemenda er sameiginleg ábyrgð skólasamfélagsins (Gysbers og Henderson, 

2006). 

 

1.2.   Siðareglur náms- og starfsráðgjafa 

Hér að ofan hefur verið rætt um þróun og eflingu náms- og starfsráðgjafar er 

leiddi til aukins réttar nemenda til ráðgjafar og lögverndunar starfsheitisins. Mikil 

ábyrgð fylgir störfum náms- og starfsráðgjafa en þeir þurfa að byggja upp 

fordómalaust ráðgjafarsamband sem byggst á trausti og trúnaði og á að ná til 

allra nemenda en persónulega ráðgjöfin er þar stór hluti (Skýrsla nefndar, 2007; 

Gibson og Mitchell, 2008). Til að framfylgja þessu þurfa siðareglur að liggja til 

grundvallar fagmennsku í starfi  náms- og starfsráðgjafa.   

      Tilgangur siðareglna FNS er að efla fagvitund og stuðla að fagmennsku í starfi 

með hagsmuni ráðþega að leiðarljósi. Þar kemur fram mikilvægi þess að náms - 

og starfsráðgjafar gegni starfi sínu af fagmennsku og siðferðilegri ábyrgð, 

mikilvægi þess að varðveita og styrkja þann trúnað sem ríkir á milli þeirra og 

ráðþega. Siðferðisgildin sem liggja siðareglunum til grundvallar eru:  

 

1. „Manngildi og virðing. Náms- og starfsráðgjafi ber ávallt fyllstu virðingu 

fyrir ráðþega. Hann fer ekki í manngreinarálit en gætir þess jafnframt að 

virða sérstöðu hvers ráðþega. 

2. Sjálfræði. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að efla hæfileika ráðþega til 

að taka sjálfstæðar ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin ákvörðunum og 

þroska. Náms- og starfsráðgjafi ráðskast aldrei með ráðþega eða starfar í  

anda forræðishyggju. 

3. Heill og velferð. Náms- og starfsráðgjafi hefur ávallt heill og velferð 

ráðþega að leiðarljósi. Hann ráðleggur í samræmi við faglega þekkingu 

sína og bestu vitund. Í störfum sínum forðast hann allt það er gæti valdið 

ráðþega skaða eða óþörfum erfiðleikum” (Siðareglur FNS, 2007).  
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      Siðareglur veita fagaðilum stuðning og leiðbeiningar í siðfræðilegum 

álitamálum, þær tryggja hagsmuni ráðþega um faglega þjónustu, samræma 

nálgun við einstaklinga og þær gagnast sem mat og handleiðsla bæði fyrir þá sem 

eru að ná færni í starfi og þá sem hafa starfað lengi (Sigrún Júlíusdóttir, 1999; 

Guðbjörg Sigurðardóttir, 2006).  

      Eftir að hafa farið yfir siðareglur náms- og starfsráðgjafa þá er við hæfi að 

skoða hvernig þeir vinna með ráðþegum/nemendum sínum í grunnskólum. Áður 

en það er gert þá verður sjálfsmynd unglingsins skoðuð út frá kenningum Erikson 

en unglingar er stærsti markhópur náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Miklar breytingar eiga sér stað í lífi 

unglinga, ekki einungis hvað varðar líkamlegan og andlegan þroska heldur líka 

það stóra verkefni sem þeir standa frammi fyrir þegar kemur að lokum 

grunnskólans. Náms- og starfsráðgjafar aðstoða þá við þetta verkefni. Því er 

mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar búi við fagmennsku og þekki til hvaða 

þættir móta/hafa áhrif á sjálfsmyndina. Í næsta kafla verður skoðað hvernig 

sjálfsmyndin mótast og þátt skólans í mótunarferlinu.  

 

1.3.   Sjálfsmynd unglinga og grunnskólinn 

Eins og áður hefur komið fram þá eru náms- og starfsráðgjafar trúnaðar- og 

talsmenn nemenda en markmiðið með ráðgjöfinni er að ná til allra nemenda. Eitt 

af verkefnum náms- og starfsráðgjafa er að efla sjálfsþekkingu/sjálfsvitund 

nemenda. Það er sú leikni að nemendur geti lagt mat á sig sjálfa, styrkleika og 

veikleika, hvernig áhuginn breytist, og áttað sig á forgangsröðun í lífinu og hvar 

hindranir liggja sem geta haft áhrif á náms- og starfsframvindu. Jafnframt að 

stuðla að auknum þroska nemenda þegar kemur að sjálfsþekkingu (Ágústa E.  

Ingvarsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Sigríður Bíldal, 2008-2009; Killeen og  

Kidd, 1991).  

      Náms- og starfsráðgjafar sinna persónulegri ráðgjöf þar sem nemendur 

standa oft frammi fyrir tilfinningalegum vandamálum sem geta komið upp á 

þroskaleið þeirra. Þeir standa frammi fyrir miklum breytingum hvað varðar 

líkamlegan þroska og umhverfið gerir meiri kröfur til þeirra, en það er stórt og 
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mikið verkefni að færast úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Þessu aukna álagi 

fylgir oft togstreita en þá er gott að eiga einhvern að sem getur aðstoðað og 

leiðbeint (Gysbers og Henderson, 2006). Náms- og starfsráðgjafar eru til staðar 

fyrir nemendur í flestum grunnskólum og koma að stórum hluta að 

persónulegum og félagslegum vanda þeirra. Fagmennskan er tryggð með 

siðareglum og lögverndun starfsheitisins en þeir þurfa l íka að þekkja til 

þroskakenninga til að þekkja til þeirra breytinga sem verða á lífi unglinga, eins og 

getið er til um heildrænni náms- og starfsráðgjafaráætlun þeirra Gysbers og 

Henderson (2006). Hér verður sagt frá þroskakenningu Erikson (1968) um 

sjálfsmynd unglinga.        

      Unglingsárin eru mótunartími einstaklinga, sjálfsmyndin er að mótast og að 

mörgu þarf að hyggja til að viðkomandi fái að blómstra og njóta hæfileika sinna 

til fulls í námi og einkalífi. Margir fræðimenn hafa gert unglingsárin að 

umfjöllunarefni sínu en til að skilja betur þá togstreitu sem getur orðið í lífi 

unglinga þá skulum við skoða hvað sálfræðingurinn Erik H. Erikson (1902-1994) 

segir um unglingsárin. 

      Erikson fæddist í Þýskalandi en bjó lengst af í Bandaríkjunum. Hann fjallaði 

mikið í kenningum sínum um unglingsárin og hvernig þroski sálarlífs unglinga 

byggist á því sem gerðist í bernsku þeirra. Erikson skiptir æviferli mannsins í átta 

stig en einstaklingurinn þarf á hverju stigi að halda til að leysa ákveðin 

viðfangsefni í samskiptum sínum við aðra og telur hann að framhald 

þróunarinnar sé komið undir lausninni (Erikson, 1968; Sigurjón Björnsson, 1986).  

      Fimmta stigið í kenningu Erikson er um unglinsárin en meginverkefni 

unglingsins er að öðlast sjálfssemd/sjálfsmynd (e. ego identity), sem felur í sér 

þær hugmyndir sem við höfum um okkur sjálf og hvernig við skilgreinum okkur 

frá öðrum. Sjálfsmyndin snýst meðal annars um hugsanir, líkamann, sýn á lífið, 

eigin hæfileika og færni, gildi og andlega líðan. Til að öðlas t góða sjálfsmynd þarf 

einstaklingur að búa við góða sjálfsþekkingu; þekkja sinn eigin persónuleika og fá 

hugmynd um hvað hann vill og hvernig hægt sé að ná takmarkinu. Þetta er erfitt 

verkefni og ekki tekst alltaf að ná því marki. Hjá Erikson (1968) kemur fram að  

hvert æviskeið einkennist af verkefnum sem þurfi að leysa og þegar einstaklingur 
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kemur yfir á næsta stig þá er framhaldið undir því komið hvernig gekk á því fyrra. 

Unglingurinn reynir að komast að hvaða hlutverki hann eigi að gegna. Þessu 

fylgir mikil sjálfsskoðun en hann þarf að velta fyrir sér: Hvaðan kom ég? Hver er 

ég? Hvað vil ég verða? Sjálfsmynd táknar stöðugleika og verður til eftir langa og 

mikla vinnu einstaklingsins með sjálfan sig. Einnig mótast sjálfsmynd í  

samskiptum við aðra og eru flestir unglingar háðir jafnaldrahópnum, það að 

tilheyra hópi og geta speglað sig og sín gildi við aðra. Yfirleitt kemur að því að 

einstaklingurinn nær að losna undan valdi hópsins en ef ekki þá nær hann ekki 

fullum þroska og sjálfsmyndin verður óskýr. Algengt er að unglingar reyni að 

greina sig frá þeim sem þeir eru háðastir og eru því oft í mótþróa við gildi 

nánasta umhverfis, til dæmis foreldra og skóla. 

      Til að ná þroska er mikilvægt að unglingurinn sættist við fortíð sína og vilji 

finna merkingu fyrir nútíð og framtíð. Einnig þarf hann á samskiptum að halda 

við aðra á leið sinni að sjálfsþroska. Hann þarf að öðlast skýrt gildismat og 

lífsskoðun, vita hvert hann stefnir í námi og störfum sem og hann þarf að vera 

sáttur við kynferði sitt. Ef leitin að sjálfsmynd misheppnast þá fyllist unglingurinn 

efasemdum um sjálfan sig og hættan er á að hann fari út í sjálfseyðingu, verður 

jafnvel mjög upptekinn af áliti annarra eða dregur sig til hlés og stendur á sama 

um sig og umhverfi sitt. Ef ekkert verður um ráðið þá getur vandinn orðið 

alvarlegur og í einstaka tilvikum getur einstaklingurinn reynt að binda enda á líf 

sitt (Erikson, 1968; Sigurjón Björnsson, 1986).   

      Eins og komið hefur fram þá geta unglingsárin verið brothætt, sjálfsmyndin er 

að mótast en áhrifin frá nánasta umhverfi og jafningjahópnum eru mikil sem og 

hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan sig. Mikilvægt er að nánasta umhverfi  

komi að lífi unglinga, hinir nánustu séu til staðar og styðji þegar vandi steðjar að. 

Á síðustu áratugum hefur þjóðfélagið orðið flóknara með hröðu atvinnulífi og 

umgjörð grunnskólanna hefur breyst í kjölfarið á  nýjum viðfangsefnum. Ofan á 

námskröfur þá bætast sífellt meiri væntingar um að hver nemandi sé hluti af 

jafningjahópnum. Væntingarnar beinast að persónu hans bæði frá 

jafningjahópnum sjálfum og hinum fullorðnu, en reynsla viðkomandi mótast af 

því hvernig honum tekst að vinna úr þessum ólíku væntingum. Ábyrgð hvílir á 
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þeim sem koma að skólastarfi að grípa í taumana þegar vart verður við alvarlega 

bresti í samskiptamynstri hópsins sem getur verið í formi eineltis. Þegar slíkt 

kemur upp þá geta viðbrögð skólans stundum ráðið úrslitum um farsæld 

nemenda og fjölskyldna þeirra (Loftur Guttormsson, 2008).  

      Kröfurnar aukast og skólinn verður að geta stutt við bakið á þeim nemendum 

sem eru undir miklu tilfinningalegu álagi (Skýrsla starfshóps, 2007). Í beinu 

framhaldi skoðum við í næsta kafla verndandi þætti í skólastarfi er snúa meðal 

annars að náms- og starfsráðgjöf. Markmiðið með verndandi þáttum í skólastarfi 

er að styðja og styrkja þá nemendur sem glíma við vanda sem getur haft neikvæð 

áhrif á líf þeirra og hamlað eðlilegri námsframvindu. Aðalatriðið er að fá það 

besta fram í hverjum einstaklingi (Gibson og Mitchell, 2008). 

 

1.4. Verndandi þættir í skólastarfi – náms- og starfsráðgjöf  

Eins og áður hefur komið fram þá er þjónustan sem náms - og starfsráðgjafar 

veita nemendum í grunnskólum margbreytileg. Hér skoðum við verndandi þætti 

sem snúa að þeim hluta starfsins sem er hvað minnst sýnilegur vegna 

trúnaðarins sem náms- og starfsráðgjafar eru bundnir ráðþegum sínum. Þetta er 

sú þjónusta sem snýr að persónulegum vanda nemenda. Náms- og 

starfsráðgjafar vinna gjarnan með þætti sem ýta undir styrkleika einstaklinga en 

ef vandinn er alvarlegur þá er málum vísað til viðkomandi fagaðila. Jafnframt 

vinna náms- og starfsráðgjafar í nánu samstarfi við foreldra, kennara, 

skólastjórnendur, skólahjúkrunarfræðinga og skólasálfræðinga þar sem 

hagsmunir nemenda eru hafðir í fyrirrúmi (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

      Í samantekt Benard (2004) kemur fram að nýlegar rannsóknir er snúa að 

stuðningi við nemendur í áhættuhóp, benda til þess að árangursríkara sé að 

beina ljósum að styrkleikum nemenda fremur en veikleikum.  Þær aðferðir sem 

náms- og starfsráðgjafar nýta í vinnu sinni með nemendum eru fjölbreyttar en 

eiga það sameiginlegt að eiga að þjóna einstaklingnum sem best. Markmið með 

aðferðunum er að auka sjálfsþekkingu og sjálfstraust viðkomandi þannig að hann 

viti hver hann er, fyrir hvað hann stendur og hvert hann ætlar (Gysbers og 

Henderson, 2006).  
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      Í Bandaríkjunum vinna náms- og starfsráðgjafar meðal annars með verndandi 

þætti í ráðgjöf og er það einn hluti af námskránni að koma til móts við nemendur 

í áhættu, til dæmis hvað varðar brottfall frá námi. Þessir verndandi þættir felast í 

félagslegum stuðningi þar sem áhersla er lögð á vinahópa, einnig stuðningshópa 

þar sem sjálfboðaliðar sýna eftirfylgni og stuðning við nemendur og foreldra. 

Foreldrar eru virkjaðir til samstarfs og kennarar eru upplýstir um fræðilegar 

nálganir þar sem áhersla er á styrkleika en ekki veikleika nemenda og þeir eru  

hvattir til að eyða minni tíma í stjórnun hegðunar (White og Kelly, 2010).  

Samkvæmt White og Kelly (2010) er framlag náms- og starfsráðgjafa stór þáttur í  

að skólinn nái fram breytingum er varðar líðan og framtíð nemenda. Það hefur 

sýnt sig að íhlutun af þessu tagi auki árangur, bæði hvað varðar samstarf á milli 

samkennara og skólastjórnenda en um leið eykst jákvæðni til skólastarfsins og 

meiri líkur eru á varanlegum niðurstöðum er draga úr áhættuþáttum sem hafa 

áhrif á framvindu náms.   

      Hér á eftir verða skoðaðar aðferðir sem þeir náms- og starfsráðgjafar sem 

rætt var við í þessari rannsókn telja árangursríkar í ráðgjöf með nemendum, en 

þær eru: Viðtalstæknin – virk hlustun sem gengur út á að ráðgjafinn sé góður 

hlustandi og byggir upp gott traust við ráðþegann. Hugræn atferlismeðferð – 

HAM er algeng aðferð til að breyta neikvæðum hugsunum yfir í jákvæðar og að 

breyta hegðun í gegnum jákvæða styrkingu. PPS – persónulegur prófíll (e. 

