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I. Inngangur 

Náms- og starfsráðgjafi hefur verið lögverndað starfsheiti í fimm ár og í grunnskólalögum eru 

ákvæði um rétt nemenda til þess að hafa aðgang að náms- og starfsráðgjöfum á skólagöngu 

sinni. Þó starfa enn náms- og starfsráðgjafar án  tilskilinnar menntunar og  um allt land eru 

grunnskólar sem ekki bjóða þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Brýnt er að móta heilstæða stefnu 

um náms- og starfsráðgjöf í skólum og sjá til þess að lögum um rétt nemenda og menntun 

náms- og starfsráðgjafa verði fylgt. 

           Hér á eftir fer skýrsla sem unnin var á námskeiðinu Lykilþættir í stefnumótun náms- og 

starfsráðgjafar. Fyrst verður fjallað um núverandi stöðu náms- og starfsráðgjafar og náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum á Íslandi. Því næst verður sett  fram sýn og markmið hvað varðar 

náms- og starfsfræðslu út frá núverandi stöðu og lagðar fram tillögur til úrbóta. 

II. Núverandi staða 

Allir nemendur eiga rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla af til þess bærum 

sérfræðingum samkvæmt 13. gr. laga um grunnskóla nr. 91/ 2008. Samkvæmt Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (1992), sem er hluti af íslenskri löggjöf, segir í 28 gr. að „Aðildarríki 

viðurkenna rétt barns til menntunar og skulu þau, til þess að réttur þessi nái fram að ganga stig 

af stigi og þannig að allir njóti sömu tækifæra, einkum:.... d) Sjá til þess að upplýsingar og 

ráðgjöf um nám og starfsval séu fyrir hendi og aðgengilegar öllum börnum“. Náms- og 

starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðsla er talin vera mikilvægur þáttur í skólastarfi. Fræðslan 

getur eflt ungt fólk við þær ákvarðanir sem það stendur frammi fyrir, en hún leggur grunn að 

ævilangri menntun og starfsþroska (Sultana, 2004). Markviss náms- og starfsfræðsla er 

samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla: Greinasvið (2013) til þess ætluð að búa nemendur undir 

frekara nám og starf.  

Gagnlegt er að skoða núverandi stöðu  út frá NEGSEP líkani um stefnumótun 

(Nykänen, Karjalainen, Vuorinen og Pöyliö, 2011). Líkanið er ætlað til að nota við 

stefnumótun. Stoðirnar eru þrjár og Ísland er enn í fyrstu stoðinni og ekki komin lengra í 

stefnumótun (sjá fylgiskjal 1). 

           Í nýrri skýrslu Evrópskra samtaka um ævilanga náms- og starfsráðgjöf (Hooley, 2014) 

er greint frá megináhrifum náms- og starfsráðgjafar sem sýnt hefur verið fram á með 

rannsóknum.  Þar kemur fram að náms- og starfsráðgjöf í skólum stuðli að virkni og velgengni 

nemenda með því að skýra hvernig námsgreinar tengjast framtíðartækifærum,  
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styðji flutning nemenda milli skólastiga og út í atvinnulífið með því að veita upplýsingar og 

kenna færni til að taka vel ígrundaðar ákvarðanir. Þetta hjálpi nemendum að öðlast farsæld í 

lífi og starfi. 

           Samkvæmt skýrslu nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar hafa rannsóknir sýnt að 

þeir einstaklingar sem hljóta náms- og starfsfræðslu eru metnaðarfyllri og líklegri til að klára 

það nám sem þeir stunda, heldur en þeir sem fá enga slíka fræðslu. Fræðsla er talin vera 

skilvirkust þar sem hún nær til margra einstaklinga á stuttum tíma. Einstaklingar sem fá fræðslu 

eru einnig reiðubúnari til að taka ígrundaðar ákvarðanir varðandi nám og störf 

(Menntamálaráðuneytið, 2009). Í skýrslu um kynningu á starfsmenntun er bent á mikilvægi 

þess að efla náms- og starfsfræðslu og ráðgjöf bæði í grunn- og framhaldsskólum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b). 

