
Sérhæfing í meistaranámi 
– ætluð kennurum með starfsreynslu! 

MENNTAVÍSINDASVIÐ

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Leiðsagnarhlutverkið 
– hvers vegna er það áhugavert?



Háskóli Íslands 
Menntavísindasvið

Sérhæfingin verður sérstakt námssvið 
í meistaranámi í kennaradeild til M.Ed.-
gráðu eða MA-gráðu. Einnig er kostur á 
að ljúka sérhæfingunni með 60 eininga 
viðbótarnámi á meistarastigi (diplómu).

www.mennta.hi.is

Háskólinn á Akureyri 
Hug- og félagsvísindasvið

Sérhæfingin verður sérstakt áherslusvið 
í meistaranámi í kennaradeild til MA- 
gráðu. Einnig er kostur á að ljúka sér    hæf-
ingunni með 60 eininga viðbótarnámi 
á meistarastigi (diplómu).

www.unak.is/hugogfelagsvisindasvid

Markmið sérhæfingarinnar er að efla hæfni kennara og skóla til að annast starfstengda 
leiðsögn á sviði uppeldis og menntunar þar sem stefnt er að starfshæfni og fagmennsku 
einstaklinga og hópa. 

Námið er ætlað kennurum með starfsreynslu. Með sérhæfingunni er komið til móts 
við brýna þörf á sérstakri menntun fyrir þá kennara sem annast starfstengda leiðsögn í 
leik- grunn- og framhaldsskólum, m.a. leiðsögn kennaranema og nýliða í starfi. 

Samstarfsverkefni: Undirbúningur og framkvæmd verkefnisins er samstarfsverkefni 
Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og kennaradeildar á hug- og félagsvísindasviði 
Háskólans á Akureyri. Við þessar stofnanir hefur á undanförnum árum verið boðið upp á 
námskeið um starfstengda leiðsögn í meistaranámi. Í báðum háskólunum er vilji fyrir því 
að efla þetta nám þannig að meistaranemar geti sérhæft sig á þessu sviði. Með því 
að samnýta sérfræðiþekkingu og reynslu háskólakennara í báðum stofnunum er unnt 
að móta heildstætt nám fyrir meistaranema og bjóða reyndum kennurum upp á 
slíka sérhæfingu.

Inntaka: Krafist er minnst tveggja ára kennslureynslu. Stefnt er að því að eitt skyldu-
námskeiðið, inngangsnámskeið, verði opið fyrir reynda kennara og skólafólk sem ekki 
er í meistaranámi.

Sérhæfing í meistaranámi – starfstengd leiðsögn á sviði uppeldis og menntunar 



Skyldunámskeið verða þrjú, hvert þeirra 10 einingar, og lokaverkefni 30–60 
einingar. Skyldunámskeiðin eru:

Námskeið I (inngangsnámskeið):
Starfstengd leiðsögn – leiðsagnarhlutverkið 
Tilgangur námskeiðsins er að auka hagnýta þekkingu nemenda á leið sagnar -
hlutverkinu og leiðsagnaraðferðum. Fjallað er um leiðir til að efla og styðja við 
fagmennsku og ígrundun kennaranema og nýliða í kennslu. 

Námskeið II: Leiðsögn – liður í starfsmenntun kennara
Tilgangur námskeiðsins er að nemendur öðlist heildarsýn yfir helstu stefnur og 
kenningar um starfstengda leiðsögn. Kannaðar verða leiðir til að efla persónu legan 
styrk nýliða í kennarastarfi, þ.e. sjálfstraust þeirra, seiglu og faglega sjálfsvitund. 

Námskeið III: Leiðsögn – starfsefling og skólaþróun 
Tilgangur námskeiðsins er að efla þekkingu skólasamfélaga á leiðsögn og leið-
sagnar hlutverkinu og á hvern hátt leiðsögn getur verið þáttur í skólaþróun 
og starfseflingu kennara.  

Sérhæfing í meistaranámi – starfstengd leiðsögn á sviði uppeldis og menntunar 

Hæfniviðmið sérhæfingarinnar: 
Í lok námsins eiga nemendur að 

» þekkja helstu stefnur og kenningar 
um starfstengda leiðsögn sem tæki 
til að efla fagmennsku og starfshæfni 
einstaklinga og hópa, til að tengja 
saman fræðilegt og hagnýtt nám, og 
til að þróa og efla starfsvettvanginn

» þekkja nýlegar rannsóknir á starfs-
tengdri leiðsögn, á markmiðum leið-
sagnar og leiðsagnarhlutverki kennara 

» hafa þekkingu á helstu leiðsagnar-
aðferðum þar sem stefnt er að starfs-
hæfni og fagmennsku kennara  

» hafa leikni í að beita leiðsagnar-
aðferðum á ígrundaðan og gagnrýninn 
hátt í ljósi fræða, rannsókna og eigin 
reynslu

» geta skipulagt stuðning við nám full             -
orðinna þar sem stefnt er að leikni, 
menntun og fagmennsku í starfi   

» geta haft forystu um að skipuleggja og 
rökstyðja leiðsagnarferli í skólum og 
öðrum mennta- og uppeldisstofnunum 
þar sem tekið er mið af aðstæðum 

 og starfsmenningu. 



Kristín Guðlaug Magnúsdóttir

Þetta er mjög hagnýtt nám sem auðvelt er að tengja við vettvanginn.
Það besta er að námið ýtir við manni persónulega og fær mann til að 
líta inn á við, ígrunda og vilja efla sig faglega. Það er nauðsynlegt að efla 
leiðsagnarhlutverkið og gera hlut þess sýnilegri og markvissari í skólunum 
okkar. Þetta námskeið er stór varða á þeirri leið.

Björn Gunnlaugsson

Það er að mínu mati óumdeilt að leiðsögn við kennaranema og nýja 
kennara getur verið mun markvissari í íslenska menntakerfinu. Það 
veitir ekki af menntuðum leiðsagnarkennurum. Slíkt nám er bæði 
krefjandi og skemmtilegt og ég mun taka heilmargt með mér út á 
vettvanginn.

Linda Björk Ólafsdóttir

Þetta nám var virkilega gefandi, það var hagnýtt og hægt að nýta 
beint í starfinu. Það var faglegt en um leið persónulegt og fékk 
mann til að skoða sig og sitt starf. Ég kem af þessu námskeiði mun 
öruggari um hvernig hægt er að virkja kennaranema í að ígrunda 
eigið nám og starf og styrkja sig sem fagmenn.

Umsagnir þriggja nemenda á námskeiðinu: 
Leiðsagnarhlutverkið – fagmennska sem markmið

Nánari upplýsingar:

Háskólinn á Akureyri
torfhild@unak.is

Háskóli Íslands
kennaradeild@hi.is


