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Náms- og 
starfsráðgjafar

Náms- og starfsráðgjöf alla ævi
Jónína Kardal hefur verið formaður Félags náms- og starfsráðgjafa frá því í vor. Hún hefur lengi tekið þátt í virku 
starfi félagsins og var áður formaður 2004-2006. Félagið heldur upp á 40 ára afmæli sitt um þessar mundir. 2

Jónína Kardal er formaður Félags náms- og starfsráðgjafa en félagið heldur upp á afmæli sitt um þessar mundir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Félag náms- og starfsráðgjafa hefur 
stækkað mikið frá stofnun þess 
fyrir fjörutíu árum. „Í upphafi 
voru stofnfélagar sjö talsins og 
hét þá Félag námsráðgjafa. Fjöldi 
félagsmanna hefur vaxið í takt 
við aðgengi að menntun á sviði 
náms- og starfsráðgjafar í gegnum 
Háskóla Íslands og svo hafa félagar 
menntað sig erlendis. Til marks um 
þróun félagsins breytti það nafni 

sínu í Félag náms- og starfsráðgjafa 
til að leggja áherslu á heildræna 
sýn á náms- og starfsferilinn og 
þau viðfangsefni og verkefni sem 
einstaklingur fæst við. Það er 
mikill mannauður fyrir hendi í 
félaginu, menntaðir sérfræðingar 
á sviði náms- og starfsráðgjafar, 
náms- og starfsfræðslu og starfs-
þróunar einstaklinga,“ útskýrir 
Jónína en félagsmenn eru um 300 

í dag og starfa á mjög fjölbreyttum 
vettvangi, allt frá því að starfa 
innan menntakerfisins, þar með 
talið innan sí- og endurmenntunar, 
og í opinberum stofnunum, eins 
og Vinnumálastofnun og VIRK. 
Þó nokkrir félagsmenn starfa sjálf-
stætt.

Aðgengi alltaf að verða betra
„Það er mat Félags náms- og starfs-

ráðgjafa að auka verði markvissa 
náms- og starfsráðgjöf og náms- og 
starfsfræðslu innan skólastiganna 
þriggja og úti á vinnumarkaðnum. 
Aðgengi að upplýsingum um þróun 
vinnumarkaðar og framtíðar-
horfur samhliða upplýsingum um 
framboð menntunar er einn af 
grunnþáttum í náms- og starfs-
vali einstaklinga. Við horfum með 
ánægju til vefsins naestaskref. is 

sem Fræðslumiðstöð atvinnulífs-
ins hefur þróað og namsogstorf. is 
í umsjón Iðunnar fræðsluseturs.  
Þeir eru mjög mikið notaðir af bæði 
almenningi og náms- og starfsráð-
gjöfum. 

Eitt aðalverkfærið okkar er við-
talstækni og að hlusta, hlusta á þá 
sögu sem ráðþeginn segir, átta sig 
á hvaða áskoranir viðkomandi er 
að fást við, fræða og efla færni 



„Það er 
fagnaðarefni að 
í nýrri mennta-
stefnu stjórn-
valda til 2030, 
Framúrskarandi 
menntun alla 
ævi, er náms- og 
starfsráðgjöf 
meðtalin í einni 
af fimm stoðum 
sem styðja 
við framtíðar-
sýnina,“ segir 
Jónína.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Dagur náms- og starfsráðgjafar  
er 20. október 2021

Dagur náms- og starfsráðgjafar á Íslandi er nú 
haldinn í fimmtánda sinn. Til hans var stofnað 
árið 2006 af Félagi náms- og starfsráðgjafa 
en tilgangur dagsins er að vekja athygli lands-
manna á þessari tegund ráðgjafar og hvar hana 
er að finna ásamt því að kynna helstu strauma 
og stefnur í fag- og fræðigreininni. 

Meginmarkmið náms- og starfsráðgjafar er 
að efla vitund einstaklinga um hæfileika sína, 
viðhorf og áhuga þannig að þeir geti notið sín í 
námi og starfi. Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda 
fólki, á hvaða aldri sem er og við hvaða aðstæð-
ur sem er, að átta sig á styrkleikum sínum, færni 
og áhuga til að eiga hægara með að ákveða 
stefnu í námi og starfi. 

Náms- og starfsráðgjöf er lögbundin þjónusta 
og mikilvægt að tryggja aðgengi að henni, hvar 
sem maður er staddur á sínum náms- og starfs-
ferli. „Að mínu mati er þetta rökrétt því eitt af 
meginverkefnum einstaklings í lífinu er að taka 
ákvarðanir um nám og störf og finna sína leið,“ 
segir Jónína Kardal, formaður félagsins.

Alþjóðasamfélagið leggur mikla áherslu á 
aðgengi að náms- og starfsráðgjöf og sérhæfða 
þjónustu er varðar starfsferilsþróun fyrir þegna 
sína sem leið til að stuðla að því að einstakling-
ar verði færari í að stjórna náms- og starfsferli 
sínum auk þess að ýta undir félagslegt réttlæti.

Það er fagnaðarefni að í nýrri menntastefnu 
stjórnvalda til 2030 undir kjörorðinu Framúr-
skarandi menntun alla ævi er náms- og starfs-
ráðgjöf meðtalin í einni af fimm stoðum sem 
styðja við framtíðarsýnina, hæfni fyrir fram-
tíðina.

til að stýra sínu fleyi, ef svo má 
að orði komast, þannig að þeir séu í 
stakk búnir til að stjórna náms- og 
starfsferli sínum,“ segir Jónína en 
hún hefur lengi verið virk í starfi 
Félags náms- og starfsráðgjafa. 
Hefur meðal annars skrifað tals-
vert um málefni náms- og starfs-
ráðgjafar, tekið þátt í nefndar-
störfum vegna siðareglna fyrir 
félagsmenn og átt faglegt samstarf 
um málefni stéttarinnar.

Þegar Jónína er spurð hvort 
félagsmenn séu yfirleitt virkir í 
starfi félagsins svarar hún: „Enginn 
maður er eyland og það skiptir 
mjög miklu máli að eiga faglegan 
vettvang. Það hefur ekki legið á 
þeirra liði þegar stjórn hefur kallað 
eftir áliti á málefnum tengdum 
náms- og starfsráðgjöf eða kallað 
eftir þátttöku félagsins í stefnu-
mótandi málum tengdum faginu.“

Afmælisdagskrá 28. október
Hvernig ætlið þið að halda upp á 
afmælið?

„Félag náms- og starfsráðgjafa 
mun halda upp á afmæli sitt með 
því að varpa sterku ljósi á náms- og 
starfsráðgjöf, hversu mikilvægt það 
er fyrir einstaklinginn og þjóð-
félagið að hafa aðgang að slíkri 
þjónustu. Við ætlum að halda upp 
á afmælið með margvíslegum 
hætti sem felst í því að gera starf 
félagsins sýnilegra og þar með 
náms- og starfsráðgjöf. Við boðum 
til dagskrár fyrir félagsmenn í 
tilefni af Degi náms- og starfsráð-
gjafar 28. október. Dagskráin fyrir 
hádegi er opin öllum í gegnum 
streymi. Ég vil sérstaklega benda 
á lykilfyrirlestur Tristram Hooley, 
prófessors við Inland Norway Uni-
versity of Applied Sciences, sem fer 
fram á ensku: Why we need career 
guidance in the post-pandemic era. 
Hann fjallar um mikilvægi náms- 
og starfsráðgjafar alla ævi, sérstak-
lega á þessum breyttu tímum í 
kjölfar Covid-19 faraldursins ásamt 
því að benda á hvernig hægt er að 
nýta stafrænar og rafrænar leiðir 
við upplýsingagjöf,“ segir hún.

Mikilvægt starf
Jónína útskrifaðist frá Háskóla 
Íslands með diplómanám í náms- 
og starfsráðgjöf 1995 og lauk 
meistaranámi í ráðgjafarsálfræði 
frá University of Minnesota. „Ég 
starfa sem náms- og starfsráð-
gjafi og verkefnastjóri við Háskóla 
Íslands. Þegar ég lít um öxl á 
minn náms- og starfsferil þá sé ég 
hvernig aðstæður, tækifæri og fyrri 
menntun mín leiddi mig inn í þetta 
fag. Ég er með B.Ed.-próf í grunninn 
og í gegnum kennslureynslu mína 
sá ég hversu mikilvægt það var 
fyrir ungmenni að hafa vitneskju 
um fjölbreytt tækifæri til náms og 
starfs í gegnum náms- og starfs-
fræðslu og þar með geta mótað sína 
lífsstefnu.“

Af hverju valdir þú þetta nám?
„Já, þetta er mjög góð spurning 

og ein af kjarnaspurningum í 
náms- og starfsráðgjafarstarfinu. 
Ég vildi mennta mig betur á þessu 
fagsviði og öðlast sérfræðiþekk-
ingu. Ég sá þarna tækifæri til að 
öðlast sérhæfingu á fagsviðinu, 
koma heim, miðla og taka þátt í 
að efla fagið og starfið hér heima,“ 
svarar Jónína.

