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Inngangur 

Hugtakið eða orðið leiðsögn (e. guidance)1 sækir uppruna sinn aftur til áranna í kringum 1530 og 

má skýra sem ferli sem stýrir hegðun. Leiðsögn, leiðbeiningu eða ráðgjöf – starfsráðgjöf í 

samræmi við viðfangsefni þessarar skýrslu – má skýra sem yfirgripsmikið ferli sem hjálpar 

einstaklingum við að taka ákvarðanir um framtíð sína, menntun, endurmenntun og starfsferil. Til 

einföldunar má segja að ferlið lýsi ferðalagi þar sem fólk tekur þroskaðar og upplýstar 

ákvarðanir. Annars vegar ræðir hér um þá gjörð að vísa veginn, veita leiðsögn og hinsvegar þá 

gjörð að sækja sér ráðgjöf, þiggja leiðsögn.2 

 Verkefnið sem hér fjallað um Starfsráðgjöf í fullorðinsfræðslu (e. Career Guidance in 

Adult Education) er fjármagnað af Nordplus Adult 2015, símenntunaráætlun Norrænu 

ráðherranefndarinnar og er númer verkefnis NPAD-2015/10076. Leiðarljós verkefnisins er að 

betrumbæta og skipuleggja ferðalag fullorðinna einstaklinga sem sækja sér starfsráðgjöf, gera 

ferlið skilvirkara og byggja á raunverulegum þörfum. Veruleikinn er þó yfirleitt sá að yngra fólk 

nýtur starfsráðgjafar í meira mæli en þau okkar sem eldri eru. Á meðal verkþátta er rannsókn þar 

sem fjallað er um umgjörð starfsráðgjafar og fullorðinsfræðslu í þeim samfélögum þar sem 

samstarfsaðilar verkefnisins starfa. Leiðbeinandi ferli um starfsráðgjöf hefur síðan verið þróað í 

kjölfar rannsóknarinnar, sem vonandi nýtist til framtíðar. 

 Í fyrsta kafla eru upplýsingar um þá umgjörð og lagaramma sem starfsþjálfun, símenntun 

og fullorðinsfræðsla, býr við í samstarfslöndunum fimm; á Íslandi, í Lettlandi, Litháen, Noregi 

og Svíþjóð. Einnig er yfirlit yfir þær stofnanir og samtök sem sinna fullorðinsfræðslu sem og listi 

yfir háskóla og fræðslumiðstöðvar sem bjóða uppá nám og námskeið fyrir starfsráðgjafa. Í öðrum 

kafla er fjallað um rannsóknina og niðurstöður lagðar fram. Þar er jafnframt farið yfir 

aðferðafræði, þátttakendur og hvernig rannsóknin fór fram. 200 einstaklingar, 151 starfsráðgjafi 

(eða aðilar sem veita starfsráðgjöf) og 38 vinnuveitendur tóku þátt. Þessar upplýsingar eiga að 

nýtast starfsráðgjöfum til að meta raunverulegar þarfir skjólstæðinga sinna og væntingar 

vinnuveitenda. Í þriðja kafla eru gagnlegar upplýsingar um viðfangsefni sem upp kunna að koma 

í starfsráðgjafarferli og vegna endurmenntunar. Viðfangsefnin voru valin með hliðsjón af 

niðurstöðum rannsóknarinnar í samræmi við leiðarljós verkefnisins. Þar má jafnframt finna lista 

                                                      
1 Orðið ráðgjöf er einna helst notað í þessari skýrslu yfir hugtakið guidance, þá einkum starfsráðgjöf í samhengi við 
umfjöllunarefni skýrslunnar, en leiðbeining og leiðsögn eru á sama hátt lýsandi orð fyrir umfjöllunarefnið.   
2 Sjá upplýsingar um hugtakið á https://www.mindler.com/career-guidance-meaning-benefits-importance 



yfir lesefni og greinar fyrir starfsráðgjafa, sem einnig er aðgengilegt á heimasíðu verkefnisins 

ásamt niðurstöðum rannsóknarinnar.3 

 

1. Pólitískur og lagalegur rammi um leiðbeiningar og þróun frullorðinsfræðslu.  

    1.1.  Pólitískur og lagalegur rammi um leiðbeiningar og þróun fullorðinsfræðslu á 

Íslandi. 

Alþjóðlegar reglur um leiðbeingar og þróun fullorðinsfræðslu og greiningu á núverandi 

aðstæðum. 

Leiðbeiningarnar eru veittar af vottuðum námsráðgjöfum á öllum skólastigum, hlutfall af 

skólaráðgjöfum er 1/500 , í grunnskólum og á efri skólastigum og 1/1500 á Háskólastigi. 

Ráðgjafa þjónusta er einnig veitt fullorðnum í símenntunarmiðstöðvum og opinberum 

vinnumiðlunum. Á Íslandi eiga ríkisborgarar og flóttamenn rétt á ókeypis náms og starfsráðgjöf. 

Pólitískur, efnahagslegur og samfélagslegar breytingar og breyttar forsendur á 

námsráðgjöfum og ferilleiðbeiningar. 

Starfgreinin náms og starfsráðgjafi hefur vaxið hratt síðustu 20 árin. Vinna náms og 

starfsráðgjafa er á öllum skólastigum einnig innan opinbera geirans og fullorðinsfræðslu, 

samhæft með menntunnar og þjálfunarmiðstöðvum. Í kringum 85% af náms og starfsráðgjöfum 

hafa sérstaka þjálfun í mennta og starfsnáms ráðgjöf. Lög um nemendur og fullorðna 

ríkisborgara fyrir mennta og starfsnáms ráðgjöf voru samþykkt á alþingi 2008 til 2010. 

Íslensk stjórnvöld hafa það að markmiði að hækka menntunarstig fólks á vinnumarkaði. 2005 

skrifaði ríkisstjórnin undir samning með opinberum samstarfsfélögum þess efnis að auka 

menntunarstig fyrir 2020 svo að 90% af fólki á vinnumarkaði myndi vera með 

framhaldsskólamenntun eða hærri menntun. 

Langvarandi  samþætt stefna er hluti að mannauðstefnuþróun – áskoranir og tækifæri. 

Ísland er eina landið sem hafur staðfest lög sem hljóða upp á að aðeins menntaðir náms og 

starfsráðgjafar geta unnið við starfsgreinina. Lög frá 2009 segja að aðeins opinberir skólar og 

náms og starfsráðgjafar skulu vinna í stöðum náms og starfsráðgjafa. Lög nr. 63/2006. Efnisgrein 

1. Leyfi fyrir náms og starfsráðgjöf skal veita þeim sem hafa lokið námi frá háskóla viðurkennt 

frá menntamálaráðuneytinu. Fjögur mismunandi lög voru samþykkt frá árunum 2008 til 2010, 

                                                      
3 Heimasíður verkefnisins eru www.motivated.lv and www.adultguidance.lv 



sem stefna um langvarandi ráðgjöf á Íslandi.  Lögin skilgreina námsráðgjöf um rétt nemenda sem 

skulu vera veitt af viðurkenndum námsráðgjöfum fyrir nemendur á öllum aldri. Í 

Grunnskólalögunum 2008 og framhaldsskólalögunum 2008 er staðfest að allir nemendur hafi rétt 

á náms og starfsráðgjöf. Sömu réttindi eru sett fram í lögum um fullorðinsfræðslu frá Mars 2010. 

Námsráðgjafar sem vinna innan menntakerfisins og sem rágjafar hafa svipaðan bakgrunn og 

menntun. Hafa MA gráðu í náms og starfsráðgjöf frá Háskóla Íslands. Þetta gerir samstarf og 

samvinnu milli rágjafa á mismunandi sviðum mun auðveldari. 

Í breyttum heimi og breytt hlutverk náms og starfsráðgjafa – færni og hæfni sérfræðinga. 

Lög um náms og starfsráðgjöf voru samþykkt af alþingi íslendinga árið 2009. Samkvæmt lögum, 

meiga aðeins þeir sem hafa leyfi frá menntamálaráðherra leyfi til þess að titla sig sem náms og 

starfsráðgjafa og unnið sem slíkir. Leyfið er veitt þeim umsækjendum sem hafa lokið námi í 

náms og starfsráðgjöf í Háskóla Íslands samþykkt af menntamálaráðherra. Ef vafamál um hvort 

umsækjandi ( til að nota titilinn náms og starfsráðgjafi.) uppfyllir viðmiðarnir sem lögin kveða á 

um, skal það vera sett í mat fyrir matsnefnd skipað af menntamálaráðherra ( til fjögra ára 

tímabil). Með vottaðan starfstitil sem náms og starfsráðgjafi af lögunum, er verið að ábyrgjast 

ákveðinn gæðastimpil á þjónustunni í hag skjólstæðinga. Endurbætt MA námskeið í náms og 

starfsráðgjöf hófst árið 2010. Ljúka þarf 120 einingum fyrir lokapróf. Námið skiptist í 

eftirfarandi hluta: Kenningar um ráðgjöf og starfsferil 18 einingar, kenningar um námsferil, 

inngrip og mat 14 einingar, fræði um persónulega og félagslega erfiðleika 10 einingar, 

starfsþjálfun 30 einingar og bundið val í aðferðafræði 10 einingar. Valnámskeið er minnst 8-10 

einingar. Hafi nemandi ekki lokið forkröfum um 10 einingar í megindlegum aðferðum getur 

hann fengið megindlega aðferðafræði metna sem val. MA-ritgerð er 30 einingar. Nemendur sem 

hafa lokið diplómaprófi í náms- og starfsráðgjöf fá 60 einingar metnar inn í meistaranámið. 

Háskóli Íslands er eina stofnunin sem býður upp á náms og starfsráðgjöf. 

Námskeið fyrir náms og starfsráðgjafa. 

 

Stofnun 

 

Heimasíða 

 

Námsleið Starfsréttindi Tími 

Háskóli 

Íslands  

https://www.hi.is/ Náms og 

starfsráðgjafi 

Meistaranám í 

náms- og 

starfsráðgjöf 

2 ár  



 

       1.2 Pólitískur og lagalegur rammi um leiðbeiningar og þróun fullorðinsfræðslu í 

Lettlandi. 

 

Íbúar Lettlands hafa rétt á Starfsráðgjöf og aðstoð án endurgjalds. 

 

Sú aðstoð er ákvörðuð í eftirfarandi: 

• Lög um almannatryggingar (1995): sá sem vinnur eða vill vinna í launaðri vinnu hefur 

rétt á ráðgjöf við að velja sér menntun eða starfsgrein án endurgjalds. 

• Lagalegur stuðningur atvinnulausra og atvinnuleitanda (2002): Ráðgjöf er fyrirbyggjandi 

í baráttunni við atvinnuleysi, einstaklingur sem hefur fastga búsetu í lýðveldinu Lettlandi 

langar að fara í nám eða atvinnu , hefur rétt á faglegum leiðbeiningum. 

 

Söguleg sjónarmið um þróun starfsráðgjafar: 

1994: Hugmynd að starfsráðgjöf (Fundargerð nr.57, ráðherranefnd, 15. Nóvember 1994) 

2005: Vinnuhópur byrjar að vinna að hugmyndinni << Að bæta þróun Carrer >> (Byggt á 

ályktun EB sem samþykkt var 28. Maí 2004) 

2006:  

• Leiðbeiningar um menntun og þróun 2007-2013 (reglugerðir ráðherranefndar, nr 742, 

27.09.2006) 

• “Um hugtakið” Umbætur á þróun Carrer stuðnings kerfisins” , Reglugerðir 

ráðherranefndar, nr. 214.  Á grundvelli þessa skjals var stofnað samstarfsráð um 

starfsráðgjafakerfi sem miðar að því að þróa og efla gæði starfsráðgjafar þjónustu til að 

auðvelda val á menntun og starfsferli sem tengist hæfileika og hagsmunar hvers og eins.  

2007: 

• Leiðbeiningar um símenntun 2007-2013, reglugerðir ráðherranefndar, nr.11 

• Stofnun fyrir starfsráðgjafa var samþykkt af ráðherranefnd. 

2010: 

• Reglur samstarfsráðs um stuðning við starfsþróun 



• “Lettland 2030” sjálfbær þróunar stefna Lettlands til 2030 

2012: 

• Þróunaráætlun Lettlands 2014-2020, Grundvallarreglur um starfsferil í fullorðinsfræðslu 

hafa verið mótuð í samræmi við viðeigandi evrópsk skjöl. 

• 3. Nóvember 2008 samþykkti Evrópuráðið ályktun um árangursríka þáttöku langlífs 

stuðnings í áætlunum um símenntun (Starfsráðgjöf og opinberrar stefnu : Að brúa bilið 

(2004) OECD, Bls. 19) 

• Skjal gefið út af framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins og OECD “Stuðningur við 

starfsþróun – handbook fyrir stefnumótendur” (2011); Þróun starfsþróunarstuðningskerfis 

(CDSS) á pólitískum vettvangi er á vegum velferðarráðuneytisins og 

menntamálaráðuneytisins. 

Stofnanir sem ábyrgar eru fyrir starfsráðgjöf í Lettlandi: 

• Menntunar og þróunarstofnun ríkisins: stofnunin ber ábyrgð á því að koma á fót 

starfsþróunarkerfi í menntamálum og atvinnurekstri og efla samstarf meðal viðkomandi 

stofnana. 

• Hagfræðis ráðuneytið:  

• Menntunar og vísinda ráðuneytið: þróunarferli starfsnáms. 

• Vinnumálastofnun ríkisins (SEA): ábyrgur fyrir endurbótum starfsráðgjafar. Þjónusta 

deildir SEA er eina ríkistofnunin sem tryggir ráðgjöf um málefni vals menntunar og 

starfsgreinar fólks án endurgjalds til allra íbúa, veitir sálfræðilegan stuðning, og frjálsa 

starfsráðgjöf til atvinnulausra, atvinnuleitenda og nemendur.  

• Stofnun um félagslega samþættingu: Stuðningur við fatlað fólk sem gerir þeim kleift að 

bera kennsl á hæfileika og bjóða upp á störf.  