      Í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar segir að ríkisstjórnin muni vinna gegn brottfalli 

úr námi, m.a. með styrkingu náms- og starfsfræðslu á bæði grunn- og framhaldsskólastigi 

(Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Mennta- og 

menningarmál/2013). Hvítbók um umbætur í menntun leggur áherslu á að náms- og 

starfsfræðsla verði efld í efstu bekkjum grunnskóla sem forvörn gegn brotthvarfi. Þar kemur 

einnig fram að einungis 14% nemenda innrituðust á starfsnámsbraut 2007 og árið 2013 höfðu 

einungis 55% þeirra lokið námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Skýrsla 

nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar frá 2007 leggur áherslu á að náms- og starfsfræðsla 

sé mikilvægt úrræði til að vinna gegn brotthvarfi nemenda. Þar er einnig lagt  til að náms- og 

starfsfræðsla verði skilgreind í námskrám grunn- og framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 

2007). 

           Samkvæmt Hooley (2014) í skýrslunni, The Evidence Base on Lifelong Guidance, fá 

nemendur oft litla ráðgjöf og fræðslu varðandi starfsmenntun áður en þeir hefja nám. Skólar 

og foreldrar hafa tilhneigingu til að velja bóknámsleið. Hægt er að vinna gegn þessu með því 

að gefa nemendum kost á ráðgjöf og fræðslu varðandi starfsnám og fá utankomandi aðila til að 

kynna störf. Þar er hægt að benda á hvaða möguleikar eru í starfsnámi, hvaða réttindi starfsnám 

veitir, hvaða störf eru í boði og hversu auðvelt er að komast í þau, laun og eftirspurn eftir 

starfsfólki. Hooley segir jafnframt frá því, að samkvæmt Cedefob skýrslu frá 2012, sé 

aðlaðandi, opin, nútímaleg starfsmenntun og þjálfun máttarstólpi þekkingarsamfélagsins. 

Starfsmenntun er mikilvæg í efnahagslífi þjóðar og þörf er á að tengja starfsnám við 

atvinnulífið. Það má því fullyrða að markviss náms- og starfsfræðsla í grunnskóla er mikilvæg 

fyrir framtíð nemenda og samfélagsins í heild. Vegna þess hve framtíðin er óljós er nauðsynlegt 

að nemendur hafi færni til að velja og taka ákvarðanir alla ævi.  
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Könnun á náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum 

Staða náms- og starfsráðgjafar hefur ekki verið skoðuð nýlega og var því ákveðið að leggja 

könnun fyrir skólastjóra í öllum grunnskólum landsins til þess að kanna hvort menntaðir náms- 

og starfsráðgjafar starfi í skólanum, að hve miklu leyti náms- og starfsfræðsla er kennd og 

kanna hver er fjöldi nemenda á stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. 

Könnun um stöðu náms- og starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu í grunnskólum 

var send rafrænt til allra 176 grunnskólanna á landinu á tímabilinu 7. - 14. nóvember. Alls 

svöruðu 115 könnuninni, eða 65%, sem er talin vera ásættanleg svörun til þess að draga 

ályktanir út frá niðurstöðum (Field, 2013). 

           Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 eiga nemendur rétt á náms- og 

starfsráðgjöf af þar til bærum sérfræðingum. Nemendur eiga einnig að hafa fengið náms- og 

starfsráðgjöf áður en þeir brautskrást úr grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 

2013). Niðurstöður könnunarinnar sýna að það eru ekki starfandi náms- og starfsráðgjafar í 

þriðjungi (31%) grunnskóla. Af þeim 69% grunnskóla sem hafa starfandi náms- og 

starfsráðgjafa eru 32% ekki menntaðir sem slíkir. Þeir eru menntaðir sem leikskólakennarar, 

þroskaþjálfar, iðjuþjálfar, sérkennarar, félagsráðgjafar, félagsfræðingar, skólastjórar, kennarar 

eða eru fyrrum stjórnendur. Samkvæmt lögum um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009 er 

starfsheitið lögverndað, en í 32% tilvika virðist þeim lögum ekki fylgt. Út frá ofangreindum 

niðurstöðum er ljóst að nemendur njóta ekki jafnræðis varðandi náms- og starfsráðgjöf og hafa 

ekki allir aðgang að menntuðum náms- og starfsráðgjöfum. 

           Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið (2013) á að búa nemendur undir 

frekara nám og starf með markvissri náms- og starfsfræðslu, en samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar virðist  því ekki sinnt í 56% tilvika. Náms- og starfsfræðsla er aðeins á 

stundatöflu sem skyldu- eða valgrein í 20% tilvika, annars er hún kennd í samráði við kennara 

(23%). Engar upplýsingar eru fyrirliggjandi um tímafjölda í náms- og starfsfræðslu eða hvaða 

efni er kennt. Nemendur fá mjög mismunandi náms- og starfsfræðslu sem er óásættanlegt 

meðal annars þar sem hún er talin vera einn af áhrifaþáttum til að draga úr brotthvarfi úr 

framhaldsskólum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Í flestum tilvikum er náms- og 

starfsfræðslan ætluð unglingastigi samkvæmt könnuninni. Ýmsir aðilar sjá um kennsluna oftast 

náms- og starfsráðgjafar (51%) og kennarar (38%). 

           Í könnuninni kemur fram að meðal nemendafjöldi á hverja heila stöðu starfandi náms- 

og starfsráðgjafa er 482 en skólar sem svöruðu eru  misstórir allt frá því að vera með fimm 
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nemendur upp í 733. Sjá mátti jafnvel skóla með yfir 600 nemendur án náms- og starfsráðgjafa 

sem hlýtur að teljast alvarlegt. 

           Ljóst er út frá þessum niðurstöðum að víða er pottur brotinn í náms- og starfsráðgjöf í 

grunnskólum landsins. Brotið er á rétti nemenda hvað varðar jafnan aðgang nemenda að náms- 

og starfsráðgjöf.  Einnig er hægt að efast um að þeir fái þá náms- og starfsfræðslu sem þeim er 

ætlað að áður en þeir ljúka grunnskóla þar sem alltof margir starfandi náms- og starfsráðgjafar 

hafa ekki tilskylda menntun að baki. 

           Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er náms- og starfsfræðsla kennd allt niður í 

yngstu bekkina þó unglingastigið sé sá aldurshópur sem fær stærstan hluta af kennslunni. Skoða 

þarf betur hvað er verið að kenna í öllum aldurshópum. Þá sérstaklega með kynbundna ímynd 

starfa í huga þar sem hún ákvarðast snemma um ævina eða fyrir 11 ára aldur (Turner og Lapan, 

2005). Einnig ber okkur skylda til, samkvæmt 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008, að fræða og veita piltum og stúlkum óháð kyni ráðgjöf í tengslum 

við sömu störf í náms- og starfsfræðslu í skólum.  Sérstaklega er mikilvægt að kynna bæði 

piltum og stúlkum störf sem oft er litið á sem hefðbundin karla- og kvennastörf. 

III. Sýn og markmið 

Út frá framangreindri umfjöllun er ljóst að lögum er ekki fylgt hvað náms- og starfsráðgjöf 

varðar. Við stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf í grunnskóla verður lögð áhersla á jafnrétti 

nemenda til náms- og starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslu og hafa eftirfarandi markmið  

verið sett fram: 

➢  Að allir nemendur njóti þjónustu náms- og starfsráðgjafa í samræmi við lögboðinn rétt 

sinn. 

➢  Að allir grunnskólar hafi náms- og starfsráðgjafaráætlun og námsskrá um náms- og 

starfsfræðslu. Að náms- og starfsráðgjafar hafi yfirumsjón með framkvæmd 

áætlunarinnar í hverjum skóla. 

➢ Náms- og starfsfræðslu verði ætlaður ákveðinn tími á stundatöflu elstu árganga 

grunnskóla en samþætt öðrum námsgreinum á yngri stigum. 

➢ Að kennaranemum og starfandi kennurum gefist kostur á námi sem undirbýr þá fyrir 

að sinna náms- og starfsfræðslu. 