„Margt hefur breyst frá því ég 
útskrifaðist. Stærsta breytingin er 
sú að starfsheitið náms- og starfs-
ráðgjafi hlaut lögverndun árið 
2009 og endurspeglar mikilvægi 
fagþekkingar og þess að tryggja 
gæði ráðgjafar. Fjölbreytni náms-
framboðs hefur vaxið til muna og 
gerðar eru auknar kröfur um að 
einstaklingar sinni endurmenntun 
alla ævina. Þessar aðstæður sem 
felast í síbreytilegum vinnumark-
aði, breyttum kröfum atvinnu-
lífsins til hæfni og stafræn bylting 
kallar á að hver og einn öðlist hæfni 
til að stjórna náms- og starfsferli 
sínum. Þá má segja að ævilöng 
náms- og starfsráðgjöf komi til 
skjalanna,“ segir hún.

„Margvísleg aðferðafræði hefur 
þróast til að styðja betur við 
einstaklinga og horft er meira til 
menntunar á starfsvettvangi, bæði 
formlegrar og óformlegrar. Ég vil 
nefna tilkomu raunfærnimats en 
það er leið til að meta þá færni og 
þekkingu sem öðlast má á vinnu-
markaði. Það eru náms- og starfs-
ráðgjafar á símenntunarstöðvum 
sem hafa verið að vinna í þessum 
málum undir forystu Fræðslumið-
stöðvar atvinnulífsins.

Aðgengi að náms- og starfsráð-
gjöf hefur einnig breyst í takt við 
tæknina og stafræna byltingu. 
Náms- og starfsráðgjafar, eins 
og svo margar aðrar fagstéttir, 
umbyltu starfsháttum sínum á 
Covid-tíma og nýttu sér stafræna 
tækni til að styðja við ráðþega 
sína og færa þjónustuna nær 
þeim. Aðgengi að upplýsingum 
hefur breyst til batnaðar til dæmis 
með vefnum naestaskref.is sem 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 
hefur leitt þróun á og nýtist öllum 
sem vilja fræðast um nám og störf. 
Það skiptir mjög miklu máli að 
hafa aðgengi að vel framsettum 
upplýsingum og vönduðum um 
nám og störf, það styður við ein-
staklinginn í sínum ákvarðana-
tökum um framtíðarskref.“

Unnið í lausnum
Þegar Jónína er beðin að lýsa starfi 
náms- og starfsráðgjafa og hvað sé 
skemmtilegast við það segir hún: 
„Starf í náms- og starfsráðgöf er 
jafn fjölbreytt og ráðþegahópur-
inn. Eðli verkefna í náms- og starfs-
ráðgjöf er mismunandi eftir því á 
hvaða vettvangi er unnið. Náms- 
og starfsráðgjafar eru talsmenn 
sinna ráðþega og styðja þá í að ná 
markmiðum sínum og árangri í 
námi og starfi. Í hnotskurn snýst 
starfið um samskipti, að nálgast 
einstaklinginn þar sem hann er, 
hlusta, styðja og vinna að lausnum 
sem viðkomandi getur fylgt eftir.

Það sem mér finnst skemmti-
legast er að fá að hlusta á sögur 
fólks, það treystir mér fyrir ýmsu 
er við kemur upplifun þeirra af 
menntun og starfsreynslu. Það er 
að reyna að finna svör við stórum 
spurningum: Hvað á ég að gera 
núna? Hvað vil ég verða eða gera í 
framtíðinni? Hvernig kemst ég út 
á vinnumarkaðinn? Síðan aðstoða 
ég viðkomandi við að sjá málin út 
frá ýmsum sjónarhornum, bendi 
á upplýsingar til stuðnings og 
viðkomandi fer að vinna í sínum 
málum og verða sjálfstæðari. 
Starfsvettvangur náms- og starfs-
ráðgjafa er auk þess fjölbreyttur, 
innan menntakerfisins, á símennt-
unarstöðvum, vinnumiðlununum, 
og í fyrirtækjum.

Mikilvæg samvinna er á milli 
náms- og starfsráðgjafa og fyrir-
tækja. Jónína segir hana mikil-
væga. „Hún er helst í tengslum við 
verknám og iðn- og tækninám. 
Ein grunnstoð í náms- og starfs-
fræðslu er að vera í samvinnu við 
vinnumarkaðinn og atvinnulífið 
þannig að nemendur, hvar sem 
þeir eru staddir í námi, fái raun-
hæfa mynd af starfsvettvöngum 
og hvers konar menntun og hæfni 
liggur þar að baki. Hér má gera 
mun betur og það er von mín að 
það rætist með aðgerðaáætlunum 
menntastefnu 2030,“ segir hún.

Með brennandi áhuga á faginu
Jónína hefur brennandi áhuga á 
faginu og áhrifamætti þess. Náms- 
og starfsráðgjöf hefur svo marg-
víslega snertifleti hvað samfélagið 
varðar. Hún segist vera forvitin að 
eðlisfari og njóta þess að uppgötva 
nýja hluti, prófa nýjar aðferðir í 
starfi og ekki síst að nýta tækni 
í náms- og starfsráðgjöf. „Að sjá 
hvernig það getur stutt undir fram-
þróun í faginu og þjónustu í náms- 
og starfsráðgjöf. Ég hef notið þeirrar 
gæfu að starfa við það sem ég hef 
menntað mig til og starfa á vinnu-
stað þar sem ég upplifi  suðupott 
fræða og framkvæmda og tengsl við 
atvinnulífið sterk,“ segir hún.

Jónína er fjölskyldumanneskja, 
gift og á tvær dætur á framhalds-
skólaaldri. „Ég hef mjög gaman 
af blaki, tók þátt í Öldungablaki. 
Svo er magnað að ég finn að 
áherslur hvað áhugamál varðar 
eru að breytast. Hef mjög gaman 
af nýjungum eins og hlaðvarpi og 
hvers konar miðlun,“ segir hún 
aðspurð um áhugamálin fyrir utan 
vinnuna. n

Þeir sem vilja fræðast nánar um 
starfið og félagið geta farið inn 
á heimasíðuna fns.is eða senda 
fyrirspurn á fns@fns.is

Við boðum til 
dagskrár fyrir 

félagsmenn í tilefni af 
Degi náms- og starfsráð-
gjafar 28. október. Dag-
skráin fyrir hádegi er 
opin öllum í gegnum 
streymi. 
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Á næstu árum 
munu störf breyt-

ast mikið og við þurfum 
fleiri nemendur sem 
velja iðn-, tækni- og 
listnám. Því finnst mér 
mikilvægt að opna augu 
nemenda fyrir mögu-
leikunum sem slíkt nám 
getur veitt þeim.

Nám er lífsstíll og 
því er mikilvægt 

að nemendur kunni að 
verkefnastýra náminu 
sínu, með góðri tíma-
stjórnun, markmiða-
setningu, forgangs-
röðun, góðum 
vinnu venjum og heil-
brigðu líferni. 

Heimir Haraldsson er náms- 
og starfsráðgjafi við Mennta-
skólann á Akureyri og 
stjórnarmaður í FNS. Hann 
hefur um 15 ára reynslu í 
faginu og hefur starfað á 
mörgum vettvöngum.

Heimir segir að það vera fjöl-
breytnina sem hafi heillað hann 
við þetta fag. „Að fá tækifæri til 
að vinna með einstaklingum og 
hópum í að efla eigin færni í að 
takast á við verkefni sem lúta 
að námi, starfi eða persónulega 
lífinu,“ útskýrir hann. Viðfangs-
efni náms- og starfsráðgjafa eru 
afar fjölbreytt. Við sinnum ein-
staklingsráðgjöf og hópráðgjöf. 
Ef ég tala fyrir framhaldsskólann 
þá hefur andlegri heilsu nemenda 
hrakað undanfarin ár og við 
aðstoðum nemendur við að takast 
á við það. Nám er lífsstíll og því er 
mikilvægt að nemendur kunni að 
verkefnastýra náminu sínu, með 
góðri tímastjórnun, markmiða-
setningu, forgangsröðun, góðum 
vinnuvenjum og heilbrigðu líferni 
en nemendur leita til náms- og 
starfsráðgjafa með þessi mál. Við 
styðjum nemendur til sjálfstæðis 
og reynum að efla seiglu með því 
að benda á aðferðir sem skipta 
máli í skóla sem og í atvinnulífi,“ 
segir hann.