• Sveitarfélög:  þáttaka sveitarfélaga við framkvæmd starfs stuðnings og menntunar er 

skilgreind með hugmyndinni (2006) og 17.gr (15. Lið) laga um menntun. Þarf að tryggja 

að stefnumörkun og starfsnám barna og ungmenna sé fagleg, þar með talið undirbúningur 

og miðlun upplýsinga um starfsstuðning og menntun, auk þess að veita upplýsingar um 

starfsgetu í skipulagsferli í þeirra sveitarfélagi og framkvæmd aðskildrar starfsemi innan 

ramma árlegrar ætlunar, t.d. skipuleggja heimsóknir á vinnustaði ofl. (menntavísindasvið, 

1999) 



• Einkafyrirtæki og stofnanir sem bjóða upp á þjálfun og leiðbeiningar til atvinnulausra og 

atvinnuleitenda.  

 

Þjálfunar áætlanir fyrir starfsráðgjafa 

 

Stofnun Heimasíða Náms áætlun Hæfni Lengd 

náms 

Landbúnaðar 

Háskóli Lettlands 

www.llu.lv Starfsráðgjafi Master í Náms 

vísindum 

2 ár 

Liepaja Háskóli www.liepu.lv Starfsráðgjafi Master í Náms 

vísindum 

2 ár 

Tækni háskóli 

Rezekne 

www.ru.lv Starfsráðgjafi Master í náms 

vísindum 

2 ár 

Daugavpils 

Háskóli 

www.du.lv Starfs ráðgjafi og 

sérfræðingur á 

unglingastigi 

Master í náms 

vísindum 

2 ár 

 

 

 

         1.3. Pólitískur og lagalegur rammi um leiðbeiningar og þróun í fullorðinsfræðslu í 

Litháen 

 

Leiðbeiningar: Á ráðherra stigi heyra starfsráðgjafar undir menntamála og vísinda ráðuneytinu, 

öryggis og tryggingamálaráðuneytinu, ráðherrar gera reglugerð um starfsráðgjöf í almennum 

menntaskólum, starfsnámsstofnunum og annarra stofnana, fyrir utan skóla sem eru með meiri 

menntun. Starfsnámsstofnanir, aðrar stofnanir sem aðstoðar folk með menntun, vinnumiðlarnir 

og aðrar stofnanir. Fjármála og efnahagsrápuneyti Litháen skipuleggur áætlun og 

forspárfræðilegar rannsóknir og leiða til þess að krafa um mannauðsþörf á vinnumarkaði verði til 

staðar þegar framkvæmd starfsráðgjafar er framkvæmd. Menntunarstigið, þjónusta við 

viðskiptavini gefur 700 posts af starfsmenntunar, sem er staðsett skólastofnunum, 

http://www.llu.lv/
http://www.liepu.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.du.lv/


starfsþjálfunarstofnanir, menntasetrum, uppeldisfræði sálfræðileg skrifstofur og svo framvegis. 

Starfsráðgjafar gefa leiðbeiningar í LT á 6 sviðum: a) almennt og starfþjálfun b) hærri menntun, 

c) fullorðinsfræðsla, það er ekki til sérstök fullorðins kennslu tæki, hvað er mælt með og svo 

framvegis fyrir starfsráðgjafana: d) vinnumiðlanir fyrir einka og almennamarkaðinn. 

 

Lögfræðilegar aðgerðir og stefnur á sviði starfsráðgjafar og starfsframa í Litháen. Stefna 

um starfsráðgjöf. Markmið starfsráðgjafar: 1) Veita litháum þær upplýsingar um nám og 

starfsmöguleika: 2) Veita öllum íbúum eigindlegar leiðbeiningar um starfsráðgjöf sem hunsa 

aldur þeirra, kyn, þjóðerni og aðsetur eða félagslega stöðu samkvæmt persónulegum og 

félaglegum þörfum. 3) Bæta vinnuhæfni ungs fólks og fullorðnum, hvetja þá með 

viðskiptahugmyndir sínar og stöðug leit að þekkingu. 4) Stuðla að því að fólk er félagslega virkt 

og ábyrgt fyrir starfsvenjum sínum.  Menntalögin. Grein 16. Óformleg menntun. Tilgangur af 

óformlegri menntun fullorðna, menntun sem gefur kost á jákvæðum ævilangri símenntun, til að 

mæta þeirra þekkingar þörfum, til bæta hæfileikana, til að öðlast frekari hæfileika. 

 

Starfráðgjafa þjónustan í Litháen. Helstu skipuleggjendur fyrir faglega leiðbeiningar fyrir 

fullorðna í landinu. 

Starfsþjálfun er veitt starfsmenntaskólum, fullorðinsfræðslusetrum, einka félögum, opinberum 

stofnunum.  Það er líka til net ríkisstofnanna, vinnumiðlun Litháen og skrifsstofur sveitafélagana 

í Litháen (10 skrifstofur sveitafélagana). Þú getur lært fag í starfsmenntaskólum, einnig í 

framhaldsskólum, fullorðnir yfir 18 ára aldri geta sótt þessa skóla, það eru líka 

starfsmenntaskólar sem taka fólk inn sem hafa einnig framhaldsskólamenntun. 2) 

Fullorðinsmenntamiðstöðvar. Fullorðnir fyrir 18 ára aldri sem hafa ekki grunn eða 

framhaldskólamenntun geta sótt nám þar. 

Þar er veitt starfsráðgjafa þjónusta. Fullorðnir sem hafa lært í fullorðinsfræðslu stofnunum fá fría 

starfsráðgjafa þjónustu, samþætt náms- og starfsnámi, einstaklings- og hópa starfsráðgjöf. 

Verkefnið heldur áfram til þessa dags, samræmi við möguleika af menntastofnunum, starfandi 

starfsráðgjafa einnig þjónusta veitt af sálfræðingi. 3) Net ríkisstofnanna, vinnumiðlun Litháen og 

skrifsstofur sveitafélaga í Litháen (10 skrifstofur sveitafélagana). Skrifstofur vinnumiðlana 

framfylgja vinnumarkaðinum og atvinnustefnu. Vinnumiðlarnir are aðalega í skráningu á 

atvinnulausu fólki, laus störf. Þeir veita atvinnulausu fólki um laus störf, atvinnutækifæri einnig 



ráðleggja atvinnulausu fólki og hjálpa þeim að finna vinnu. Sérfræðingar vinnumiðlanna veita 

ráðgjafa þjónustu. Skrifstofur vinnumiðlana skipuleggja þjálfun fyrir langtíma atvinnulaust fólk 

ef þeir vilja fá endurmenntun og finna nýja starfsgrein. Skrifstofur vinnumiðalana hafa gert 

samning við menntastofnanir svo að þjáfanir eru borgað af skrifstofum vinnumiðlana. Skrifstofur 

vinnumiðlana vinna með atvinnurekendum til að hjálpa þeim að finna hæfa starfsemenn. 4) einka 

fyrirtæki og ríkisrekin fyrirtæki ( um 30 fyrirtæki í Litháen.) bjóða fram greidda 

strafsráðgjafaþjónustu. Byggt á upplýsingum sem safnað var saman í könnunni, þeir sem veita 

starfráðgjafa þjónustu bjóða fram meðfylgjandi þjónustu: prófa stafsmenn og meta þá, veita 

ráðgjöf til starfsráðgjafar, veita mannauðsráðgjöf og ráðgjafaþjónustu; ráðgjöf, veita þjálfun og 

nýliðun: ráð fólk (þ.m.t. lítillega). Þeir eru í samvinnu við fyrirtæki, skipuleggja námskeið fyrir 

vinnustaði og fyrirtæki og hjálpa þeim að finna starfsmenn.  

 

Skipuleggja starfsráðgjafaþjónustu í Litháen. Það er möguleiki að öðlast betri faglegri 

menntunarferil. Vytautas Magnus háskólinn vinnur með  sérfæðingum samkvæmt ,,starfsráðgjafa 

planinu,” ,,Starfsmenntun” sérfræðingar eru unnið í Šiauliai háskólanum; ,,Þróun starfsferla” 

sérfræðingarnir er unnið í Klaipėda háskólanum. Vinna sálfræðinga og skipulag er unnið í 

háskólanum í Vilnius og háskólanum í Vytautas Magnus in Kaunas; þessar námsbrautir er unnið 

af hámenntuðum sálfræðingum – ráðgjöfum fyrir fyrirtæki. Framkvæmd verkefna sem tengjast 

starfsstjórnun. In 2012 – 2014, allir Litháar í fullorðinsfræðslusetrunum tóku þátt í verkefninu 

um starfsráðgjafa þjónustu.  ,,Nýjungar og þróun í starfsmenntun og eftirlit með almennri 

menntun og starfsþjálfun. Starfsráðgjafar, utanaðkomandi ráðgjafar og sálfræðingar voru kennt 

að bjóða upp á starfsráðgjafa þjónustu. Allir þátttakendur verkefnisins kláruðu ákveðin námskeið 

og öðluðust nauðsynlega hæfni. Fullorðnir sem voru að læra í stofnunum fyrir fullorðinsfræðslu 

fengu ókeypis starfnámsþjónustu. Samþætt náms- og starfsnámi, einstaklings- og starfsráðgjöf. 

Stofnun 

 

heimsíða 

 

Námsleið Starfsréttindi  Skilgreind 

lengd 

námsleiðar 

Háskólinn 

Vytautas Magnus  

www.vdu.lt 

 

Starfsráðgjöf Bachelor í 

menntunarfræðum 

4 ár. 

 

Šiauliai Háskólinn  www.su.lt 

 

Starfsmenntun Master í 

mnntunarfræðum 

1,5 ár. 

 

http://www.vdu.lt/
http://www.su.lt/


Klaipėda 

háskólinn 

www.ku.lt 

 

Verk og 

starfsmenntun  

Meistaranám 2 ár  

Lithuanian 

Háskóli 

menntavísindasvið 

https://leu.lt 

 

 verk- og 

starfsmenntun 

Meistaranám 3 ár. 

Vilnius Háskóli  www.vu.lt 

 

skipulagssálfræði Meistaranám í 

skipulagssálfræði 

2 ár. 

 

Mykolas Romeris 

University 

 

www.mruni.eu 

 

 

Vinnu og 

skipulagssálfræði  

Meistaranám í 

skipulagssálfræði  

2 ár. 

 

Vytautas Magnus 

University 

 

www.vdu.lt 

 

 

 

Skipulagsálfræði Meistaranám í 

skipulagssálfræði  

2 ár. 

 

 

 

 

           1.4. Pólitískur og lagalegur rammi um leiðbeiningar og þróun fullorðinsfræðslu í 

Noregi 

 

Sveitarfélög í Noregi hafa lagaskyldur gagnvart ungu fólki á aldrinum 16 til 21 árs sem ekki er 

skráð í formlegt nám né stunda atvinnu. Fullorðnir, 25 ára og eldri, sem hafa lokið neðri og efri 

bekkjum grunnskóla (eða sambærilegu námi í Noregi eða erlendis), en hafa ekki klárað 

framhaldsskóla, eiga rétt á að sækja um skólavist í framhaldsskóla. Þessir einstaklingar eiga 

einnig rétt á leiðbeinandi ráðgjöf og aðstoð vegna skilyrða sem þeir þurfa að uppfylla. 

 

Helstu ábyrgðaraðilar starfsráðgjafar í Noregi: 

 

Grunnskóli 

• Námsval er skyldufag (110 klst.) í efri bekkjum grunnskóla (8. til 10. bekk). 

http://www.ku.lt/
https://leu.lt/
http://www.vu.lt/
http://www.mruni.eu/
http://www.vdu.lt/


Framhaldsskóli 

• Námsráðgjöf og greining á áhugasviði er í boði. 

• Uppfærðar upplýsingar um námsmöguleika í næsta nágrenni sem og erlendis. 

• Aðgengi að upplýsingum um vinnumarkaðinn í Noregi og í öðrum löndum. 

• Upplýsingar um umsóknarfresti, námsskilyrði og lána- og/eða styrkjamöguleika. 

• Þjálfun, aðstoð og ráðgjöf vegna atvinnuumsókna og annarra umsókna. 

Háskóli 

• Allflestir háskólar í Noregi, sem og aðrar menntastofnanir, opinberar og einkareknar, 

bjóða einstaklingsmiðaða náms- og starfsráðgjöf, þar sem skoðaðir eru möguleikar á 

framhalds- og endurmenntun, sem og atvinnutækifærum að námi loknu. 

 

Atvinnu- og velferðarstofnunin (NAV) er helsti veitandi starfsráðgjafar fyrir fullorðna í 

Noregi. Þjónusta stofnunarinnar er lögbundin og veitir öllum þeim sem eru í atvinnuleit ráðgjöf 

og aðstoð. Sveitarfélög og svæðisstjórnir starfa saman að því að leita hentugra lausna fyrir þá 

sem leita til stofnunarinnar í gegnum 450 starfsstöðvar vítt og breitt um landið. Þjónustan er 

endurgjaldslaus en í gegnum stofnunina fer stærstur hluti félagslegrar fjárhagsaðstoðar 

(atvinnuleysis-, veikinda- og húsnæðisbætur, ellilífeyrir og fjárhagsleg aðstoð vegna skertrar 

starfsgetu eða fötlunar (örorkubætur)). Atvinnuleitendur njóta einnig þjónustu stofnunarinnar, 

hvort sem þeir eru án atvinnu, eða hafa hugsað sér til hreyfings á vinnumarkaði. Stofnunin 

aðstoðar einnig vinnuveitendur við að finna starfsfólk. Yfirlit yfir hluta þeirrar þjónustu sem 

NAV veitir: 

• Fjárhagsaðstoð 

• Sérstök aðstoð við innflytjendur í atvinnuleit (NAV Intro) 

• Ráðgjöf til vinnuveitenda og atvinnuleitenda um vinnumarkað Evrópu (NAV Eures) 

• Námskeið fyrir atvinnuleitendur 

• Einstaklingsmiðuð starfsráðgjöf 

• Námskeið um vinnumarkaðinn (gjarnan stutt námskeið í tilteknu fagi) 

• Atvinnutorg - upplýsingaveita um laus störf 

 

Símenntunarmiðstöðin (VOX) sem starfrækt er af Menntamálaráðuneytinu, er ætlað að bæta 

gæði starfsráðgjafar og stuðla að jafnræði og jöfnu aðgengi gagnvart úrræðum starfsráðgjafar 



fyrir ungt fólk og fullorðna einstaklinga á öllum stigum lífsins. VOX er aðili að European 

Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) og í samstarfi við Nordic Network for Adult 

Learning (NVL). Nokkur helstu verksvið miðstöðvarinnar eru: 

• Samstarf og samtvinnun þeirra fjölmörgu aðila og haghafa sem veita starfsráðgjöf í 

Noregi og aðra aðstoð við einstaklinga á vinnumarkaði 

• Eftirlit, upplýsingamiðlun og gagnaöflun um kerfið í heild sinni 

• Framþróun á skilvirkni kerfisins og hæfni starfsfólks innan þess, þar sem m.a. er beitt 

eigindlegum rannsóknum um starfsþjálfun sem sérstakt fag 

• Gæðastýring og umbætur á kerfinu 

 

Á síðstu árum hefur færst í aukana að einkaaðilar bjóði sambærilega aðstoð og úrræði vegna 

símenntunar, starfsþjálfunar og ráðgjöf fyrir atvinnulausa og atvinnuleitendur. Fjölmargar ólíkar 

lausnir eru á boðstólnum, en lítið eftirlit með starfsemi þessara fyrirtækja, sem flest starfa á 

markaði og eru oftar en ekki hagnaðardrifin. Þjónusta þeirra er þ.a.l. kostnaðarsöm og hentar síst 

ungu fólki sem er á höttunum eftir leiðsögn um vinnumarkaðinn. 