Personal Profile and Support for learners) er viðtalsform sem notað er með 

nemendum þegar vandi steðjar að, til dæmis með nemendum í 

brotthvarfshættu. Sjálfsstyrkingaraðferð Baujunnar er einföld og þægileg 

sjálfsstyrkingaraðferð þar sem unnið er með tilfinningar og slökunaröndun í átt 

að aukinni sjálfsþekkingu. Námstækni byggist á aðferðum sem nemendur geta 

tileinkað sér til að styrkja sig námslega, auka afkastagetu sína til náms og þjálfast 

í að takast á við það álag sem fylgir námi, til dæmis við prófundirbúning og 

próftöku.   
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1.4.1. Dæmi um aðferðir vegna persónulegs vanda nemenda  

Hér verða skoðaðar þær aðferðir sem náms- og starfsráðgjafar nýta sér gjarnan 

með nemendum sínum í grunnskóla þegar kemur að persónulegum og 

félagslegum vanda nemenda. Hjá Gibson og Mitchell (2008) kemur fram að eitt 

af markmiðum í ráðgjöf sé að aðstoða ráðþega við lausn vanda, bjóða fram 

stuðning, hvetja ráðþega og hrinda af stað breytingum.  

 

Virk hlustun – Carl Rogers (1902-1987) er þekktur fyrir persónuleikakenningu 

sína og sjálfshjálparmeðferð en hann er einn af brautryðjendum í 

mannúðarsálfræði. Hann lagði mikið upp úr samhygð í ráðgjöf sem er byggð á 

virkri hlustun og er til dæmis notuð í persónulegum viðtölum. Virk hlustun er 

viðtalsform sem felur í sér  skýringu (e. clarification), endurorðun (e. 

paraphrase), speglun (e. reflection) og endurorðun (e. summarization). 

Mikilvægt er fyrir náms- og starfsráðgjafa að skilja reynslu og tilfinningar 

nemenda eins og þær birtast í ráðgjöfinni. Eitt af markmiðum rá ðgjafa er að 

hvetja nemendur til sjálfsskoðunar. Að þeir skoði tilfinningar sínar og reyni að 

koma auga á ósamræmið sem býr innra með þeim. Það sem felst í samhygð er að 

viðurkenna reynslu, viðbrögð og tilfinningar nemenda (Corey, 2005; Cormier og 

Nurius, 2003). 

      Nemendur koma til ráðgjafa í persónulega ráðgjöf þegar þeir upplifa 

ósamræmi í lífi sínu. Þetta er ósamræmi á milli skynjunar og upplifunar þeirra á 

raunveruleikanum. Auk þess leita þeir aðstoðar ef þeir finna fyrir vangetu og 

hjálparleysis til að stjórna lífi sínu og taka ákvarðanir. Nemandinn lærir að hlusta 

á sjálfan sig í gegnum viku hlustunina sem ráðgjafinn beitir í ráðgjöfinni. 

Ráðgjafinn hefur hagsmuni nemandans að leiðarljósi, hlustar og metur gildi hans 

og viðhorf en að lokum setur nemandinn sér markmið sem er leið að lausn 

vandans (Cormier og Nurius, 2003).  

 

Hugræn atferlismeðferð eða HAM eins og hún er kölluð er hugtak um 

sálfræðilega meðferð þar sem áhersla er að breyta hugsanaferlum sem valda 

andlegri vanlíðan og truflandi hegðun. Meðferðin byggðist á þeirri hugmynd að 
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hegðun og tilfinningar séu afleiðingar hugsana en það að breyta hugsun og 

hegðun geti leitt til breytinga í hugsun, líðan og hegðun (Kaplan og félagar, 1995; 

Kendall, 1991; Stallard, 2002/2006).  

      Rannsóknir margra fræðimanna hafa beinst að hugrænni atferlismeðferð.  

Einn af þeim fræðimönnum var Albert Ellis (1913-2007) en hann sameinaði 

mannúðarstefnu, heimspekilega- og atferlismeðferð til að hanna rökræna 

tilfinningalega atferlishyggju, sem gengur undir skammstöfuninni  REBT (e. 

Rational Emotive Behavior Therapy) eða rökræn tilfinningaleg atferlishyggja 

(Corey, 2005). 

      Rökræn tilfinningaleg atferlismeðferð er bæði kenning um persónuþroska og 

sállækningar. Kenningin leggur ríka áherslu á áhrifamátt hugsunar til breytinga á 

hegðun og líðan. Helsta tilgáta REBT er sú að tilfinningar okkar tengjast 

hugsanakerfi okkar, gildismati, túlkun og viðbrögðum við ýmsum aðstæðum í 

lífinu. Áhersla er lögð á að nýta hegðun til breytinga á hugsun og líðan auk þess 

sem tilfinningar eru nýttar til breytinga á hugsun og hegðun (Gunnar Hrafn 

Birgisson, 1998). 

      Eins og kemur fram hjá Stallard (2002/2006) þá er „megintilgangur 

hugrænnar atferlismeðferðar að auka sjálfsvitund, efla sjálfsskilning og bæta 

sjálfsstjórn með því að styrkja uppbyggilega færni í hegðun og hugrænni 

úrvinnslu” (bls. 7). Ferlið felst í sjálfsskoðun þar sem prófaðar eru ýmsar leiðir til 

þess að breyta neikvæðum hugsunum yfir í jákvæðar með áherslu á styrkleika í 

átt að árangri. Skilningur eykst á eðli og ástæðum óþægilegra tilfinninga og þeim 

er skipt út fyrir góðar tilfinningar en þetta ferli getur hjálpað fólki til að komast út 

úr neikvæðum vítahring og hefja uppbyggingu í stað niðurrífandi hugsana 

(Stallard, 2002/2006). 

 

PPS – Persónulegur prófíll er eitt af þeim viðtalsformum sem náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskóla nýta sér í vinnu sinni með nemendum til að safna 

upplýsingum, kortleggja vandann og þróa úrræði. Sjö tengsl eru í viðtalsforminu, 

farið er yfir tengsl nemanda við skólann, fjölskylduna, félaga og vini, styrkleika og 

veikleika, áhugamál, lífsstíl og eitt formið er autt ef viðkomandi vill ræða eitthvað 
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annað. Fræðilegur bakgrunnur viðtalsformsins Persónulegur prófíll er byggður á 

kenningum starfsráðgjafar, hópráðgjafar og sálfræði. Viðtalsramminn er byggður 

á hugsmíðakenningu og nálgunum í anda frásagnarfræða, en þessar kenningar 

eru líka tengdar við kenningar Willams Glasser um þarfir fólks (Álvarez og 

félagar, 2007; Brott, 2001).  

      Hugsmíðahyggja eða frásagnaraðferð er póstmódernísk nálgun á ráðgjöf þar 

sem áhersla er lögð á að einstaklingar læri að skilja sjálfan sig í gegnum frásagnir 

af upplifunum sínum. Upplifun einstaklinga er einstök en í gegnum samtalið 

varpar ráðgjafinn öðru ljósi á hana (Álvarez og félagar, 2007; Brott, 2001). Ein nig 

er talið að fólk þroskist alla ævi en þegar það lendir í áföllum eða ágreiningi þá 

fari þroskabreytingar af stað. Unnið er úr áföllum með ígrundun og ákveðnar 

leiðir eru fundnar til lausnar. Uppbygging á sér stað í gegnum sögurnar sem 

einstaklingurinn segir ráðgjafanum, samræðan á þátt í að viðkomandi metur 

upplifun sína á nýjan hátt og við það eykst þroskinn (Álvarez og félagar, 2007; 

Peavy, 1995). Samvinna nemanda og ráðgjafa endar á því að ráðgjafinn dregur 

fram jákvæða þætti svo sem styrkleika og dugnað sem kom fram í viðtölunum. 

Ráðgjafi kemur ekki með lausnina en aðstoðar nemanda við að finna bestu 

lausnina og setja sér markmið sem og ítrekar að hann sé velkominn aftur ef þörf 

er á (Álvarez og félagar, 2007). 

 

Sjálfsstyrkingarnámskeið Baujunnar byggst á slökunaröndun og tilfinningavinnu 

en markmið aðferðarinnar er að gera einstaklinginn hæfari til að stjórna líðan 

sinni og hegðun. Aðferðin byggist á reynslu og námi höfundar, Guðbjargar 

Thoroddsen. Í Baujunni er aðaláhersla lögð á lækningamátt líkamans; hugann 

sem er virkjaður – að einstaklingurinn styrki sig sjálfur út frá sínum forsendum. 

Slökun gegnir mikilvægu hlutverki í aðferðinni, en með slökun fær hugurinn 

tækifæri til að vinna úr tilfinningum, aðstæðum og upplifunum. Með þessari 

aðferð á að vera hægt að fá hjálp við sálrænum vandamálum sem stafa ekki 

beint af lífeðlisfræðilegum ástæðum (Guðbjörg Thoroddsen, 2006/2010).  

      Baujan er sjálfsstyrking sem byggir á innri styrk en hún gengur út frá því að 

mennirnir séu í eðli sínu góðir, kærleikurinn sé grunnurinn og það sé öllum 
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eðlilegt að leita vellíðunar og hamingju. Það sem einstaklingar eru misjafnir og 

misjafnt hversu tilbúnir þeir eru að tileinka sér það sem fram fer þá verður 

árangurinn eftir því. Alla jafna verða þeir sterkari, búa við meiri möguleika til 

sjálfshjálpar og hafa sterkari sjálfsvitund. Bestu forvarnir séu að læra á sjálfa/n 

sig, tilfinningar og líðan til að geta brugðist rétt við aðstæðum og umhverfi. Þá er 

minni hætta á að áföll og erfiðleikar fari illa með einstaklinginn (Guðbjörg 

Thoroddsen, 2006). 

 

Námstækni – megin markmið með námstækni er að nemendur auki 

sjálfsþekkingu sína og læri að skipuleggja tíma sinn. Ennfremur að nemendur 

kynnist árangursríkum aðferðum í námi, að þeir meti og endurskoði námsvenjur 

og aðrar lífsvenjur sem geta haft áhrif á nám. Þeir fá aðstoð við að setja sér 

raunhæf markmið í námi sínu og stuðla að auknu sjálfstrausti. Þegar kennd er 

námstækni þá þarf að hafa í huga að einstaklinar eru misjafnir. Það sem hentar 

einum hentar kannski ekki öðrum. Því er mikilvægt að hver og einn skoði sínar 

námsvenjur út frá eigin forsendum (Sigrún Ágústsdóttir, 2004).   

 

Í þessum fræðilega hluta ritgerðarinnar hefur verið farið yfir hvað felst í þjónustu 

náms- og starfsráðgjafa, sagt var frá þróun og vexti starfsins. Skoðuð voru helstu 

verkefni náms- og starfsráðgjafa með áherslu á persónulegu ráðgjöfina sem 

hefur alltaf verið hluti af þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Rannsóknir hérlendis 

sýna að stór hluti af starfstíma þeirra fer í hana og þar af leiðandi má ætla a ð 

náms- og starfsráðgjafar nái ekki til allra nemenda. Þessi staða kallar á nýtt 

skipulag á starfi náms- og starfsráðgjafa og var því fjallað um aðferðir sem verið 

er að innleiða í Bandaríkjunum. Megináherslan í ritgerðinni er að varpa ljósi á 

persónulegu ráðgjöfina og þau markmið sem þar er unnið að. Því voru siðareglur 

náms- og starfsráðgjafa kynntar, en þær eiga að efla fagvitund og stuðla að 

fagmennsku í starfi með hagsmuni ráðþega/nemenda að leiðarljósi. Í framhaldi 

var fjallað um sjálfsmynd unglinga, en eitt af verkefnum náms- og starfsráðgjafar 

er að efla sjálfsþekkingu/sjálfsvitund nemenda. Ennfremur var sagt frá verndandi 

þáttum í skólastarfi þar sem áhersla er lögð á að vinna með styrkleika nemenda 



32 

og félagslegan stuðning. Auk þess var greint frá aðferðum sem náms- og 

starfsráðgjafar nota með ráðþegum/nemendum sínum í ráðgjöf. Þessi umfjöllun 

leiðir okkur að sjálfri rannsókninni þar sem persónulega ráðgjöfin er meðal 

annars skoðuð út frá upplifun nemenda, en í næsta kafla skoðum við markmið 

rannsóknar og rannsóknarspurningar.  

 

1.5. Markmið rannsóknar  

Markmiðið með rannsókn minni er að varpa ljósi á upplifun nemenda á 

persónulegri ráðgjöf sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum.  

Persónuleg ráðgjöf og upplifun nemenda á henni hefur lítið verið skoðuð hér á 

landi. Í Bretlandi hefur verið gerð rannsókn á því hvaða áhrif náms - og 

starfsráðgjöf hefur á nemendur í grunnskólum. Því er full þörf á að athuga 

þennan þátt betur hér á Íslandi með hagsmuni nemenda að leiðarljósi og til að 

beina sjónum að hlutverki náms- og starfsráðgjafa í ráðgjöfinni. Engar 

fastmótaðar starfslýsingar eru til á á störfum náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum fyrir utan þær starfslýsingar sem Félag náms- og starfsráðgjafa hafa 

birt. Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti af vinnutíma náms- og starfsráðgjafa fer í 

persónulega ráðgjöf eða um 50-70% (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; 

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Þegar horft er til þess tíma sem náms - og 

starfsráðgjafar verja í persónulega ráðgjöf þá getur verið gagnlegt að skoða þann 

þátt betur með tilliti til hvernig hún skili sér til einstaklinga. Á síðustu árum hefur 

verið unnið að stefnumótun starfsins á Íslandi, en samkvæmt OECD (2004) gera 

yfirvöld og þeir sem koma að stefnumótun náms- og starfsráðgjafar sífellt meiri 

kröfur um að vita hverju ráðgjöfin skilar, til dæmis í menningarlegu og félagslegu 

samhengi. Við stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf er því mikilvægt að heyra frá 

þeim sem nota þjónustuna – upplifun nemenda sjálfra. Til að styrkja rannsóknina 

enn frekar var rætt við þrjá starfandi náms- og starfsráðgjafa til að heyra þeirra 

sýn á þeirri þjónustu sem þeir veita nemendum í grunnskólum er varðar 

persónulega ráðgjöf. Í hverju samvinna þeirra við nemendur felst og hvaða gildi 

þeir telja þjónustuna hafa fyrir nemendur.   
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Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hver er reynsla nemenda af persónulegri ráðgjöf í náms- og starfsráðgjöf 

í grunnskólum? 

 Hver er sýn náms- og starfsráðgjafa á þjónustuna sem þeir veita 

nemendum  í grunnskólum er varðar persónulega ráðgjöf? 
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2.  Aðferðafræði 

 

2.1.   Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research) urðu fyrir valinu fyrir 

rannsókn mína þar sem markmið hennar er reyna að varpa ljósi á upplifun 

nemenda á persónulegri ráðgjöf sem náms- og starfsráðgjafar veita í 

grunnskólum auk sýnar náms- og starfsráðgjafa á þjónustuna sem þeir veita 

nemendum í grunnskólum er varðar persónulega ráðgjöf. Sá sveigjanleiki sem 

aðferðafræði eigindlegra rannsóknaraðferða býður upp á hentar rannsókninni , 

en niðurstöður eiga ekki að leiða í ljós einhvern ákveðinn sannleika heldur auka 

skilning okkar á umhverfinu (Taylor og Bogdan, 1998).  