➢ Að sveitarfélög marki sér stefnu um náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu.  

➢ Að samstarf verði við atvinnulífið í nærsamfélagi hvers skóla. 
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➢ Að sett verði í lög eða reglugerð að nemendur eigi ekki að vera fleiri en 300 á hvert 

stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. 

IV. Tillögur til úrbóta 

Til þess að vinna að settum markmiðum er lagt til að unnið verði samkvæmt eftirfarandi 

framkvæmdaáætlun. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið á að sjá til þess að þeim lögum og reglugerðum sem sett 

hafa verið um náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu í grunnskólum landsins sé fylgt 

eftir. Samkvæmt fyrrgreindri könnun má draga þá ályktun að það hafi ekki tekist. Okkar 

tillögur er því að mennta- og menningarmálaráðuneytið sjái til þess að: 

 

➢ Unnin verði námskrá fyrir náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu í samráði 

við Félag náms- og starfsráðgjafa. Námsskráin verði grunnur að náms- og 

starfsráðgjafaáætlun grunnskóla. Námsskráin geri ráð fyrir að tími náms- og 

starfsráðgjafans skiptist upp í eftirfarandi þætti byggt á fræðum Gysbers og Henderson 

(2014): Náms- og starfsfræðsla 35-45%, einstaklingsáætlun 5-10%, persónuleg ráðgjöf 

30-40% og samráðsáætlun 10-15%.  

➢ Fylgst verði með að nemendur grunnskóla hafi aðgang að menntuðum náms- og 

starfsráðgjafa. 

➢ Setji sams konar reglur um undanþágur til að starfa sem náms- og starfsráðgjafi og í 

gildi eru um ráðningar annarra stétta með lögverndað starfsheiti. 

➢ Sett verði reglugerð um hlutfall nemenda á hvert stöðugildi. 

➢ Sér um að greina raunkostnað vegna brotthvarfs framhaldsskólanemenda á móti 

kostnaði vegna 300 nemenda í grunnskóla á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. 

 

Lagt er til að nefnd sem starfar um þessar mundir hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu 

að stefnumótun náms- og starfsráðgjafar taki þessar tillögur til athugunar og flétti inn í 

stefnumótunaráætlun sína. 

 

 

Náms- og starfsráðgjafar 
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Lagt er til að Félag náms- og starfsráðgjafa skipi vinnuhóp til að kynna starfið og mikilvægi 

þess fyrir samfélagið. 

 

➢ Á landsvettvangi:  

• Vinnuhópurinn setji fyrrgreind markmið í forgrunn til kynningar fyrir stjórnmálamenn, 

Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands og Félag 

grunnskólakennara.  

• Undirbúningur þessarar vinnu á sér stað á fyrri hluta árs 2015.  

• Kynningarátak á sér stað á skólaárinu 2015 - 2016. 

 

➢ Í héraði:  

• Náms- og starfsráðgjafar halda fundi með sveitarstjórnarmönnum, skólanefndum 

skólastjórnendum, kennurum og foreldrum.  

• Vinnuhópurinn útbýr grunn að dagskrá fyrri hluta árs 2015.  

• Kynningarfundir eiga sér stað á skólaárinu 2015 - 2016. 

 

Framkvæmd á hverjum stað 

Stýrihópur í grunnskóla er skipaður náms- og starfsráðgjafa, fulltrúum; skólastjórnenda, 

kennara, foreldra, nemenda og sveitarstjórnar/fræðslunefndar/skólanefndar. Stýrihópar verða 

skipaðir vorið 2015 og hefja störf í byrjun skólaárs 2015. 

 

Stýrihópurinn markar stefnu fyrir náms- og starfsfræðslu sem verður sýnileg nemendum, 

foreldrum, skólafólki og nærsamfélagi.  

 

➢  Dæmi um innihald stefnu: 

• Skýr markmið sveitarfélags/svæðis. 

• Náms- og starfsfræðsla í stundaskrá á unglingastigi. 

•  Náms- og starfsfræðsla samofin kennslu í yngri árgöngum. 

•  Þemadagar, 2-3 dagar á ári tileinkaðir náms- og starfsfræðslu.  