 

Nám fyrir starfsráðgjafa 

 

Stofnun/skóli Heimasíða Námskeið Námsgráða Námslengd 

Atvinnu- og 

velferðarstofnunin (NAV) 

nav.no Einstaklingsmiðuð 

ráðgjöf/þjálfun 

MA eða BA Allt að ár 

Háskólinn í Osló uio.no Félagsvísindasvið MA eða BA 2 til 5 ár 

Viðskiptaskólinn bi.no Viðskiptafræði MA eða BA 2 til 5 ár 

Háskólinn í Bergen uib.no Félagsvísindasvið MA eða BA 2 til 5 ár 

 

 

1.5. Pólitískur og lagalegur rammi um leiðbeiningar og þróun fullorðinsfræðslu í 

Svíþjóð. 

 

Í Svíþjóð eiga borgararnir kost á endurgjaldslausri starfsráðgjöf, sem og aðstoð og leiðsögn 

vegna endurmenntunar og fullorðinsfræðslu. Þessi þjónusta er veitt í símenntunarmiðstöðvum í 

http://www.nav.no/
http://www.uio.no/
http://www.bi.no/
http://www.uib.no/


öllum sveitarfélögum og í háskólunum. Sérstakar miðstöðvar þar sem boðið er uppá starfsráðgjöf 

eru einnig í mörgum sveitarfélögum. Fjármagn vegna starfseminnar kemur af fjárlögum 

sveitarfélaga, háskólanna eða nærliggjandi vinnumiðlun.  

 

Í sænskum lögum sem fjalla um starfsþjálfun segir að nemendur á öllum skólastigum, utan 

leikskóla, skulu hafa aðgang að starfsfólki sem hefur hæfni, þjálfun og menntun til að sinna 

ráðgjöf vegna menntunar, áhugasviðs og framtíðarstarfa. Jafnvel einstaklingar sem hyggjast ekki 

ástunda skóla eiga þess kost á að njóta leiðsagnar ráðgjafa. 

 

Sögulegt ágrip um þróun stefnu um starfsráðgjöf  

 

• Á fimmta áratug 20. aldar fóru vinnumiðlanirnar að bjóða uppá starfsráðgjöf til þeirra 

skjólstæðinga. Hugmyndafræðin hefur ávallt verið sú að leiðsögnin sé endurgjaldslaus og 

réttur hvers einstaklings. Sem flestir þjóðfélagshópar eigi kost á starfsráðgjöf. 

• Á milli 1950 og 1970 var leiðsögnin í höndum sérstaks kennara eða leiðbeinanda, sem 

hafði tvöföldu hlutverki að gegna, sem öflugur kennari en einnig sem fyrirmynd sem 

útivinnandi einstaklingur. Hugmyndinni um frjálst val var hampað. 

• Á árunum frá 1970 til 1990 varð náms- og starfsráðgjöf að sérstöku fagi. 

• Á níunda áratugnum varð fagleg nálgun á leiðsögn og ráðgjöf allsráðandi og 

einstaklingsmiðuð nálgun og persónubundið val um líf og störf varð að aðalatriði. Fag 

leiðbeinandans/ráðgjafans þróaðist og meiri samstarf varð við vinnumiðlanirnar. 

• Á árunum 1990 til 2005 festist titillinn náms- og starfsráðgjafi. Ferlið varð meira og 

meira markmiðstengt; allir skyldu hafa ákveðna áætlun til að fara eftir. 

• Frá 2005 hefur fagið fengið heitið starfsráðgjafi. Ráðgjafanum er ætlað að aðstoða 

skjólstæðinginn vegna margbreytilegra verkefna með fjölbreyttum aðferðum, bæði 

gömlum og nýjum. Ráðgjafinn er farinn að gera áætlanir um líf og tilveru viðkomandi, 

þar sem horft er til alþjóðahagkerfisins og markaða, námsmöguleika og heilsu. Lykilorðin 

eru sveigjanleiki, augljós, fjölmenning og skapandi. 

 

Helstu ábyrgðaraðilar starfsráðgjafar í Svíþjóð: 

 



• Menntamálastofnunin gegnir miðlægu hlutverki sem stjórnsýslustofnun fyrir allt 

opinbera sænska skólakerfið, fyrir börn, ungt fólk og fullorðna. Stofnunin nýtur 

leiðsagnar ráðuneytis menntamála og rannsókna, en er þó að allmiklu leyti sjálfstæð 

stofnun um innri málefni. Sveitarfélögin í Svíþjóð bera ábyrgð á þeirri ráðgjöf sem í boði 

er innan skólakerfisins, sem og innan símenntunar og fullorðinsfræðslu. Ráðuneyti 

atvinnumála fer með yfirstjórn vinnumiðlana, þó sjálf þjónustan sé sérsniðin að hverju 

landsvæði fyrir sig. Hver og einn háskóli ber ábyrgð á þeim úrræðum í náms- og 

starfsráðgjöf sem í boði eru innan skólanna. 

 

• Skólaeftirlitið hefur yfirumsjón með eftirliti og mati á þeirri ráðgjafaþjónustu sem 

skólarnir bjóða uppá með það að markmiði að betrumbæta aðgengi og gæði þjónustunnar. 

Eftirlitið getur beitt þvingandi úrræðum og þrýstingi í þeim tilgangi að fá ábyrgðaraðila 

og stjórnendur til þess að gera bragarbót á starfseminni. 

 

• Háskólastofnunin (UKÄ) metur og hefur eftirlit með námskeiðum og námsbrautum 

innan háskóla og æðri menntastofnana, þ.á.m. námi í starfsráðgjöf. 

 

Nám fyrir starfsráðgjafa 

 

Stofnun/skóli Heimasíða Námskeið Námsgráða Námslengd 

Háskólinn í Stokkhólmi su.se Náms- og 

starfsráðgjöf 

BA  3 ár 

Háskólinn í Umeå umu.se Náms- og 

starfsráðgjöf 

BA 3 ár 

Háskólinn í Malmö  mah.se Náms- og 

starfsráðgjöf 

BA 3 ár 

 

 

 

 

2. Rannsókn „Starfsráðgjöf fyrir fullorðinsfræðslu“ 

http://www.su.se/
http://www.umu.se/
https://www.mah.se/


2.1.Aðferðarfræði og tæki.  

Aðferðarfræði  

Í þessari rannsókn var notað tilraunablönduð aðferðarfræði þar sem eiginlegar og megindlegar 

upplýsingar voru safnað saman til að kanna þörf og væntingar fyrir fullorðins starfsráðgjöf. 

Einnig undirbúning starfsmanna og starfsráðgjafa um feril starfsráðgjafar og væntingar 

viðskiptavinar. 

Þessi nálgun var valin vegna könnunar á eðli verkefnisins, til að búa til fullorðins leiðbeiningar 

kerfi til auka sjálfstraust og til þróa færni og hæfni sem er nauðsynlegt fyrir fullorðna til að geta 

skipulagt starfsferil sinn og komast yfir hindranir fyrir ríkisborgararrétt nútímans. Í rannsókninni 

var notaður spurningalisti ( til þekkja fyrri reynslu starfsráðgjafa svarenda, til að kanna 

væntingar, skoðanir og þarfir með virðingu fyrir starfsráðgjafaþjónustunni) og með hjálp 

viðtalana ( til safna saman upplýsingur varðandi undirbúning um starfsráðgjöf og væntingar 

viðskiptavinar. 

Tæki 

Í rannsókninni var notaður opin spurningalisti, með breytingum „Væntingar um 

starfsráðgjöf“(Lim, 2007) að meðtöldu mælingar og viðtöl. 

Fjórði hluti spurningalistans var dreift til fullorðna, (viðskiptavinir, verðandi viðskiptavinir) 

Fyrsti hluti lýðræðisleg spurninga gögn (kyn, aldur, núverandi staða) Annar hluti um starfsferill, 

hindranir og þriðji hluti þörf fyrir starfsráðgjöf (opnar spurningar um markmið starfsferils, 

yfirsýn hvernig þeir vildu að starfsráðgjafi gæti hjálpað þeim, hvort sem þeir höfðu farið til 

starfsráðgjafa) og Fjórði hluti reynsla af vinnu starfsráðgjafaþjónustu, reynsla og væntingar um 

starfsráðgjöf (spurningar um starfsferil ráðgjafa, ráðgjafa aðferðir, hæfni og persónuleika 

ráðgjafa  

 

Þriðji hluti stuðingslistans var dreift til atvinnurekendur og starfsráðgjafa. Fyrsti hluti gögn fyrir 

lýðræðislega hlutan (kyn, aldur, hæfni í starfsráðgjöf, menntunarstig) hluti 2, aðal viðskiptavina 

hópurinn, fagleg hæfni og færni. Undirbúningur starfsráðgjafa vegna væntingar viðskiptavina.  

 

 

 

 



Rannsóknir byggðar á  

 Aldur  Fjöldi  

Fullorðnir (viðskiptvinir 

/verðandi viðskpitavinir) 

19-61 200 

Starfsráðgjafar 25-65 151 

Vinnuveitendur  33-67 38 

Efni aðferðarfræðinar gefur okkur innsýng varðandi niðustöður rannsóknarinnar. Rannsóknin í 

heild sinni er aðgengileg á heimsíðunum. www.motivated.lv and www.adultguidance.lv. 

www.adultguidance.lv 

 

2.2. Niðurstöður rannsóknar frá samstarfslöndum.  

2.2.1 Niðurstöður rannsóknar Íslands 

 

Aldur og kyn þáttakenda í spurningalista 

Hópur 
Fjöldi 

þáttakenda 
Kyn Aldurs bil 

    KVK KK     

Fullorðnir 

(Skjólstæðingar/ 

Mögulegir 

skjólstæðingar) 
30 

20 10 
  25 -55 

      

Starfs og námsráðgjafar 

sem vinna innan 

menntunarkerfisins 
 

    
 

30-60 

 (Háskólum og 

framhaldsskólum) 
10 10 20 

 
  

        Vinnumálastofnun 15 
       

         Sjálfstætt 

starfandi 
5 6   

   

Vinnuveitendur 6 6 
 

    

Samtals 66 36 30     

 

 

 

 

 

 

http://www.adultguidance.lv/


 

 

Aldur og kyn viðmælenda í viðtölum 

Hópur 
Fjöldi 

þáttakenda 
Kyn Aldurs bil 

    F M     

Fullorðnir (Skjólstæðingar / 

Mögulegir skjólstæðingar) 10 
5 3 

  29-55 

      

Starfsráðgjafar 
 

    
 

30-65 

  10 6 10 
 

  

Vinnuveitendur 6 6 2     

Samtals: 26 17 30     

 

Fullorðnir Spurningarlisti 

 

Hefur þú eitthverntíman notfært þér starfsráðgjöf? 

 

 

Fjöldi þátttakenda  Já  Nei 

30  20 10  

 

 

 

Hvenær leitarðu þér aðstoðar hjá starfsráðgjafa? 

 

Fjöldi þáttakenda Svar 

12 Ég nýti mér ekki þjónustu starfsráðgjafa, það er óþarfi 

11 Þegar ég gerði/geri það var/verð ég að leita að vinnu, það 

gæti hjálpað að fá ráðgjöf eða þjálfun, ferilskrá ásamt því að 

skrifa kynningarbréf.. 

Fagleg þróun. 

3 Ég er manneskja með sérþarfir, starfsráðgjafi hjálpar mér að 

finna vinnu. 

2 Ég er ekki viss um hvað ég vil vinna við. 

Ég vil vita meira um ákveðið starf / mína starfsmöguleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hverskonar aðstoð þarft þú í sambandi við vinnu eða starfsferil? 

 
 

 

Stór hluti svarenda voru erlendir ríkisborgarar (innflytjendur) helsta málið var að læra íslensku, 

þeir þurftu aðstoð og stuðning til að finna réttu námskeiðin og skólana. 60% af þáttakendum 

leituðu að nýju starfi, en allir voru sammála um að þeir þyrftu annarskonar aðstoð. 

 

 

 

Hverskonar ferils mats tækni og próf hefur þú notað?  
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Hversu miklum tíma og pening hefur þú eytt í starfsráðgjöf? 

 

 
Hverjar eru helstu hindranir að þínum markmiðum í starfi?  
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Veist þú hvar þú finnur starfsráðgjafa? 

 

Svar Hlutfall 

Já 30% 

Nei 70% 

 

 

Hefur þú farið til starfsráðgjafa? 

Svar Hlutfall 

Já 3% 

Nei  97% 

 

 

Er starfsráðgjafaþjónusta á þínum vinnustað? 

Svar Prósenta 

Já 3% 

Nei 97% 

 

 

Hvaða hæfni skortir á meðal fullorðina í viðkomandi starfsmannafélagi? 