      Eigindlegar rannsóknaraðferðir einkennast af fjölbreyttum rannsóknar-

aðferðum. Hér verður stuðst við aðferð fyrirbærafræðinnar (e. phenomenology) 

en hún leggur meðal annars áherslu á að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, 

á daglegu líf þátttakenda og lifaðri reynslu þeirra. Fyrirbærafræðin gengur út á 

að veruleikinn sé félagslega skapaður en aðferðin er fólgin í því að rannsakandi 

safnar gögnum frá fólki sem á það sameiginlegt að hafa reynslu af sama fyrirbæri 

en reynsla þeirra getur verið ólík þó svo fjallað sé um sama fyrirbæri eins og til 

dæmis í þessu tilviki upplifun nemenda á náms- og starfsráðgjöf í grunnskóla. Ein 

af algengustu aðferðum slíkra rannsókna eru opin viðtöl (e. open-ended 

interviews) sem ég nota í rannsókninni. Rannsakandinn leggur áherslu á að finna 

kjarnann í upplifun einstaklingsins á fyrirbærinu. Þess má geta að ekki er unnt að 

alhæfa þegar eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar heldur er áherslan á að 

öðlast dýpri skilning á lífi og aðstæðum þátttakenda (Creswell, 1998; Taylor og 

Bogdan, 1998). 

      Opin viðtöl eru sveigjanleg og geta tekið breytingum, en allt byggist á 

frásögnum einstaklinga. Við fáum tækifæri til að skyggnast inn í hugarheim 
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þátttakenda og fáum upplýsingar um reynslu, viðhorf og tilfinningar þeirra. Opin 

viðtöl krefjast þess að við mætum einstaklingum þar sem þeir eru staddir, en 

nauðsynlegt er að skilja hlutina út frá sjónarhorni viðmælenda til að öðlast 

frekari skilning á lífi þeirra og viðhorfum (Taylor og Bogdan, 1998). 

      Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel rannsókn minni þar sem reynt 

verður að varpa ljósi á upplifun nemenda á persónulegri ráðgjöf sem náms - og 

starfsráðgjafar veita í grunnskólum, ástæðu þess að þeir leituðu til náms - og 

starfsráðgjafa, í hverju samvinna þeirra var fólgin og afrakstur þeirrar samvinnu, 

sem og gildi ráðgjafarinnar fyrir nemendur. Til að styrkja rannsóknina enn frekar 

þá voru einnig tekin viðtöl við náms- og starfsráðgjafa til að fá nánari lýsingu á 

þeirri þjónustu sem þeir veita nemendum sínum í grunnskólum, ástæðu þess að 

nemendur leita til þeirra, þeim úrræðum sem standa nemendum til boða, 

samvinnu við nemendur og sýn ráðgjafanna á afrakstur eða útkomu 

þjónustunnar fyrir nemendur.  

 

2.2.   Þátttakendur og gagnaöflun 

Við val á þátttakendum var notast við markvisst úrtak (e. purposeful sampling) 

þar sem þátttakendur voru valdir út frá ákveðnu viðmiði (Taylor og Bogdan, 

1998). Náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskóla og í grunnskólum völdu fyrir 

mig þátttakendur með þau viðmið að leiðarljósi að nemendur hafi lokið 

grunnskóla, væru á aldrinum 16-18 ára og hafi nýtt sér þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskóla til lengri tíma. Sá háttur var hafður á að náms- og 

starfsráðgjafarnir höfðu fyrst samband við þátttakendur og eftir að hafa fengið 

formlegt leyfi þeirra fékk ég símanúmer og tölvupóstfang viðkomandi. Í 

framhaldi hafði ég samband við þá og við ákváðum fundarstað. Áður en viðtölin 

voru tekin fékk ég skriflegt leyfi frá foreldrum þeirra einstaklinga sem voru undir 

18 ára aldri sem og skriflegt samþykki þátttakenda sjálfra. Auk þess tilkynnti ég 

rannsóknina til Persónuverndar. Viðtölin fóru fram frá september 2010 til mars 

2011.   

      Viðmælendur mínir voru fjórar stúlkur og þrír piltar á aldrinum 16-18 ára sem 

áttu það sameiginlegt að hafa notið þjónustu náms- og starfsráðgjafar í 
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grunnskóla til lengri tíma vegna persónulegra vandamála. Náms- og 

starfsráðgjafarnir sem rætt var við starfa í grunnskólum. Tveir starfa í sömu 

skólum og fjórir viðmælendur mínir stunduðu grunnskólanám en sá þriðji var 

valinn af handahófi. Í rannsókninni er lögð áhersla á trúnað og nafnleynd og 

fengu þátttakendur því gervinöfn: 

 

 Eva Gunnarsdóttir, framhaldsskólanemi.  

 Sigríður Björnsdóttir, framhaldsskólanemi. 

 Andri Sveinsson, framhaldsskólanemi. 

 Sólveig Jónsdóttir, framhaldsskólanemi. 

 Ólafur Daníelsson, framhaldsskólanemi. 

 Dagmar Finnsdóttir, framhaldsskólanemi. 

 Árni Viðarsson, framhaldsskólanemi. 

 

      Félagslegur bakgrunnur þátttakenda er góður og hafa þau notið stuðnings 

foreldra í þeim málum sem komu upp á skólagöngu þeirra. 

 

  Náms- og starfsráðgjafarnir eru: 

 Erna Sigurðardóttir, náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla.   

 Áslaug Egilsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla.   

 Bára Harðardóttir, náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla.     

 

      Þegar stuðst er við eigindlegar rannsóknaraðferðir er ekki hægt að alhæfa en 

áhersla er lögð á að öðlast dýpri skilning á lífi og aðstæðum þátttakenda 

(Creswell, 1998; Taylor og Bogdan, 1998). Úrtak viðmælenda er lítið og því er 

ekki hægt að segja til um að þátttakendur séu dæmigerðir fyrir þann hóp 

nemenda sem sækja sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla, en gefur 

ákveðna vísbendingu um einn hluta þjónustunnar sem snýr að persónulegum og 

félagslegum vanda nemenda, en þátttakendur eiga það sameiginlegt að hafa 

notið þjónustunnar hvað fyrrgreindan vanda snertir.  
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2.3.   Skráning og greining gagna 

Viðtölin við þátttakendur voru tekin upp með stafrænu upptökutæki, 488 

mínútur og afrituð orðrétt ásamt athugasemdum rannsakanda og hugleiðingum, 

um 290 blaðsíður, en upptökum var eytt að lokinni afritun.  

      Þegar komið var að því að greina gögnin þá var stuðst við nálgun grundaðrar 

kenningar (e. grounded theory) sem felst í afritun samhliða frumgreiningu gagna 

sem liggur í athugasemdum rannsakanda. Þegar grunngreiningu er lokið þá er 

textinn kódaður, fyrst með opinni kódun (e. open coding) þar sem leitað er eftir 

mikilvægum þemum og síðan markvissri kódun (e. focused coding) þar sem 

gögnin eru marglesin í leit að ákveðnum þemum. Að lokum er öxulkódun (e. axial 

coding) beitt til samræma þau þemu sem eru lík að eiginleikum (Charmas, 2006; 

Emerson, Frets og Shaw, 1995). 

      Lokaniðurstöður greiningar leiddu eftirfarandi meginþemu/öxla í ljós:  

 Persónulegur og félagslegur vandi 

 Úrræði og samvinna 

 Mikilvægi og afrakstur 

 

2.4.   Afstaða rannsakanda og siðferðisleg álitamál 

Mikilvægt er að rannsakandi komi skilningi þátttakenda til skila. Hann verður að 

leggja til hliðar sitt eigið sjónarhorn og þekkingu. Jafnframt þarf rannsakandi að 

vera opinn fyrir reynslu og upplifun þátttakenda og leyfa sér að nálgast 

viðfangsefnið eins og hann sé að upplifa það í fyrsta skipti (Taylor og Bogdan, 

1998).  

      Afstaða mín til viðfangsefnisins grundvallast á sextán árum sem ég hef starfað 

í grunnskólum, þrettán ár sem kennari og þrjú sem náms- og starfsráðgjafi. Ég 

þekki því vel til innra starfs skólans og hef góða reynslu af því að vinna með ungu 

fólki. Auk þess á ég þrjú börn og hef farið í gegnum unglingsárin með tveimur 

þeirra. Þekking mín á efninu getur því bæði verið hindrun sem og kostur. Því 

lagði ég mig alla fram við fagleg vinnubrögð rannsakandans sem byggja á 

siðareglum rannsókna. 
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      Þegar siðferðisleg álitamál eru skoðuð í rannsókn þessari þá beinast þau 

einkum að því að ég rannsaka þjónustu sem snýr að starfsvettvangi mínum. 

Hlutleysi er því vandmeðfarið í rannsókninni. Ég þekkti ekki til þátttakenda 

minna og tengsl mín við náms- og starfsráðgjafana sem ég ræddi við eru lítil sem 

engin, en ég kannaðist við  þær þar sem starfsstéttin er ekki stór.  

      Eins og áður hefur komið fram var ég meðvituð og reyndi eftir fremsta megni 

að leggja til hliðar náms- og starfsráðgjafann og búa til gott pláss fyrir hlutlausa 

rannsakandann. Meðan á rannsókn og úrvinnslu gagna stóð þá lagði ég til hliðar   

þekkingu mína, gildi og viðhorf. Frásögn þátttakenda af lífi þeirra og aðstæðum 

var höfð að leiðarljósi í þessari rannsókn. 

 

2.5.   Hagnýtt gildi rannsóknar og helstu takmarkanir 

Þessi rannsókn tengist þeirri þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar veita 

nemendum í grunnskólum. Eftir að hafa rætt við þátttakendur og niðurstöður 

skoðaðar þá tengjast þær þeim hluta starfsins sem snýr að persónulegri ráðgjöf. 

Skoðuð er reynsla nemenda af persónulegri ráðgjöf í grunnskólum og hverju hún 

skilar til þeirra. Ég tel því að þessi rannsókn geti haft hagnýtt gildi fyrir þá sem 

koma að málefnum nemenda í grunnskólum landsins, hvort sem það eru 

skólastjórnendur, kennarar, foreldrar, meðferðaraðilar eða náms- og 

starfsráðgjafar. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir stöðu mála er varðar menntun 

og líðan nemenda til að hægt sé að bregðast rétt við vandanum og auka úrræði 

fyrir þá.  

      Helstu takmarkanir eru hversu lítið úrtakið er og ekki víst að viðmælendur séu 

dæmigerðir fyrir nemendur sem hafa notið þjónustu náms- og starfsráðgjafa. 

Þegar stuðst er við eigindlegar rannsóknaraðferðir er ekki hægt að alhæfa, en 

áherslan er lögð á að öðlast dýpri skilning á lífi og aðstæðum þátttakenda 

(Creswell, 1998; Taylor og Bogdan, 1998). Niðurstöður gefa góða vísbendingu um 

hvernig upplifun nemenda er á persónulegu ráðgjöfinni.  
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3. Niðurstöður 

 

Þessi kafli byggist á greiningu gagnanna, það er að segja niðurstöðum úr 

viðtölum við sjö nemendur og  þrjá náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum.  

      Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun nemenda á 

persónulegri ráðgjöf sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum – heyra 

hver reynsla þeirra er af ráðgjöfinni. Einnig varpa ljósi á sýn náms- og 

starfsráðgjafa á þjónustuna sem þeir veita nemendum er varðar persónulega 

ráðgjöf. Greint verður frá ástæðu þess að nemendur leita til náms- og 

starfsráðgjafa en meginþemun voru persónulegur og félagslegur vandi.  Í 

framhaldi verður sagt frá hvernig tekið var á málum nemenda, en þar voru 

meginþemun úrræði og samvinna. Að lokum verður fjallað um hvaða þýðingu 

þjónusta náms- og starfsráðgjafa hefur fyrir nemendur með meginþemunum 

mikilvægi og afrakstur.  

 

3.1.  Persónulegur og félagslegur vandi  

Þegar skoðuð var ástæða þess að nemendur leituðu til náms- og starfsráðgjafa komu 

eftirfarandi þemu í ljós: Einelti og vanlíðan og þörfin að hafa einhvern til að ræða 

við.   

 

Nemendur 

„Mér leið eins og ég væri króuð af úti í horni” 

Þátttakendur eiga það flestir sameiginlegt að hafa verið vísað til náms- og 

starfsráðgjafa af kennurum eða greiningaraðilum vegna vandkvæða sem olli 

þeim vanlíðan og hafði neikvæð áhrif á námsframvindu þeirra. Þetta var meðal 

annars vanlíðan í kjölfar eineltis, en birtingarformið var reiði, pirri ngur og 
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erfiðleikar við að einbeita sér við námið. Sigríði var vísað til náms - og 

starfsráðgjafa í 7. bekk vegna hegðunarerfiðleika í kjölfar eineltis sem hún var 

þolandi að í tæp sex ár, en eins og Sigríður segir: 

 

Það var þannig að skólinn fór að taka eftir að í hvert skipti  

sem að ég varð ofbeldisfyllri eftir árunum .... að átta sig á 

því að það gengi ekki að ég væri að lemja hvern einasta 

krakka í skólanum þegar hann var að stríða mér. Þá fóru 

þau svona að grípa til þess ráðs að það væri til einhver 

þarna traustur sem ég gæti talað við. Ég lenti alveg 

ógeðslega mikið í útistöðum við hina krakkana vegna þess 

að ég var lögð í einelti. 

 

Einnig kemur fram hjá Sigríði að á tímabili voru sjálfsvígshugsanir tíðar hjá henni. 

Hún einangraðist á árum eineltisins, en hún vildi helst vera heima hjá sér því 

henni leið illa og fann oft fyrir pirringi. Sigríður segir að lítið hafi verið gert í  

málunum fyrr en henni var vísað til náms- og starfsráðgjafans í 7. bekk. Þar hitti 

hún fyrir manneskju sem hún upplifði að hægt var að ræða við í trúnaði: „Hún er 

trúnaðarmaðurinn, hún hjálpar og hún styður”.  

      Upplifun Árna er svipuð og Sigríðar, hann vildi ekki fara í skólann, en í byrjun 

áttaði hann sig ekki á eineltinu og kenndi sjálfum sér um. Stríðnin beindist að 

útliti hans, skásettum augum og var hann kallaður „Kínverjinn” þrátt fyrir að vera 

af íslensku bergi brotinn. Algengt er að einstaklingar átti sig ekki á eineltinu fyrr 

en afleiðingarnar gera vart við sig, en þetta segir Árni um eineltið:  

 

Ég vildi ekki fara í skólann af því það var verið að stríða 

mér. Ég lenti í útistöðum við krakkana í skólanum þá 

leitaði ég til námsráðgjafa eða mamma talaði við 

námsráðgjafann. 
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      Sólveigu leið heldur ekki vel í skólanum, en hún var þolandi eineltis frá 

upphafi grunnskólagöngu allt fram að 8. bekk. Það kemur fram í frásögn hennar 

að eineltið hafi einkum beinst að útliti hennar, klæðnaði og líkamsvexti: 

 

Ég var lögð í einelti einhvern veginn, svona óbeint en samt 

og það var verið að tala um mig, um þyngd mína og 

svoleiðis. Hvernig ég leit út og það var verið að baktala 

mig, segja, eins og ein stelpa sagði að henni finnist erfitt að 

vera í matsalnum að fá sér að borða á meðan ég var þar 

því ég leit út eins og svín. 

 

Eineltið var vel falið en Sólveig upplifði mikla einsemd og var komin í þrot sökum 

vanlíðunar: „Mér leið bara eins og ég væri króuð af úti í horni. Ég hélt þessu 

einhvern veginn út af fyrir mig”. Að sögn Sólveigar var lítið gert í málunum fyrr 

en í 8. bekk þegar umsjónarkennari vísaði henni til náms- og starfsráðgjafa 

sökum tilfinningalegs vanda. 

