
UPPELDIS- OG MENNTUNARFRÆÐI
HVERNIG NÝTIST NÁMIÐ MÉR?



JÓNÍNA SIGURÐARDÓTTIR, RÁÐGJAFI HEIMILISLAUSRA Á 
VELFERÐARSVIÐI REYKJAVÍKURBORGAR

¡ „Nám í uppeldis- og menntunarfræði hefur gagnast mér mjög vel í 

starfi sem ráðgjafi fyrir heimilislaust fólk, sem hefur miklar og 

flóknar þjónustuþarfir. Í náminu er lögð áhersla á mótandi áhrif 

bernskunnar sem gerir að verkum að ég á auðveldara með að 

setja mig í spor skjólstæðinga minna.

Ég starfa fyrir VOR – Vettvangs- og ráðgjafateymi 

Reykjavíkurborgar og er í meistaranámi í uppeldis- og 

menntunarfræði.“



INGUNN ÁSTA SIGMUNDSDÓTTIR UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR, GRUNNSKÓLAKENNARI, 
NEMENDARÁÐGJAFI OG ACC MARKÞJÁLFI 

¡ „Uppeldis- og menntunarfræði býður upp á möguleika á því 
að elta eigið áhugasvið. Mig langaði að vinna með börnum, 

ungmennum og foreldrum og námið gaf mér lykilinn að því. 

Lykilorð námsins eru í mínum huga áskoranir, áræðni og 

samstaða. Hagnýting námsins er líka persónulegs eðlis og 

hefur eflt mig í móðurhlutverkinu. 

Í dag sinni ég nemendaráðgjöf, markþjálfun og stýri 

námsveri á unglingastigi.“ 



STEFÁN ÓLAFUR STEFÁNSSON, UPPELDIS-
OG MENNTUNARFRÆÐINGUR OG 
ATVINNULÍFSTENGILL HJÁ VIRK

¡ „Námið í uppeldis- og menntunarfræði nýttist mér afar 
vel til að þróa áhuga minn á fólki. Ég hef starfað sem 

ráðgjafi á BUGL, er nú atvinnulífstengill og svo rek ég 

líka fyrirtækið Ekki gefast upp! sem er 

líkamsræktarnámskeið fyrir ungt fólk með kvíða og 
þunglyndi.

Í náminu öðlaðist ég sjálfstraust eftir að hafa verið 
leitandi í háskólanámi lengi. Ég fann líka algjörlega mitt 

áhugasvið og ástríðu – að starfa með fólki og styðja við 

það á fjölbreyttan hátt!“ 



TELMA ÝR TÓRSHAMAR, UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR OG DEILDARSTJÓRI 
HJÁ KLETTABÆ

¡ „Eftir útskrift úr uppeldis- og menntunarfræði hef ég tekist á 

við ýmis störf og verkefni þar sem námið hefur nýst mér vel. 

Ég hef starfað sem ráðgjafi á bráðageðdeild 32C á 

Landspítalanum og gegnt stöðu uppeldis- og 

meðferðarfulltrúa í unglingasmiðjunni Stíg hjá 

Reykjavíkurborg.

Í dag starfa ég sem deildarstjóri hjá Klettabæ sem er 

búsetuúrræði  fyrir börn og ungmenni með margþættan 

vanda. Þar sé ég fram á að geta nýtt námið og þekkinguna 

sem það hefur gefið mér.“ 



ALDÍS GARÐARSDÓTTIR, 
UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR OG 
FRÍSTUNDAFRÆÐINGUR

¡ „Í uppeldis- og menntunarfræði 

lærði ég töluvert um þroska 

barna og leiðir til að styðja við 
og efla þroska þeirra. Sú 

þekking nýtist mér vel til að 

mæta hverju barni á þess eigin 

forsendum.“

Ég hef umsjón með 

félagsfærniverkefnum barna í 1. 

og 2. bekk í Grandaskóla og 

frístundaheimilinu Undralandi.“



SIGURLAUG HRUND SVAVARSDÓTTIR, UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR OG FAGSTJÓRI GRUNNSKÓLA 
Á SKÓLA- OG FRÍSTUNDASKRIFSTOFU BREIÐHOLTS

¡ „Nám í uppeldis- og menntunarfræði hefur nýst mér vel í 
fjölbreyttum og ólíkum störfum innan menntageirans, bæði 

sú fagþekking sem ég bý að og ekki síður þau vinnubrögð

sem ég lærði. 

Í dag starfa ég sem fagstjóri grunnskóla á skóla- og 
frístundaskrifstofu Breiðholts þar sem meginhlutverk mitt er 

fagleg forysta í grunnskólamálum í hverfinu auk þess að 

stuðla að samhæfðri þjónustu við börn og fjölskyldur.“



UPPELDIS- OG MENNTUNARFRÆÐI
HVERNIG NÝTIST NÁMIÐ MÉR?



