
NÁM Í FÉLAGSRÁÐGJÖF 
Markmið Félagsráðgjafardeildar er að veita framúrskarandi kennslu. BA nám í félagsráðgjöf er þriggja 
ára nám (180e) en til að geta sótt um löggild starfsréttindi í félagsráðgjöf er nauðsynlegt að ljúka einnig 
tveggja ára MA námi til starfsréttinda (120e). Nám í félagsráðgjöf er fjölbreytt og krefjandi.

Í BA námi öðlast nemendur undirstöðuþekkingu á starfsvettvangi, kenningum og starfsaðferðum 
félagsráðgjafar auk þjálfunar í aðferðafræði félagsvísinda. Nemendur öðlast einnig þekkingu á félagslegum 
vandamálum og afleiðingum þeirra, úrræðum velferðarkerfisins og löggjöf á ýmsum sviðum. 

BA námið hefur notið vaxandi vinsælda. Flestir sem velja það stefna á MA nám til starfsréttinda í 
félagsráðgjöf en námið er einnig góður undirbúningur fyrir annað framhaldsnám. Þá er BA nám í 
félagsráðgjöf hagnýtt fyrir þá sem hyggja á störf við velferðarþjónustu og með fólki. 

Félagsráðgjöf snýst um fólk - svo einfalt, jafnframt svo flókið

FÉLAGSRÁÐGJAFARDEILD
felagsradgjafardeild.hi.is

1. ár Haustmisseri

Almenn félagsráðgjöf: Saga, kenningar og fagþróun   
Kenningar um mannlega hegðun, ytri og innri mótunarþættir   
Áfengis- og vímuefnamál   
Akademísk vinnubrögð  
Félagsráðgjöf og íslenskt þjóðfélag

  2. ár Haustmisseri

Félagsmálalöggjöf I: Framkvæmd og beiting  
Tölfræði I: Inngangur (Aðferðafræði II)   
Skólafélagsráðgjöf    
Réttarfélagsráðgjöf 
Valnámskeið   

3. ár Haustmisseri

BA ritgerð í félagsráðgjöf    
Fjölmenningarfélagsráðgjöf  
Samfélagsvinna og notendasamráð    
Inngangur að eigindlegum rannsóknaraðferðum  
Fötlun og samfélagið 
Valnámskeið   

1. ár Vormisseri

Aðferðafræði: Rannsóknaraðferðir félagsvísinda  
(Aðferðafræði I: Rannsóknaraðferðir félagsvísinda)  
Félagsmálastefnur - velferð og vandi  
Fjölskyldur og fjölskyldustefna   
Áföll, sorg og sálræn skyndihjálp 
Lífsskeiðakenningar og þroskaferli   

  2. ár Vormisseri

Félagsráðgjöf á heilbrigðissviði  
Tölfræði II: Gagnagreining (Aðferðafræði III)    
Öldrun og málefni aldraðra  
Félagsmálalöggjöf II: Um málsmeðferð og réttindi skjólstæðinga    
Ofbeldi og vanræksla í fjölskyldum  
Valnámskeið   

3. ár Vormisseri

BA ritgerð í félagsráðgjöf  
Stjórnun  
Félagsmálalöggjöf III: Barnavernd, fjölskyldu- og erfðaréttur  
Valnámskeið 

BA nám - skipulag 



MA NÁM TIL STARFSRÉTTINDA Í FÉLAGSRÁÐGJÖF 
MA nám til starfsréttinda í félagsráðgjöf er skipulagt sem tveggja ára fullt nám (120e). Í náminu öðlast 
nemendur færni til að starfa sem félagsráðgjafar. Þeir hljóta fræðilega þekkingu og klíníska þjálfun í 
vinnuaðferðum félagsráðgjafa og sækja m.a. námskeið um viðtalstækni, vinnu með börnum og unglingum, 
hópvinnu, fjölskylduvinnu og meðferð. Jafnframt fá nemendur þjálfun í aðferðafræði og vinna MA ritgerð. 
Stór hluti námsins felst í starfsþjálfun sem fer fram á stofnunum utan HÍ undir handleiðslu sérþjálfaðra 
starfsþjálfunarkennara. Að loknu BA námi í félagsráðgjöf og MA námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf geta 
nemendur sótt um löggild starfsréttindi í félagsráðgjöf til landlæknis. 