 

„Ég þurfti að leita mér að einhverjum til þess að tala við – mér leið ömurlega” 

Ólafur leitaði til náms- og starfsráðgjafa að eigin frumkvæði eftir að hafa gengið í 

gegnum miklar raunir á leið sinni að koma út úr skápnum og upplifað vanlíðan og 

erfiðleika í kringum það. Ólafur varð fyrir einelti og útskúfun skólafélaga sem 

varð til þess að hann leitaði í vafasaman félagsskap og komst í kast við lögin. 

Hann var kominn í þrot með sjálfan sig, hann skar sig úr hópnum en það var  

enginn annar í skólanum í sömu sporum og hann. Þetta segir hann um stöðuna 

sem hann var í: 

 

Ég þurfti að leita mér að einhverjum til þess að tala við. 

Mér leið ömurlega og það er bara ekki auðvelt fyrir neinn 

að hugsa svona þegar hann er svona ungur. Það getur 

enginn gert þetta án þess að hafa einhvers konar leiðsögn. 
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      Upplifun Andra sem einnig varð fyrir einelti var önnur en hinna 

þátttakendanna. Það virðist eins og hann hafi ekki gert sér grein fyrir því í 

upphafi hver ástæðan var fyrir því að hann var sendur til náms- og starfsráðgjafa. 

Kannski vegna þess að hann var einungis í 4. eða 5. bekk þegar hann fer þangað 

fyrst en eins og kemur fram hjá Andra þá upplifði hann náms - og 

starfsráðgjafann sem sálfræðing:  

 

Ég skildi aldrei orðið námsráðgjafi. Mér fannst þetta alltaf 

vera einhver skólasálfræðingur, en það var út af einhverju 

svona reiði og vanlíðan sem ég fór þangað. Ég var sem 

krakki mjög reiður, það þurfti mjög lítið til að þetta var 

komið í svona vítahring. Ég vissi ekki af hverju ég var svona 

reiður. 

 

Andri virðist ekki hafa fengið miklar upplýsingar frá umhverfinu um hvað var í 

gangi eða hvers vegna hann fór til náms- og starfsráðgjafans. Það var ekki fyrr en 

hann varð eldri að hann fór að geta sett myndina saman og áttað sig á rótum 

vandans. Ástæða þess að Andri fór til námsráðgjafans voru afleiðingar eineltisins 

„reiði og vanlíðan”. Hann fékk mikil reiðiköst þegar honum var strítt.  

      Eva og Dagmar skera sig úr að hvað varðar ástæðu þess að þær leituðu til 

náms- og starfsráðgjafa. Eva leitaði eftir aðstoð náms- og starfsráðgjafans í 8. 

bekk vegna lágra einkunna í stærðfræði, en hún heyrði frá vinkonum að 

námsráðgjafinn væri að aðstoða nemendur hvað varðar námsframvindu. Dagmar 

var vísað til náms- og starfsráðgjafa eftir að hafa farið í gegnum greiningu á 

Greiningarmiðstöð ríkisins vegna námserfiðleika í skóla. Hún var greind lestrar- 

og talnablind og þurfti aðlagað námsefni en náms- og starfsráðgjafinn átti að 

halda utan um námið með henni, finna út áhugasvið, styrkleika og veita 

stuðning. Sigríður skýrir út tilgang þess að fara til námsráðgjafans „Ég átti að tala 

um hvernig mér leið og hvað ég ætti að gera, hvað mér fannst skemmtilegt og 

hvað ég þyrfti hjálp við í skólanum”. Dagmar á það sameiginlegt með Sigríði og 

Árna að hafa ekki viljað mæta í skólann vegna vanlíðunar. Á þessum tíma var 
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auðveldast að fela sig heima í örygginu þar sem námsvandi og vandi í  

félagslegum samskiptum ógnaði ekki öryggi þeirra.  

 

Sýn náms- og starfsráðgjafa 

Þegar litið er á upplifun náms- og starfsráðgjafanna Ernu, Áslaugar og Báru þá 

segja þær að nemendur komi til þeirra ýmist að eigin frumkvæði eða sé vísað til 

þeirra af kennurum og foreldrum eða af kennurum í samráði við foreldra.  

 

„Fyrst og fremst að leita leiða við að bæta eitthvað ástand sem er ekki nógu 

gott”  

Erna og Bára segja að málin sem þær fá inn á borð til sín snúist að miklu leyti um 

persónulegan vanda nemenda en hann geti verið af margvíslegum toga. Þetta 

geta til dæmis verið samskiptamál, einelti, vanlíðan, einsemd, vanræksla og 

námsvandi en Bára segir að þetta geti tengst; einn þáttur getur hafa áhrif á 

annan:  

 

Lesblinda hefur áhrif á nám barns en það getur síðan 

þróað með sér annan vanda, t.d. kvíða. Einnig barn sem 

hefur lent í einelti getur átt erfitt með að einbeita sér að 

námi sökum vanlíðan.  

 

Þær segja að nemendur leiti einnig til þeirra í tengslum við námstækni, 

námsskipulag og almennt utanumhald. 

      Áslaug segir að í flestum tilfellum komi nemendur til hennar vegna einhvers 

sem tengist náminu, meðal annars vegna námstækni eða að nemendum finnist 

þeir ekki vera á réttum stað í náminu í sambandi við valfög, ráði ekki við 

námshraða eða vilji hraða sér og jafnvel byrja á framhaldsskólagreinum. Áslaug 

tekur þó fram að það sé algengt að eitt og annað komi í ljós þegar farið er að 

vinna með nemendur, að ýmislegt sé undirliggjandi sem snýr að persónulegum 
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vanda. Auk þess segir Áslaug að nemendur leiti til hennar vegna erfiðleika í 

félagslegum samskiptum, eineltismála eða óöryggis af einhverju tagi:  

 

Stærsti hlutinn er aðstoð við einstaklinga eða vinna með 

einstaklingum. Fyrst og fremst að leita leiða við að bæta 

eitthvað ástand sem er ekki nógu gott.  

 

Náms- og starfsráðgjafarnir eru sammála um að þeir vinni mest með einstaklinga 

til að bæta ástand þeirra og vera til staðar en þær segja að hlutverk þeirra sé að 

vera trúnaðar- og talsmaður nemenda. Nemendum er ýmist vísað til náms- og 

starfsráðgjafa eða koma  að eigin frumkvæði. Ástæða fyrir komunni er vanlíðan 

eða námstengdur vandi. Bæði nemendum og náms- og starfsráðgjöfum ber 

saman um að leitað er lausna að vandanum, reynt að bæta ástand sem er ekki 

nógu gott. 

 

3.2.   Úrræði og samvinna 

Það var mismunandi hvernig tekið var á málum þátttakenda og valt það á því 

hver ástæða fyrir komu þeirra til námsráðgjafa var. Einstaklingar eru ólíkir en það 

er einnig misjafnt hvernig samvinna náms- og starfsráðgjafa og nemenda 

heppnast. Þegar skoðað var hvernig tekið var á málum nemenda komu þessi 

þemu fram: Viðtalstækni, góðvild og áhugi og sjálfsstyrking. 

 

Nemendur 

Viðmælendur upplifðu á ólíkan hátt þau úrræði sem þeim bauðst hjá náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskóla. Þeir eiga það sameiginlegt að hafa átt við vanlíðan að 

stríða sem virðist hafa haft neikvæð áhrif á nám þeirra.  

 

„Hún leyfði mér að tala, hlustaði, var bara eins og sálfræðingur”  

 Sigríður var þolandi eineltis í mörg ár og það virðist sem skólastjórnendur hafi 

horft fram hjá vandanum. Þó að móðir hennar hafi ítrekað reynt að vekja athygli 
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á eineltinu þá skilaði það engum árangri. Það var ekkert gert í málum Sigríðar fyrr 

en umsjónarkennari vísaði henni til Bjarkar, sem var náms- og starfsráðgjafi í 

grunnskólanum hennar. Björk ýtti á skólastjórnendur að grípa til aðgerða og 

reyna að stöðva eineltið. Í sameiningu ræddi hún ásamt skólastjórnendum við 

foreldra og nemendur. Sigríður vildi meina að þetta hafi skilað árangri „Þetta 

hætti ekki fyrr en talað var við foreldra þeirra og krakkana í sameiningu”. Sigríður 

segir þetta um samvinnu þeirra Bjarkar: „Hún leyfði mér að tala, hlustaði, var 

bara eins og sálfræðingur”. Sigríði fór að líða betur sem skilaði s ér í bættri  

hegðun sem og bættum námsárangri. Samkvæmt Sigríði þá lagði Björk mikið upp 

úr trúnaði. Hún kom Sigríði og móður hennar í samband við Barna- og 

unglingageðdeild (BUGL) þegar sjálfvígshugsanir leituðu að Sigríði. 

 

Hún lagði mikið á það að ég myndi treysta henni og ég vissi 

náttúrulega nema ef ég myndi skaða sjálfa mig þá myndi 

hún... fara með það... lengra. 

 

Jafnframt segir Sigríður að Björk hafi leiðbeint sér út úr vandanum og einnig í því 

sem hún vildi fá að vita um framhaldsnám „Hún leiðbeindi með þetta allt, maður 

bara talaði við hana þá var því sko reddað”. Þar sem Sigríður upplifði mikið 

mótlæti í grunnskóla þá sá Björk um það að fylgja málum eftir upp í 

framhaldsskólann, það er að segja að passa að Sigríður myndi tengjast náms- og 

starfsráðgjafanum þar. 

 

„Ég fann bara fyrir góðvild og áhuga við að hjálpa mér að bæta mig í öllu því sem 

ég vildi bæta mig í”    

Upplifun Sólveigar er svipuð og hjá Sigríði en hún segir að lítið hafi verið gert í  

hennar málum fyrr en hún komst til náms- og starfsráðgjafans Ernu fyrir tilstilli 

umsjónarkennarans. 
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Kennararnir trúðu mér ekki, einhvern veginn og það voru líka 

gangaverðirnir. Voru bara að hundsa mann. Svo ég vissi ekki 

hvað þetta var.  

 

Erna virðist hafa unnið uppbyggingarstarf með Sólveigu, en þær hittust reglulega 

og ræddu um líðan Sólveigar og hvernig staðan var hverju sinni en afleiðingar 

eineltisins birtust meðal annars í ranghugsunum „Ef einhver leit á mig þá fannst 

mér eins og hann væri að hugsa – þetta er frík”. Ef einhver gekk fram hjá 

Sólveigu hlæjandi þá var hún viss um að það tengdist útliti hennar, að það væri 

verið að hlæja að henni. Erna gaf ráð, hvatti hana til að vera með vinum sínum, 

þora að vera hún sjálf og tala við fólk. Einnig fór Sólveig á sjálfsstyrkingar-

námskeið Baujunnar hjá Ernu þar sem talað var um tilfinningar og reynt að vinna 

sig úr erfiðu tilfinningunum. Sólveig lýsti samvinnu þeirra svo: 

 

Fyrst þá bara töluðum við, svo fór hún meira að hjálpa mér 

með námið, því mér leið alltaf betur og þegar mér var farið 

að líða rosalega vel þá kom ég bara þarna til að fá hjálp við 

námið. 

 

Þegar Sólveigu fór að líða betur þá aðstoðaði Erna hana við námið og námstækni 

en þar má nefna minnistækni og skipulag. Fyrir tilstilli hennar fékk Sólveig 

tækifæri til að nýta sér starfsbrautina í 9. bekk. Starfsbrautin stendur nemendum 

til boða sem eiga erfitt með að falla inn í hópinn náms- eða félagslega. Sólveig 

fór eina önn tvisvar sinnum í viku upp á sjúkrahúsið þar sem staðsett er deild 

fyrir aldraða og heilabilaða. Hennar hlutverk var að hjálpa við gefa fólkinu að 

borða, spila og púsla með þeim:  

 

Mér fannst þetta fínt, það var gaman að tala við 

vistmennina og þau sögðu mér sögur frá því að þau voru 

lítil og ég held að fólkið hafi verið ánægt með mig og 

sögðu alltaf: „Hæ Sólveig” og voru glöð að sjá mig. 
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Þetta starf virðist hafa haft mikla þýðingu fyrir Sólveigu. Hún fann að hún skipti  

máli en það hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd hennar. Samstarf Sólveigar við náms- 

og starfsráðgjafann Ernu í 8.-10. bekk virðist hafa byggt hana upp og bætt líðan 

hennar. 

      Ólafur var í mikilli vanlíðan og átti erfitt með að einbeita sér að náminu þegar 

hann leitaði til náms- og starfsráðgjafans, Ernu. Ólafur segist hafa fengið tækifæri 

til að tala, hreinsa hugann og finna betri leiðir í náminu með henni. Að hans sögn 

var Erna dugleg að setja sig inn í allt sem hann var að hugsa og lagði sig fram við 

að aðstoða hann við að finna lausn á vandanum: 

 

Hún var rosa dugleg við að setja mig inn í allt sem ég var 

að gera og hugsa. Hún var alltaf að vinna áfram, mér 

fannst hún alltaf vera með augun opin fyrir einhverju sem 

gæti hentað fyrir mig.  

 

Samvinna Ernu og Ólafs snerist ekki einungis um námið heldur líka að styrkja 

hann félagslega og finna út áhugasvið hans sem átti síðan þátt í að bæta líðan 

hans. Þau ræddu mikið saman um tilfinningar og væntingar Ólafs, en Erna virðist 

hafa lagt mikið upp úr því að breyta neikvæðum hugsunum hans yfir í jákvæðar. 

Ólafur upplifði samvinnu sína við Ernu á jákvæðan hátt. Hann sagðist hafa fengið 

jákvæðar viðtökur og hrós og þá hvatningu sem hann þurfti á að halda:  

 

Ég var náttúrulega kominn í þrot, nánast. Ég fann bara fyrir 

góðvild og áhuga við að hjálpa mér að bæta mig í öllu því 

sem ég vildi bæta mig í. Það var alltaf gaman að koma af 

því að maður fékk að tala í frjálsu formi, maður fékk hrós 

fyrir það sem aðrir voru ekki mikið að taka eftir. Þá tók hún 

eftir framförum.  
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Samvinna þeirra virðist hafa verið á jafningjagrundvelli en Ólafur segir að Erna 

hafi hlustað á sjónarhorn hans, speglað tilfinningar, líðan og væntingar og leitað 

lausna með honum. Þetta hafi allt hjálpað honum að stíga næstu spor fram á 

veginn. 

      Eins og Ólafur þá upplifði Árni samvinnuna við náms- og starfsráðgjafann, 

Báru, á jákvæðan hátt, en honum fannst gott að geta talað við einhvern sem 

hjálpaði honum í gegnum erfiðleikana og þá vanlíðan sem fylgir því að vera 

þolandi eineltis:  

 

Mér fannst náttúrulega bara þægilegt að geta farið og 

talað við einhvern um þetta og hjálpa mér í gegnum þetta.   

 

Samvinna þeirra Báru virðist hafa farið að mestu fram í viðtölum, en þau gengu 

út á að athuga stöðu mála, hvernig hlutirnir gengu fyrir sig, bæði námslega og 

tilfinningalega. Árni var líka ánægður með umsjónarkennarann sinn sem studdi 

hann og hjálpaði mikið, en það virðist hafa verið myndað teymi í kringum 

eineltismál Árna sem samstóð af skólastjórnendum, umsjónarkennara, náms- og 

starfsráðgjafa ásamt Árna og foreldrum hans.    

