
STARFSTENGD LEIÐSÖGN 
OG KENNSLURÁÐGJÖF 



Fyrir hverja er námið?

Kennara í leik-, grunn- og framhaldsskólum, ráðgjafa í skóla   þjónustu og 
annað fagfólk á sviði uppeldis og menntunar. Námið nýtist sérstaklega 
þeim sem sinna kennara nemum í vettvangs námi, nýliðum í kennslu, 
starfs    þróun reyndari kennara og skóla þróun. 

Hugmyndafræði  

Þátttakendur kynnast fjölbreyttum aðferðum og hag nýtum verk færum 
sem nýtast með markvissum hætti við leiðsögn og ráðgjöf einstaklinga 
og hópa. Lögð er áhersla á fræðileg, gagnvirk verkefni þar sem leitast 
er við að tengja námið með markvissum hætti við starf þátt takenda. 
Sjónum er einkum beint að hlutverki kennslu ráðgjafa, skóla þjónustu 
og kennara sem annast leiðsögn í starfi s.s. til kennara nema í vettvangs-
námi, nýrra kennara eða sam kennara í skóla þróun.

Fyrirkomulag

Námið er skipulagt yfir þrjár annir og sniðið að starfandi kennurum. 
Einnig er hægt að skipuleggja námið á skemmri eða lengri tíma. Kennt 
er í þremur námslotum yfir önnina en á milli lota er náms umhverfi 
Háskólans nýtt með mark vissum hætti til samstarfs. Öflugir, reyndir 
og leiðandi háskóla kennarar og gesta fyrirlesarar koma að kennslu. 

Náminu er ætlað að efla leiðsagnarhæfni þeirra 
sem annast starfs tengda leiðsögn og ráð gjöf á 
sviði menntunar. Í náminu er horft heild rænt 
á skólann sem lærdóms samfélag með það að 
markmiði að efla starfshæfni og fag mennsku 
einstaklinga og hópa innan sem utan skólans.  

Starfstengd leiðsögn og kennsluráðgjöf
30 og 60 eininga diplóma 
með möguleika á meistaragráðu Starfstengd leiðsögn 

– leiðsagnarhlutverkið (10e)

Fjallað er um kenningar, aðferðir og hugmyndafræði 
starfs  tengdrar leið sagnar og hlutverk þeirra sem veita og 
fá leið sögn. Þátttakendur fá mark  vissa þjálfun í að rýna í, 
beita og æfa sig í fjölbreyttum leiðsagnar aðferðum. 

Leiðsögn og samvinna (10e)

Fjallað er um kenningar og rannsóknir um leiðsögn og 
sam vinnu fjöl breyttra hagsmunahópa í skólastarfi með 
sérstakri áherslu á teymis vinnu og tengsl heimila og 
skóla. Þátt tak endur vinna verkefni sem miða að því að 
efla samskipta hæfni þeirra, einkum hæfni í leiðtoga- 
og leiðsagnar hlut verki, og í faglegum samskiptum við 
samstarfs fólk og foreldra. 

Þróunarstarf í menntastofnunum (10e)

Fjallað er um kenningar um þróunarstarf og lærdóms-
sam félög og rýnt verður í menningarbundna áhrifaþætti 
breytinga starfs í skólum. Þátt takendur fá markvissa 
þjálfun í að skipu leggja og móta þróunar starf. 

Til viðbótar við 30 eininga sérhæfingu starfs tengdrar leið-
sagnar er hægt að taka 60 eininga diplómu. Valið stendur 
á milli eftirfarandi sérsviða:

»  Almenn kennslufræði

»  Faggrein

»  Fjölmenningarleg kennsla

»  Mál og læsi

»  Sérkennsla

»  Stjórnun



Inntökuskilyrði

Rétt til að sækja um inngöngu í námið eiga þeir sem hafa 
lokið bakkalár gráðu með fyrstu einkunn (7,25) á sviði 
mennta   vísinda og hafa a.m.k. tveggja ára starfsreynslu 
í störfum tengdum menntun og menntakerfum.

Styrkur til starfandi kennara

Mennta- og menningarmálaráðuneytið veitir starfandi kenn  -
urum námsstyrk til að stunda nám í starfstengdri leið sögn og 
kennslu ráðgjöf. Styrkurinn nemur allt að 150.000 kr. miðað 
við þriggja missera samfellt nám. Sækja þarf um styrkinn 
fyrir hvort skólaár fyrir sig og nauð syn legt er að stað   festing 
skólastjórnanda um störf viðkomandi fylgi umsókn. 

Markmiðið með aðgerðinni er að fleiri sæki sér sérhæfingu 
á þessu sviði til þess að skólar verði betur í stakk búnir til 
að styðja við kennara nema og nýútskrifaða kennara.

Starfstengd leiðsögn er gagnlegt og mikil
vægt nám fyrir kennara. Ég finn fyrir mun 
meira öryggi í starfi bæði hvað varðar mót 
töku kennaranema og nýliða og hef fengið 
fleiri verkfæri til að vinna með. Þetta nám 

nýtist ekki síður í sam ræðum og sam starfi 
við starfsfólk leikskólans þar sem við rýnum 

saman til gagns um starfsemi leikskólans.

Anna Rósa Sigurjónsdóttir
aðstoðarleikskólastjóri

Námið veitir góða innsýn í hugmynda fræði 
starfstengdrar leiðsagnar og eflir þætti sem 
mikilvægt er að hafa á valdi sínu til að 
takast á við þær áskoranir sem fylgja leið
sagnar  starfi. Námið nýtist vel kennurum 

sem veita nemum í vettvangs námi og ný  
liðum í starfi leiðsögn.

Björg Melsted
grunnskólakennari

Raddir og reynsla þátttakenda



Stakkahlíð Sími 525 5950 menntavisindasvid@hi.is
105 Reykjavík  mennta.hi.is
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MENNTAVÍSINDASVIÐ

Menntavísindasvið menntar kennara fyrir öll skólastig, uppeldis og menntunarfræðinga, íþrótta 
og heilsufræðinga, tómstunda og félagsmálafræðinga og þroskaþjálfa. Jafnframt er boðið upp 
á alþjóðlegt nám í menntunarfræði og diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun. 

Við Menntavísindasvið er litið á nemendur sem samstarfsfólk og lögð áhersla á samvinnu 
og góð tengsl milli nemenda og kennara. Einkunnarorð sviðsins eru Alúð við fólk og fræði.

Á Menntavísindasviði eru fjórar deildir:

Deild faggreinakennslu
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda
Deild kennslu- og menntunarfræði
Deild menntunar og margbreytileika

Tengsl við starfsvettvang

Lögð er rík áhersla á tengsl við væntanlegan starfsvettvang og nemendur fara í starfs   þjálfun 
í skólum og öðrum stofnunum samfélagsins. Nám á Menntavísindasviði er ýmist staðbundið 
eða fjarnám með staðbundnum lotum. 

Umsóknir 
Sótt er rafrænt um nám á hi.is
Frestur til að sækja um framhaldsnám er til 15. apríl og um grunnnám til 5. júní.
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