Svör Hlutfall 

Skipuleggja viðburði  40% 

Skortur á hæfileikum 20% 

Ábyrgðarleysi   20% 

Samræmd markmiðasetning 40% 

Nægilegt sjálfstraust 50% 

Samskiptahæfileikar 30% 

Tungumál (slæm íslenska)  60% 

Reynsla á vinnumarkaði 40% 

Vinna í hóp, tímastjórnun  30% 

Betri og fljótari að taka inn nýjungar  20% 

Viðskiptasamskipti 10% 

 

Árangur af fyrirspurnum um starfsráðgjafaþjónustu  

Flestir af sem tóku þátt í starfsráðgjafa könnunni voru á aldrinum 30 til 60 ára, ráðgjöfin fór 

alveg eftir skjólstæðingum, eins töluðu þeir um hve Ísland er lítil og fámenn þjóð, þar sem flestir 



íslendingar vinna á þeirra menntunarstigi. Samt sem áður eru flestir starfsráðgjafar með 

persónulega ráðgjöf eða rágjöf við að finna vinnu, einnig aðstoð við gerð ferilskrár.  

 

Hvaða starfsráðgjafa þjónustu býður þú fullorðnum? 
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Mikilvægasti þátturinn í árangursríkri starfsráðgjafaáætlun? 
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Aðal hindranir fyrir fullorðna að ná þeirra starfsmarkmiðum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvernig hálpar þú þínum skjólstæðingum að velja hentungasta námskeiðið til að byrja? 
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Aðal hindranir fyrir fullorðna að ná sínum starfsmarkmiðum



 

 

Samkvæmt flestum starfsráðgjöfum, ættu viðskiptavinir að fá allar nauðsynlegar upplýsingar um 

starfsáætlun, leita skal að bestu lausninni  í hverju máli fyrir sig, hafa reglulegt samskipti. 

Flestir starfráðgjafar sögðu að hver starfsráðgjafi ætti leggja rækt við eftirfarandi hæfileika.  

• Ósvikinn áhuga á öðrum 

• Sjálfsskoðun 

• Hlustun á öllum stigum  

• Aðgengi og áreiðanleiki 

• Svegjanleiki 

Meira en helmingur þáttakenda veit hversu mikilvægur sveigjanleiki og hæfni til að hlusta á 

mörgum stigum, þar sem þeir takast á við útlendinga frá mismunandi löndum og bakgrunnum. 

Hvetja fólk til að ná sem bestum árangri og bæta við þekkingu og færni. Þeir trúa því einnig að 

læra nýjar aðferðir í starfsráðgjöf, aðferðir og verkfæri til þess að vinna með fólki með sérþarfir 

og þjálfun er nauðsyn til þess að veita sem bestu þjónustu við skjólstæðinga 

Svör Hlutfall  

Framkvæmd 60% 

Stjórnunarhæfileikar 40% 

Opin, hvetjandi og áhugaverð 40% 

Hvatning 50% 

Þekking, hæfni og aðgerðir 60% 

Hugmynd, áætlun, aðgerð, aðgengilegur 60% 

Hágæði 30% 

Sérhæfðir sérfræðingar 40% 

Ég vil, ég get, ég þarf 50% 

Skilvirkni 30% 

Árangursrík 40% 

Starfsmat sjálfsmats 20% 

Sveigjanleiki 30% 

Áhugavert 40% 

Nútíma 10% 

Þróun 10% 

 

 

 

 



Niðurstöður könnunarinnar hafa verið gerðar samkvæmt spurningalistanum sem gefinn var til 

fullorðinna (innflytjenda) og starfsráðgjafa sem vinna hjá mismunandi stofnunum að nánast 50% 

þeirra hafa útskrifast úr gagnfræðiskóla. 

Vinnumálastofnanir og stéttarfélög eru staðir þar sem flestir fullorðnir sækja sér starfsráðgjafar, 

menntastofnanir og félagsmálastofnanir eru ekki eins sterkir í að bjóða upp á slíka þjónustu.  

 

Eins og niðurstöðurnar sýna að meirihluti þáttakenda eða 80% vita ekki hverjir veita 

starfsráðgjöf á vinnustað. Þeir vilja vita hver það væri sem ætti að veita þessa þjónustu á 

vinnustað. Og hvers vegna er mikilvægt að leita slíkrar ráðgjafar til þess að bæta starfsferil sinn 

og störf. 

 

Aðalatriðið fyrir innflytjendur er tungumála örðuleikar, 70% telja að það geti ekki orðið framför 

eða þróun fyrir þau í starfi ef þau ná ekki tungumálakunnáttu til að eiga samskipti og tjá sig, um 

60% fullorðinna vilja breytingu í starfi en óttast það vegna tungumála örðuleika þeirra. Þar sem 

þáttakendur eru með lág laun eru 50% þeirra ekki tilbúnir til þess að borga mikið eða eyða 

miklum tíma til þess að nýta sér starfsráðgjöf. 

 

Samkvæmt könnuninni skipuleggja 40% atvinnurekenda þjálfunar námskeið á vinnustað og 

flestir þeirra eru tilbúnir til að greiða fyrir þjálfun starfsmanna sinna og tungumálakennslu utan 

vinnustaðar. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að bilið milli starfsráðgjafa og skjólstæðinga er mikið, þar sem 

of margir fullorðnir vita ekkert um ráðgjafarþjónustu. Þar sem aðeins 10% ráðgjafa veita 

einstaklingsráðgjöf og aðeins 5% veita persónuleg starfs þjálfunar námskeið. Veikasti þátturinn á 

þjónustu sem boðin eru til fullorðinna er þjálfun starfsferilsstjórnarfærni þar sem niðurstaðan 

sýnir að það er aðeins boðið upp á það í 1% tilfella. 

Fyrir ráðgjafa eru 70% samþykkir því að mikilvægasti þátturinn í árangursríkri starfsleiðsögn er 

sjálfsöryggi , þar á eftir eru 60% samþykkir því að eftirfylgni skjólstæðinga og hvatning. Við 

svör starfsfólks skortir 70% skjólstæðinga persónulega og faglega uppbyggingu, 65% óttast að 

þá skorti þekkingu og færni, 60% hafa ekki framtíðarsjónarmið. 

 



• Veikleikar í starfsráðgjöf: 

 

• Skortur á samvinnu milli stofnana sem veita starfsráðgjöf 

• Skjólstæðingar vita ekki um alla möguleika í boði 

• Óljóst sjónarhorn á möguleikum sem mismunandi skjólstæðingum er boðið í samræmi við 

væntingar þeirra og þarfir. 

• Innflytjendum ætti að vera boðið upp á frekari starfsráðgjöf. 

 

• Styrkur starfsráðgjafar: 

 

• Atvinnurekendur taka þátt í starfsráðgjöf 

• Vinnumálastofnanir og stéttarfélög veita góða starfsráðgjafa þjónustu. 

• Skjólstæðingar eru tilbúnir til að taka þátt og sækja sér þjónustu þegar þeir vita um hana. 

 

 

2.2.2 Niðurstöður Rannsóknar Lettland 

Þátttakendur 

Spurningarlisti, aldur og kyn þátttakenda 

Hópur Fjöldi þátttakenda Kyn Aldursbil 

KVK KK 

Fullorðnir (Skjólstæðingar/ 

mögulegir skjólstæðingar) 

30 19 11 19-55 

Starfsráðgjafar starfa í :  

• Mennta stofnunum 

(Háskólum og 

framhaldsskólum) 

 

 

5 

 

 

 

 

27 

 

 

3 

 

 

25-62 

 

• Vinnumálastofnun 

ríkisins í Lettlandi 

 

22 

 

 



• Sjálfstætt starfandi  

3 

Yfirmenn 10 5 5 30-51 

Samtals: 70 51 19  

 

 

Aldur og kyn þátttakenda í viðtölum 

 

Hópur Fjöldi 

þátttakenda 

Kyn Aldursbil 

KVK KK 

Fullorðnir 

(Skjólstæðingar/mögulegir 

skjólstæðingar) 

10 6 4 19-55 

Starfsráðgjafar 10 8 2 25-45 

Yfirmenn 5 3 2 39-51 

Samtals: 25 17 8  

 

 

Könnun hjá fullorðnum 

Hefur þú eitthverntíman nýtt þér þjónustu starfsráðgjafa? 

 

Já 
(56.7%)

Nei 
(43.3%)



Hvenær leitarðu þér aðstoðar hjá starfsráðgjafa? 

 

Fjöldi þátttakenda    Svar 

10    Ég leita mér engrar starfsráðgjafar, það er óþarfi 

14 Þegar Ég var/mun leita að vinnu, það getur verið hjálplegt að fá 

ráðgjöf og jafnvel þjálfun, Ferilskrár og hvatningarbréf. 

 Fagleg þróun. 

2 Ég er manneskja með sérþarfir, starfsráðgjafi hjálpar mér að finna 

vinnu. 

4 Ég er ekki viss hverskonar vinnu mér myndi líka. 

 Ég vil vita meira um ákveðið fag/mina faglegu möguleika. 

 

Hverskonar aðstoð þarft þú í sambandi við vinnu eða starfsferil? 

Fjöldi þátttakenda Svar 

6 Starfsráðgjöf 

5 Faglega þróuð námskeið og starfsemi  

3 Sálfræðiráðgjöf  

9 Námsráðgjöf, Þekkingastjórnun  

11 Enga 

2 Ráð frá öðru fólki  

 

Hverskonar ferils mats tækni og próf hefur þú notað?  

 

Hvaða stig skiplulags starfsferils, hefur þú upplifað flest vandamál? 



 

Starfsráðgjafakönnun  

Hvað er núverandi aðal starf þitt?  

 

Hefur þú lært starfsráðgjöf í meistaranámi? 

 

Hvenær fórst þú seinast á eitthverskonar þjálfunar námskeið eða fyrirlestur um faglega 

uppbyggingu o.sfr.? 

 



Hvaða starfsráðgjafa möguleika býður þú upp á fyrir fullorðna? 

Fjöldi þátttakenda Svör   

7 Einstaklings ráðgjöf   

5 Hóp ráðgjöf   

3 Ráðgjöf fyrir 

fjölmeningarsamfélag  

  

2 Framkvæma áætlanir    

11 Vinnustaðahæfni   

9 Dagskrá fyrir atvinnulaust 

folk  

  

13 Starfsþróunaráætlanir    

7 Úrræði fyrir skjólstæðing 

um þróun og auðkenningu  

  

2 Óviss 

 

Hver er mest áríðandi þátturinn í árángursríkri starfsráðgjöf? 

 

Fjöldi þátttakanda Svar 

8 Hvatning  

15 Aþjóðleg sambönd  

6 Samskipti  

7 Samstarf  

2 Notkun uppbyggingar fyrir fullorðna í virku námi  

6 Endurteknar æfingar  

9 Raunhæfni  og sjálfbærni  

11 Markmiðasetning   

4 Hafa alla hagsmunaaðila með í gerð námskeiða  

2 Læra af árangursríkri dagskrá   

2 Þróun góðs stuðningskerfis  

9 Verkefnin verða að vera skipulögð í samræmi við það sem 

er viðráðanlegt þegar til lengri tíma litið 



 

Hvaða starfsráðgjafa möguleika skortir fólk frá 21 árs aldri? 

 

Fjöldi þátttakenda Svör 

7 Einstaklingsráðgjöf 

2 Hópráðgjöf  

17 Hvatning  

11 Sjálfþekking  

9 Þjónustuaðstoð fyrir vöxt í starfi 

2 Inngrip fyrir starfsaðstoð fyrir folk með sérþarfir  

5 Upplýsingar, ráð og leiðbeiningar til að hjálpa ungu 

fólki með ákvörðun um nám, þjálfun og 

starfsmöguleika 

 

 

  

Á hvaða aldri eru flestir skjólstæðinga þinna? 

 

 

 

Hverskonar tækni og próf notar þú starfsráðgjöf?  

 

Fjöldi þátttakenda  Svör 

12 Sjálfspróf Holland  

1 Myers-Briggs próf 

11 Strong 



Skrá áhugasvið  

3 NLP aðferðir 

2 Viðtöl  

7 Starfsáhugakönnun  

1 Jackson starfsvettfangsrannsókn  

4 Almennar hæfnisprófanir  

2 Kortaflokkun  

3 Gildi skýringa  

5 Hæfnispróf 

2 Ævisaga og sjálfsskoðun   

8 Aðferðir til Ákvörðunartöku  

4 Launsamiðaðaur  

1 Frásögn  

1 Rannsókn  

9 Greindarpróf (R.Amthauer) 

5 Óviss 

Hverjar eru helstu hindranir fullorðins fólks að ná sínum markmiðum á vinnumarkaði? 

 

Fjöldi þátttakenda Svar 

17 Skortur á hvatningu 

9 Persónulegar aðstæður, 

hjúkskaparstaða  

4 Samskiptahæfileikar 

8 Slæm tungumálakunnátta  

14 Ruglingur  

16 Skortur á reynslu og þekkingu  

5 Staðsetning  

7 Slæmar venjur  

6 Heilsufarsástæður  

11 Óvirkni  

 



 

Á hvaða stigi starfsáætlunar eru skjólstæðingar að upplifa flest vandamál? 

 

 

Hvernig hjálpar þú skjólstæðingum þínum að finna næsta viðeigandi skref? 

Fjöldi þátttakenda Svör 

16 Ég reyni að mæta þörfum skjólstæðingsins  

11 Eftirlit með framförum/ og eftirfylgni. 

7  Vera vel upplýstur um þjónustu og starfshæfni   

5 Biðja skjólstæðing um endurgjöf í gegnum viðtöl 

17 Kanna markmið skjólstæðingsins  

7 Setja mælanleg og raunhæf markmið 

6 Kanna hver næstu skref er til að þú náir markmiðum þínum  

12 Vinna saman til að þróa áætlun  

13 Skoða, prófa, spurja spurninga.  

 

Hvernig bregstu við svæðisbundum, alþjóðlegum vinnumarkaðs breytingum bjóðandi upp á 

starfsrágjafaþjónustu? 

 

Fjöldi þátttakenda  Svör 

10 Skiptast á hagnýtri reynslu með öðrum sérfræðingum á sviði 

starfsráðgjafar og ráðgjöf.  

21 Uppfæra þekkingarupplýsingar  

8 Félagleg og menningarleg næmni  



5 Aðlagast að hröðum vinnumarkaðsbreytingum  

2 Bera saman hæfni og vinnu  

3 Óviss  

4 Upplýsa skjólstæðinga 

7 Nota nýjungar í starfsráðgjöf  

 

 

Hvaða kunnáttu ætti hver starfsráðgjafi að 

leggja rækt við? 