      Aftur á móti er upplifun Dagmarar og Andra blendin af þjónustu náms- og 

starfsráðgjafans. Dagmar segir Báru hafa verið duglega að hlusta: 

 

Hún hlustaði mjög vel og svona og ég talaði mikið. Síðan 

reyndi hún oftast að gera eitthvað, talaði við kennara og 

svona.   

 

Henni finnst aðstoðin hafa skilað litlu fyrir sig námslega. Upplifun hennar er 

að grunnskólinn brást henni hvað námsaðstoð varðaði, að hún hafi fengið litla 

aðstoð en úrræðin virðast hafa verið lítil sem engin – kennslan verið í molum. 

Dagmar átti fasta tíma hjá Báru en að sögn Dagmarar þá féllu þeir tímar iðulega 

niður vegna anna hjá Báru en þá tíma sem hún fékk er hún sátt við. Henni þótti  
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gott að fá tækifæri til að tala við Báru um vinkonumálin, hvernig henni gekk í 

náminu og ýmislegt annað sem kom upp á í daglegu lífi eins og tilfinningamál 

„Mér fannst mjög þægilegt að tala um þetta, eins og þegar ég var pirruð út í  

systur mína”.  

      Eins og komið hefur fram þá átti Andri erfitt með að skilja hvers vegna hann 

fór til náms- og starfsráðgjafans en í framhaldi var hann sendur til sálfræðings. 

Andri varð fyrir einelti en hann segist ekki hafa átt samleið með krökkunum. 

Gripið var til þess ráðs að færa hann upp um eina bekkjardeild og virðist það 

hafa breytt stöðu hans að því leyti að eineltið hætti. Það var ekki fyrr en hann 

skipti um skóla í 10. bekk að sjálfstraust hans jókst en í nýja skólanum eignaðist 

hann vini „Ég eignaðist bara helling af vinum og það kom sjálfstraustinu mikið af 

stað”. 

      Eva skar sig einna mest úr frá hinum þátttakendum en hún sóttist ekki eftir 

persónulegri aðstoð heldur námsaðstoð sem hún fékk hjá náms- og 

starfsráðgjafanum sem fólst í aðstoð í stærðfræði og námstækni.  

 

Sýn náms- og starfsráðgjafa 

Nokkurs samhljóms gætir í upplifun náms- og starfsráðgjafanna Ernu, Áslaugar 

og Báru á hvernig þær vinna að málum tengdum nemendum og úrvinnslu þeirra 

mála. Þær leggja allar áherslu á lausnamiðaða nálgun, en þær reyna að skoða 

málin út frá sem flestum hliðum með nemendum, hvaða leiðir eru færar og 

aðstoða nemendur við þá leið sem verður fyrir valinu.  

 

„Reyni að byggja upp sjálfsmyndina og reyni að bæta tjónið að einhverju leyti” 

 Þær segja náms- og starfsráðgjafastarfið vera mikilvæga þjónustu innan 

skólakefisins því að hún feli í sér nálægð og trúnað. Það sé staðið með 

nemendum og þeir finni að námsráðgjafinn ætlar að standa með þeim, jafnvel 

þó að ýmislegt sé ómögulegt og kannski flestir aðrir búnir að finna að einhverju í  

sambandi við vandann, að viðkomandi þurfi að læra meira og gera þetta eða hitt. 

Þá komi námsráðgjafinn og skoði málin með þeim hlutlægt út frá mörgum 

hliðum. Samvinna skiptir miklu máli en þær komi heilmikið að persónulegum 
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málum nemenda auk umsjónarkennara, aðstoðarskólastjóra og hjúkrunar-

fræðings. Málum sé fylgt eftir allt eftir því í hverju vandinn er fólginn. Varðandi 

þá sem eiga í miklum erfiðleikum eða vanlíðan þá sé reynt að finna 

lausnamiðaðar leiðir fyrir nemandann og fjölskylduna til þess að fá einhverjar 

úrbætur. Málum sé vísað áfram ef þurfa þykir, til sálfræðings ef upp kemur 

depurð, kvíði og þunglyndiseinkenni hjá nemanda, en eins og Áslaug segir: 

 

Það verður að fara þá leið að sálfræðingurinn tekur málið 

fyrst og svo er hægt að fara með það á Bugl, en algengast 

er að málið fari í gegnum Þjónustumiðstöð eða í gegnum 

Barnavernd ef þetta er barnaverndarmál.  

 

Ennfremur telur Áslaug að með náms- og starfsráðgjafa innan skólans eigi 

nemendur greiðari leið að ákveðinni þjónustu sem er misjafnlega aðgengileg, til 

dæmis þegar málum er vísað til Þjónustumiðstöðvar þá líður stundum langur 

tími áður en barn kemst að, stundum margir mánuðir. Sama má segja um 

Barnavernd. Áslaugu finnst að aðgerðirnar sem gripið er til séu stundum 

veikburða. Það sé því mikilvægt að starfsfólk skólans sé tilbúið til að veita 

aðstoðina og þá reynir mikið á samstarf fólks. Hún segir að stundum vanti upp á 

að kennarar nái að lesa í líðan nemenda eða hlusti ekki nógu vel: 

 

Það er í huga mínum ekki sérlega góður kennari. Oft er 

samskiptavandi nemenda og kennara fólginn í því að þeir 

hlusta ekki nógu vel á hvorn annan.  

 

Bára tekur undir þetta, að kennarar þurfi að vera vel inni í málum nemenda sinna 

og Erna segir að ekki megi gleyma mikilvægi umsjónarkennara, þeirra þát tur sé 

mikill og samvinnan því mikilvægur hlekkur í góðu skólastarfi. Ennfremur vill 

Áslaug taka fram að þó að mál séu komin á „leiðarenda” þá sé algengt að 

vandinn hverfi ekki. Nemandi komi úr meðferð og þá þurfi skólinn að finna leiðir 
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til að hann geti stundað eitthvert nám þrátt fyrir slæma líðan, en þetta er flókinn 

vandi  fyrir skólann. 

      Þegar kemur að eineltismálum þá fer ákveðið ferli í gang í skólum þeim sem 

þær stöllur starfa í, en ferlið byggi á þeim kerfum sem eineltisáætlun Olweus og 

PBS (e. Positive Behavior Support) byggist á. PBS er stuðningur við jákvæða 

hegðun sem byggist á hugrænni atferlismeðferð. Áhersla er lögð á að horfa á 

jákvæða hegðun og styrkja hana í staðinn fyrir að einblína alltaf á það neikvæða. 

Eineltismálin eru unnin í miklu samstarfi við skólastjórnendur, umsjónarkennara 

og deildarstjóra. Reynt er að vinna eineltismálin hratt en eftirfylgnin er gjarnan í  

höndum náms- og starfsráðgjafanna eins og Áslaug segir:  

 

Þá hef ég stundum fylgt eftir þeim sem verður fyrir 

eineltinu, reyni að byggja upp sjálfsmyndina og reyni að 

bæta tjónið að einhverju leyti.  

 

      Í viðtölum leggja náms- og starfsráðgjafarnir áherslu á að nemendur leggi mál 

sín á borðið, hver sé vandinn og hvað nemandinn haldi að hægt sé að gera – fá 

hann til að koma með lausnina. Erna styðst mikið við viðtalsformið úr 

Persónulegum prófíl (e. Personal Profile and Support for Learners) þar sem farið 

er yfir þá þætti sem skipta nemandann máli, til dæmis það sem snýr að vinum, 

skóla, áhugamálum, styrkleikum og fjölskyldu. Erna segir að þetta form hjálpi sér 

að sjá heildarmyndina og til að rifja upp það sem komið hefur fram áður en hún 

hittir barnið næst og auðveldar þá áframhaldandi vinnu. Einnig auðveldi þetta 

börnum að taka lausnamiðaðar ákvarðanir sem og við að setja sér markmið. 

Varðandi persónulegu málin þá styðjast Bára og Erna að mestu við hugræna 

atferlismeðferð og nýta sér bækur á borð við „Bætt hugsun, betri líðan”, „Hvað 

get ég gert við of miklar áhyggjur” og „Hvað get ég gert við of mikla reiði” eins og 

Bára segir „bækur sem eru byggðar á því að tala sig til, vera með jákvætt sjálfstal, 

skref fyrir skref”. Erna og Bára álíta að þessi aðferð hjálpi nemendum við að 

skilgreina sig, hvað þeir geta gert, hafi stjórnina og upplifi sigra. Nemendum í 

skólum þeirra býðst að fara á sjálfsstyrkingarnámskeið sem kallast Baujan. Þar sé 
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nemendum kenndar aðferðir til að ná tökum á tilverunni. Þetta sé tæki sem 

nýtist þeim til að vinna með tilfinningar, til dæmis kvíðanum og hræðslunni. 

Áhersla er lögð á að efla sjálfsmynd og sjálfstraust – trúna á eigin getu.  Erna 

segir að: 

 

Krakkarnir sem eru hjá mér á Baujunni vinna með sig og 

sitt... unnið með hvar vandinn liggur og hvað viðkomandi 

getur gert til að hafa áhrif á breytingu til batnaðar. Það er 

áhersla á að þú getir ekki breytt öðrum.  

 

Jafnframt styðst Erna við tækni Baujunnar í viðtölum til að fá nemendur til að 

staldra við, hugsa og horfa á atburðinn þegar reiðin er runnin af þeim eða það 

ástand sem upp kom. Hún notar líka markvisst virka hlustun í viðtölum, 

samhygð, endurspeglun og samantekt. Það sé mikilvægt til að fá nemendur til að 

beina augum að á lausn vandans með því að spegla tilfinningar þeirra í viðtalinu 

og taka saman frásögn þeirra.  

      Erna, Bára og Áslaug leggja allar mikla áherslu á samstarf við foreldra, að þeir 

leiti mikið til þeirra, en þessi mál taki mikinn tíma, en Áslaug segir „Ég myndi 

segja að það þýði ekkert að vinna þetta starf án þess að vera í foreldrasamstarfi”. 

Þetta byggist allt á samvinnu þeirra sem koma að nemendum þar sem hagsmunir 

þeirra eru hafðir að leiðarljósi, en að sjálfsögðu er ekki hægt að gera öllum til 

hæfis, ráðgjöfin/þjónustan heppnist ekki alltaf.  

      Nemendum finnst mikilvægt að hafa fengið tækifæri til að leita lausna á þeim 

vanda sem þeir stóðu frammi fyrir á grunnskólagöngu sinni. Einnig telja náms- og 

starfsráðgjafar þjónustuna mikilvæga til þess að bæta líðan nemenda, styrkja 

sjálfsþekkingu þeirra og sjálfstraust – leiðbeina þeim í átt að uppbyggingu til að 

þeir geti tekist á við námið og þau verkefni er bíða þeirra í lífi og starfi.   
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3.3.  Mikilvægi og afrakstur 

Það er ekki annað hægt að sjá en að þjónusta náms- og starfsráðgjafa hafi skipt 

viðmælendur mína máli þó að hún hafi verið í mismikil. Þemun sem komu fram 

eru: Sjálfstraust og von, mikilvægi og uppvöxtur.   

 

Nemendur 

Þegar kemur að því að skoða hverju þjónustan skilaði sér til nemenda, heyra 

upplifun þeirra á afrakstri ráðgjafarinnar þá virðast þeir eiga það sammerkt að 

vera ánægðir með það sem þjónustan skilaði þeim, en upplifun Dagmarar og 

Andra er önnur.  

 

„Hún skilaði mér sjálfstrausti og von, von um að þetta yrði betra”  

Dagmar er bitur út í skólann og finnst að náms- og starfsráðgjafinn hafi sýnt sér 

og tíma sínum vanvirðingu með því að láta viðtalstíma þeirra falla niður án þess 

að láta hana vita. Hún hafi gripið í tómt og ekki fengið nýjan tíma í staðinn heldur 

þurft að bíða í tvær vikur eftir næsta tíma. Þrátt fyrir þetta þá tekur Dagmar það 

fram að henni hefði örugglega gengið verr í skólanum ef hún hefði ekki notið 

þjónustunnar. Einnig fannst Dagmar að samvinnan við Báru hafi minnkað 

feimnina, núna sé hún opnari og þori að tala fyrir framan aðra. Jafnframt lagaðist 

líðan hennar en um tíma vildi hún ekki mæta í skólann því henni leið ekki vel og 

kveið fyrir skóladeginum því námið reyndist henni ofviða. Auk þess áttaði 

Dagmar sig betur á áhuga sínum í vinnu sinni hjá námsráðgjafanum sem 

auðveldaði henni val á brautum í framhaldsskóla þar sem hún blómstrar að eigin 

sögn og hún veit að hverju hún stefnir í framtíðinni.  

      Andri er sammála Dagmar um að þjónustu náms- og starfsráðgjafa, en hans 

upplifun er að þjónustan hafi ekki skilað honum miklu nema að vera fluttur upp 

um bekk og honum virðist hafa liðið betur inni í bekknum þegar náms - og 

starfsráðgjafinn tók út erfiðu einstaklingana. 
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Hún hjálpaði með að ég var færður upp í bekk en það er 

svo sem ekkert annað nema námsráðgjafinn tók oft erfiðu 

krakkana út úr bekknum og þá var auðveldara að vera inni. 

Þú veist krakkana sem gátu ekki lært og lærðu þess vegna 

ekki og voru því að stríða hinum. 

 

Það var ekki fyrr en mörgum árum seinna þegar Andri var kominn í annan skóla 

að hann fór að raða brotunum saman og líðan hans tók að batna. Hann hefði 

viljað fá meiri upplýsingar um gang mála þegar hann var yngri:  

 

Ég var svolítið sjálfur haldið í skugga með allt. Ef þau hefðu 

sagt mér þetta þá hefði ég bara fattað það og vandamálið 

hefði orðið úr sögunni.  

 

Það kemur fram hjá Andra að honum finnst mikilvægt að nemendur fái að vera 

meira inni í sínum eigin málum – að þeir séu upplýstir um stöðu mála og fái að 

vera þátttakendur í lífi sínu. Að náms- og starfsráðgjafar hlusti og líti á nemendur 

sem jafningja „Bara hlusta og koma með leiðir á móti og líta svolítið á sem 

jafningja”. 

      Árna fannst þjónustan hjálpa sér frekar mikið, en eineltið hætti smátt og 

smátt. Meðan á eineltinu stóð þá virkaði aðstoðin ekki alltaf. Árni telur samt að 

hlutirnir hefðu örugglega orðið verri ef hann hefði ekki notið þjónustunnar:  

 

Það hefði örugglega orðið miklu verra, væri kannski enn í  

gangi núna. Ef það væri ekki námsráðgjafi eða eitthvað 

svoleiðis þá væri allt í rugli. Þá væri enginn til að halda 

utan um, þú veist krakkana og láta fólki líða vel.   

 

Ekki var hægt að heyra annað á Árna en að hann væri sáttur við þjónustuna og 

sagði námsráðgjafann hafa hjálpað sér mikið.  
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      Ólafur er sammála Árna um að þjónustan hafi hjálpað sér, því þegar hann 

kom út úr skápnum missti hann alla vini sína og hann átti engan að. En með 

samvinnu við Ernu fóru hlutirnir að lagast hvað varðaði persónulegan og 

félagslegan vanda Ólafs „Það byrjaði að lagast þegar ég byrjaði að tala við 

námsráðgjafann því þá fékk ég “brake” og náði mér í fastari félagslegar skorður”. 