Þegar Heimir er spurður að 
hvaða leyti það skipti máli að leita 
aðstoðar hjá náms- og starfsráð-
gjafa, svarar hann: „Við leitum 
leiða til að bæta stöðu einstaklinga 
með því að fjárfesta í sjálfum sér, 
fjárfestingu sem aldrei verður 

tekin frá þeim. Þessi fjárfesting 
gæti til dæmis verið að fara í nám, 
skipta um starf, efla sjálfsmyndina, 
bæta lífsleiknina, bæta vinnu-
brögð, læra verkefnastýringu og 
allt þar á milli. Náms- og starfs-
ráðgjafi segir engum að gera neitt 
heldur styður við einstaklinga í því 
sem þeir vilja breyta.“

Líðan nemenda í hinu daglega 

starfi og persónuleg málefni koma 
heldur betur á borð náms- og 
starfsráðgjafa. „Það er ekki hægt 
að aðskilja líðan eða persónuleg 
málefni frá námi eða starfi. Traust 
og trúnaður eru lykilatriði í okkar 
starfi og líðan einstaklinga hefur 
áhrif á það hvernig ráðgjöf við 
veitum og hver markmiðin eru 
með ráðgjöfinni,“ segir Heimir 

og bætir við að náms- og starfs-
ráðgjafar starfi á sem flestum 
sviðum atvinnulífsins. „Má þar 
meðal annars nefna skólakerfið, 
Vinnumálastofnun og í mannauðs-
teymum fyrirtækja. Náms- og 
starfsráðgjafar skipta miklu máli 
fyrir atvinnulífið. Nám og störf 
framtíðarinnar eru alltaf að taka 
stórstígum breytingum. Störf eru 

að hverfa og ný störf að koma í 
staðinn. Til þess að atvinnulífið 
geti fylgt þeim breytingum sem 
fram undan eru þarf í sífellu að efla 
færni starfsmanna með endur-
menntun og fræðslu og þar geta 
náms- og starfsráðgjafa spilað 
lykilhlutverk,“ segir Heimir.

Þegar hann er spurður um 
eftirminnilegt atvik í sínu starfi er 
hann ekki seinn til svars: „Nem-
endur á leið í sjúkra- og upptöku-
próf, ca. 40 nemendur, og ég fór 
að kanna líðan þessara nemenda. 
Allir frekar stressaðir en á þeim 
tímapunkti tókst mér að ganga á 
glervegg af miklum þunga í votta 
viðurvist sem varð til þess að 
brúnin á nemendum léttist mjög 
mikið. Þetta var sennilega mitt 
besta ráð við prófkvíða því allir 
nemendur stóðust sín próf eftir 
þessa uppákomu.“ n

Styðjum nemendur til sjálfstæðis

Heimir Haraldsson er náms- og starfsráðgjafi við Menntaskólann á Akureyri.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN NÍELSSON

Ásthildur G. Guðlaugsdóttir, 
náms- og starfsráðgjafi í 
Kársnesskóla, segir gott og 
gagnlegt fyrir nemendur að 
fá fræðslu um námsmögu-
leika og framtíðarstörf að 
grunnskóla loknum.

„Mér hlýnar alltaf um hjartarætur 
þegar ég finn að starfið mitt skiptir 
máli fyrir nemendur,“ segir Ást-
hildur um það sem gefur henni 
mest í starfinu.

„Ég gleðst líka alltaf sérstaklega 
þegar ég hitti nemendur sem ein-
hverra hluta vegna hafa átt erfitt 
uppdráttar í skólakerfinu en með 
elju hafa fundið sinn vettvang í 
námi eða starfi, og eru að blómstra 
þar.“

Samskiptin heilla mest
Ásthildur heillaðist af náms- og 
starfsráðgjöf eftir að hafa fengið 
kynningu á starfinu á lokaári sínu í 
Kennaraháskólanum.

„Svo liðu reyndar mörg ár þar til 
ég dreif mig í námið en nú er ég að 
byrja mitt fjórtánda ár sem náms- 
og starfsráðgjafi,“ segir Ásthildur, 
sátt og sæl í sínu starfi.

„Það eru samskiptin sem heilla 
mig mest við fagið. Að fá að kynn-
ast fjölbreyttri f lóru nemenda og 
fá að vinna með þeim í að þroskast 
og eflast. Starfið er alveg gríðar-
lega fjölbreytt og enginn dagur er 
eins. Þess utan kynnist maður svo 
mörgu góðu fólki, samstarfsmönn-
um, foreldrum og öðrum náms- og 
starfsráðgjöfum sem eru að vinna 
fjölbreytt störf um allan bæ.“

Ráðgjöf mikilvæg nemendum
Ásthildur telur víst að margir geri 
sér ekki grein fyrir hversu víða í 
atvinnulífinu má finna náms- og 
starfsráðgjafa, né hversu fjöl-
breytt störf þeirra eru.

„Í mínu starfi, sem grunn-

skólaráðgjafi, veiti ég nemendum 
meðal annars ráðgjöf og stuðning 
vegna líðan þeirra, ég aðstoða 
og ráðlegg nemendum varðandi 
námstækni, veiti náms- og starfs-
fræðslu, og aðstoða nemendur 
við að efla náms- og félagslegan 
þroska sinn. Verkefnin hafa í raun 
ekki breyst mikið frá því ég hóf 
störf en auðvitað eru sífellt að 
bætast við ýmis tæki og tól sem 
við getum nýtt í starfinu,“ upp-
lýsir Ásthildur.

Hún segir náms- og starfsráð-
gjöf gríðarlega mikilvæga fyrir 
grunnskólanemendur.

„Nemendur þurfa fræðslu 
um hvaða störf eru í boði úti í 
atvinnulífinu til að geta tekið far-
sælar ákvarðanir um nám og störf 
í framtíðinni. Þeir þurfa líka leið-
sögn um hvaða nám leiðir þá að 
þeim störfum, en jafnframt hvort 
námið og starfið falli að þeirra 
áhugasviði.“

Starfamessan gagnleg
Ásthildur hefur ásamt öðrum 
náms- og starfsráðgjafa í Kópa-
vogi staðið nokkrum sinnum 
fyrir svokallaðri Starfamessu fyrir 
nemendur.

„Þar geta foreldrar og fyrirtæki 
komið og kynnt starfið sitt og ég er 
sannfærð um að slíkar kynningar 
geta opnað augu margra nemenda 
fyrir tækifærum í framtíðinni. 
Það er einmitt stór hluti starfsins 
að fræða nemendur um nám og 
störf að loknum grunnskóla og ég 
er sannfærð um að viðburður eins 
og Starfamessur og samstarf við 
atvinnulífið séu góð leið til þess. Á 
næstu árum munu störf breytast 
mikið og við þurfum fleiri nem-
endur sem velja iðn-, tækni- og list-
nám. Því finnst mér mikilvægt að 
opna augu nemenda fyrir mögu-
leikunum sem slíkt nám getur veitt 
þeim,“ segir Ásthildur.

Unglingar nýta sér ráðgjöf mest
Nemendur á öllum stigum grunn-
skólans nýta sér þjónustu Ást-
hildar, en unglingar nýta sér þó 
námsráðgjöfina mest.

„Unglingarnir eru mikið að velta 
fyrir sér námi að loknum grunn-
skóla og því hvernig þeir geta bætt 
sig í náminu,“ greinir Ásthildur frá.

Sjálf segist hún hafa viljað hafa 
aðgang að náms- og starfsráðgjafa 
á sínum grunnskólaárum.

„Já, ég fylgdi bara straumnum og 
vissi ósköp fátt um möguleikana 
sem buðust að loknum grunn-
skóla. Því hefði verið bæði gagnlegt 
og gott að fá fræðslu um nám og 
möguleg framtíðarstörf eftir að 
grunnskólanum lauk,“ segir Ást-
hildur.

Hún sendir kærar afmælis-
kveðjur til félagsins á þessum 
tímamótum og á sér einlæga 
afmælisósk.

„Hún er sú að starfsemin haldi 
áfram að eflast og að félagsmenn 
verði sýnilegir á sem flestum 
sviðum atvinnulífsins.“ n

Gott að sjá nemendur blómstra

Ásthildur G. Guðlaugsdóttir er náms- og starfsráðgjafi í Kársnesskóla. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Úrræði í námi og 
prófum eru í stöð-

ugri þróun þar sem 
nemendahópurinn 
verður sífellt fjölbreytt-
ari og fleiri tæknilausnir 
eru tiltækar.

Náms- og starfsráðgjöf 
Háskóla Íslands byggir á 
40 ára grunni. Meginmark-
miðið er að styðja fólk við að 
þróa eigin starfsferil.