• Starfskynningar í eldri bekkjum í samstarfi við atvinnulífið. 

• Aðkoma nærsamfélagsins og atvinnulífsins. 

• Samstarf, t.d. við önnur sveitarfélög/skóla/skólastig. 

• Hverjir framkvæma stefnuna. 

➢ Stýrihópurinn verður grunnur að samstarfsvettvangi sem fundar árlega að vori: 
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• Farið yfir framkvæmd stefnu. 

•  Árangur metinn. 

• Stefna endurskoðuð. 

• Línur lagðar fyrir næsta skólaár. 

 

Stýrihópur  hefur samráð við atvinnurekendur, hagsmunasamtök, stéttarfélög, vinnumála-

stofnun, símenntunarmiðstöðvar, fræðslumiðstöð atvinnulífsins og fleiri aðila sem koma að 

málefnum barna og unglinga.  

V. Mat á árangri 

Öllum grunnskólum er skylt að framkvæma sjálfsmat á hverju ári. Þeim er í sjálfsvald sett 

hvaða matsaðferðir eru notaðar en þar er hægt að bæta við mati á því hvernig áætlun náms- og 

starfsráðgjafarinnar innan skólans gengur. Þar sem sjálfsmatið er reglubundinn þáttur í 

skólastarfinu er hægt að meta starf náms- og starfsráðgjafarinnar áður en áætlun fer í 

framkvæmd og reglulega eftir það svo hægt verði að meta árangurinn. Við mat á árangri væri 

hægt að styðjast við matslista Nykänen, Karjalainen, Vuorinen og Pöyliö (2011). Dæmi um 

slíka spurningu er:  “Hvað er gert í skólanum til að nemendur átti sig sjálfir á a) hvaða þörf þeir 

hafa fyrir ráðgjöf  b) vilja til að nýta sér margs konar þjónustu?” (bls. 39). 

Ljóst er að ákveðnir þættir árangurs náms- og starfsráðgjafar koma ekki í ljós á meðan 

nemendur eru í grunnskóla. Því þarf einnig að finna leiðir til þess að meta árangur til lengri 

tíma t.d. könnunum á framhalds- og háskólastigi. Velta má fyrir sér hvort Félag náms- og 

starfsráðgjafa eða menntamálaráðuneytið gæti unnið drög að matskerfi fyrir stéttina sem 

skólarnir geti síðan aðlagað hver sínum skóla. 
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VI. Lokaorð 

Víða er fjallað um að efla þurfi náms- og starfsráðgjöf og starfsfræðslu í grunn- og 

framhaldsskólum. Oft er rætt um að þetta þurfi að vera á unglingastigi og í framhaldsskólum 

en nauðsynlegt er að byrja snemma í grunnskólum með náms- og starfsfræðslu til að hafa áhrif 

á viðhorf til kynbundinna starfa og starfsmenntunar.  

Eins og sjá má á niðurstöðum könnunar sem send var á alla skóla landsins vantar mikið 

upp á að lög séu uppfyllt varðandi aðgang allra nemenda að náms- og starfsráðgjöf og fræðslu. 

Ef uppfylla á kröfu aðalnámsskrár og laga um náms- og starfsráðgjöf þarf samstillt átak allra 

hagsmunaaðila greinarinnar. Vekja þarf foreldra til vitundar um rétt barna sinna og 

skólastjórnenda og kennara um mikilvægi greinarinnar. Sú staða getur komið í grunnskólunum 

að ekki fást menntaðir náms- og starfsráðgjafar til starfa.  Þá þarf að lágmarki að vera skylt að 

sækja um undanþágu til ráðuneytis svo hægt sé að ráða staðgengil tímabundið. Síðast en ekki 

síst er það hlutverk mennta- og menningarmálaráðuneytisins að fylgja eftir lögum og reglum 

hvað varðar náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu. 
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Viðauki 1 

NEGSEP líkanið 

 

 

Mynd 1. NEGSEP líkan (Nykänen, Karjalainen, Vuorinen og Pöyliö, 2011; Ragnhildur Ísleifs 

Ólafsdóttir, 2013). 