Honum fór að líða betur, var kominn réttum megin við lögin, eignaðist vini og 

námið fór að ganga betur, því með bættri líðan þá lagaðist einbeitingin. Hlutirnir 

fóru að ganga upp fyrir Ólaf, en hann segir að það hafi ekki einungis verið náms- 

og starfsráðgjafinn, Erna, sem kom því til leiðar þó svo hún hafi unnið með 

hugsanir hans og áhugamál og fengið hann til að horfa fram á veginn:  

 

Það er ekki bara námsráðgjafinn sem átti eina faktorinn í  

því að breyta líðan minni. Það voru margir hlutir sem bara 

smullu saman og einn af þeim hlutum var námsráðgjafinn 

sem lét hug minn fara lengra og vita að það var eitthvað 

annað en bara þetta.  

 

Hérna á Ólafur við að hann sá ekki fram á veginn, hélt að það væri ekkert líf eftir 

grunnskólann en afleiðingar eineltisins og afneitun eigin tilfinninga lituðu 

hugsanir hans. Enn í dag segir hann að óttatilfinningar skjóti upp kollinum þegar 

hann lendir í aðstæðum sem honum líður illa í en þá reyni hann að nýta þær 

aðferðir sem Erna kenndi honum: 

 

Þá hugsa ég bara, ég verð að koma mér út úr aðstæðunum 

eða bara tek á þessu og segir – ég læt ekki aðra stjórna því 

hvernig ég er, þá oftast bara breytist ég aftur og held 

áfram.   

 

Eins og komið hefur fram hér að ofan þá áttaði Ólafur sig á áhuga sínum og fór í  

framhaldi út í félagsstörf sem hann sinnir af fullum krafti , en hann segir þetta um 

Ernu: „Hún skilaði mér sjálfstrausti og von, von um að þetta yrði betra”. Ekki er 



56 

hægt að sjá annað en að Ólafur sé sáttur við þá þjónustu sem hann fékk hjá Ernu 

en honum datt ekkert í hug sem hefði mátt fara betur í þeirra samvinnu en sagði: 

„Ég fann bara fyrir góðvild og áhuga við að hjálpa mér að bæta mig í öllu því sem 

ég vildi bæta mig í”. Ólafi finnst mikilvægt að námsráðgjafar séu hlutlausir og 

traustir en honum finnst starfsheitið náms- og starfsráðgjafi mjög lokað heiti því 

þjónustan hjálpaði honum á svo miklu fleiri stigum en bara í náminu. Hann segir 

að: 

 

Það mynda hjálpa mikið fyrir marga að hafa einhvern sem 

er til staðar. Mér fannst vænst um að vita að það var alltaf 

einhver til staðar. 

 

„Hún gerði mig miklu hamingjusamari – ég sá einhvern veginn allt bjartar”  

Eins og Ólafur þá segir Sigríður að þjónustan hafi skilað sér bæði í bættri líðan og 

bættum námsárangri „Hún sá til þess að það yrði hjálp fyrir mig”. Hún upplifði 

væntumþykju af hálfu náms- og starfsráðgjafans „Henni fór að þykja vænt um 

mig og ég var bara eiginlega eins og dóttir hennar”. Einnig að þjónustan hafi 

hjálpað sér að átta sig á hvernig eineltið hafði leikið hana sem og hvernig hún gat 

tengt áhugamálin við framhaldsnámið.  

  

Ég held að ef þessi þjónusta hefði ekki verið þá væri ég ein 

taugahrúga. Af því að eineltið hefði örugglega haldið 

áfram. Þau voru sko ekki á þeim buxum að fara að breyta 

einhverju og ég efast um að ég hafi áttað mig á þessu með 

hestana. Að ég vildi virkilega eitthvað meira með þá.  

 

Samkvæmt orðum Sigríðar er ekki annað hægt að sjá en að hún hafi verið ánægð 

með þá þjónustu sem náms- og starfsráðgjafinn Björk veitti henni allt frá efri  

bekkjum grunnskólans fram að framhaldsskóla. Sigríður segir að náms - og 

starfsráðgjafinn í framhaldsskólanum hafi fengið allar upplýsingar um hana áður 
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en hún hóf nám þar, en náms- og starfsráðgjafinn í grunnskólanum brúaði bilið 

milli skólastiganna og gerði breytinguna þar á milli auðveldari: 

 

Það var vitað af mér strax og eftirfylgni strax. Ég var aldrei 

ein á báti. Það var stórt stökk en mjúk lending.  

 

Að lokum kemur fram í orðum Sigríðar að hún væri örugglega ekki í jafn góðum 

málum í dag ef hún hefði ekki notið þjónustu náms- og starfsráðgjafans. 

 

Og ég veit það ef ég hefði aldrei lent hjá henni þá væri ég 

örugglega aðeins trekktari heldur en ég er. Ef allir náms-

ráðgjafar væru eins og hún þá væru örugglega mjög margir 

sem væru vel staddir í dag. 

 

Sólveig hefur svipaða sögu að segja af þjónustu náms- og starfsráðgjafans og 

Sigríður. Eftir að hún fór reglulega að hitta náms- og starfsráðgjafann Ernu þá 

leið henni betur, hún gerði sér grein fyrir að það væru ekki allir að gera grín að 

henni og sjálfstraustið jókst: 

 

Þegar ég var hjá námsráðgjafanum þá leið mér alltaf betur 

og betur. Þá, vissi ég alltaf einhvern veginn að þetta væri 

ekki rétt sem ég væri að hugsa. Þetta væri bara ég. Það 

væru ekki allir að tala um mig. 

 

Sólveig fór meira að blanda geði við fólk og hún eignaðist fleiri vini. Það virðist 

hafa hjálpað henni að fá tækifæri til að ræða við Ernu um tilfinningar sínar „Ég 

varð einhvern veginn ánægðari út af því að ég fékk að tala um tilfinningar og þá  

var bara allt farið”. Þegar líðan Sólveigar tók að batna þá fór hún að fara í sund 

með vinum sínum en það hafði hún ekki gert í mörg ár því hún skammaðist sín 

fyrir líkamann en margra ára einelti brenglaði sjálfsmynd hennar. Þessari bættu 
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líðan þakkar Sólveig meðal annars aðstoðinni sem hún fékk hjá Ernu „Hún bara 

gerði mig miklu hamingjusamari ég sá einhvern veginn allt bjartar”.  

      Í lokin má geta þess að Eva var sátt við þann stuðning sem hún fékk í 

sambandi við námsaðstoðina hjá náms- og starfsráðgjafanum í grunnskóla og 

sagði hún: „Það var bara mjög mikill stuðningur og alltaf verið að spyrja mig hvað 

ég vildi”. 

 

Sýn náms- og starfsráðgjafa 

Náms- og starfsráðgjafarnir Erna, Áslaug og Bára eru sammála um að þær séu 

ekki alltaf sá aðili sem skiptir sköpum fyrir nemendur í grunnskólum en séu samt 

sem áður mikilvægur hlekkur í stuðningi og aðhaldi hvað námsframvindu og 

líðan þeirra varðar. Nemendum finnist gott að þeim sé veitt eftirfylgni. Þær segja 

að stundum sé erfitt að fylgja málum eftir, álagið sé mikið, nemendahópar stórir 

og það þurfi ekki mikið til að dagsskipulagið breytist. 

 

„Maður er alltaf að sá fræjum” 

Áslaug segir að það sé misjafnt hverju þjónustan skili sér til nemenda, vinna með 

nemendum heppnist ekki alltaf. Upplifun þeirra sé misjöfn í  ferlinu, stundum 

komi fyrir að farið sé yfir einhver mörk og nemandi vilji ekki þiggja þjónustuna 

lengur. Bára tekur undir þetta og segir að náms- og starfsráðgjafinn geti ekki 

bjargað heiminum, heldur snýst þetta um hvernig við getum gert líf þessara 

barna auðveldara á meðan það er hjá okkur í ráðgjöf: 

 

Maður er alltaf að sá fræjum. Maður sér kannski ekki alltaf 

uppvöxtinn en ég lít á það þannig að maður er að sá 

fræjum. Maður verður að hafa raunhæfar væntingar til 

þess sem ég get gert – maður getur gert daginn betri.  

 

      Þær eru sammála um að náms- og starfsráðgjafar séu ekki meðferðaraðilar 

og skólinn ekki meðferðarstofnun. Hlutverk námsráðgjafans sé að vera trúnaðar-
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maður og talsmaður nemenda, vera til staðar fyrir þá og taka á móti þeim. Einnig 

vera foreldrum innan handar sem og kennurum. Erna bætir við og segir: 

 

Það er mikilvægt að samfélagið í heild sinni hugi vel að 

ungmennum okkar, hvernig við getum bætt líðan þeirra og 

umhverfi svo þau fái sem mest út úr því sem þau eru að 

fást við hverju sinni. Skólinn sé meðal annars mjög 

mikilvægur í þeirra þroska og það þarf að horfa á það sem 

við gerum í skólanum. Stór hluti nemenda er að fást við 

alltof krefjandi og erfið verkefni. Hvernig líður okkur ef við 

erum alltaf að gera eitthvað sem er erfitt og ráðum ekki 

við? Ég held að við þurfum líka að fara að huga að því 

hvernig við náum því besta úr hverjum og einum.  

 

„Það er yndislegt að sjá þau þegar þau fara að vaxa og blómstra”  

Áslaug segir sérstaklega ánægjulegt að sjá þegar vel gengur og nemendur hafi 

fundið leiðir og fara að fóta sig betur, öðlist sjálfstæði og í framhaldi komi þeir 

sjaldnar „Það er yndislegt að sjá þau þegar þau fara að vaxa og blómstra”. Einnig 

sé mikilvægt að átta sig á því að maður passar ekki endilega við alla. Áslaug segir 

ennfremur að það sé ekki hægt að bjarga öllu „Það þýðir ekkert að líta á sig sem 

einhvern björgunarhring” en slæm líðan hverfi ekki alltaf þrátt fyrir lyf og að 

aðstæður hafi breyst heima fyrir. Sumar aðstæður heima eru þannig að það er 

ekki auðvelt að breyta þeim: 

 

Þess vegna hef ég æðruleysisbænina alltaf upp á vegg af 

því að maður verður að sætta sig við það í starfinu að 

sumu er ekki hægt að breyta.  

 

Allar vilja þær sjá skólasamfélagið í heild vera betur í stakk búið til að hlúa betur 

að mörgum við mismunandi aðstæður. Þeim finnst mikilvægt að nemendur 
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upplifi að þeir hafi bandamann í skólanum. Hvort sem þeir velja að það sé náms - 

og starfsráðgjafinn, hjúkrunarfræðingurinn eða umsjónarkennarinn – að 

nemendur hafi einhvern sem þeir geti leitað til og sé í liði með þeim. Afrakstur 

þjónustunnar sjáist ekki alltaf strax – maður er að sá fræjum en það er yndislegt 

þegar nemendur vaxi og blómstri. 
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4. Umræður  

 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun nemenda á 

persónulegri ráðgjöf sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum annars 

vegar og hins vegar á sýn náms- og starfsráðgjafa á þjónustuna sem þeir veita 

nemendum er varðar persónulega ráðgjöf. Lögð var áhersla á að heyra þeirra 

upplifun/sýn og svara rannsóknarspurningunum:  

 Hver er reynsla nemenda af persónulegri ráðgjöf í náms- og starfsráðgjöf 

í grunnskólum?  

 Hver er sýn náms- og starfsráðgjafa á þjónustuna sem þeir veita 

nemendum  í grunnskólum er varðar persónulega ráðgjöf? 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðast nemendur hafa leitað eða 

verið vísað til náms- og starfsráðgjafa þegar málum þeirra var ekki sinnt sem 

skyldi og þeir voru komnir í þrot hvað tilfinningar og námsframvindu snertir. 

Náms- og starfsráðgjafar unnu uppbyggingarstarf með nemendum og benda 

niðurstöður til þess að nemendur séu ánægðir með þá þjónustu sem þeim 

bauðst, en afraksturinn var bætt líðan, aukið sjálfstraust og von.  

  

4.1. Persónulegur og félagslegur vandi   

Eins og komið hefur fram hefur persónuleg ráðgjöf alltaf verið hluti af starfi 

náms- og starfsráðgjafa (Gibson og Mitchell; Skýrsla starfshóps, 2007). Með 

breytingum á samfélaginu og alþjóðavæðingu þá aukast kröfur til einstaklinga og 

með auknu álagi vex vanlíðan. Þessar breytingar benda til vaxandi þarfar fyrir 

persónulega ráðgjöf í grunnskólum. Þetta styðja niðurstöður rannsókna sem 

sýna að stór hluti af störfum náms- og starfsráðgjafa fer í persónulega ráðgjöf, 

eða um 50-70% (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Sigríður Dísa 

Gunnarsdóttir, 2006). 
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      Nemendur virðast þurfa á auknum stuðningi að halda þegar kemur að 

persónulegum og félagslegum vanda. Viðmælendur mínir voru komnir í þrot og 

upplifðu mikla einsemd því enginn virðist hafa tekið eftir líðan þeirra eða tengt 

hegðunarvandkvæði þeirra við undirliggjandi vandamál – enginn hlustaði. 

Sjálfsþekking viðmælenda var lítil en þeir vissu sjálfir ekki hvað lá að baki reiðinni 

eða reiðiköstunum. Það var ekki fyrr en á ákveðnum tímapunkti að umsjónar-

kennarar sem „hlustuðu” fóru að velta vandanum fyrir sér og vísuðu í framhaldi 

viðkomandi nemanda til náms- og starfsráðgjafa.  

      Almennt sinna kennarar námsþættinum og bera ábyrgð á að þeim hluta sé 

sinnt. Þegar kemur að persónulegum og félagslegum vanda þá er málum gjarnan 

vísað inn á borð til náms- og starfsráðgjafanna sem sinna málum eftir bestu getu 

og vísa áfram til viðkomandi fagaðila ef þurfa þykir. Gysbers og Henderson 

(2006) leggja fram tvö jafngild miðlunarkerfi sem snúa að hefðbundinni kennslu 

og ráðgjafaráætlunum með það að markmiði að gera áherslur sýnilegri hvað 

varðar starfshlutverk kennara og náms- og starfsráðgjafa. Þetta auðveldar 

samstarf og gerir markmiðin sýnilegri. 

      Samkvæmt þeim náms- og starfsráðgjöfum sem rætt var við í þessari 

rannsókn þá er álagið mikið, því nemendahóparnir eru stórir og óvæntar 

uppákomur geta breytt dagsskipulagi þeirra. Í náms- og starfsráðgjafaráætlunum 

er mælt með að ekki séu fleiri en 300–400 nemendur að baki hverju stöðugildi 

náms- og starfsráðgjafa (Ágústa E. Ingvarsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Sigríður Bíldal, 2008-2009; Gysbers og Henderson, 2006; American School 

Counselor, 2003). Í viðtölum við náms- og starfsráðgjafana kom fram að  úrræðin 

eru fá, kerfið þungt í vöfum og langir biðlistar eftir úrræðum þannig að oft og 

tíðum ílengjast nemendur hjá náms- og starfsráðgjöfum. Bæði nemendum og 

námsráðgjöfum ber saman um að leitað sé lausna að vandanum til að bæta 

illþolanlegt ástand. Þetta getur verið vegna samskipta, eineltis, vanlíðunar, 

einsemdar, vanrækslu eða námsvanda. Stundum koma nemendur í  

upplýsingaleit, en algengt er að undirliggjandi sé einhver vandi.  

       Náms- og starfsráðgjafar geta ekki setið einir að persónulegum málum 

nemenda. Körfurnar aukast og skólinn verður að geta stutt við bakið á þeim 
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nemendum sem eru undir miklu tilfinningalegu álagi (Skýrsla starfshóps, 2007). 