 

     

Fjöldi þátttakenda  

Mjög 

ósamála  Ósammála  Hlutlaus  Sammála  

Mjög 

sammála  

 Almennur áhugi á öðrum  2 

 

2 7 19 

 Sjálfskoðun 2 2 1 15 50 

 Eiginleiki að hlusta á mismunandi 

stigum 1 0 2 6 21 

 Aðgengilegur og áræðanleiki 1 0 3 13 13 

 Sveiganleiki  1 0 5 13 11 

 Skopskyn 1 0 6 14 9 

  

Hvers konar áframhaldandi menntun og þjálfun myndir þú vilja eða þarft á að halda? 

 

Fjöldi þátttakenda  Svör 

18 Innleiða nýjar aðferðir í starfsráðgjöf   

5 Erlend tungumál  

9 Þjálfun  

16 Sálfræði, lausn deilumála  

3 Aðferðir og tækni til að vinna með fólki með sérþarfir  

7 Bóhald, halda utan um gögn  

3 Óvissa  

4 Ég þarf ekki á frekari þjálfun  



 

Ertu hluti af virku kerfi innan starfs stéttar þinnar?  

 

 

Skoðun vinnuveitenda á starfsráðgjöf til starfsmanna? 

 

Hvaða hæfni skortir meðal fullorðina á vinnumarkaði hér? 

Fjöldi þátttakenda Svör 

4 Erlend tungumálakunnátta, Rússnesk tungumálakunnátta  

3 Skortur á reynslu, faglegri þekkingu  

3 Lítið sjálfstraust  

4 Samskiptahæfileikar 

2 Hæfni til að taka ákvarðanir  

 

 

  

Samanburður skoðanna skjólstæðings og starfsráðgjafa. 

Hvaða væntingar berð þú til starfsráðgjafa? Hvaða væntingar heldur þú að skjólstæðingur 

beri til starfsráðgjafa? 

 Starfsráðgjafi  % Skjólstæðingur % 

Gefa mér upplýsingar 96.7 86.7 

Vera vinalegur og hlýr gagnvart mér  93.3 90 

Útskýra hvað er rangt við starfshugmyndir 

mínar  

80 86.7 

Vera raunverulega manneskja ekki bara 

manneskja sem er að vinna sína vinnu  

93.4 83.3 

Vera hvetjandi og taustvekjandi  93.3 90 



Vinna með mér til þróa virknisáætlun í 

skrefum svo að ég nái markmiðum mínum  

86.7 86.6 

Vita hvernig á að hjálpa mér  83.4 83.4 

Hafa áhrif á sjálfstraust og traust  96.7 80 

Finna út um mín áhugamál, getu, markmið og 

lífsstíl  

93.4 83.3 

Nota próf, tölvuforrit og spurningalista til að 

finna út áhugamál mín og getu  

90 80 

Láta mig fá upplýsingar um starf sem ég unnið 

með mina hæfni  

93.3 90 

Ráðleggja mér hvaða starf væri hentugast fyrir 

mig. 

66.7 80 

 

 

Hvað væntingar berð þú til starfsráðgjafa? 

 

 Starfsráðgjafi  % Skjólstæðingur %         

Gefa ítarlegar upplýsingar um starferil sem ég 

hef áhuga á  

73.4 86.7 

Taka ábyrgð til þess að ég geti tekið mínar 

eigin ákvarðanir  

66.7 76.7 

Fara yfir hvaða möguleika ég hef til þess að fá 

starf á mínu áhugasviði.  

56.7 86.7 

Skilja tilganginn um hvað gerist í 

starfsráðgjafa viðtölum  

53.3 73.4 

Finna út á meðan viðtali stendur hvernig ég 

finn leiðir að því starfi sem ég vil vinna við 

 

83.4 83.3 

Fá ævinlangan aðgang að starfsráðgjöf  40 73.3 

Fá reynslu lausn vandamála  53.4 86.6 

Kenna mér betri sjálfshjálp sem ég get nýtt mér 73.3 86.6 



í framtíðinni  

Fá góða þjónustu starfsráðgjafa sem ég hef 

borgað fyrir 

76.7 80 

Tala um núverandi stöðu mína í starfi 83.4 86.6 

Fara til starfsráðgjafa ef ég óviss um starfsferil 

minn  

86.6 56.7 

Fá upplýsigar um menntun, þjálfunarleiðir og 

námskeið  

 

96.7 83.3 

Fá nöfn á hugsanlegum vinnuveitendum starfa 

sem ég hef áhuga á.  

73.3 80 

Læra starfsleitarhæfileika, starfsþjálfun, 

kynningarbréf og ferilskrá 

93.4 83.4 

 

 

 

Niðurstöður  

Yfir 50% þátttakenda hafa nýtt sér þjónustu starfsráðgjafa, Þrátt fyrir þá staðreynd að meira en 

43% höfðu enga reynslu af starfsráðgjöf og margir höfðu ekki hugmynd um hvað starfsráðgjafi 

gerir, þeir gátu sagt frá þeirra væntingum til starfsráðjafar og til starfsráðgjafa. 

Niðurstöður rannsóknarinnar í Lettlendi sýndi að það er bil milli væntinga starfsráðgjafa og 

væntingar skjólstæðinga. 

 

Niðurstöður sýndu að skjólstæðingar sem voru með miklar eða mjög miklar væntingar til 

persónuleika starfsráðgjafa. T.d: Vera vinalegur og hlýr gagnvart mér (90%) Fagleg hæfni 

starfsráðgjafa, t.d.:Útskýra hvað er rangt við hugmyndir mínar um starfsferil (86,7) Vinna með 

mér til að þróa þau skref sem ég þarf til þess að ná markmiðum mínum (86,6) og hvetja mig og 

fullvisa, Gefa mér upplýsingar um störf sem hæfa mér og minni þekkingu (90%) miðlungs til 

miklar væntingar. T.d. Vertu raunveruleg mannsekja en ekki manneskja sem er bara að vinna 

vinnuna sína (83,4%) Vita hvernig þú getur hjálpað mér (83,3 %)  

 



Niðurstöður fyrir þátttakendur starfsráðgjafa hóps sýna að þeir finna að viðskiptavinir þeirra hafa 

miklar eða mjög miklar væntingar til þeirra. T.d. Gefðu mér bara upplýsingar (96,7) Hafðu áhrif 

á sjálfstraust og traust (96,7%) Miklar væntingar fyrir: Finna út um mín áhugamál, getu, 

markmið og lífstíl (93,4%), hvettu mig og hughreystu (93%) Gefðu mér upplýsingar um starf þar 

sem ég get nýtt hæfileika mina (93,3%) 

og mildar væntingar til að: útskýra hvað er vitlaust við starfshugmyndinar mínar (80%), segja 

mér hvaða starf yrði fullkomið fyrir mig (66.7%). 

Allir starfsráðgjafar hafa framhaldsmenntun. 60% af þeim sérfærðingar sem hafa meistaragráðu 

og eru fullgildir starfsráðgjafar. 

Þáttakendur voru allir sammála um að það er þörf á að veita starfsráðgjöfum frekari menntun og 

þjálfun 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi að afskipti starfsráðgjafa, svo sem einstaklingsbundin túlkun 

og endurgjöf, líkanagerð og byggja upp stuðning, svarendum fannst það árangursríkt. 

 

 

Innleiðing á námskeiðum fyrir starfsráðgjafa í fullorðinsfræðslu: 

• Bjóða upp á starfsþjálfun og annarskonar starfs reynslu. 

• Nýta tengsl við birgja og önnur fyrirtæki  

• Virkja vinnuveitendur í þáttöku 

• Bjóða upp á endurgjöf og annan stuðning fyrir þróun verkefnisins  

• Viðhalda reglulegum samskiptum  

Vandamál skilgreind í starfsþróunar aðstoðarkerfinu  

• Ekki nægt samstarf milli viðeigandi stofanna 

• Starfsmenntun sem samsvarar þörfum mismundandi markhópa þjóðarinnar er ekki tiltæk.  

 (EMKAPT, VIAA, 2011) 

• Ófullnægjandi starfsaðstoð 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.3. Niðurstöður rannsóknar frá Litháen   

Þátttakendur  

Hópur Fjöldi 

þátttakenda 

kyn Aldurbil 

kvk kk 

fullorðnir (viðskiptavinir 

/nemendur) 

67 52 15 18-66 

Starfsráðgjafar vinna í  

Skólastofnunum (háskóla , 

menntaskólum) 

Vinnumálastofnun í Litháen 

Sjálfstætt starfandi  

33 

 

7 

 

20 

6 

26 7 25-66 

Vinnuveitendur: 10 5 5 30 -66 

Alls: 110 83 27  

 

Fullorðins könnun 

Hefur þú einhvern tímann nýtt þér þjónustu starfsráðgjafa? 

 

Hvers konar aðstoð eða hjálp þarft þú sambandi við starf eða starfsferil? 

 

Fjöldi þátttakenda Svar 

7 Jákvæð hugsun, aðstoð 

5 Ég þarf enga hjálp  

4 

Þarf að þekkja gagnagrunn mögulegum tillögum 

Vinna 

31%

69%

Yes

No



4 Meiri fjármögnun 

4 Ég þarf starfstilboð   

4 Læra erlent tungumál  

3 Fagleg þróun  

3 Hjálp frá samstarfsmanni  

3 Hvatning til byrja á einhverju nýju  

3 Þekkingu og færni í ákveðnum sviðum   

 

Hvers konar ferilsmatstæki og próf hefur þú notað? 

 

Fjöldi þátttakenda Svör 

15 Ég hef engin próf  

15 Samráð  

8 Æfa atvinnuviðtöl  

6 Fleiri próf, sem ég þekki ekki 

5 MBTI 

3 Socionics.org 

3 Charakteris.info 

2 Í tímaritum um rannsóknir 

2 Holland 

 

Á hvaða stigi starfsáætluninnar, upplifir þú flest vandamálin.  

            

 

  

 

 

19%

18%

17%

46%

Sjálfsvitund

Þekkingu

starfstækifærum
Starfsáæltun



Starfsráðgjafa könnun 

Hvað er núverandi aðal starf þitt? 

 

Hvernær fórstu seinast í einhvers konar þjálfunar námskeið eða fyrirlestur um faglega 

uppbyggingu, os.frv 

 

Hvaða starfsráðgjafa möguleika myndir þú bjóða fullorðunum upp á? 

 

Fjöldi þátttakenda  Svör 

26 Persónulega starfsráðgjöf 

25 Einstaklings ráðgjöf  

25 Leiðrétta og gera starfsferilsskrá 

25 Próf 

23 Ráðgjöf að finna vinnu  

22 Fyrirlestur um hvernig skrifa ferilskrá og kynningarbréf  

bré Lectures about writing CV and cover letter 22 Hópastarfsráðgjöf  

22 Byggja upp sjálfsvitund, sjálfstraust 

22 Internetsíður  

20 Persónuleg starfsráðgjafanámskeið 

15 Starfsmenntun á sviði starfsþjálfunar  

14 Starfsþjálfun í starfsmenntaskólum 

12 Bækur, tímarit  

11 Starfsáætlun 11 

 

10% 12%

62%

16%

0% 0% Meistersgráðu í

geðheilbrigðisráðgj

öf

Mastersgráðu í

menntunarfræðum

Starfsráðgjafi

82%

18%

This year
Last year



Hvað heldur þú að sé mikilvægasti þátturinn í árangusríkri ráðgjöf? 

 

Fjöldi 

þátttakenda 

Svör 

20 Hvatinn til að ná einhverju  

20 Áhugi og hvati umbjóðenda 

18 Sjálfstraust 

18 Viðkomandi þarfnast breytingar  

15 Beint í veiðeigandi þarfir fólks  

14 Einstaklingsgreining  

10 Hjálpa viðkomandi til átta sig á hvað hann vill og hvað hann getur afrekað  

9 Geta og þörf til að ná markmiðum sínum 

9 Áhugi og samvinna viðskiptavinar 

9 Mjög mikilvægt er að vera opin og hreinskilin, en á sama tíma þurfa 

samskiptin að vera góð á milli ráðgjafa og viðskiptavinar  

 

 

 

Á hvaða aldri eru flestir skjólstæðinga þinna? 

 

Hvers konar tækni og próf notar þú í starfsráðgjöf? Getur þú nefnd þau? 

 

Fjöldi þátttakenda Svör 

20 Viðtöl 

14 Uppgötavnir Holland’s 

14 Myers-Briggs  

11 Vinnuaðferðar skjal 

7 Áhugasviðispróf  

6 Jackson starfsvettvangsrannsókn  

4 Almennt hæfnispróf  

3 Gildi skýringa 

 

 

Values Clarification 

3 Hæfinspróf  

82%

18% 0% 0%

18-35
36-55
55-65



2 Ævisaga og sjálfskoðun  

2 Ákvarðunarhæfni 

2 Launsamiðaður  

1 Frásögn 

 

Hvað eru helstu hindranirnar fullorðins fólk að ná sínum markmiðum á vinnumarkaði? 

 

Fjöldi þátttakenda  Svör 

25 Hann/ hún vita ekki hvað hann/ hún vilja  

24 Engin persónuleg eða fagleg þróun   

20 Skortur á tímastjórnun  

20 Ekki gott sjálfstraust (of hátt eða of lágt)  

20 Of miklar væntingar til aðra, ekki til sjálfs síns  

18 Hræðla við breytingar   

18 Skortur á sjálfshvatningu  

17 Skortur á sjálftrausti  

16 Hann/ hún hefur ekki framtíðarsýn   

16 Hann/ hún vita ekki hvernig á kynna sig effectively  

15 Hræðsla, skortur á þekkingu og hæfni  

15 Hefur ekki trú á að aðstæður gæti breyst 

Á hvaða sviði starfsáætlunnar hafa skjólstæðingar þínir upplifað flest vandamálin? 

 

 

Hvernig hjálpar þú skjólstæðingum þínum að finna næsta viðeigandi skref? 