Náms- og starfsráðgjafar sem starfa 
hjá Náms- og starfsráðgjöf Háskóla 
Íslands (NSHÍ) veita einstaklingum 
heildstæða ráðgjöf og þjónustu frá 
því að þeir íhuga nám við skólann 
og þar til nemendur ljúka námi og 
stefna út í atvinnulífið, segir María 
Dóra Björnsdóttir, deildarstjóri hjá 
NSHÍ og doktor í náms- og starfs-
ráðgjöf. „Meginmarkmiðið er að 
aðstoða einstaklinga við að átta 
sig á hvaða markmið þeirra hafa, 
eða vilja setja sér, varðandi nám og 
framtíðarstörf, það er að styðja fólk 
við að þróa eigin starfsferil. Náms- 
og starfsráðgjafar bjóða upp á ein-
staklingsviðtöl og námskeið, nýta 
samfélagsmiðla til að koma fræðslu 
á framfæri við nemendur, taka þátt 
í ýmsum samstarfsverkefnum, 
eiga fulltrúa í erlendu samstarfi og 
margt fleira.“

NSHÍ hét upphaflega Námsráð-
gjöf Háskóla Íslands (NHÍ) og var 
stofnuð árið 1981. „Lengi vel veittu 
námsráðgjafar HÍ upplýsingar 
og ráðgjöf um nám í framhalds-
skólum ásamt því að þjónusta 
verðandi og skráða háskólastúd-
enta. Með tilkomu diplómanáms 
í námsráðgjöf árið 1991 og fjölgun 
menntaðra námsráðgjafa í skóla-
kerfinu fjaraði þjónusta tengd 
framhaldsskólastiginu eðlilega 
út. Um svipað leyti og starfsheitið 
náms- og starfsráðgjafi fékk lög-
verndun samkvæmt lögum frá 
2009 var heiti NHÍ breytt NSHÍ.“

Meiri áhersla á starfsráðgjöf
Starfsemi NSHÍ hefur þróast mikið 
undanfarna tvo áratugi þó að 
kjarninn sé í grunninn svipaður 

segir María. „Við bjóðum upp á 
náms- og starfsráðgjöf, úrræði 
í námi og prófum og sálfræði-
þjónustu. Það sem hefur aðallega 
breyst er fjölbreytni þjónustunnar 
og stafræn þróun hennar. Til dæmis 
er nú meiri áhersla á starfsráðgjöf 
en var fyrir tveimur áratugum sem 
birtist meðal annars í vinnustofum 
tengdum atvinnuleit, tilkomu 
Tengslatorgs Háskóla Íslands og 
Atvinnudögum fyrir háskólanem-
endur. Úrræði í námi og prófum eru 
í stöðugri þróun þar sem nemenda-
hópurinn verður sífellt fjölbreyttari 
og fleiri tæknilausnir eru tiltækar.“

Sálfræðiþjónusta hefur auk þess 

verið efld verulega undanfarin 
misseri með fleiri stöðugildum 
sálfræðinga, HAM-námskeiðum 
og sálræktarhópum, bætir hún við. 
„Að lokum er aðgengi að þjónustu 
náms- og starfsráðgjafa mikið og 
fjölbreytt. Nemendur og allir sem 
íhuga nám við skólann geta nú valið 
að bóka viðtal á staðnum, fá viðtal 
í fjarfundarbúnaði eða símaviðtal. 
Auk þess svara náms- og starfsráð-
gjafar fyrirspurnum í netspjalli og 
tölvupósti.“

Lagt mikið af mörkun
Í ár eru 40 á frá því Náms- og starfs-
ráðgjöf Háskóla Íslands var stofnuð 

og verður ýmislegt gert af því 
tilefni. „Við ætlum meðal annars að 
vekja athygli á því mikilvæga starfi 
sem fram fer hjá NSHÍ en við höfum 
verið leiðandi á mörgum sviðum og 
lagt mikið af mörkun við að móta 
fagstétt náms- og starfsráðgjafa á 
Íslandi. Í rúm 20 ár fóru allir nem-
endur í diplómanámi í námsráðgjöf 
í starfsþjálfun hjá okkur. Auk þess 
hafa náms- og starfsráðgjafar og 
sálfræðingar NSHÍ sinnt stunda-
kennslu og verið meðleiðbeinendur 
í lokaverkefnum svo fátt eitt sé 
nefnt. Svo er aldrei að vita nema 
starfsfólk NSHÍ geri sér dagamun 
eða bjóði til fagnaðar.“

Stöðugar breytingar
María hóf störf hjá NSHÍ árið 
1999 þegar hún hét Námsráð-
gjöf Háskóla Íslands. „Það sem 
vakti áhuga minn á diplómanámi 
í námsráðgjöf var að læra að 
aðstoða einstaklinga við að átta sig 
á styrkleikum þeirra, viðhorfum 
og áhuga þannig að þeir ættu 
hægara með að marka sér stefnu í 
námi og starfi. Frá því ég hóf störf 
hér fyrir rúmum tveimur ára-
tugum hef ég tekið þátt í ýmsum 
breytingum á þjónustunni, fyrst 
sem náms- og starfsráðgjafi og 
síðan sem deildarstjóri.“

Hún á von á því að fagið eigi 
eftir að þróast mikið á næstu 5-10 
árum. „Ný störf eru sífellt að verða 
til og önnur breytast mikið eða 
hverfa. Það þýðir að fólk almennt 
þarf að sinna ævilangri endur- og 
símenntun til að viðhalda starfs-
hæfni sinni og getu til að stjórna 
starfsferlinum. Ég geri því ráð fyrir 
að markviss endur- og símenntun 
verði lykilatriði fyrir starfandi 
náms- og starfsráðgjafa.“ n

Fjölbreyttari þjónusta og fleiri stafrænar lausnir 

María Dóra Björnsdóttir, deildarstjóri hjá NSHÍ og doktor í náms- og starfsráðgjöf.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Arnar Þorsteinsson hefur 
gríðarlega reynslu í náms- og 
starfsráðgjöf og segir Íslend-
inga stadda á spennandi 
tímamótum þegar kemur 
að nýtingu internetsins og 
alhliða upplýsingamiðlun 
um störf og námsleiðir.

Arnar lauk námi í náms- og starfs-
ráðgjöf um aldamótin 2000 og eftir 
það starfaði hann hjá grunnskóla 
í 13 ár. „Ég hafði alltaf langmestan 
áhuga á því sem fellur undir náms- 
og starfsfræðslu, þá að ræða við 
ungt fólk um fjölbreytileika náms-
leiða og tengingu þess við atvinnu-
lífið.

Árið 2013 gafst mér tækifæri til 
að koma að gerð upplýsingavefs um 
nám og störf. Það tækifæri hefur 
undið upp á sig og hef ég starfað 
að tengdum verkefnum síðan. Þar 
vinn ég að tveimur vefjum, naesta-
skref.is og svo namogstorf.is. Nám 
og störf er haldið úti af Iðunni 
fræðslusetri, Rafmennt og Sam-
tökum iðnaðarins,“ segir Arnar.

Næsta skref
Næsta skref er starfrækt af 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 
„Vefurinn var opnaður árið 2018 
í núverandi mynd og höfum við 
verið að breyta honum og bæta 
síðan. Vefurinn er, líkt og sam-
bærilegir vefir flestra OECD-ríkja í 
kringum okkur, almennur upplýs-
ingavefur um námsleiðir og störf, 
hugsaður til að hjálpa við upplýs-
ingaleit og aðstoða fólk við upplýst 
námsval og að efla sig í starfi.

Vefurinn er mikið notaður og 
heimsóttu hann hátt í 60.000 

manns á síðasta ári. Í upphafi var 
vefurinn hugsaður fyrir fullorðið 
fólk sem hafði ekki lokið námi 
á framhaldsskólastigi. Þegar við 
horfðum á sambærileg erlend 
vefsvæði sáum við að svona vefur 
gæti höfðað til mun breiðari hóps 
en svo. Núna eru flestir notendur 
fólk á þrítugsaldri þó svo að fólk á 
öllum aldri virðist nýta sér vefinn. 
Fólk er að skoða fjölbreytileikann 
sem er í boði í námsleiðum og í 
atvinnulífinu, en fólk í dag skiptir 
örar um starf en áður og er alltaf að 
bæta við sig þekkingu jafnt og þétt 
út starfsferilinn,“ segir Arnar.

Fyrirmyndirnar allt í kring
Arnar hefur birt fjölda greina um 
mikilvægi vefsvæða líkt og Næsta 
skref og Nám og störf. „Ég er að 
greina það hvert megi stefna með 
svona vefi og bera okkur saman 
við það sem nágrannaþjóðirnar 
eru að gera í upplýsingamiðlun 
og fræðslu um nám og þátttöku á 
vinnumarkaði. Ef við horfum til 
nágrannalandanna þá hafa þau, 
og sérstaklega Norðmenn, byggt 
upp mjög stórt kerfi þar sem svona 
vefsíður spila mikilvægt hlutverk. 
Norðmenn hafa stóreflt ráðgjöf og 
upplýsingamiðlun og þar talar til 
dæmis mjög vel saman rafræn ráð-
gjöf og upplýsingarnar á opinberri 
vefsíðu þeirra um nám og störf. Í 
greinunum hef ég skoðað hvort 
við gætum farið einhverjar svip-
aðar leiðir og Norðmenn í þessum 
efnum en það tekur auðvitað tíma. 
Við á Íslandi stöndum frammi fyrir 
spennandi möguleikum ef áhuga, 
vilja og kröftum okkar er beint í 
þá þátt.