Unglingsárin eru brothætt, sjálfsmyndin er að mótast en áhrifin frá nánasta 

umhverfi og jafningjahópnum eru mikil sem og hvernig einstaklingurinn upplifir 

sjálfan sig. Ofan á námskröfurnar bætast sífellt meiri væntingar um að hver 

nemandi sé hluti af jafningjahópnum. Væntingar beinast að persónu hans bæði 

frá jafningjahópnum sjálfum og hinum fullorðnu, en reynsla viðkomandi mótast 

af því hvernig honum tekst að vinna úr þessum ólíku væntingum. Ábyrgð hvílir á 

þeim sem koma að skólastarfi að grípa í taumana þegar vart verður við alvarlega 

bresti í samskiptamynstri hópsins sem getur verið í formi eineltis. Þegar slíkt 

kemur upp þá geta viðbrögð skólans stundum ráðið úrslitum um farsæld 

nemenda og fjölskyldna þeirra (Loftur Guttormsson, 2008). Stundum skilar 

aðstoðin ekki árangri sem er væntanlega vegna þess að ekki næst það samstarf á 

milli þeirra aðila sem þörf hefði verið á. Á þessu má finna lausn með heildrænni 

náms- og starfsráðgjafaráætlun en með henni er áhersla lögð á alhliða þroska og 

vöxt nemenda sem endurspeglast í markmiðum áætlunarinnar svo sem að efla 

sjálfsskilning og samskiptahæfni nemenda (Gysbers og Henderson, 2006).  

 

4.2. Úrræði og samvinna   

Persónulega ráðgjöfin byggist á samskiptum tveggja aðila; ráðgjafans sem veitir 

ráðgjöfina/þjónustuna og ráðþegans sem þiggur hana. Í ráðgjöfinni er lögð 

áhersla á vöxt einstaklingsins og aðlögun við lausn vandamála við 

ákvarðanatöku. Ráðgjöfin grundvallast á þörfum ráðþegans , en forsendan fyrir 

því að ráðgjöfin heppnist er að ráðgjafarsamband myndist er byggist á virðingu 

ráðþega, skilningi, trúnaði, trausti og að andrúmsloftið sé styðjandi (Gibson og 

Mitchell, 2008). Þessu fylgir mikil ábyrgð og mikilvægt er að vandað sé til verka, 

en Félag náms- og starfsráðgjafa hefur lagt til siðareglur (2007) fyrir stéttina til 

að stuðla að fagmennsku í starfi og varpa ljósi á þá siðferðislegu ábyrgð sem 

náms- og starfsráðgjafar gegna í samstarfi sínu við nemendur/ráðþega.   

      Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að nemendurnir séu ánægðir 

með þau úrræði og samvinnu sem þeim bauðst hjá náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskóla. Nemendur eiga það sameiginlegt að hafa átt við mikla vanlíðan að 



64 

stríða sem virtist hafa haft neikvæð áhrif á nám þeirra. Þess má geta að upplifun 

nemenda á úrræðunum sem þeim bauðst er þó ólík. Flestir kunnu að meta það 

að hafa fengið tækifæri til þess að tala og þau upplifðu náms- og starfsráðgjafann 

sem trúnaðarmann sem mætti þeim á jafningjagrundvelli. Þegar nemendur 

komu í ráðgjöf til náms- og starfsráðgjafanna bjuggu þeir við lélega sjálfsmynd og 

sjálfsþekking þeirra var lítil.  

      Til að einstaklingur öðlist góða sjálfsmynd þarf hann að búa við góða 

sjálfsþekkingu, þekkja sinn eigin persónuleika og fá hugmynd um eigin vilja og 

hvernig hægt sé að ná takmarkinu. Unglingurinn reynir að komast að því hvaða 

hlutverki hann eigi að gegna. Þessu fylgir mikil sjálfsskoðun en hann þarf að velta 

fyrir sér: Hvaðan kom ég? Hver er ég? Hvað vil ég verða? Sjálfsmynd táknar 

stöðugleika og verður til eftir langa og mikla vinnu einstaklingsins með s jálfan 

sig. Einnig mótast sjálfsmynd í samskiptum við aðra og eru flestir unglingar háðir 

jafnaldrahópnum, það að tilheyra hópi og geta speglað sig og sín gildi og við aðra 

(Erikson, 1968; Sigurjón Björnsson, 1986).  Viðmælendur mínir voru komnir í þrot 

með sjálfan sig og upplifðu einsemd, tilheyrðu ekki hópi og stóðu utanveltu við 

umhverfi sitt sem brást þeim – hlustaði ekki. Því var mikið verk fyrir höndum í 

uppbyggingunni með náms- og starfsráðgjafanum. 

      Náms- og starfsráðgjafarnir voru sammála um að þeir legðu áherslu á 

lausnamiðaða nálgun við lausn vandans og reyna að skoða málin út frá sem 

flestum hliðum með nemendum, hvaða leiðir eru færar og aðstoða þá við leiðina 

sem verður fyrir valinu.  

      Úrræðin byggðust á verndandi þáttum til að takast á við vandann, stöðva 

eineltið og byggja upp brotna sjálfsmynd. Megin áherslan sé að horfa á styrkleika 

nemenda en ekki veikleika (Bunard, 2004). Einn af verndandi þáttunum er 

samvinna nemenda og náms- og starfsráðgjafanna sem byggðist meðal annars á 

virkri hlustun þar sem nemendur fengu tækifæri til að ræða mál sín óhindrað. 

Eitt af markmiðunum er að hvetja þá til sjálfsskoðunar. Að þeir skoði tilfinningar 

sínar og reyni að koma auga á ósamræmið sem býr innra með þeim. Í þessu felst 

samhygð sem felur í sér að náms- og starfsráðgjafinn viðurkennir reynslu, 

viðbrögð og tilfinningar nemenda (Corey, 2005; Cormier og Nurius, 2003). Einnig 
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var unnið að því að breyta neikvæðum hugsunum yfir í jákvæðar sem byggist á 

hugrænni atferlismeðferð (HAM). Þar er áhersla lögð á að breyta hugsanaferlum 

sem valda andlegri vanlíðan og truflandi hegðun sem og efla sjálfsskilning og 

bæta sjálfsstjórn með því að styrkja uppbyggilega færni í hegðun og hugrænni 

úrvinnslu (Stallard, 2002/2006). Einnig studdust náms- og starfsráðgjafarnir við 

sjálfsstyrkingaraðferð Baujunnar er byggist á tilfinningavinnu út frá öndun og 

slökun. Nemendum eru kenndar aðferðir til að ná tökum á tilverunni, til dæmis 

hvernig hægt sé að vinna á kvíðanum og hræðslunni (Guðbjörg Thoroddsen, 

2006).  

      Þó að flestir viðmælendur hafi verið ánægðir með þau úrræði og samvinnu 

sem voru í boði hjá náms- og starfsráðgjafa þá var upplifun eins þátttakanda 

neikvæð þar sem þeir tímar sem hann átti hjá náms- og starfsráðgjafanum féllu 

oft niður án þess að nýr tími kæmi í staðinn. Hún upplifði þetta sem höfnun og 

að skólinn hefði brugðist henni hvað námsaðstoð varðaði. Aftur á móti kunni hún 

að meta þann tíma sem hún fékk með náms- og starfsráðgjafanum því það hafi 

skilað henni meira sjálfstrausti og hún hafi losnað við feimnina. Í framhaldi velti 

ég fyrir mér hvort hérna komi inn í það álag sem náms- og starfsráðgjafarnir 

nefndu er fylgir stórum nemendahópum og að lítið megið bregða út af þegar 

kemur að dagsskipulaginu. Þetta bitnar á notendum þjónustunnar – nemendum 

sjálfum. Þetta væri áhugavert að skoða nánar út frá alhliða náms - og 

starfsráðgjafaráætlun sem á að koma skipulagi og jafnvægi á störf náms- og 

starfsráðgjafa þar sem nemendafjöldi væri takmarkaður við 300-400 miðað við 

eitt stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. Tímaramminn væri afmarkaður og unnið 

væri eftir áætlunum að markmiðum (Gysbers og Henderson, 2006). Það er 

athyglisvert að bandarísku námsráðgjafasamtökin (American School Counselor 

Association) hafa sett þessar aðferðir á oddinn.  

      Náms- og starfsráðgjafarnir telja náms- og starfsráðgjafarstarfið vera 

mikilvæga þjónustu innan skólakerfisins því hún feli í sér trúnað og traust – 

nemendur finni að staðið sé með þeim, en nemendunum fannst einmitt gott að 

hafa einhvern í skólanum sem hægt var að tala við. Náms- og starfsráðgjafarnir 

vísa málum lengra ef þurfa þykir; það er að segja ef alvarleikinn er það mikill að 
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framhaldið er undir sérfræðingum komið. Þær eru sammála Haraldi Finnssyni 

(2007) um að það sé mikilvægt að ólíkar starfsstéttir vinni farsællega saman að 

málefnum nemenda. Þær taka fram að málum ljúki ekki endilega þó að nemandi 

komi úr meðferð og skólinn standi oft frammi fyrir flóknum vanda. Þó að 

þjónusta náms- og starfsráðgjafa sé mikilvæg til að bæta líðan nemenda, styrkja 

sjálfsþekkingu þeirra og sjálfstraust og leiðbeina þeim í átt að uppbyggingu til að 

þeir geti tekist á við námið og þau verkefni er bíða þeirra í lífi og starfi, þá nær 

þjónustan ekki til allra nemenda. Því miður er ekki hægt að bjarga öllum málum 

en stundum er hægt að gera daginn betri. 

 

4.3.   Mikilvægi og afrakstur   

Engar íslenskar rannsóknir eru til um upplifun nemenda á persónulegri ráðgjöf 

sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum. Í nýlegri rannsókn í Bretlandi 

þar sem kannað var hvaða áhrif náms- og starfsráðgjöf hefur á nemendur í  

grunnskóla gefa niðurstöður til kynna að þeir nemendur sem hafa þegið ráðgjöf 

séu undir minna tilfinningalegu álagi en þeir sem ekki hafa þegið ráðgjöf (Fox og 

Butler, 2009). 

      Niðurstöður þessarar rannsóknar, upplifun nemenda á persónulegri ráðgjöf 

sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum benda til að nemendur séu í  

heild sinni ánægðir með þjónustuna. Persónulega ráðgjöfin og þær aðferðir sem 

notaðar eru í ráðgjöf gefa til kynna að þær gefi nemendum von og auki 

sjálfstraust sem auðveldar þeim að takast á við þau verkefni sem samfélagið 

krefst af þeim.  

      Það er hlutverk skólans að styðja við bakið á þeim sem þurfa á aðstoð að 

halda og náms- og starfsráðgjafinn getur leyst þann vanda að einhverju leyti en 

eftirspurnin er mikil og því þarf að skoða hvernig hægt sé að koma til móts við 

þennan þátt þjónustunnar þannig að hann komi ekki niður á nemendum sem og 

öðrum þáttum þjónustunnar.  Náms- og starfsráðgjöf á að ná til allra nemenda 

en rannsóknir hafa sýnt að þessi persónulega ráðgjöf tekur stóran hluta af tíma 

náms- og starfsráðgjafanna (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006; Menntasvið 

Reykjavikurborgar, 2006). Það er ekki unnt að ná til allra nemenda þegar 
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nemendahópar eru stórir og náms- og starfsráðgjafar eru jafnvel í skertu 

starfshlutfalli. Þetta er ekki í samræmi við nýju grunnskólalögin (2008), þar sem 

fram kemur að allir nemendur eigi rétt á þjónustu náms- og starfsráðgjafa af 

aðilum sem uppfylla skilyrði laga um  náms- og starfsráðgjafa, en starfsheitið 

náms- og starfsráðgjafi hefur verið lögbundið síðan árið 2009 (Lög um náms- og 

starfsráðgjafa, 2009). Persónulega ráðgjöfin sem náms- og starfsráðgjafar veita í 

grunnskólum er mikilvæg en ef til vill væri farsælla fyrir nemendur ef fleiri 

fagaðilar kæmu að málefnum þeirra í grunnskólum landsins – þá væri frekar 

hægt að koma til móts við þarfir allra nemenda. Stjórnvöld þyrftu því að koma að 

þessari stefnumótun til að leiða málin farsællega til lykta. Auk heilstæðrar náms - 

og starfsráðgjafaráætlana væri til dæmis hægt að koma á fót 

„Nemendaþjónustu” í grunnskólum þar sem náms- og starfsráðgjafi, 

félagsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, sérkennari, deildarstjórar og 

þroskaþjálfar ynnu saman í teymi með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

Nemendur gætu leitað til þeirra fagaðila sem hefðu besta þekkingu á vanda 

þeirra. Með þessu móti væri hægt að skapa jafnvægi á milli persónulegrar 

ráðgjafar og annarra þjónustuþátta sem náms- og starfsráðgjafar veita í 

grunnskólum og mæta betur þörfum nemenda.   

      Viðmælendur mínir áttu það flestir sameiginlegt að þjónustan skilaði þeim 

bættri líðan og bættum námsárangri. Þeir fóru meira að skoða áhugamálin og 

urðu virkir þátttakendur í lífinu, hvort sem það var félagslíf eða að þora að tala 

við skólafélaga og vinunum fjölgaði. Von þeirra jókst og horfðu þeir bjartsýnir til 

framtíðar. Þeir töldu að hlutirnir hefðu örugglega orðið verri ef þeir hefðu ekki 

notið þjónustunnar. Þó að náms- og starfsráðgjafinn hafi ekki ráðið öllu 

breytingarferlinu var hann einn af mikilvægu hlekkjunum í breytingarferlinu 

þegar þeir voru komnir í þrot með sjálfan sig. Eftirfylgnin var góð og þeim fannst 

staðið með sér. 

       Góðan samhljóm má finna hjá viðmælendum mínum, nemendum og náms- 

og starfsráðgjöfum um afrakstur og mikilvægi þjónustunnar. Náms - og 

starfsráðgjafarnir segja að þeir séu ekki alltaf sá aðili sem skiptir sköpum fyrir 

nemendur í grunnskólum en séu samt sem áður mikilvægur hlekkur í stuðningi 
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og aðhaldi hvað námsframvindu og líðan þeirra varðar. Þeir séu ekki 

meðferðaraðilar, en hlutverk þeirra sé að vera trúnaðarmaður og talsmaður, 

vera til staðar fyrir þá og taka á móti þeim. Einnig vera foreldrum og kennurum 

innan handar (Menntamálaráðuneytið, 1998). Náms- og starfsráðgjafarnir vilja 

sjá skólasamfélagið vera betur í stakk búið til að hlúa betur að nemendum við 

mismunandi aðstæður. Þeim finnst mikilvægt að nemendur upplifi að þeir hafi 

bandamann í skólanum. Hvort sem þeir velja að það sé náms- og 

starfsráðgjafinn, hjúkrunarfræðingurinn eða umsjónarkennarinn – að þeir hafi 

einhvern sem þeir geti leitað til og sé í liði með þeim. 

      Náms- og starfsráðgjafarnir telja að það sé misjafnt hverju þjónustan skili til 

nemenda og vinna með nemendum heppnist ekki alltaf. Aftur á móti sé 

ánægjulegt þegar vel gengur og nemendur hafi fundið leiðir og fari að fóta sig 

betur, öðlist sjálfstæði og sjálfstraust. Náms- og starfsráðgjafarnir  líkja starfi sínu 

við ræktun, að þeir séu að sá fræjum en þeir sjái ekki alltaf uppvöxtinn en það sé 

yndislegt þegar nemendur vaxi og blómstri. 
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Að lokum  

 

Það var fróðlegt og gagnlegt fyrir mig að fara í gegnum þessa rannsókn. Það 

staðfesti vissu mína að þörf er á að leita enn frekari lausna þegar kemur að 

persónulegum vanda nemenda með hagsmuni þeirra í fyrirrúmi. Sá trúnaður 

sem náms- og starfsráðgjafar eru bundnir ráðþegum/nemendum sínum gerir 

persónulegu ráðgjöfina ekki eins sýnilegan þátt í störfum þeirra og þá þjónustu 

sem fer fram við nemendur er varðar undirbúning fyrir framhaldsnám og 

atvinnumarkaðinn. Því er þessi þáttur er snýr að persónulegu ráðgjöfinni oft 

vanmetinn.  