 

Fjöldi þátttakenda Svör 

25 Hjálpa þeim að finna mikilvægar upplýsingar um starfsferil og 

26%

24%24%

26%

Self - awareness

knowledge of career
opportunities

career planning

the implementation of a
career



atvinnutækifæri  

25 Gera sjálfspróf  

25 Ég er undirbý ráðgjöf  

22 Þjálfun  

20 Við leitum saman að bestu lausninni  

18 Aðstoða við að gera starfsferilsmat og þekkja sjálfan sig  

18 Veiti upplýsingar 

16 Aðstoða við þróa starfsáætlun  

15 Aðstoð við að skrifa ferilskrá, kynningarbréf  

15 Áhrifaríkasta eintaklingsráðgjöf, þegar við erum að gera persónulega 

starfsáætlun  

15 Samtal 

15 Saman finnum við út væntingar, tækifæri og aðgerðaráætlun  

15 Málstofa  

12 Starfsmatsvinnustofu   

 

Hvernig bregstu við svæðisbundum, aljóðlegum vinnumarkaðsbreytingum bjóðandi 

starfsráðgjafaþjónustu? 

 

Fjöldi 

þátttakenda 

Svör 

36 Ég bregst venjulega við, því ég býð í heimi sem tekur örum breytingum  

22 Ég er að reyna aðlaga mig samkvæmt þessum breytingum  

20 Rólega   

20 Ég upplýsi viðskiptavini um breytingarnar  

15 Ég geri ráð fyrir þeim  

15 Ég fylgist með þeim og veit hvað er að gerast á mínu svæði  

15 Með jákvæðni  

15 Ég tek þeim opnum örmum því heimurinn tekur örum breytingum og 

störfin líka.  

15 Ég er rólegur og reyni að drekka í mig þekkinguna   



15 Ég breyti dagskráni í samræmi við breytingarnar  

10 Ég myndi vilja frekari upplýsingar og fer á ókeypis námskeið  

6 Ég bregst ekki við  

 

Hvaða kunnáttu ætti hver starfsráðgjafi að leggja rækt við? 

 

Fjöldi þátttakenda Mjög 

ósammála 
ósammála hlutlaus Sammála  Mjög sammála 

Áhugi á öðru fólki 0 0 0 15 18 

Sjálfsmynd 0 0 2 15 16 

Hæfileiki að hlusta á 

öllum sviðum 
0 0 3 11 19 

Aðgengi og áræðanleiki  0 1 6 14 12 

Sveiganleiki  0 0 2 23 8 

Gott skopskyn 0 1 6 19 7 

Ertu hluti af virku kerfi innan starfsstéttar þinnar? 

                            

Skoðun vinnuveitenda á starfsráðgjöf til starfsmanna 

Hvaða hæfni skortir meðal fullorðina á vinnumarkaði hér? 

 

Fjöldi þátttakenda Svör 

1 Viðskiptasamskipti, þörf fyrir fyrir breytinga, starfsáætlun 

3 Skortur að skipuleggja vinnu sína  

1 Erlend tungumál (slæm enskukunnátta hjá eldra fólkinu og slæm 

rússneska hjá yngra fólkinu.) 

2 Hópavinna, tímastjórnun, vera fljótari að tileinka sér nýjungar, 

hagnýt upplýsingatækni.   

Já

33%Nei

67%



2 Starfreynsla, skilja markmið mín, skilja hvaða  starf ég vil  

3 Ábyrgð, markmiðasetning, gott sjálftraust(ekki of mikið)  

3 Samskiptahæfileikar  

 

Niðurstöður  

Könnun fyrir fullorðna.  Þátttakendur könnuninar hafa gott sjálftraust. Að auki trúa þeir því 

að þeir hafi nauðsynlega hæfni fyrir vinnumarkaðinn og þekkja önnur tungumál. Einn þriðji 

svarenda hafa nýtt sér þjónustu starfsráðgjafa. Minna en helmingur svarenda geta nýtt sér 

þjónustu starfsráðgjafa á vinnustaðnum. 

Algengasta þjónusta starfsráðgjafa á vinnustöðum er: Ráðgjöf, námskeið, sálfræðiráðgjöf. 

Þau vandamál sem eru oftast nefnd varðandi persónulegan starfsferil eru þessi: Of lág laun, 

skortur á tíma, of gömul/gamall til breyta einhverju. Eftirfarandi hindranir eiga sér stað 

varandi lausn starfsferils vandamála: tímaskortur, óánægja með sérgrein, hræðsla við 

breytingar. Um 30% svarenda vildu breyta um starf. Flestir svarenda eru ekki tilbúnir að 

borga fyrir þjónustu starfsráðgjafa eða vildu borga afar litið fyrir. Fullorðnir búast við oftast 

nær að starfsráðgjafar mynd hjálpa þeim að taka ábyrgð á þeirra ákvörðuninni; Á meðan 

ráðgjöf stendur yfir, mun starfsvandamál verða rætt á fundinum: þeir vildu alltaf fá fría 

ráðgjöf á öllum stigum lífsins síns.  

Meira en helmingur svarenda vildu að starfsráðgjafi mynd hjálpa þeim að taka margvísleg 

próf eða meðan ráðgjöf stendur myndi ráðgjafi hjálpa þeim að skilja áhugmálin sín, hæfileika 

og markmið. 

Niðurstaðan er sú að þátttakendur í könnunni vita ekki hvernær þeir geta farið í starfsrágjöf, 

þótt stór hluti fólksins myndi vilja skipta um starf. Stór hluti svarenda hafa aldrei farið í  

starfsráðgjöf, jafnvel þótt fyrirtækin sem þeim vinna í bjóða upp á þjónustu starfsráðgjafa. 

Lítill hluti af þeim sem bjóða upp á starfsráðgjafaþjónustu eru fagaðilar og virkur svarandi 

heldur að aðeins atvinnulaust fólk þurfi á starfsrágjöf að halda, en ekki vinnandi fólk. Þannig 

að það er hægt að segja það að fólk hefur þröngan skiling á starfsrágjöf. Virkur svarandi veit 

ekki að starfsrágjafi getur hjálpað, einnig að starfsmenn fá ekki faglega starfsráðgjafa 

þjónustu á vinnustaðnum.  

  

 



Könnun starfsráðgjafa.  Menntun starfsráðgjafa fyrir fullorðna er allt öðruvísi, en þeir eru 

stöðugt að rækta hæfni sína, læra og hafa áhuga á nýjungum. Starfssérfræðingar skortir oftast 

eftirfarandi þekkingu: ráðgjöf, upplýsingar um tæki og aðferðir, aðlaga prófanir, 

spurningalista sem þeir geta notað og það var tekið eftir því að þeir þurfa þekkja aðra 

sérfræðinga innan þessa sviðs. Venjulega veita starfsráðgjafar sína þjónustu til viðskiptavina 

á aldrinum 18-35 ára. Vinsælasta þjónustan er eftirfarandi: einstaklings starfsráðgjöf, þróun 

og leiðrétting á ferilskrá, próf og leiðbeiningar um leit af mögulegum störfum, einstaklings 

og hópa starfsráðgjöf, tækni til að byggja upp sjálfsvitund og sjálfstraust. Helmingur 

starfsráðgjafa sem voru í könnunni, staðfestu að mikilvægasta markmið viðskiptavina þeirra 

er innblásið af trausti og þróun aðgerðaráætlunnar, sem þeirra viðskiptavinir þurfa til að ná 

markmiðum þeirra. Starfsferilssérfræðingar eru mest að hjálpa viðskiptavinum sínum að 

finna nauðsynlegar upplýsinga um starfsferil, gera sjálfspróf fyrir atvinnutilboð, skipuleggja 

ráðgjöf, þjálfun, leita saman að bestu lausninni. Samkvæmt starfsráðgjöfunum er 

mikilvægasta færnin fyrir góðri vinnu er eftirfarandi: Samskiptahæfileikar, sjálfshvatning, 

tímastjórnun og lausn vandamála. Helstu hindranir við framkvæmd starfsáætlun er 

eftirfarandi: fólk veit ekki hvað það vill, skortur á persónulegri og faglegri þróun, 

tímastjórnunarskortur, ekki gott sjálfstraust, of miklar væntingar til annara. Verkefnastarfið 

sem er lokið gerir okkur kleift að skilja ef ein stofunun bætir starfsemi sína, bætir það gæði 

fullorðinskennslu um allt land. Og við höldum áfram að fylgja eftir markmiðum okkar, ekki 

aðeins að bæta starfsemi hverrar einstaklingsstofun fyrir sig, heldur einnig að hrinda í 

framkvæmd nýjum áætlunum á landsvísu. Ef byggt er á niðurstöðum könnunarinnar eru 

meðmælin þróuð og forritið munuð vera prófað í öllum samstarfsríkjum, og gæti það verið 

góð leið til að ýta við fólki til að móta reglur varðandi vandamál starfsáætlana fullorðina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4. Niðurstöður rannsóknar í Noregi:  

 

Þátttakendur 

Tafla 1. Aldur og kyn þáttakenda spurningarlistans 

Hópur Fjöldi 

þátttakenda  

Kyn  Aldur 

F M 

Fullorðnir (Skjólstæðingar / 

mögulegir skjólstæðingar) 

62 30 32 20-65 

Kennarar/ starfsráðgjafar innan: 

 

• Menntastofnana 

(gagnfræðaskólar, háskólar, 

menntaskólar) 

• NAV(vinnumálastofunun) 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

7 

10 5 30-65 

Vinnuveitendur  3 2 1 35-50 

alls: 80 42 37  

 

Tafla 2. Viðtöl, aldur og kyn þáttakenda 

Hópur Fjöldi 

þátttakenda 

Kyn Aldur 

F M 

fullorðnir 

(Skjólstæðingar/mögulegir 

skjólstæðingar) 

5 3 2 30-55 

Kennarar 10 8 2 25-45 

Vinnuveitendur 3 2 1 40-60 

Alls: 18 13 5  

 



Þörf fyrir starfsráðgjöf fyrir fullorðna 

Hefur þú eitthverntíman nýtt þér þjónustu starfsráðgjafa? 

                                       

 

Hvenær leitarðu þér aðstoðar hjá starfsráðgjafa? 

Fjöldi þátttakenda Svar 

70 Ég leita mér engrar starfsráðgjafar, það er óþarfi 

8 Þegar ég missti vinnuna mína. 

12 Til að hjálpa mér með vöxt í starfi  

10 Ég er ekki viss um hvernig vinnu mér líkar  

Ég vil vita meira um ákveðin störf / mína möguleika í starfi 

 

 

  

Hverskonar aðstoð þarft þú í sambandi við vinnu eða starfsferil? 

Fjöldi þátttakenda  Svar 

16 Starfsráðgjöf 

14 Þróun faglegra námskeiða/ starfsemi 

13 Persónuleg ráðgjöf  

8 Námsráðgjöf, þekkingarstjórnun  

12 Enga 

17 Ráð frá öðru fólki 

 

 

29%

71%

Já Nei



 

Hverskonar ferils mats tækni og próf hefur þú notað?  

 

N=62. Sumir hafa notað fleira en eina tækni við. Niðstöður sýna að venjulega er notast við 

perónuleg viðtöl fyrir þennan aldurshóp, það er aldrei meira notast við aðra faglega tækni í 

skipulagi starfsferils.  

 

 

  

Hvaða stig skiplulags starfsferils, hefur þú upplifað flest vandamál? 

Við spurðum þátttakendur um vinnslu skipulagningu starfsframas og hvenær í ferlinu hafa þeir 

upplifað flest vandamál. Af niðurstöðum könnunarinnar er ómögulegt að segja og benda á 

eitthvert ákveðið stig í ferlinu þar sem flest vandamál koma upp. Óvissa um þeirra starfsferil fer 

smám saman vaxandi þar til þau uppgötva að þau geta ekki klárað framhaldsskóla. 
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Starfsráðgjafa könnun 

Hvað er núverandi aðal starf þitt?  

 

 

Hefur þú lært starfsráðgjöf í meistaranámi? 
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76%

24%

Já Nei



 

Hvenær fórst þú seinast á eitthverskonar þjálfunar námskeið eða fyrirlestur um faglega 

uppbyggingu o.sfr.? 

 

 

Hvaða starfsráðgjafa möguleika býður þú upp á fyrir fullorðna? 

Fjöldi þátttakenda Svör 

5 Einstaklingsráðgjöf  

3 Hóparáðgjöf  

2 Ráðgjöf fyrir 

fjölmenningarsamfélag 

4 Formleg framhaldsmenntun  

6 Dagskrá fyrir atvinnulaust 

fólk  

12 Starfsþróunar áætlanir 

2 Heilsu þjónustu  

 

Hvað heldur þú að sé mikilvægasti þátturinn í árangsríkri ráðgjöf? 

Fjöldi þátttakenda Svör 

6 Hvatning  

2 Samskipti  

0 1 2 3 4 5 6 7

26-35

36-55

55-65

Older than 65



2 Samstarf  

4 Nota uppbyggingu sem 

hentar fullorðnum og virkt 

nám  

5 Hugsa um starfshætti  

7 Setja sér markmið 

7 Hafa alla hagsmunaraðila í 

gerð námskeiða  

7 Hvetjandi og hæfa 

leiðbeinendur 

 

 

Hvaða starfsráðgjafa möguleika skortir fólk frá 21 árs aldri? 

Test working programsTest working programs

 

 

Á hvaða aldri eru flestir skjólstæðinga þinna? 

0

5

10

15

20

25

30

Sjálfspróf Prófa
vinnuáætlanir

hagnýt
áhugamál

Viðtöl Ekkert sérstakt



 

Hverskonar tækni og próf notar þú starfsráðgjöf?  

 

 

Hverjar eru helstu hindranir fullorðins fólks að ná sínum markmiðum á vinnumarkaði? 

 

17%

39%
22%

22%

0%

18-25 26-35 36-55 55-65 eldri en 65

0

1
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3

4

5

6

Fjöldi þátttakenda Svör 

12 Skortur á hvatningu  

7 Perónulegar ástæður, 

hjúskaparstaða.  

5 Samskiptahæfileikar  



 

 

 

 

 

 

 

Hvernig hjálpar þú skjólstæðingum þínum að finna næsta viðeigandi skref? 

Fjöldi þátttakenda Svar 

16 Ég reyni að mæta þörfum 

skjólstæðingsins.  