Eitt af því sem þarf að gera er að 
auka fjármagn til verkefnisins. Það 
gengur eiginlega ekki að Fræðslu-
miðstöð atvinnulífsins standi ein 
að svo viðamiklu verkefni sem 
alhliða upplýsingavefur um nám 
og störf er. Ef vel á að vera þurfa 
fleiri að koma að. Draumurinn er 
vissulega að gera það sem Norð-
menn hafa gert síðustu tíu ár; að 
byggja upp alhliða vefkerfi um 
störf og námsleiðir í tengslum við 
aukna náms- og starfsráðgjöf.“

Grunnskólarnir sitja eftir
Arnar brennur auk þess fyrir 
auknu vægi náms- og starfs-
fræðslu í skólum, ekki síst 
grunnskólum. „Í Noregi er það 
skyldufag í öllum grunnskólum 
en ekki á Íslandi. Íslendingar 
hafa setið aðeins eftir og þarf að 
efla þetta fag mjög. Ég skrifaði 
grein um slíka fræðslu í 25 ára 
afmælisrit FNS árið 2007 og ef ég 
ætti að skrifa grein um sama efni 
í dag, þá myndi ég sennilega bara 
endurnýta þá grein, svo lítið hefur 
breyst síðan. Áherslan hefur verið 
annars staðar og þarna getum 
við gert miklu betur. Hér starfa 
margir hæfileika- og hugmynda-
ríkir náms- og starfsráðgjafar en 
vægi þessa þáttar í þeirra starfi í 
grunnskólunum mætti vera mun 
meira og skipulagðara. Það sár-
vantar raunar einnig heppilegt 
námsefni sem gerir ráðgjöfum í 
skólum enn erfiðara um vik. Það 
hefur hins vegar sýnt sig að náms- 
og starfsfræðsla skilar árangri en 
hana þarf að undirbúa vel í sam-
vinnu skóla og atvinnulífs,“ segir 
Arnar að lokum. n

Vilji er allt sem þarf

Arnar vill auka vægi náms- og starfsfræðslu í grunnskólum og bæta almennt 
aðgengi fólks að náms- og starfsráðgjöf.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Verkefnið hefur nú 
þegar skilað okkur 

rúmlega 15.000 störfum 
sem leiddu til þess að 
samningar hafa verið 
gerðir um ráðningar 
tæplega 7.000 atvinnu-
leitenda.
Hrafnhildur Tómasdóttir

Fulltrúar NFSY frá 
hverju landi eru 

tengiliðir inn í félag síns 
lands og geta aðstoðað 
náms- og starfsráðgjafa 
með að heimsækja 
kollega sína á Norður-
löndunum.
Greta Jessen

Félag náms- og starfsráð-
gjafa er hluti af norrænum 
samtökum náms- og starfs-
ráðgjafa, sem tilheyra 
alþjóðasamtökunum. Þetta 
samstarf snýst um að efla 
tengslanetin og deila upp-
lýsingum og hugmyndum 
sín á milli, en oft er auðvelt 
að yfirfæra hugmyndir milli 
Norðurlandanna.

„Þegar Félag náms- og starfsráð-
gjafa var stofnað árið 1981 varð 
félagið meðlimur í norrænum 
samtökum náms- og starfs-
ráðgjafa, sem heita Nordiska 
förbundet för studie- och yrkes-
vägledning (NFSY), en þau samtök 
eru aðili að alþjóðasamtökum 
náms- og starfsráðgjafa, Inter-
national Association for Edu-
cational and Vocational Guidance 
(IAEVG). Félög náms- og starfsráð-
gjafa á öllum Norðurlöndunum 
eiga sinn fulltrúa í NFSY,“ segir 
Greta Jessen, sem er fulltrúi í nor-
rænu nefndinni ásamt Margréti 
Björk Arnardóttur.

„Þessir fulltrúar félaganna 
mynda stjórn sem hittist tvisvar á 
ári. Tveir fulltrúar frá hverju landi 
sitja í stjórn og hefur hvert land 
formennsku í samtökunum í þrjú 

ár í einu,“ útskýrir Greta. „Ísland 
er núna nýbúið að afhenda Svíum 
stjórnartauminn og þeir sjá um 
formennskuna næstu þrjú árin.“

Styrkir tengslanetið verulega
„Meginmarkmið NFSY er að 
styrkja og standa vörð um 
náms- og starfsráðgjöf á Norður-
löndunum, að koma á tengslum 
og samstarfi fagfélaga í náms- og 
starfsráðgjöf og að koma fram fyrir 
hönd Norðurlandanna í alþjóðlegu 
samhengi innan alþjóðasamtak-

anna, IAEVG,“ segir Greta. „NFSY 
tókst líka að fá sinn fulltrúa inn í 
alþjóðasamtökin og nú á Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir sæti þar.

Virkir aðilar í NFSY undan-
farin ár hafa, auk Íslands, verið 
Finnland, Danmörk, Svíþjóð og 
Noregur en Færeyjar, Grænland og 
Álandseyjar hafa tekið þátt að ein-
hverju leyti og nú er verið að skoða 
áframhaldandi þátttöku þeirra,“ 
segir Greta.

„Eitt af áhersluatriðum NFSY 
er að efla tengslanet milli félags-
manna á Norðurlöndunum. 
Fulltrúar NFSY frá hverju landi eru 
tengiliðir inn í félag síns lands og 
geta aðstoðað náms- og starfsráð-
gjafa með að heimsækja kollega 

sína á Norðurlöndunum og með 
annars konar samstarf,“ segir 
Greta. „Upplýsingar um alla tengi-
liði Norðurlandanna má finna á 
heimasíðu NFSY, nfsy.org.“

Auðvelt að yfirfæra hugmyndir
„Það er löng hefð fyrir samstarfi 
milli Norðurlandanna í ýmsum 
málum. Þetta samstarf byggir á 
sameiginlegum gildum og áherslur 
eru svipaðar í málum eins og vel-
ferðar- og skólakerfinu. Því er auð-
velt að yfirfæra hugmyndir á milli 
Norðurlandanna og oft er fyrsta 
skrefið að kanna hvernig málum 
er háttað hjá nágrönnum okkar,“ 
segir Greta. „Í NFSY skiptast 
náms- og starfsráðgjafar á Norður-

löndunum líka á skoðunum og 
upplýsingum um hluti eins og til 
dæmis starfsskilyrði, reynslu og 
rannsóknir.

Norræna samstarfið hefur eflt 
samvinnu Norðurlandanna á 
síðustu árum, ásamt því að auka 
samstarfið við Nordisk Netværk 
for Boksnes Læring (NVL), sem 
er norrænt tengslanet um full-
orðinsfræðslu,“ segir Greta. „NVL 
er byggt upp á tengslanetum sem 
vinna þverfaglega yfir öll Norður-
löndin og byggir á norrænu sam-
starfsmódeli.“ n

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu NFSY: nfsy.org.

Árangursríkt 
norrænt samstarf

Greta Jessen 
segir að sam-
starf náms- og 
starfsráðgjafa 
á Norður-
löndunum skili 
margvíslegum 
ávinningi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 EYÞÓR

Hrafnhildur Tómasdóttir, 
sviðsstjóri ráðgjafar- og 
vinnumiðlunar hjá Vinnu-
málastofnun, segir verkefni 
stofnunarinnar til að vinna 
gegn atvinnuleysi bæði frjó 
og áhrifamikil. Þar má til 
dæmis nefna Nám er tæki-
færi og Hefjum störf.

Það er gríðarlegt högg fyrir all-
flesta að missa vinnu. „Það ógnar 
ekki bara afkomu heldur heggur 
það í sjálfsmyndina. Þetta á ekki 
síst við á Íslandi. Við virðumst hafa 
sterka tilhneigingu til að skilgreina 
okkur út frá störfum okkar og 
spyrjum gjarnan þegar við hittum 
samferðafólk: „Hvað gerir þú?“ 
Það er því afar mikilvægt, þegar 
afkoma hefur verið tryggð, að fólk 
fái stuðning við að takast á við 
atvinnumissi. Þá er ekki síst mikil-
vægt að greina þau tækifæri sem 
geta falist í slíkum breytingum, 
eins og tækifæri til að læra eitthvað 
nýtt og breyta til. Þar koma náms- 
og starfsráðgjafar sterkir inn.

Hópurinn, sem hefur haft færri 
tækifæri til náms, hefur verið mér 
sérstaklega hugleikinn. Sömuleiðis 
vil ég nefna mikilvægi starfsendur-
hæfingar og stuðnings við þá sem 
glíma við hindranir og skerðingar 
á starfsgetu. Það eiga allir að eiga 
rétt á að vera virkir þátttakendur 
á vinnumarkaði og leggja til sam-
félagsins,“ segir Hrafnhildur.