      Við stöndum frammi fyrir vanda sem krefst úrlausnar en það virðist sem að 

náms- og starfsráðgjafar nái einungis að sjá toppinn á ísjakanum varðandi vanda 

nemenda vegna álags er fylgir stórum nemendahópum og erfitt er að fylgja 

málum eftir. Stjórnvöld þurfa að grípa til aðgerða, en það þarf að marka stefnu 

og skilgreina störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Lausnin gæti verið í  

samræmdri vinnuáætlun með hagsmuni nemenda að leiðarljósi – heildræn 

náms- og starfsráðgjafaráætlun er langtímaáætlun sem gæti myndað jafnvægi á 

milli þjónustuþátta sem náms- og starfsráðgjafar veita í grunnskólum og 

nemendafjölda (Gysbers og Henderson, 2006). Allar starfsstéttir er koma að 

málefnum nemenda þurfa að standa saman sem ein heild með sameiginleg 

markmið og byggja upp einstaklinga er búa við góða sjálfsmynd og sjálfsþekkingu 

og eru tilbúnir að byggja upp framtíð sína og um leið samfélagsins , en dýrmætur 

mannauður felst í hverjum nemanda sem skilar aukinni þekkingu út á 

vinnumarkaðinn (Gibson og Mitchell, 2008). 

      Það er von mín að nemendur fái þá þjónustu sem þeim ber í grunnskólanum 

og hún skili þeim auknu „sjálfstrausti og von”. 
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Viðaukar 

 

Viðauki 1 – Almenn starfslýsing fyrir náms- og starfsráðgjafa 

Greinargerð með almennri starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa. 

 

Hér á eftir fer almenn starfslýsing fyrir náms- og starfsráðgjafa en tillaga nefndar 
sem að henni vann var samþykkt á aðalfundi Félags náms- og starfsráðgjafa 4. 
apríl 2003. Nefndina sátu Arnfríður Ólafsdóttir, f.h. háskólastigsins, Inga Þóra 
Ingadóttir, f.h. framhaldsskólastigsins, Lena Rist, f.h. grunnskólastigsins og Ólafur 
Finnbogason, f.h. atvinnulífsins. Nefndin fundaði þrisvar sinnum vegna þessa 
verkefnis og sendi tillögur sín á milli á netinu.  

 

Meginmarkmið með gerð almennrar starfslýsingar fyrir náms- og starfsráðgjafa 
er að auðvelda þeim að mynda ramma utan um störf sín. Við gerð 
starfslýsingarinnar studdist nefndin við ýmis gögn þ.m.t. skýrslu nefndar um 
eflingu náms- og starfsráðgjafar, starfslýsingar frá náms- og starfsráðgjöfum og 
reglugerð um starfslið framhaldsskóla nr.5/2001 o.fl. Reynt var að einangra það 
sem okkur virtist vera sameiginlegt með þeim gögnum sem við höfðum í höndum 
og að lokum að sameina lýsinguna við störf náms- og starfsráðgjafa. Lögð er 
áhersla á að eftirfarandi starfslýsingu nýti náms- og starfsráðgjafar sér sem 
fyrirmynd sem þeir styðjast við þegar þeir gera eigin starfslýsingu með þeim 
breytingum sem nauðsynleg er hverjum ráðgjafa fyrir sig. 

 

Náms- og starfsráðgjafar starfa m.a. í skólum, í fyrirtækjum og á 
atvinnumiðlunum. Starf þeirra er breytilegt eftir því hvar þeir starfa en byggist 
þó að grunni til á því sameiginlega markmiði að stuðla að velferð einstaklinga 
með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Eins og starfsheitið gefur tilefni til eru náms - 
og starfsráðgjafar sérfræðingar í ráðgjöf um það sem lýtur að námi og störfum, 
hvort heldur sé í námi/starfi eða um nám/störf.  

 

Þrátt fyrir sameiginleg markmið, sérmenntun og starfsheiti rákum við okkur á að 
ýmis atriði aðgreindu störf náms- og starfsráðgjafa miðað við hvort þeir ynnu í  
skólakerfinu eða utan þess. Mætti vel hugsa sér að bæta eftirfarandi liðum við 
almennu starfslýsinguna hjá náms- og starfsráðgjöfum starfandi í skólakerfinu: 

 

1. Móttaka nýnema/nýnemakynning  

Kynning á námslegum og félagslegum þáttum skólaumhverfisins. Framkvæmd í 
samstarfi við kennara og eldri nemendur/nemendafélög. Kynning á skólastarfinu, 
námsfyrirkomulagi, reglum, nemendaþjónustu og félagslífi. 
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2. Samstarf heimilis og skóla 

Kynning fyrir aðstandendur nemenda til að efla samstarf heimilis og skóla. 
Framkvæmd í samstarfi við kennara, aðra starfsmenn skólans, eldri  
nemendur/nemendafélög og foreldrafélög. Stuðningsviðtöl og leiðsögn við 
foreldra. Einnig mætti hugsa sér að bæta m.a. eftirfarandi liði við almennu 
starfslýsinguna hjá náms- og starfsráðgjöfum starfandi í atvinnulífinu og/eða á 
atvinnumiðlunum: 

3. Aðstoð við atvinnuleit 

Aðstoð við fólk í atvinnuleit að gera sér grein fyrir möguleikum sínum á 
vinnumarkaði og með því að leiðbeina því um hvernig best sé að haga 
atvinnuleit, gerð atvinnuumsókna ásamt undirbúningi og framkomu í 
atvinnuviðtölum. 

  

Ráðgjöf í námi og starfi 

 

Ráðgjöf um vinnubrögð 

 Leiðsögn og fræðsla um skipulagningu tíma og áætlanagerð. 

 Leiðsögn og fræðsla um námstækni (s.s. námsaðferðir, lestraraðferðir og 
prófundirbúning). 

 Leiðsögn og fræðsla um lífsstíl og venjur sem stuðlað geta að aukinni 

einbeitingu, úthaldi og auknu tilfinningalegu jafnvægi. 
 

1. Persónuleg ráðgjöf og stuðningur 

 Stuðningur og ráðgjöf vegna tímabundinna erfiðleika og/eða áfalla. 
 Stuðningur og ráðgjöf vegna erfiðleika í einkalífi. 

 Leiðsögn og ráðgjöf um streitu- og kvíðastjórnun. 
 Tilvísun og samstarf við sérfræðinga í sértækum málum.  

 Hópráðgjöf/námskeiðahald sem styrkja einstaklinginn í námi og/eða 
atvinnuleit (s.s. gerð ferilskráa, atvinnuumsókna, námstækni og 
prófkvíði). 

 

2. Ráðgjöf, hagsmunagæsla og upplýsingamiðlun vegna sérhæfðra réttindamála  

 Stuðningur við einstaklinga með sérþarfir í samstarfi við aðra fagaðila. 

 Mat og greining á úrræðum fyrir einstaklinga með sérþarfir. 

 Samstarf við yfirvöld, sérfræðinga og þjónustuaðila í málefnum 
einstaklinga með sérþarfir.  

 

3. Ráðgjöf við náms- og starfsval 

1. Áhugagreining 

 Könnun og greining á áhugasviði einstaklinga; fer ýmist fram með 
viðtölum eða með notkun mælitækja og kannana. 

2. Mat og greining á náms- og starfsfærni 

 Greining styrkleika og veikleika einstaklinga með tilliti til náms og starfa; 

fer aðallega fram með viðtölum við ráðþega. 
3. Miðlun upplýsinga um möguleika og framboð á námi og störfum 



76 

 Veitir upplýsingar og ráðgjöf um nám, námskeið, starfsmenntun og 
starfsval 

 Starfsfræðsla; umsjón með framkvæmd starfsfræðslu í samstarfi við 

kennara, starfsfræðslufulltrúa og fulltrúa atvinnulífs. 
 Námskynningar; skipulag námskynninga innan skólans og undirbúningur 

og uppfræðsla nemenda fyrir stærri sameiginlegar námskynningar 
menntakerfisins. 

 Gagnasmíð, gagna- og upplýsingasöfnun og viðhald gagnabanka um nám 
og störf. 

 Miðlun og leiðsögn við notkun upplýsinga úr gagnabanka. 
 

3. Þróunarverkefni  

 Skýrslugerð 

 Skráning viðtala og viðfangsefna. 
 Úrvinnsla tölulegra upplýsinga um viðtöl og viðfangsefni. 

 Mat og áætlanagerð. 
 

1. Viðhald fagþekkingar 

 Þróun nýrra starfsaðferða. 

 Endurmenntun/símenntun. 

 Samstarf við aðra ráðgjafa og faghópa. 
 Handleiðsla/sjálfsskoðun. 

 

2. Kannanir og rannsóknir 

 Mat á starfsaðferðum. 

 Kannanir og eftirfylgni verkefna og viðfangsefna. 
 Kannanir á aðstæðum og viðhorfum ráðþega.  

 

3. Fræðsla og miðlun þekkingar 

Náms- og starfsráðgjöfum skal veitt svigrúm til að sinna: 

 Fyrirlestrum. 

 Greinaskrifum. 

 Viðtölum við fjölmiðla. 
 Fundum. 

 Nefndarstörfum. 
 Samningu fræðsluefnis í greininni. 

 Ráðstefnum. 
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Viðauki 2 – Heildræn náms- og starfsráðgjafaáætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mannauður 

Allir sem koma að 
skólastarfinu eru 
þátttakendur og 
gegna ákveðnu 
hlutverki innnan 
áætlunarinnar. 

2) Fjármagn 

Fjárhagslegur 
stuðningur er 
forsenda þess að 
áætlunin gangi upp. 

3) Stjórnvöld 
(pólítískur vilji) 

Stuðningur 
stjórnvalda er lykillinn 
að árangursríkri 

áætlun. 

1) Fræðsluáætlun  

Byggst á hæfnimarkmiðum fyrir öll 
aldursstig og leiðum til að ná þeim 

 - Starfskynningar  

 - Skólakynningar  

 - Fræðsla inni í bekki  

 - Fræðsla fyrir kennara 

 - Ráðgj afi styður við kennslu í náms- 
            og starfs fræðslu 

2) Einstaklingsáætlun  

Aðstoð við hvern nemanda vi ð að ná  
fram því besta sem í honum býr  

 - Mat (t.d.  sálfræðil. próf)  

 - Leiðsögn (t.d. út frá mati) 

 - Staða og eftirfylgni 

 - Samstarf vi ð for eldra 

3) Persónuleg ráðgjöf 

Aðstoð við nemendur með ýmis 
vandamál  

 - Persónuleg ráðgjöf (hóp- eða ei n-    
          staklingsráðgj öf  

 - Vísun á aðra aðstoð 

 - Ráðgjöf við foreldr a, kennara o.fl.  

4) Samráðsáætlun 

Stuðningskerfi sem s tyður vi ð hina 
þættina og felur í sér stjórnunarþætti 
sem auka virkni, gæði og árangur  

 - Rannsóknir og þr óun  

 - Fagleg þróun 

 - Samband við opinbera aðila   

 - Upplýsingar til starfsfólks og  
            al mannatengsl  

 - Nefndir og fagr áð  

 - Stjórnun og fr amkvæmd     

   námsráðgjafaráætlunar  

 - Samábyr gð skólastarfsins.  

1) Hugmyndafræði  

• Felur í sér meginmarkmið 
áætlunarinnar og leiðir til að ná 
þeim. 

• Leggur áherslu á miðlægni 
áætlunarinnar í aðalnámskrá. 

• By ggst á alhliða og 
þroskamiðuðu námsferli. 

2) Rökstuðningur 

• By ggst á þarfagreiningu og 
fræðakenningum. 

• Ráðgjöf og f ræðsla eru jaf n-
mikilvægir þættir sem gef a 
öllum nemendum tækifæri til að 
ef la hæfni sína. 

• Lagaleg stoð náms- og 
starfsfræðslu: 

• Grunnskólalög 

• Jafnréttislög 

• Barnasáttmáli 
• Lífsleikninámskrá 

3) Forsendur 

• Þær meginreglur sem móta og 
stýra áætluninni. 

Segir til um hvaða 

hæf ni er talin mikilvæg 

að nemendur á hverju 

aldursstigi nái með 

tilliti til námskrár, 

þarf agreiningar og 

fræðakenninga. 

Áætlun Viðmið 

Úrræði  Framkvæmd Innihald 

Hæfnimark

mið 

Úrræði 

Stjórn og mat 

Stjórn og mat 

1) Áætlun 

Stjórnun ráðgjafar 

Stýrinefnd 

Ráðgjaf arnefnd 

2) Hönnun 

Ramminn 

Forgangsröðun 
áætlunar 

Tímaskipting 

3) Framkvæmd 

Starfslýsingar 

Stjórnun áætlunar 
Dagatal 

4) Mat 

Ferlimat 

Mat á starfsfólki 

Árangursmat 

5) Úrbætur 

Endurskoðun 
áætlunar 

Endurhönnun 
áætlunar 
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Viðauki 3 – Bréf til foreldra/forráðamanna 

 

 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Ég heiti Jóhanna Einarsdóttir og er MA-nemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna verkefni sem er hluti af meistararitgerð minni og 

samanstendur af viðtölum við nemendur sem lokið hafa grunnskóla. Markmiðið 

með rannsókninni er að skoða þá þjónustu sem námsráðgjafar í grunnskólum 

veita nemendum sínum, heyra upplifun þeirra og hvort ráðgjöfin skili sér til 

þeirra.   

 

Með þessu bréfi óska ég eftir samþykki þínu/ykkar til þess að taka viðtal við 

unglinginn þinn. Fullum trúnaði er heitið og ekki verður hægt að rekja 

rannsóknarniðurstöður til einstakra nemenda eða skóla. 

 

Bestu kveðjur, 

með von um góðar undirtektir 

 

Jóhanna Einarsdóttir 

 

 

□ Ég samþykki  

□ Ég gef ekki samþykki mitt 

 

 

Nafn unglings: _______________________________________________ 

 

 

 

Nafn foreldris/forráðamanns: ______________________________________ 
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Viðauki 4 – Bréf til þátttakenda 

 

 

 

Ég heiti Jóhanna Einarsdóttir og er MA-nemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna verkefni sem er hluti af meistararitgerð minni og 

samanstendur af viðtölum við nemendur sem lokið hafa grunnskóla.  Markmiðið 

með rannsókninni er að skoða þá þjónustu sem námsráðgjafar í grunnskólum 

veita nemendum sínum, heyra upplifun þeirra og hvort ráðgjöfin skili sér til 

þeirra.   

 

Með þessu bréfi óska ég eftir samþykki þínu til þess að taka upp viðtalið, en 

upptökunni verður eytt að afritun lokinni. Fullum trúnaði er heitið, nöfnum á 

persónum og staðsetningu er breytt en ég á eftir að taka viðtöl við fleiri nemendur 

og setja saman í eina heild í lokaritgerð mína við HÍ.  

 

 

 

□ Ég samþykki  

 

 

Undirskrift: _______________________________________________ 
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