ÞORBJÖRG HELGA VIGFÚSDÓTTIR, UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR, FRUMKVÖÐULL OG 
EIGANDI KÖRU CONNECT

¡ „Námið í uppeldis – og menntunarfræði var frábært og 

vinnubrögðin sem ég lærði þar hafa nýst í öllum störfum sem 
ég hef tekist á við. Ég einbeitti mér að heilaþroska enda er 

þekking á þroska barna og fullorðinna lykilatriði í allri 

ákvarðanatöku varðandi nám, þjálfun og séraðstoð. Ég fékk því 

almenna, en líka sérhæfða þekkingu, sem leiddi mig að því 
sem ég er að gera í dag: Að bæta aðgengi að hjálp og 

stuðningi.

Í dag rek ég fyrirtæki sem þróar lausnir til að börn fái 

nauðsynlega sérhæfða þjónustu, t.d. frá talmeinafræðingum.“



BJÖRG KRISTÍN RAGNARSDÓTTIR, UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR OG STARFAR Í ATHVARFINU 
GLYM Í HRAUNVALLASKÓLA

¡ „Í starfi mínu í Hraunvallaskóla fæst ég við líðan, hegðun og 

samskiptahæfni nemenda. Í meistaranáminu í uppeldis- og 

menntunarfræði öðlaðist ég þekkingu og verkfæri sem nýtast mér 

bæði í mikilvægri samvinnu við starfsfólk skólans og til að hjálpa 

nemendum mínum að efla eigin líðan og samskiptahæfni.

Í meistararitgerð minni studdist ég við kenningar úr jákvæðri 

sálfræði til að rannsaka velfarnað kennara, til dæmis áhuga og 

innlifun, jákvæðar tilfinningar, tilgang, félagsleg tengsl og 

árangur.“ 



HELGI ÞÓR GUNNARSSON, UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR OG MA Í FÖTLUNARFRÆÐUM 
OG AFBROTAFRÆÐI

¡ „Uppeldis- og menntunarfræðin var frábært upphaf á mínum 

háskólaferli og lagði góðan grunn fyrir störf mín hjá Velferðarsviði 

Reykjavíkurborgar eftir útskrift. Þekkingin sem ég öðlaðist í 

náminu hefur fylgt mér inn í starfsferilinn ásamt þeim 

vinnubrögðum sem ég lærði að temja mér í grunnnáminu. Í 

uppeldis- og menntunarfræðinni eignaðist ég einnig marga 

frábæra vini sem er mér afar dýrmætt.

Í dag starfa ég sem deildarstjóri í málefnum fatlaðs fólks á 

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða.“



SÓLVEIG KARLSDÓTTIR, UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR OG VERKEFNASTJÓRI HJÁ 
LANDLÆKNISEMBÆTTINU

¡ „Hið fjölbreytta og skemmtilega nám í uppeldis-

og menntunarfræði hefur svo sannarlega nýst 

mér vel í mínum störfum. Ég vinn sem 

verkefnastjóri hjá Landlæknisembættinu og hef 
komið að net- og tölvunotkun barna og 

ungmenna, samstarfi heimila og skóla og 
heilsueflingu.“



MARTA MAGNÚSDÓTTIR, SKÁTI OG BA Í 
UPPELDIS- OG MENNTUNARFRÆÐI OG 
VIÐSKIPTAFRÆÐI

¡ „Í uppeldis- og menntunarfræði lærði ég að nám er alls 

konar. Það er engin ein rétt leið til að læra eða kenna og 

við eigum að opna betur augun fyrir og hlúa að þeim 

fjölmörgu tækifærum til menntunar sem standa börnum og 

fullorðnum til boða.

Ég tók uppeldis- og menntunarfræði sem aðalgrein og 

viðskiptafræði sem aukagrein og er í dag formaður 

bandalags íslenskra skáta.“ 



YRJA KRISTINSDÓTTIR, UPPELDIS- OG 
MENNTUNARFRÆÐINGUR OG 
NEMENDARÁÐGJAFI Á MIÐSTIGI

¡ „Ég starfa sem nemendaráðgjafi í Norðlingaskóla þar sem 

ég veiti nemendum stuðning og aðstoð vegna félagslegra, 

persónulegra og tilfinningalegra þátta. Ég vinn í nánu 

samstarfi með kennurum, skólastjórnendum og öðru 

fagfólki sem koma að starfi nemenda. Starfið er fjölbreytt, 

skemmtilegt og gefandi. 

Námið í uppeldis- og menntunarfræði dýpkaði skilning minn 

á því sem viðkemur börnum og ungmennum og gerði mig 

um leið hæfa til að starfa á þessum krefjandi og áhugaverða

vettvangi.“