Hrafnhildur var í fyrsta 
útskriftarhópnum sem útskrifaðist 
frá HÍ með diplómanám í náms- 
og starfsráðgjöf árið 1991 og lauk 
meistaranámi 2019. „Ég byrjaði að 
starfa í skólakerfinu en bauðst svo 
starf hjá Menningar- og fræðslu-
sambandi alþýðu. Þar fékk ég 
tækifæri til að sinna ráðgjöf og 
stuðningi við atvinnuleitendur, 
fann fjölina mína og átti góðan 
tíma. Nánast allan minn starfsferil, 
hef ég unnið að slíkri ráðgjöf.“

Hrafnhildur hefur starfað hjá 
Vinnumálastofnun frá árinu 2005 
þar sem starfa um 30 náms- og 
starfsráðgjafar. „Ansi margir 
úr stéttinni hafa haft viðkomu 

á sínum starfsferli hjá Vinnu-
málastofnun og höfum við verið 
einstaklega heppin með starfsfólk. 
Hjá okkur starfa líka ráðgjafar 
með fjölbreytta menntun eins og 
félagsráðgjafar, vinnusálfræðingar 
og þroskaþjálfar. Slík teymisvinna, 
þvert á starfsstéttir, er mikill 
styrkur fyrir þjónustuna.“

Nám er tækifæri
Hrafnhildur segist vera lánsöm 
að fá að koma að skipulagi og 
framkvæmd fjölmargra vinnu-
markaðsúrræða hjá Vinnumála-

stofnun. „Þar langar mig að nefna 
átaksverkefnið „Nám er vinnandi 
vegur“ sem var sett af stað í kjölfar 
efnahagshrunsins 2008. Atvinnu-
leitendum, sem höfðu verið án 
atvinnu í lengur en sex mánuði, 
bauðst að fara í fullt nám í eina 
önn á öllum skólastigum með 
óskertar atvinnuleysisbætur.

Það kom í ljós að brotthvarf úr 
námi hjá þessum hóp var minna 
en hjá samanburðarhópi. Ástæðan 
fyrir því er líklega sú að viðbótar-
fjármagn var sett í náms- og 
starfs ráðgjöf í þeim skólum sem 

tóku á móti atvinnuleitendum. 
Einnig hafði gott samstarf ráðgjafa 
Vinnumálastofnunar og ráðgjafa 
viðkomandi skóla mikið að segja 
og hefur árangurinn sýnt fram á 
gildi ráðgjafar. Verkefnið skilaði 
góðum árangri því aðeins lítið 
brot þátttakenda kom aftur inn á 
atvinnuleysisskrá.

Í niðursveiflunni í kjölfar 
Covid-19, þar sem atvinnuleysi 
hefur aldrei verið meira, var afar 
nærtækt að grípa til sambærilegs 
úrræðis sem við köllum „Nám er 
tækifæri“. Úrræðið hefur staðið 
atvinnuleitendum til boða síðustu 
tvær annir og verður í boði í 
síðasta skipti á komandi vorönn. 
Færri hafa nýtt sér þetta úrræði 
en vonir stóðu til og má mögulega 
skýra það með áhrifum Covid á 
skólahald. Nám hefur víða farið 
fram í fjarnámi sem getur verið 
áskorun fyrir þá sem ekki hafa 
verið lengi í námi. Eins eru margir 
atvinnuleitendur fyrst og fremst 
að bíða eftir að komast í starfið sitt 
aftur. Mig langar að nota tækifærið 
og vekja athygli á þessu verkefni 
því það getur sannarlega verið 
upphafið að nýju tækifæri,“ segir 
Hrafnhildur.

Framtíðin er þó björt í kjölfar 
faraldursins. „Nú í september var 
skráð atvinnuleysi komið niður í 
5% sem er jafn mikið og það var í 

febrúar 2020, rétt fyrir Covid. Það 
fór hæst í 11,6% í janúar 2021 svo 
við getum sannarlega glaðst yfir 
árangrinum sem náðst hefur og 
ég leyfi mér að vera bjartsýn um 
framhaldið.“

Ráðningastyrkur hefur störf
Verkefnið „Hefjum störf“ felst í því 
að veita ráðningarstyrk til fyrir-
tækja sem ráða atvinnuleitendur í 
vinnu. „Árangurinn af verkefninu 
hefur farið fram úr björtustu 
vonum. Langar mig að nota tæki-
færið og þakka fyrirtækjum og 
atvinnulífinu fyrir gott samstarf 
og góð viðbrögð. Verkefnið hefur 
nú þegar skilað okkur rúmlega 
15.000 störfum sem leiddu til þess 
að samningar hafa verið gerðir um 
ráðningar tæplega 7.000 atvinnu-
leitenda.

Verkefninu lýkur um áramótin 
en þá tekur aftur við sambærilegt 
vinnumarkaðsúrræði um ráðn-
ingarstyrki sem lengi hefur verið í 
boði. Við vonum að Hefjum störf 
verði til þess að atvinnulífið þekki 
þennan valkost og nýti sér hann. 
Því reynslan sýnir að aðeins um 
20% af þeim sem taka þátt koma 
aftur inn á atvinnuleysisskrá þegar 
úrræðinu lýkur.“

Framtíðin
Örar tæknibreytingar orsaka 
gríðarlegar breytingar á vinnu-
markaðnum og hafa áhrif á þróun 
starfa og munu einstaklingar því 
þurfa að sýna fram á gífurlega 
aðlögunarhæfni. „Þar gegna náms- 
og starfsráðgjafar afar mikilvægu 
hlutverki bæði í skólum og með 
tilboð um ráðgjöf í gegnum allan 
starfsferilinn. Eftirspurnin eftir 
ráðgjöf varðandi starfsþróun út 
lífið mun fara vaxandi. Tækni-
breytingar hafa líka haft áhrif á 
þróun ráðgjafar og opnað nýja 
samskiptaleið með tilkomu raf-
rænnar ráðgjafar. Þannig nær 
náms- og starfsráðgjöf til enn 
stærri hóps á hagkvæmari hátt. 
Hér er sóknarfæri til að mæta 
vaxandi þörf starfsráðgjafar út 
lífið sem okkur ber að nýta.“ n

Frjó og áhrifamikil verkefni Vinnumálastofnunar

Hrafnhildur Tómasdóttir segir að mikilvægi náms- og starfsráðgjafar eigi 
bara eftir að aukast með vinnumarkaði í hraðri þróun.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Því fylgir mikil 
gleði að taka mót 

bjartri framtíð með 
sveinspróf upp á vasann.

Hildur Elín Vignir er ein af 
þeim fyrstu sem luku námi í 
náms- og starfsráðgjöf.

„Ég á skemmtilega sögu úr námi 
mínu og lífi sem náms- og starfs-
ráðgjafi. Ég hóf námið 1991 og 
gekk þá með dóttur mína fyrstu 
mánuðina. Nú í vor útskrifaðist 
hún úr sama námi og byrjaði að 
vinna við fagið í haust. Því má 
segja að dóttir mín hafi byrjað að 
læra í móðurkviði og víst vildi hún 
feta í fótspor móður sinnar,“ segir 
Hildur Elín Vignir, framkvæmda-
stjóri Iðunnar.

Hildur er kennari að mennt en 
heillaðist af náms- og starfsráðgjöf 
í Kennaraháskólanum og ákvað að 
fara beint í námið eftir útskrift.

„Mig langaði til að vinna að frek-
ari þróun kennarastarfsins í stað 
þess að vera eingöngu í kennslu. 
Eftir útskrift starfaði ég þó ekki 
lengi í skólakerfinu heldur réð mig 
sem fræðslufulltrúa hjá Eimskip í 
janúar 1995 og þaðan fór ég í starf 
fræðslustjóra hjá Íslandsbanka. 
Síðan starfaði ég um sex ára skeið 
við ráðgjöf, eða þar til ég réð mig 
til Iðunnar fyrir fimmtán árum. 
Það sýnir hvað náms- og starfs-
ráðgjafar koma víða við í atvinnu-
lífinu, en starfsvettvangur okkar 
hefur breikkað mikið síðan við í 
fyrstu hópunum voru að útskrifast 
og hefja okkar störf.“

Stöðug eftirspurn eftir fagfólki
Í starfi framkvæmdastjóra starfar 
Hildur ekki við náms- og starfs-
ráðgjöf í dag, en hjá henni í Iðunni 
starfa fimm náms- og starfsráð-
gjafar.

„Við sjáum um fræðslumiðlun 
og símenntun fyrir iðnaðarmenn 
og höldum utan um framkvæmd 
raunfærnimats og ráðgjöf til 
þeirra sem starfað hafa sem iðn-
aðarmenn en ekki lokið formlegu 
námi. Við förum með það fólk í 
gegnum raunfærnismatsferli og 
hjálpum því að læra og taka sveins-
próf. Einnig sjáum við um fram-
kvæmd sveinsprófa og tökum þátt 
í ýmiss konar þróunarverkefnum 
sem stuðla að aukinni þekkingu í 
íslenskum iðnaði,“ upplýsir Hildur.

Iðan heldur líka úti vefnum 
namogstorf.is, sem og öflugu 
kynningarstarfi um nám og 
námskeið í iðnaði, til dæmis með 
verkefninu Verkin tala.