11 Nota prófa tækni 

7  Vera vel upplýstur um þjónustu 

og starfshæfinkröfur  

5 Biðja skjólstæðing um 

endurgjöf gegnum viðtöl  

17 Þekkja markmið 

viðskiptavinarins   

12 Vinna saman til að settu 

markmiði 

 

 

 

Hvernig bregstu við svæðisbundum, alþjóðlegum vinnumarkaðs breytingum bjóðandi upp á 

starfsrágjafaþjónustu? 

 

Fjöldi þátttakenda Svör 

5 Ég reyni að mæta þörfum 

skjólstæðingsins mjög vel.  

2 Aðlagast að hröðum 

vinnumarkaðsbreytingum  

1 Léleg tungumálakunnátta  

12 Skortur á reynslu og þekkingu  

3 Slæmar venjur  

8 Heilsufarsástæður  

8 Óvirkni 



6  Bera saman kunnáttu og vinnu  

2 Annað 

 

Hvaða kunnáttu ætti hver starfsráðgjafi að leggja rækt við? 

 

 

 

Hvers konar áframhaldandi menntun og þjálfun myndir þú vilja eða þarft á að halda? 

Fjöldi þátttakenda Svör 

4 Innleiða nýjar aðferðir í 

starfsráðgjöf   

2 Erlend tungumál  

12 Þjálfun  

6 Sálfræði, lausn deilumála 

12 Aðferðir eða tækni til að vinna 

með fólki með sérþarfir  

0 Þarf ekki meiri þjálfun  
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Ertu hluti af virku kerfi innan starfs stéttar þinnar?  

                              

 

Skoðun vinnuveitenda á starfsráðgjöf til starfsmanna? 

Við vorum aðens með þrjá vinnuveitendur í lengri viðtölum. Þeir gáfu okkur meira eða minna 

sömu upplýsingarnar um efnið. Meðfram alþjóðlegum hagtölum gaf þetta okkur næga innsýn 

fyrir þessa skýrslu. 

Hvaða hæfni skortir meðal fullorðina á vinnumarkaði hér? 

Fjöldi þátttakenda Svör 

0 Þekking á erlendum 

tungumálum  

2 Skortur á reynslu, fagleg 

þekking  

1 Sjálftraust  

2 Samskiptahæfileikar  

1 Hæfni til að taka ákvarðanir  

 

Samanburður skoðanna skjólstæðings og starfsráðgjafa. 

Hvaða væntingar berð þú til starfsráðgjafa? Hvaða væntingar heldur þú að skjólstæðingur 

beri til starfsráðgjafa? 

 Starfsráðgjafi Skjólstæðingur 

Góðar og innihaldríkar upplýsingar  3 20 

Skilningur og vingjarnleiki 1 15 

Já
88%

nei
12%



Útskýra rangar væntingar  3 2 

Hvetja og fullvissu  0. 8 

Þróa möguleika skref fyrir skref fyrir 

Skjólstæðinginn 

3 16 

Finna út um mín áhugamál, getu, markmið 

og lífstíl  

 12 

Nota próf og og tölvuforrit til að finn út um 

mín áhugmál og getu.  

3 6 

Ráðleggja mér hvaða starf væri hentugast 

fyrir mig. 

3 18 

 

Niðurstöður 

Niðurstöður frá þessari litlu rannsókn í Noregi sýna að það er almennur skilningur um þetta efni. 

Gögn sýna að það eru fáir fullorðnir sem nýta sér þjónustu starfsráðgjafa, sem líklega 

samanstendur af lélegum upplýsingum og lélegu framboði. 

Þetta er líklega vegna þess hvernig norska skólakerfið er þróað og byggt upp. Það eru um það bil 

30% sem hætta námi á framhaldsskóla stigi. Flestir þeir sem hætta byrja aftur í skóla innan 

tveggja ára og áður en þeir verða 25 ára. Meira en 95% af ungmennum uppfylla kröfur 

framhaldsskóla. Því það er ekki hefð fyrir formlegri þjónustu starfsráðgjafa í Noregi. Umennin fá 

alla þeirra þjálfun og starfsrágjöf í skólakerfinu. Það eru fáir sem kallast starfsráðgjafar til taks. 

Rágjafa kerfið er innan skólana og háskólanna. Ef þú vinnur hjá  fyrirtæki sér vinnuveitandinn 

um það. 

Þegar litið er á niðurstöður af rannsóknarinnar er þetta einnig málið. Að skjólstæðingarnir og 

ráðgjafarnir eru á sama máli og gefa innsýn í þetta efni. Væntingar beggja aðila eru sammála um 

að góðar og nægilegar upplýsingar, gera gott markmiðaplan og veita góð ráð. Það eru frávik 

þegar þú spyrð um væntingar. Um þetta efni þá væntir skjólstæðingurinn meira en ráðgjafar geta 

gefið. Allir starfsráðgjafarnir hafa útskrifast með gráðu. 60% af þeim starfssérfræðingum hafa 

meistara gráður og eru vottaðir starfsráðgjafar 

 

 

 



2.2.5. Niðurstöður rannsóknar frá Svíþjóð  

Þátttakendur  

Spurningarlisti, Aldur og kyn þáttakenda 

Hópur  Fjöldi 

þátttakenda 

Kyn Aldur 

kvk kk 

Fullorðnir (Skjólstæðingar / 

mögulegir skjólstæðingar) 

11 5 6 20-61 

Starfsráðgjafar vinna í 

• Fullorðisfræðslu 

sveitarfélagana  

• Starfráðgjafa setri  

• Folk school  

 

6 

2 

2 

9 1 25-59 

Vinnuveitendur  9 1 8 48-67 

Alls: 30 15 15  

Viðtöl, aldur og kyn þáttakenda 

Hópur  Fjöldi 

þátttakenda 

kyn Aldur 

kvk kk 

Fullorðnir (Skjólstæðingar / 

mögulegir skjólstæðingar) 

11 5 6 20-61 

Starfsráðgjafar 10 9 1 25-59 

Vinnuveitendur  9 1 8 48-67 

Alls 30 15 15  

 

Könnun fyrir fullorðna 

Hefur þú eitthverntíman nýtt þér þjónustu starfsráðgjafa? 

 

                               

Já (82%)

Nei 
(18%)



 

Hvenær leitarðu þér aðstoðar hjá starfsráðgjafa? 

Fjöldi þátttakenda Svar 

 

3 Núna þegar ég er búin að taka sænsku fyrir 

innflytjendur  

1 Þegar mig langar að læra í Svíþjóð  

2 Þegar mig langar að breyta um starfsvettfang  

4 Þegar mig langar að komast áfram í lífinu 

1 Þegar ég er ekki með vinnu og ekki í skóla  

Hverskonar aðstoð þarft þú í sambandi við vinnu eða starfsferil? 

Fjöldi þátttakenda Svar 

1 Hjálp að finna vinnu eða var sjálfstætt starfandi  

3 Hjálp til að finna vinnu eða menntun  

4 Að finna menntun sem hentar mér  

2 Leiðbeiningar um hvernig ég sæki um frekari menntun.  

1 Til að finna starf þar sem ég get nýtt mína kunnáttu 

 

 

Hverskonar ferils mats tækni og próf hefur þú notað?  

                            

  

áhugasvi
ðspróf 
(46%)Persónup

róf (18%)

Ekkert 
(36%)



 

Hvaða stig skiplulags starfsferils, hefur þú upplifað flest vandamál? 

 

                

 

Starfsráðgjafakönnun 

Hvað er núverandi aðal starf þitt?  

Starfsráðgjafi 100% 

 

Hefur þú lært starfsráðgjöf í meistaranámi? 

 

                   

Hvenær fórst þú seinast á eitthverskonar þjálfunar námskeið eða fyrirlestur um faglega 

uppbyggingu o.sfr.? 

                                

  

Sjálfsvitund

Þekkingu um
starfstækifæri

career planning

útfærsla á starfsferli

(0%)

(82%)

(9%

(9%)

Nei (100%)

þessu ári (50%)

síðasta ári (30%)

annað (20%)



 

Hvaða starfsráðgjafa möguleika býður þú upp á fyrir fullorðna? 

 

Fjöldi þátttakenda Svör 

9 Einstaklingsráðgjöf 

8 Hópráðgjöf 

1 Ráðgjöf fyrir fjölmenningarsamfélag   

11 Lesforrit fyrir vinnustaði  

4 Áætlun fyrir atvinnulaust fólk  

8 Starfsþróunaráætlun  

4 Úrræði fyrir skjólstæðing fyrir auðkenningu og þróun  

3 Upplýsingar á netinu  

 

Hvað heldur þú að sé mikilvægasti þátturinn í árangsríkri ráðgjöf? 

 

Fjöldi þátttakenda Svar 

8 Hvatning 

3 Góð þekking á menntunarval og vinnumarkaði framtíðarinnar.  

6 Samskiptafærni  

9 Vera viss um að skjólstæðingi líði vel í aðstæðum. Áreiðanleiki  

6 Hugleiðingar 

5 Raunsæi og sjálfbærni  

9 Vinnur að markmiðum  

1 Hafa alla hagsmunaaðila með í gerð áætlana  

2 Þróa góðan stuðning  

7 Hitta skjólstæðinginn reglulega  

 

 

 

 

 



Hvaða starfsráðgjafa möguleika skortir fólk frá 21 árs aldri? 

Fjöldi 

þátttakenda 

Svar 

7 Einstaklings ráðgjöf og þekking valkostum sem er í boði  

5 Hópa ráðgjöf  

9 Hvatning  

9 Sjálfsþekking 

9 Þjónusta til aðstoða við vöxt í starfi og framboð starfsráðgjafa  

2 Starfsaðstoð fyrir fólk með sérþarfir  

8 Upplýsingar, ráðgjöf og leiðbeiningar fyrir ungt fólk til að taka ákvarðanir 

um nám , þjálfun og starfstækifæri 

 

6 Þróa ferilskránna, og bæta viðtalstæknina  

 

 

Á hvaða aldri eru flestir skjólstæðinga þinna? 

 

       

  

18 - 35



 

Hverskonar tækni og próf notar þú starfsráðgjöf?  

 

Fjöldi þátttakenda 

 

Svar 

4 SACO-próf á netinu  

5 Vinnumiðlunarpróf á netinu 

2 Viðtöl  

7 Áhugasviðspróf  

4 Leiðbeiningar til þess að efla sjálfstraust 

2 Félagskort 

3 Gildi skýringa 

5 Sjálfpróf  

2 Ævisaga og sjálfsskoðun 

8 Ákvörðunartökuaðferðir  

4 Lært að leysa úr vandamálum  

4 "The Physics of Living" (Amundson) 

 

Hverjar eru helstu hindranir fullorðins fólks að ná sínum markmiðum á vinnumarkaði? 

Fjöldi þátttakenda Svör 

6 Skortur á sjálftrausti og sjálfáliti  

3 Persónulegar aðstæður, ástand hjá fjölskyldu og fjárhagur  

4 Slæmir samskiptahæfileikar  

5 Léleg tungumálakunnátta  

7 Finnst þeir vera týndir í kerfinu – ruglingur  

4 Skammast sín fyrir einkannir gamla skólans  

7 Þekkingarskortur á vali  

 

3 Þeim finnst þeir of gamlir  

6 Óvirkni, skortur af hvatningu  

 



Á hvaða stigi starfsleitar hafa viðskiptavinir upplifað flest vandamálin? 

               

Hvernig hjálpar þú skjólstæðingum þínum að finna næsta viðeigandi skref? 

Fjöldi þátttakenda  Svar 

8 Tala um valkostina 

5 Sýna hvaða litlu skref er þörf fyrir til að byrja vegferðina  

3 Vera vel upplýstur um þjónustuna og kröfur um starfshæfni  

6 Benda á heimasíður um menntunartækifæri  

9 Koma auga á markmið, áhugmál og drauma viðskiptavinarins  

7 Efla sjálftraustið  

8 Gera aðgerðaráætlun með viðskiptavini  

6 Samtal um þeirra stöðu og tækifæri   

9 Kanna, taka próf, spyrja spurninga  

 

 

Hvernig bregstu við svæðisbundum, alþjóðlegum vinnumarkaðs breytingum bjóðandi upp á 

starfsrágjafaþjónustu? 

Fjöldi 

þátttakenda 

Svör 

8 Skiptast á hagnýtri reynslu með stérfræðingum á sviði starfsráðgjafar og 

ráðgjafa. 

9 Þekking að uppfæra upplýsingar  

6 Félagsleg og menningarleg næmni, það gerir starfið mitt mun áhugaverðara  

5 Aðlagast að hraðri vinnumarkaðsbreytingum  

 

2 Bera saman hæfni og vinnu  

Sjálfvitund

Þekkingu á
starftækifærum
starfsferilsáætlun



3 Lætur mig leggja harðar af mér  

4 Upplýsa skjólstæðing  

4 Það er mjög mikilvægt í dag að hafa hæfan starfsráðgjafa  

1 Óviss 

 

 

Hvaða kunnáttu ætti hver starfsráðgjafi að leggja rækt við? 

Fjöldi þátttakenda  Mjög 

óssamála  
Ósammála hlutlaus sammála 

Mjög 

sammála 

Almennur áhugi á öðrum 

 

    30 

Sjálfskoðun   11 14 5 

Geta til að hlusta á mörgum 

stigum  

  5 6 19 

Aðgengi og áreiðanleiki  

 

  7 12 11 

Sveiganleiki    4 15 4 

Skopskyn   6 17 4 

      

 

 

Hvers konar áframhaldandi menntun og þjálfun myndir þú vilja eða þarft á að halda? 

Fjöldi þátttakenda  Svör 

4 Innleiða nýjar aðferðir í starfsráðgjöf 

 

8 Meiri nánd við staðbundin svæði 

5 Erlend tungmál  

3 Betri þekkig á menntunarkerfi annara þjóða og alþjóða leiðbeingar  

2 Hvernig á áð takast á við breytta menningu  

9 Þjálfun  

3 Sálfræði, lausn á ruglingi  



1 Leiðtogahæfileikar 

3 Ekki viss 

 

                        Ertu hluti af virku kerfi innan starfs stéttar þinnar?  

                             

Skoðun vinnuveitenda á starfráðgjöf starfsmanna 

Hvaða hæfni skortir meðal fullorðina á vinnumarkaði hér? 

