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Aðferð
1. Rýnihóparannsókn
• Notendur, ráðgjafar og stjórnendur
• 6-8 rýnihópar í hverju landi

2. Spurningakönnun
•
•

Á Netinu
Notendur sem höfðu nýtt sér náms- og
starfsráðgjöf undangengin 2 ár (N=159-561)

Tegundir ráðgjafar Ísland
Með náms- og starfsráðgjöf
er átt við aðstoð varðandi
nám, starf eða persónuleg
mál. Ráðgjöfin er veitt af
náms- og starfsráðgjöfum,
kennurum eða á vefsíðum.
Hvernig náms- og
starfsráðgjöf nýttir þú þér?

Einstaklingsviðtal við náms- og
starfsráðgjafa*

76%

Símaviðtal við náms- og
starfsráðgjafa*

9%

Hópráðgjöf undir leiðsögn námsog starfsráðgjafa*

23%

Náms- og starfsráðgjöf á vef (til
dæmis vefsíðum, í tölvupósti, á
spjallsíðum)*

7%

Náms- og starfsráðgjöf frá
kennara*

14%

Náms- og starfsráðgjöf frá
verkefna-/námsbrautarstjóra*

13%

Náms- og starfsráðgjöf sem hluti af
námskeiðum og kennslustundum*

24%
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Ávinningur af ráðgjöfinni á Íslandi
Hlutfall frekar eða mjög sammála
MENNTUNARLEGUR ÁVINNINGUR
Ráðgjöfin var mér hvatning til að halda áfram námi

68%

Ráðgjöfin hjálpaði mér að taka ákvarðanir um menntun mína

58%

STARFSLEGUR ÁVINNINGUR
Ráðgjöfin hjálpaði mér að taka aðrar ákvarðanir um líf mitt

45%

Ráðgjöfin leiddi af sér ný tengsl/sambönd tengd námi eða störfum

39%

Ráðgjöfin hjálpaði mér að taka ákvarðanir um atvinnu

33%

Ráðgjöfin hjálpaði mér við atvinnuleit

24%

PERSÓNULEGUR ÁVINNINGUR
Í ráðgjöfinni uppgötvaði ég sitthvað um hæfileika mína

63%

Með ráðgjöfinni jókst sjálfstraust mitt

62%

Í ráðgjöfinni uppgötvaði ég sitthvað um áhugasvið mitt

60%

Í ráðgjöfinni jók ég færni mína í að taka ákvarðanir

51%

Í ráðgjöfinni jókst færni mín í að leita að náms- og starfstækifærum

49%

Í ráðgjöfinni lærði ég að gera áætlanir um starfsferil minn

48%

Í ráðgjöfinni jókst færni mín í að þróa starfsferil minn

42%

Ég lærði nýjar námsaðferðir vegna ráðgjafarinnar
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Ávinningur af ráðgjöfinni - Þrír meginþættir
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Menntunarlegur ávinningur*

3,2
3,0
2,9
3,0
2,8

Starfslegur ávinningur*

Ísland
Danmörk
Finnland
Noregur

3,5
3,1
3,3
3,4
3,3

Persónulegur ávinningur*

1
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Svíþjóð

4

5

Þegar á heildina er litið,
hversu ánægð(ur) eða
óánægð(ur) varst þú með
ráðgjöfina?
Myndin sýnir meðaltal á
kvarðanum 1-7 þar sem 1
merkir mjög óánægð(ur) og
7 merkir mjög ánægð(ur)

Ísland

5,5

Danmörk

5,2

Finnland

5,0

Noregur

5,4

Svíþjóð

4,8
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Hlutfall svarenda sem var
mjög eða frekar sammála
tilteknum staðhæfingum um
náms- og starfsráðgjafann
sem þeir hittu oftast.
Spurt meðal þeirra sem
höfðu notið ráðgjafar hjá
náms- og starfsráðgjafa.

Ráðgjafinn...

hvatti mig áfram*

82%

veitti mér stuðning og var
skilningsríkur*

79%

gaf mér tækifæri til að ræða
styrkleika mína og veikleika*

69%

lagði áherslu á að ég tæki virkan
þátt í að safna upplýsingum um
náms- og/eða menntunartækifæri*

67%

aðstoðaði mig við að auka
sjálfstraust mitt*

61%

hjálpaði mér að setja mér
markmið*

60%

lagði áherslu á virka þátttöku mína í
ráðgjafarferlinu*
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Þátttaka notenda
Fékkstu tækifæri til að
meta eða gefa álit á
ráðgjöfinni á
eftirfarandi hátt?

Nei, ég fékk ekki tækifæri til að
gefa álit mitt á ráðgjöfinni

50%

Munnlega við ráðgjafann eða
með tölvupósti til hans

27%

Munnlega við yfirmann
þjónustunnar eða með
tölvupósti til hans

4%

Spurningalista á pappír

23%

Netkönnun

Símakönnun

7%
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Telur þú líklegt eða
ólíklegt að álit þitt á
þjónustunni leiði til
bættrar þjónustu
ráðgjafarinnar?
Myndin sýnir meðaltal á
kvarðanum 1-7 þar sem 1
merkir mjög ólíklegt og 7
merkir mjög líklegt

Ísland

5,1

Danmörk

4,6

Finnland

4,7

Noregur

4,7

Svíþjóð

5,2
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Samantekt
• Mikilvægt að líta á niðurstöður sem vísbendingar
en ekki nákvæm hlutföll
• Náms- og starfsráðgjöf fullorðinna á Íslandi felst
einkum í
– einstaklingsráðgjöf hjá náms- og starfsráðgjafa (76%)
– en einnig í fleiri tegundum ráðgjafar s.s. hópráðgjöf hjá
náms- og starfsráðgjafa (23%) og sem hluti af
námskeiðum og kennslustundum (24%)
– Einungis 7% nefna ráðgjöf á Netinu

Samantekt
• Ávinningur einkum af menntunar- og
persónulegum toga, en síður starfstengdur
– Sambærilegt í öllum löndunum
– Íslensku svaraendurnir eru meðal þeirra þar sem
hlutfallslega flestir eru sammála mismunandi
staðhæfingum um ávinning.

• Ánægja með náms- og starfsráðgjöfina og námsog starfsráðgjafana

Samantekt
• Ráðgjöfin er ekki metin með skipulegum og
markvissum hætti
• Þó telja notendur það stuðla að betri þjónustu

• Reglan er að notendur eru ekki hafðir með í
ráðum um stefnumótun og skipulag náms- og
starfsráðgjafar
• Notendur telja hins vegar mikilvægt að leitað sé
eftir áliti þeirra