„Nám og störf er mjög öflugt 
verkfæri sem náms- og starfsráð-
gjafar um land allt nota í náms-
ráðgjöf fyrir ungt fólk, en í dag er 
mikill skortur og stöðug eftirspurn 
eftir tæknimenntuðu fólki og 
fagmenntuðum iðnaðarmönnum 
í flestöllum greinum og fyrirsjáan-
legt í komandi framtíð,“ greinir 
Hildur frá.

Vel hægt að opna augu allra
Hildur mælir hiklaust með því að 
ungt fólk og leitandi sæki sér ráð-
gjöf hjá náms- og starfsráðgjöfum.

„Mjög oft erum við að horfa úr 
þröngum ranni á framtíðarhorfur 
okkar og erum þar af leiðandi ekki 
nógu opin fyrir öllum möguleik-
unum og tækifærunum á atvinnu-
markaði. Að mínu mati er hægt 
að opna augu allra fyrir náms- og 
starfsmöguleikum. Tækifærin 
eru gríðarlega mörg í dag og fjöl-
breytni á vinnumarkaði mun meiri 

en áður var. Því ættu allir að geta 
fundið farveg fyrir áhugasvið sitt 
og hæfni, og hægt að hjálpa öllum 
með góðum árangri, svo að fólk 
finni sína hillu, sama hversu blint 
það var áður á möguleika sína,“ 
segir Hildur.

Gefandi að sjá fólki farnast vel
Það sem heillar Hildi hvað mest í 
náms- og starfsráðgjöf er að vinna 
með fólki og geta leiðbeint því á 
þroskaferli þess og starfsleið.

„Mér finnst langmest gefandi 

að sjá fólk þróast og þroskast á 
sinni vegferð og farnast vel. Það 
sem stendur upp úr núna er allur 
sá fjöldi sólskinssagna sem maður 
hefur upplifað í gegnum starfið 
þegar við höfum hjálpað einstakl-
ingum að fara í gegnum raunfærni-
mat og klára sitt nám. Það eru svo 
margir sem koma til okkar með 
skert sjálfstraust eftir að hafa mætt 
erfiðleikum í skólagöngu sinni 
og því verður svo mikil upplifun, 
gleði og jákvætt skref fyrir ein-
staklingana að klára loks námið 
og taka á mót bjartri framtíð með 
sveinspróf upp á vasann,“ segir 
Hildur, sæl í sínu starfi.

„Starf náms- og starfsráðgjafa 
getur líka tekið á, bæði í skólakerf-
inu og atvinnulífinu. Þeir þurfa oft 
og iðulega að vinna að þungum og 
erfiðum persónulegum málum, 

með einstaklingum í erfiðum 
aðstæðum og vanlíðan, og þar sem 
fólk hefur til dæmis misst vinnu og 
lífsviðurværi sitt.“

Afmælisósk til félagsins
Á fjörutíu ára afmæli Félags náms- 
og starfsráðgjafa skilar Hildur 
kærri afmæliskveðju.

„Félagið hefur þróast mikið 
síðan það var stofnað á sínum tíma 
og ég vil gjarnan sjá það halda 
áfram á sömu braut, sem öflugt 
félag sem heldur áfram að styðja 
við framhaldsnám og störf náms- 
og starfsráðgjafa, til að efla færni 
félagsmanna sinna og tileinka 
þeim nýjustu leiðir í ráðgjöf. Ég 
óska félaginu innilega til hamingju 
með afmælið og óska þess að 
því haldi áfram að farnast vel og 
dafna.“ n

Sólskinssögurnar 
gleðja mest

Hildur Elín Vignir er framkvæmdastjóri Iðunnar fræðsluseturs.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Klara Guðbrandsdóttir segir 
að fangar fái aðstoð við að 
finna sér farveg í námi og 
þeim bjóðist ýmsir mögu-
leikar. Hún segir nauðsyn-
legt að bjóða upp á náms- og 
starfsráðgjöf því menntun 
geti verið mikilvægur hluti 
af betrun og að kerfið hafi 
brugðist mörgum föngum.

Klara Guðbrandsdóttir er náms- 
og starfsráðgjafi hjá fangelsum 
landsins. Hún segir hlutverk náms- 
og starfsráðgjafa í fangelsum 
fjölbreytt, en það gengur út á að 
veita viðtöl, hópráðgjöf, fræðslu, 
kennslu, áhugasviðsgreiningu, 
styrkleikapróf og hafa samskipti 
við stofnanir og jafnvel foreldra. 
Fangar hafa aðgengi að ýmiss 
konar námi, bæði í fjarnámi og í 
gegnum skóla á Litla-Hrauni og 
Sogni. Ráðgjöfinni er ætlað að auð-
velda föngum, á hvaða aldri sem er 
og við hvaða aðstæður sem er, að 
átta sig á styrkleikum sínum, færni 
og áhuga til að eiga hægara með að 
ákveða stefnu í námi og starfi.

„Það hefur verið náms- og starfs-
ráðgjafi í fangelsunum í um 10 ár 
í mjög misjöfnu starfshlutfalli, 
en ég er í 100% starfi við að sinna 
Litla-Hrauni, Hólmsheiði og Sogni 
og svo er ein sem er í 15% starfi frá 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga sem 
sinnir Kvíabryggju,“ segir Klara. 
„Við vinnum eftir heildstæðri 
stefnu náms- og starfsráðgjafar, 
en ég og kennslustjórinn á Litla-
Hrauni vorum í vinnuhópi á vegum 
ráðherranefndar til að móta þessa 
stefnu og þeirri vinnu lauk 2020.

Í því samstarfi sá ég að við á 
Íslandi stöndum framarlega á 

þessu sviði, sem var mjög gaman 
að sjá,“ segir Klara. „Það er gaman 
að geta borið sig saman við 
nágrannalöndin og séð og sagt að 
við séum fagleg og að vinna gott 
starf og núna eru öll Norðurlöndin 
að vinna eftir sömu stefnu í náms- 
og starfsráðgjöf í fangelsum.“

Ýmsir möguleikar í boði
„Allir fangar hafa aðgang að 
náms- og starfsráðgjafa og þeir eru 
duglegir að nýta þessa þjónustu,“ 

segir Klara. „Þegar fangi kemur inn 
í fangelsi fer hann í móttökuviðtal 
hjá félagsráðgjafa þar sem er farið 
yfir sögu einstaklingsins og komið 
inn á menntamál í fangelsum og 
náms- og starfsráðgjöf. Oft vísa 
félagsráðgjafar fólki sem vill koma 
beint til mín. Einnig koma þeir að 
eigin frumkvæði. Þeir geta leitað 
til ráðgjafa hvenær sem er á meðan 
á afplánun stendur.

Mjög margir eru bara að velta 
fyrir sér hvað er í boði og hvað 

þeir geta gert til að byggja sig upp. 
Sumir eru bara að stoppa stutt, því 
þeir eru í gæsluvarðhaldi en ekki 
að afplána dóm, og þá förum við 
oft yfir námsferilinn og skipu-
leggjum námsferilsáætlun “ segir 
Klara. „Svo hjálpum við föngum að 
sækja um í skólum, skoða styrk-
leika, áhugasvið, vinnumarkaðinn 
og fleira þess háttar.

Á Litla-Hrauni og Sogni rekur 
Fjölbrautaskóli Suðurlands skóla. 
Þar getum við boðið föngum nám 
á framhaldsskólastigi burtséð frá 
annakerfi og öðrum takmörk-
unum, þannig að fangi sem hefur 
áhuga getur byrjað strax í námi 
um leið og hann kemur í fangelsið,“ 
segir Klara.

Annakerfið og skert 
 tölvuaðgengi skapar áskoranir
„Starfinu fylgja margar áskoranir. 
Það er í fyrsta lagi ákveðin áskorun 
að vinna í fangelsi, en ég upplifi 
mig samt örugga þar,“ segir Klara. 
„Það eru líka rosalega margar 
áskoranir varðandi það að hjálpa 
fólki að komast í nám. Skólakerfið 
er rekið í annakerfum en fangar 
koma í fangelsi allt árið, ekki bara 
á annaskiptum, og svo hafa kven-
fangar á Hólmsheiði bara aðgang 
að fjarnámi, því þar er enginn 
skóli. Það er dýrt fyrir fangana 
og dagsetningarnar skipta miklu 
máli.

Það er líka erfitt fyrir fólk sem er 
á háskólastigi að hafa skert tölvu- 
og netaðgengi í lokuðu fangelsi og 
því skiptir máli hvaða námsleið 
fólk velur og það þarf oft að finna 
alls konar lausnir til að vinna í 
kringum öryggisreglur fangels-
anna,“ segir Klara. „Það er næstum 

alltaf hægt að finna leiðir, en þetta 
getur verið flókið.