 

Fjöldi þátttakenda Svör 

6 verkfræðingar, Starfsfólk tæknigeirans  

 

5 Skortur á reynslu, fagleg þekking  

 

1 Sjálfstraust  

 

2 Samskiptahæfileikar  

 

1 Ákvörðunarhæfni  

 

Samanburður skoðanna skjólstæðings og starfsráðgjafa. 

Hvaða væntingar berð þú til starfsráðgjafa? Hvaða væntingar heldur þú að skjólstæðingur 

beri til starfsráðgjafa? 

 

 

 

 

 

Já (100&)



 Starfsráðgjafi 

% 

Skjólstæðingur  

% 

Láta mig fá upplýsingar 

 

0 0 

Vera vinalegur og hlýr gagnvart mér 

 

100 91 

Útskýra rangar væntingar  

 

30 45 

Vera raunveruleg manneskja ekki bara manneskja sem er að 

vinna vinnuna sína.  

 

100 100 

Vera hvetjandi og fullvissu 

 

100 82 

Vinna með mér að þróa áætlun sem ég þarfnast til ná mínum 

starfsmakmiðum  

 

100 100 

Vita hvering þú getur hjálpað mér  

 

90 100 

Hafa áhrif á sjálfstraust og traust  

 

100 100 

Finna út um áhugmál, getu, markmið og lífsstíl  

 

60 45 

Nota próf, tölvuforrit og spurningalisa til að finna áhugmál 

mín og getu  

 

70 36 

Láta mig fá upplýsingar um störf sem henta minni kunnáttu 

 

100 100 

Ráðleggja mér hvaða starf væri hentugast fyrir mig. 20 100 

 

 

 

Hvaða væntingar berð þú til starfsráðgjafa? 

 

Starfsráðgjafi 

% 

Skjólstæðingur 

%  

Fá nákvæmar upplýsingar um þann starfsferil sem ég hef 

áhuga á 

100 100 

Taka ábyrgð á að hafa mína eigin starfsákvarðanir  

 

90 73 

Finna út möguleika mína að fá viðeigandi starf sem ég hef 

áhuga á  

 

100 100 

Skilja tilgangin hvað gerist í starfsráðgjafaviðtölum  

 

60 27 

Finna út á meðan viðtali stendur hvernig ég finn leiðir að því 

starfi sem ég vil vinna við 

 

100 100 



Fá ævinlangan aðgang að starfsráðgjöf  

 

20 27 

Fá reynslu lausn vandamála  

 

100 66 

Kenna mér betri sjálfshjálp sem ég get nýtt mér í framtíðinni  

 

100 100 

Fá góða þjónustu starfsráðgjafa sem ég hef borgað fyrir.  

 

100 100 

Tala um núverandi stöðu mína í starfi  

 

30 73 

Fara til starfsráðgjafa ef ég er óviss um minn starfsferil  

 

0 46 

Fá upplýsigar um menntun, þjálfunarleiðir og námskeið  

 

100 91 

Fá nöfn á hugsanlegum vinnuveitendum starfa sem ég hef 

áhuga á.  

 

90 64 

Læra starfsleitarhæfileika, starfsþjálfun, kynningarbréf og 

ferilskrá  

 

40 27 

Fá bæklinga og einblöðunga um störf og námskeið  50 64 

 

Niðurstöður  

Rannsóknin sýndi að væntingar starfsráðgjafa og skjólstæðinga til starfsráðgjafar, voru svipaðar. 

Fá nákvæmar upplýsingar um þann starfsferil sem ég hef áhuga á, Viðskiptavinur 100% 

ráðgjafar 100% Viðskiptavinir vildu að ráðgjafarnir; ,,vinna með mér að finna næstu skref sem 

ég þarfnast til að ná markmiðum mínum,, og ráðgjafanir töldu að það væri jafn mikilvægt . ,, að 

vera raunveruleg manneskja ekki manneskja sem er bara að vinna vinnuna sína” var lítið á það á 

sama hátt,  bæði ráðgjafar og skjólstæðingar 100%. Ráðgjafarnir héldu ekki að skjólstæðingurinn 

hefði áhuga á að tala um núverandi starfsferil. 30% - 73 %. Kannski því að ráðgjafarnir hugsa 

um framtíðina og hefur verið kennt að horfa áfram, og skipta sér ekki að fortíðinni.  

 

Ráðgjafarnir læra að þjálfun er verkfæri til að vinna með skjólstæðingnum og kenningar um 

þjálfun við finnum texta sem segir, ekki bregðast við hlutum sem eru ekki brotnir, og ,, það eru 

engin vandamál bara lausnir.” Meðan skjólstæðingar vilja tala um nútíðina og fortíða og vilja 

fara aftur og aftur í það sem sem misfórst. Það getur verið ástæðan fyrir misræminu. 

Skjólstæðingar hafa engan áhuga á, að læra að leita að vinnu eða umsóknarbréf og viðtalshæfni,” 



40% - 27 %. Ráðgjafarnir eru kannski undir það búnir að þetta er mikilvægt mál og því halda 

þeir að skjólstæðingarnir hafa meiri áhuga á þessu máli líka. 

 

Til að ná árangri í ráðgjöf fyrir fullorðna, gæti verið þörf fyrir að gera vinnuleitina og skrifa 

starfsferilskrá mun skemmtilegri og auðveldara að ná. Eitt af vandamálum í greininni, er að sjá 

hvenær skjólstæðingur þarf að hugsa um nýjar leiðir, þótt skjólstæðingurinn sé ekki tilbúinn til 

að gera það, eða hefur algjörlega vanmetið þekkingu sína. 

Það býr stundum til misræmi. Þótt skjólstæðingur og ráðgjafi, ætluðust til að láta fá/ gefa 

upplýsingar á fundinum. Þekkingin er fer stundum lengra með starfsráðgjafanum, þegar talað er 

við fullorðna. Þeir vilja tala um allt aðra hluti en bara vera látin fá upplýsingar eða fá bæklinga 

um menntun. 

Til athugunar: Engin af starfsleiðbeinendum höfðu meistaragráðu, Vinnuveitendur (og 

starfsráðgjafarnir sjálfir), eru ekki mjög áhugasamir í frekari menntun fyrir starfsráðgjafa. 

Menntun er litið á sem starfsnám, sem sérhæfist í starfi. 

 

 

Innleiðing á námskeiðum fyrir starfsráðgjafa í fullorðinsfræðslu: 

• Bjóða upp á starfsþjálfun og annarskonar starfs reynslu. 

• Nýta tengsl við birgja og önnur fyrirtæki  

• Virkja vinnuveitendur í þáttöku 

• Bjóða upp á endurgjöf og annan stuðning fyrir þróun verkefnisins  

• Viðhalda reglulegum samskiptum  

•  

Vandamál skilgreind í starfsþróunar aðstoðarkerfinu  

• Ekki nægt samstarf milli viðeigandi stofanna 

• Hafa ekki réttar leiðbeingar fyrir fullorðna, ekki veita þeim það sem þeir eru að biðja um  

• Ráðgjafar hafa ekki nógu gott samband við vinnumarkaðinn og viðskiptaheiminn 

• Ráðgjafar þurfa að þróa frekari tækni fyrir fullorðna í starfsráðgjöf. 

 

 

 



 

 

3. Uppástungur af samtölum og dagskrá fyrir starfsráðgjafa. 

 

Þessi dagskrá hér að neðan hefur verið búin til samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar og uppfært eftir 

þörfum. Dagskráin býður upp á uppástungur af samtölum. Á heimasíðunni www.adultguidance.lv og 

www.motivated.lv er hægt að skoða fulla skýrslu úr guidance verkefninu ásamt ábendingum um aðferðir 

og úrræði allra meðlima verkefnisins á þeirra tungumálum – Lettnesku, Litháensku, Norsku, Sænsku og 

Íslensku. 

 

Umræðuefni/Þema Lýsing/tilgangur þemans 

                                             1.Kynning á starfsráðgjöf 

1. Kynningarviðtal, talað við þáttakendur áður en 

starfsráðgjafar námskeið byrjar. 

Afhverju er ég hérna? Hvaða aðstoð þarf ég á 

að halda? 

1. Hlutverk Starfsferils 

3.2. Starfsferill  og hlutverk hanns í ferlinu að 

sjálfstæði. 

Hvaða þýðingu hefur starfsferill og hvaða 

hlutverk gegnir hann í lífi manneskju? 

2.2. Uppbygging starfsferils  Hvaða tegund af starfi hentar mér – Lárétt eða 

Lóðrétt? 

2.3. Framtíðarsýn á starfsferil Hvar sé ég mig í framtíðinni? 

2.4. Hlutverk staðalímyndar þegar kemur að því að 

velja starfsferil  

Hvernig geta staðalímyndir haft áhrif á val á 

starfsferli?   

2.5. Auka stuðningur á starfsferlinum Hvar get ég leitað mér auka starfs stuðnings og 

ráðgjöf ? 

2.6. Leiðbeininandi Hvað er leiðbeining? 

Afhverju og hvernig að velja leiðbeinanda? 

2.7. Þjálfun Hvað þýðir “Þjálfun”? 

Afhverju og hvernig á að velja þjálfara? 

3. Skólakerfið og Eyðublöð 

3.1. Menntakerfi og stig starfsþjálfunar Hverskonar menntakerfi er til í mínu landi? 

http://www.adultguidance.lv/
http://www.motivated.lv/


Hvar er ég í kerfinu? Hverjir eru mínir 

möguleikar á frekari menntun?  

3.2. Mikilvægi á símenntun  Hvað þýðir “símenntun”? Hversvegna 

símenntun er mikilvæg á starfsferlinum?  

3.3. Möguleikar til náms í heimalandi einstaklingsins  Hverskonar námstofnanir og námsleiðir er 

boðið uppá í mínu landi? 

3.4. Námsmöguleikar erlendis Hverskonar námsstofnanir og námsbrautir er 

boðið uppá erlendis? Hvernig er sótt um nám 

erlendis?  

3.5. Kostnaður við nám , námsstyrkir og námslán  

 

Hversu mikinn pening þarf ég til þess að byrja í 

námi? Hvar er hægt að fá pening fyrir náminu? 

Er möguleiki á námsstyrk? Ef “já” þá hvar?? 

3.6. Viðurkenning á eldra námi  Hvað þýðir “viðurkenning á eldra námi” ?  

4. Starfsgreinar 

4.1. Fjölbreitni starfsgreina og sjónarhorn starfsgreina Hverskonar starfsgreinar eru til? 

5. Sjálfstætt nám og Þróun 

5.1. Þekking á hæfileikum færni og reynslu Hverjir eru mínir hæfileikar, kunnátta, reynsla 

og sjálfstraust? 

5.2. Sjálfsþróun Hvernig get ég þróað færni og hæfileika fyrir 

velgengni í starfi?  

5.3. Auka sjálfstraust Hvernig get ég aukið sjálfstraustið? 

5.4. Hvatning og hlutverk hvatningar í þróun 

starfsferils 

Hvað er hlutverk hvatningar í þróun og gerð 

starfsferils? Hvernig er hægt að auka 

hvatningu? 

5.5. Gildi 

 

Hver eru mín gildi? Hvernig geta mín gildi haft 

áhrif á starfsferil minn?  

6. Atvinnuleit 

6.1.  Starfs möguleikar  Hvar er hægt að leita að starfs möguleikum og 

lausum stöfum?  

6.2. Starfsmöguleikar erlendis Hvernig er hægt að leita að starfi erlendis?  



6.3. Hlutverk reynslu í þróun starfsferils  Hvað geri ég þegar ég hef ekki faglega reynslu? 

Ætti ég að velja starf sem hentar minni reynslu?  

7. Viðskipta samskipti 

7.1. Skrifuð viðskipta samskipti Hvernig á að skrifa ferilskrá? Hvað er besta 

sniðmátið fyrir ferilskrá? hvernig á að setja upp 

kynningabréf?  

7.2. E- Viðskipta samskipti Hvernig á að skrifa viðskipta tölvupósta? 

7.3. Samfélagsmiðlar Hvernig getur uppsetning á samfélagsmiðlum 

haft áhrif á skoðun mögulegra yfirmanna á 

mér?  

7.4. Hegðun í atvinnuviðtali  Hvernig á að haga sér í atvinnu viðtali?  

7.5. Viðskiptasiðir  Í hverju á að vera í atvinnuviðtali og til vinnu? 

Hvernig á að hegða sér á vinnu fundum? 

Afhverju er það mikilvægt að framfylgja siðum 

og reglum?  

 8. Starfs sambönd 

8.1. Tegund starfa – Sjálfstætt starfandi – atvinnu 

samningur- framtaks samningur- einkaleyfis 

samningur   

Hvernig get ég fengið starf? Hverskonar 

samningar eru til?  

8.2. Frumkvöðlastarf Hvernig set ég upp mitt eigið fyrirtæki?  

8.3. Sjálfboðastarf Hvernig byrja ég í sjálfboðastarfi? Afhverju er 

sjálfboðastarf mikilvægt fyrir starfsferil minn?  

8.4. Atvinnuleysi 

 

Hvar get ég fengið hjálp þeim aðstæðum að 

vera atvinnulaus? Hverskonar bætur get ég 

fengið bætur þegar ég er atvinnulaus? Hvernig 

kemst ég aftur á vinnumarkaðinn?  

8.5. Vinnulöggjöf, skyldur og skyldur vinnuveitanda 

og starfsmanns 

Hver er minn réttur sem starfsmaður? Hverjar 

eru skyldur vinnuveitanda?  

9. Ákvarðanatöku ferli 

9.1. Samantekt ferlis starfsráðgjafar Hvað hef ég fengið út úr þessari dagskrá ? Hef 



ég nægar upplýsingar til þess að þróa 

starfsferil? Hvað hef ég gert nú þegar til þess 

að byrja að þróa starfsferilinn minn?  

9.2. Næstu skref Hvað ætti ég að gera – skref fyrri skref- til þess 

að ná markmiðum mínum??  

10. Umhugsun 

10.1. Umhugsunar heimsókn eftir einn mánuð  Hvað hef ég gert til þess að ná markmiðum 

mínum?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heimildir: 

 

Historical perspective. Research: Anders Loven; Karriärvägledning – en forskningsöversikt 

(Studentlitteratur 2015)  
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