1. ár 

Haustmisseri 

Fagleg tengsl og siðfræði 
Greining geðrænna vandkvæða
Hópvinna og hópmeðferð
Samþætting fræða og fags: Starfsþjálfun I 
Félagsráðgjafahlutverkið og þróun eigin sjálfsmyndar

Vormisseri

Börn og unglingar 
Fjölskyldukenningar og meðferð
Kreppukenningar og áfallavinna 
Rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf 

2. ár 

Haustmisseri

MA ritgerð í félagsráðgjöf til starfsréttinda 
Málstofa um MA verkefni 

Vormisseri

Starfsþjálfun II 

MA nám - skipulag

Ægir Örn Sigurgeirsson, félagsráðgjafi hjá Fjölskylduþjónustu Hafnafjarðar í barnavernd

„Ég var 37 ára og hafði lengi verið á leið í skóla til að mennta mig betur en hafði litla hugmynd um hvað ég vildi 
verða þegar ég yrði stór. Þá valdi félagsráðgjafanámið MIG. Ég var að vinna með unglingum í íþróttafélagi og 
leiðbeinandi við skóla þegar ég áttaði mig á að ég vildi vinna að velferðarmálum barna þegar ég yrði stór og þá var 
ekkert annað en félagsráðgjafanám sem kom til greina. Það býður mér uppá allann þann undirbúning sem ég þarf 
til að koma á framfæri mínum hugmyndum um hvernig má bæta lífsskilyrði barna og unglinga hvort heldur sem er 
í tómstundum eða þegar um erfiðar utanaðkomandi aðstæður er að ræða í lífi þeirra. Félagsráðgjafanám er víðfemt 
nám kennt af fagfólki fram í fingurgóma sem leggur ríka áherslu á heildarsýn sem er nauðsyn þegar um er að ræða 
umhverfi ungmenna og fjölskyldna þeirra. Það er sár vöntun á félagsráðgjöfum í þjóðfélagi okkar og óþrjótandi 

atvinnumöguleikar svo það var frábært að félagsráðgjafanámið skyldi velja mig.“ 

Guðrún Jónsdóttir, félagsráðgjafi og talskona Stígamóta 

„Á Stígamótum höfum við tvíþætt  markmið sem eru byggð á undurfallegum siðareglum félagsráðgjafar.  Við erum 
annars vegar  staður fyrir fólk sem beitt hefur verið kynferðisofbeldi og vill ná betri tökum á lífinu. Við göngum út frá 
því að fólkið okkar viti hvað því sé  fyrir  bestu og sé í standi til  þess  að hjálpa  sér  sjálft. Við lítum svo á að þekkingu 
okkar á ofbeldi fylgi ábyrgð.  Þess vegna gerum við líka það sem við getum  til þess að koma í veg fyrir  ofbeldi. 
Við beitum okkur fyrir því að réttarkerfið virki, við þrýstum á um lagabætur og að úrræði fyrir brotaþola séu til 
fyrirmyndar og við ástundum öfluga fræðslu. Ég tel að lykillinn að starfsgleði og hamingju félagsráðgjafa felist í að 
því vinna annars vegar að valdeflingu þeirra einstaklinga og hópa sem til þeirra leita og hins vegar að beita sér fyrir 
réttlátara  samfélagi þar sem félagsleg vandamál eru í lágmarki.“

Thelma Þorbergsdóttir, félagsráðgjafi í barnavernd, PMTO meðferðaraðili og rithöfundur 

„Ég valdi félagsráðgjafanámið því ég hef alltaf haft gaman af því að vinna með fólki og þá sérstaklega börnum. 
Mitt áhugasvið varð fljótt barnaverndin og vildi ég hafa áhrif á velferð barna í landinu. Í dag starfa ég  sem 
barnaverndarstarfsmaður og eru það forréttindi að finnast gaman að fara í vinnuna á hverjum degi og finna að 
maður getur haft áhrif. Námið hefur kennt mér svo margt og nýst mér vel á hinum ótrúlegustu vígstöðvum, bæði í 
stafi og í mínu persónulega lífi. Ég er stolt af því að vera félagsráðgjafi og segi það hátt. Og já, eitt að lokum sem ég 
tel afar mikilvægt, farðu alla leið því MA námið er rúsínan í pylsuendanum.“
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