Fangar hafa aðgang að öllu 
fjarnámi, svo framarlega sem það 
rímar við öryggisreglur í fang-
elsinu þeirra. Það skiptir samt máli 
hvar þú ert og hvort þú ert í opnu 
eða lokuðu úrræði,“ útskýrir Klara. 
„En það hefur bara einu sinni 
komið upp tilvik þar sem nám 
gekk ekki upp.“

Kerfið bregst mörgum
Klara segir að það sé mjög mikil-
vægt að veita föngum náms- og 
starfsráðgjöf því margar rann-
sóknir sýni að menntun sé góð 
betrun. Hún segir það líka mjög 
gefandi að veita ráðgjöf.

„Ég er búin að heyra ofboðslega 
margar sögur frá fólki sem upplifði 
sig utangátta í skólakerfinu mjög 
snemma. Margir kvarta undan því 
og segja að þörfum þeirra hafi ekki 
verið mætt,“ segir Klara. „Það eru 
margir sem koma í fangelsi sem 
hafa slæma reynslu úr námi en 
komast svo að því að þeir eiga alveg 
jafn mikinn séns og allir aðrir.

Í venjulegu námsumhverfi mætti 
segja að kannski, ef ég giska, um 
20% af nemendum séu með náms-
örðugleika, athyglisbrest, hegð-
unarvanda og slíkt, en hjá okkur 
glímir yfirgnæfandi meirihluti við 
slíkar áskoranir,“ útskýrir Klara. 
„Því eru mjög margir sem leita til 
mín sem hafa litla trú á eigin getu 
og eru óöruggir. Svo sér maður fólk 
blómstra og öðlast trú á eigin getu. 
Það er ofboðslega gaman að heyra 
fólk segja „ég vissi ekki að ég gæti 
lært“ og það er mjög oft í viku sem 
ég hugsa, „þetta er ástæðan fyrir því 
að ég er hérna“.“ n

Menntun mikilvægur hluti af betrun fanga

Klara Guðbrandsdóttir er náms- og starfsráðgjafi hjá fangelsum landsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Náms- og starfsráðgjafar 
á Íslandi hafa þá sérstöðu 
að geta starfað á þremur 
skólastigum, í framhalds-
fræðslunni og á Vinnumála-
stofnun. Mikill vöxtur hefur 
verið í stéttinni undanfarna 
áratugi.

Dr. Guðbjörg T. Vilhjálmsdóttir, 
prófessor í náms- og starfsráðgjöf 
við Háskóla Íslands, hefur leitt 
menntun náms- og starfsráðgjafa 
frá upphafi náms árið 1991 og 
hefur fyrir vikið haft mikil áhrif 
á námið og fagið sjálft hér á landi 
undanfarna áratugi. Hún segir 
ýmislegt standa upp úr þegar hún 
horfir til baka. „Nám í námsráð-
gjöf var eins árs diplóma að loknu 
BA/B.Ed.-námi frá 1990-2004, eftir 
það var það tveggja ára MA-nám í 
náms- og starfsráðgjöf. Sú breyting 
var stór og lagði grunn að lög-
verndun starfsins. Það sem stendur 
upp úr er auðvitað að vel hefur 
tekist til, við höfum fengið til liðs 
við okkur góða nemendur og góða 
kennara. Þegar það gerist verður 
til þessi galdur sem áður fyrr 
kallaðist góður bekkjarandi. Ég 
gæti líka nefnt brautryðjendastarf 
í fjarkennslu sem hófst 2001 eða 
kennslu í fjölmenningarráðgjöf 
sem hófst 2000.“

Guðbjörg er auk þess varafor-
seti í alþjóðlegu samtökunum 
International Association for 
Educational and Vocational 
Guidance en hún var jafnframt 
sú fyrsta sem fékk viðurkenningu 
félagsins fyrir mikilvæg störf í 
þágu náms- og starfsráðgjafar í 
tilefni af Degi náms- og starfsráð-
gjafar árið 2006.

Stéttin er mikilvæg
Hún segir alveg ljóst að náms- og 
starfsráðgjafar hafi haft mikla 
þýðingu fyrir íslenskt samfélag. 
„Ég hitti reyndan grunnskóla-
stjóra fyrir nokkrum árum sem 
sagði mér að hans mat væri að 
tilkoma náms- og starfsráð-
gjafa í grunnskólana hefði verið 
mesta bylting í skólastarfi á hans 
langa starfsferli. Það má líka 
benda á nýútkomna matsskýrslu 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins: Náms- og starfsráðgjöf 
í grunnskólum á Íslandi. Hún 
gefur jákvæða mynd af starfinu, 
en segir jafnframt að skipuleggja 
þurfi aðstoð í grunnskólum betur, 
ásamt því að bæta aðstöðumun 
milli byggðarlaga. Nú er ég bara 
búin að tala um grunnskólann, 
en sama má segja um framhalds-
skólastigið, háskólastigið, 
fram haldsfræðsluna og Vinnu-

málastofnun, en fagleg náms- og 
starfsráðgjöf fer fram á öllum 
þessum sviðum samfélagsins 
okkar.“

Íslands hefur sérstöðu
Að sögn Guðbjargar hafa náms- 
og starfsráðgjafar á Íslandi 
þá sérstöðu að geta starfað á 

þremur skólastigum, í framhalds-
fræðslunni og á Vinnumála-
stofnun. „Í öðrum löndum koma 
margar starfsstéttir að þessu verki, 
með ólíka menntun og því geta 
þessir hópar oft átt erfitt með að 
skilja hver annan enda eru notuð 
ólík hugtök sem eiga sér upptök í 
ólíkum fræðaheimum. Náms- og 

starfsráðgjafar eru, held ég, eini 
faghópurinn í íslensku mennta-
kerfi sem starfar með fólki frá upp-
hafi skólagöngu og til starfsloka 
um sjötugsaldur. Þetta í sjálfu sér 
skapar verðmæta vitneskju um alls 
kyns áskoranir og vandamál sem 
fólk á öllum aldri er að glíma við á 
starfsferlinum.“

Þessi styrkleiki kom sér afar vel í 
gríðarlegri vinnu sem átti sér stað 
í samstarfi Vinnumálastofnunar 
og mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins í kjölfar hrunsins, að 
hennar sögn. „Ég er á því að það sé 
eitt af því merkilegasta sem gerðist 
í viðspyrnunni við hruninu. Þá 
kom sér vel að náms- og starfs-
ráðgjafar á Vinnumálastofnun og 
innan grunn- og framhaldsskóla 
unnu alveg fumlaust saman. Það 
má kynna sér þetta nánar í stór-
merkilegri MA-ritgerð Hrafnhildar 
Tómasdóttur, sviðsstjóra ráðgjafar 
og vinnumiðlunarsviðs á Vinnu-
málastofnun.“

Mikill vöxtur innan stéttarinnar
Helstu breytingarnar á undan-
förnum áratugum er mikill vöxtur 
stéttarinnar. „Þegar ég kem heim 
frá námi 1987 vorum við fimm 
talsins með þessa menntun. Í 
dag eru þetta hátt í 400 manns. 
En stærsta breytingin verður um 
aldamótin þegar við förum að 
undirbúa nemendur okkar undir 
að veita fullorðnum náms- og 
starfsráðgjöf á Vinnumálastofnun. 
Þarna erum við að fylgja eftir 
kröfum samfélagsins um náms- og 
starfsráðgjöf alla ævi, enda eru 
sífelld umskipti á starfsferlinum 
orðin regla, en var undantekning á 
áratugunum þar á undan.“

Leiðir að lokast
Eitt meginverkefni náms- og starfs-
ráðgjafar er að aðstoða fólk við að 
takast á við breytingar í námi og 
starfi en framtíðin mun vissulega 
fela í sér breytingar, segir Guð-
björg. „Í skýrslu forsætisráðuneyt-
isins um Ísland og fjórðu iðnbylt-
inguna kemur fram að ófaglærðum 
störfum sem fólk með grunnskóla-
menntun eingöngu sinnir mun 
fækka gríðarlega og þau munu nær 
hverfa á næstu árum og áratugum. 
Leiðir eru því að lokast fyrir fólk, 
sem hefur hingað til notið sín í 
margs konar störfum. Hér þarf að 
bregðast við og til þess þarf ein-
mitt að vinnubrögð bæði náms- og 
starfsráðgjafa og margra fleiri í 
menntakerfi og atvinnulífi séu 
samhæfð.“

Sjálf verður Guðbjörg erlendis 
á Degi náms- og starfsráðgjafar 
þann 20. október. „Þennan dag 
verð ég á rafrænni ráðstefnu 
heimssamtaka náms- og starfsráð-
gjafa, International Association 
for Educational and Vocational 
Guidance. Ég er varaforseti þessara 
samtaka og læt mig ekki vanta. 
Þannig að þann dag, eins og svo 
marga aðra, er ég að pæla í náms- 
og starfsráðgjöf.“ n

Fag sem þróast í takt við kröfur samfélagsins

Dr. Guðbjörg T. Vilhjálmsdóttir er prófessor í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hún hefur leitt menntun 
náms- og starfsráðgjafa hér á landi frá upphafi náms við Háskóla Íslands árið 1991. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Óskum landsmönnum til hamingju
með Dag náms- og starfsráðgjafar
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