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Inngangur 
 

Námsbraut í námsráðgjöf var stofnuð við Félagsvísindadeild Háskóla Ísland árið 1990 
samhliða sérstöku átaki stjórnvalda sem miðaði að því að koma á fót námsráðgjöf í 
skólakerfinu (Félag náms- og starfsráðgjafa 1996; Menntamálaráðuneytið, 1991). 
Fram til ársins 2004 var námið eins árs diplómanám á framhaldsstigi, en frá þeim 
tíma hefur verið boðið upp á eins árs viðbótarnám ofan á diplómanámið til MA-prófs. 
Námið var flutt í Félagsfræðiskor um svipað leyti, en er nú í nýrri Félags- og 
mannvísindadeild á Félagsvísindasviði sem sérstök námsbraut í náms- og 
starfsráðgjöf.   
 
Síðastliðin 20 ár hefur verið mikil uppbygging á sviði náms- og starfsráðgjafar 
hérlendis, þó hún hafi farið síðar af stað hér en víða annarsstaðar (sjá t.d. Guðrún 
Friðgeirsdóttir, 1999; Inga Jóna Þórsdóttir, 2007; Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). 
Náms- og starfsráðgjöf hefur verið í brennidepli á vettvangi Evrópusambandsins. 
Ráðgjöf um nám og störf leikur lykilhlutverk við að hrinda í framkvæmd Lissabon 
ályktun sambandsins um að gera Evrópusambandið samkeppnisfært hagkerfi og 
útrýma atvinnuleysi (sjá t.d. OECD, 2004). Þessi áhersla Evrópusambandsins kallar á 
menntun og ráðgjöf allt æviskeiðið (e. Life long learning and guidance) og hefur hún 
haft áhrif á þróun og uppbyggingu náms- og starfsráðgjafar hérlendis. Auk þess hefur 
ESB samþykkt að samræma viðmið um kröfur til náms á háskólastigi og 
háskólagráður (Bologna samþykkt frá 2003) sem kallar m.a. á breytingar á skipan 
náms og að horfið sé frá því að bjóða styttri námsbrautir en til tveggja ára (MA) á 
framhaldsstigi. Jafnframt felst í Bologna samþykktinni að starfsnám sé fimm ára nám; 
þriggja ára grunnnám og tveggja ára framhaldsnám. 
 
Miklar breytingar hafa átt sér stað á starfsvettvangi náms- og starfsráðgjafa. Sú 
þjónusta sem þeir veita er fjölbreyttari en áður og nær til fleiri aldurshópa. Í ljósi 
þessa og stefnu stjórnvalda og Evrópusambandsins um ráðgjöf og breytingar á námi 
á háskólastigi var mikilvægt að ráðast í heildarendurskoðun náms í náms- og 
starfsráðgjöf. Nýsamþykkt lög um lögverndun starfsheitis náms og starfsráðgjafa (Lög 
nr. 35/2009) ýta enn frekar undir að námsbrautin bregðist við og leggi sitt af mörkum 
til að tryggja gæði þeirrar þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar veita.  
 
Í eftirfarandi áfangaskýrslu verður vinnu við endurskoðun námsins lýst, fjallað um 
forsendur breytinga og ný námsskipan kynnt. 
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1. Markmið endurskoðunnar 
 

Þegar nám í námsráðgjöf var sett á stofn árið 1990 störfuðu námsráðgjafar 
eingöngu í skólum. Stefnumörkun stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins, 
samhliða þróun í atvinnulífinu skapaði þörf fyrir náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk á 
vinnumarkaði. Aðstandendur námsins brugðust við þessari þróun með því að 
bæta við þjálfun í starfsráðgjöf, en ljóst var að þessi faglegu viðbótarverkefni 
þrengdu að þeim ársramma sem var utan um námið. Með vaxandi náms- og 
starfsráðgjöf í grunnskólum landsins urðu til viðbótarverkefni. Aukinn fjöldi náms- 
og starfsráðgjafa og efling kennslu við greinina skapaði þörf fyrir rannsóknarnám í 
náms- og starfsráðgjöf. Í Félagi náms- og starfsráðgjafa var lögð mjög mikil 
áhersla á lögverndun starfsheitis náms- og starfsráðgjafa og þrýsti það enn frekar 
á aðstandendur náms í náms- og starfsráðgjöf að vinna að því að treysta faglegar 
undirstöður námsins. Því setti vinnuhópur um endurskoðun náms í náms- og 
starfsráðgjöf eftirfarandi markmið við endurskoðunina: 

 

 Að þróa heildstætt tveggja ára meistaranám í náms- og starfsráðgjöf 

 Að námið standist innlenda og erlenda gæðastaðla um meistaranám á sviðinu 
og skipi sér í fremstu röð á alþjóðlegum vettvangi. 

 Að útskrifa öfluga náms- og starfsráðgjafa til starfa á fjölbreyttum vettvangi 
sem veitt geta faglega og góða þjónustu 

 Að námið verði meginvettvangur rannsókna og þróunarstarfs á sviði náms- og 
starfsráðgjafar hérlendis og í alþjóðlegu samstarfi 

 Að tryggja fagmennsku og sérfræðiþekkingu náms- og starfsráðgjafa sem 
starfa í anda laga um náms- og starfsráðgjafa (nr. 35/2009) 

 

1.1 Þátttakendur í vinnu við endurskoðun 
 

Við endurskoðunina var í gegnum allt ferlið lögð áhersla á samráð við vettvang, 
starfandi ráðgjafa, stofnanir og stjórnvöld, og leitað var í smiðju sérfræðinga. Árið 
2007 var settur á laggirnar vinnuhópur sem í voru Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, dósent, 
Sif Einarsdóttir, dósent, kennarar við námsbrautina, Elva Ellertsdóttur verkefnissstjóri 
ásamt Jónínu Kárdal fulltrúa frá Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands, (NSHÍ). 
Hópurinn skipulagði vinnuna og stýrði verkinu undir forystu Guðbjargar. Jónína átti 
einnig sæti í öðrum vinnuhópi um eflingu starfsþjálfunar ásamt Sif og Ingveldi 
Sveinbjörnsdóttur, náms- og starfsráðgjafa sem tilnefnd var af Félagi náms- og 
starfsráðgjafa (FNS). Lengi hefur verið vilji innan námsbrautarinnar til að efla 
starfsþjálfun nema í náms- og starfsráðgjöf til muna og var ákveðið að leggja sérstaka 
áherslu á vinnu við þennan þátt námsins. Vinnuhópurinn fékk góðar tillögur og 
ábendingar þar að lútandi frá fræðslunefnd FNS. Einnig var fundað nokkrum sinnum 
með hópi náms- og starfsráðgjafa sem eru hluti af norrænu samstarfsneti. Hlutverk 
þess er að kanna menntunarþörf þeirra sem starfa með fullorðnum (Nordic Council 
of Ministers, 2008). Tengiliðir vinnuhópsins voru Anna Sigurðardóttir og Fjóla María 
Lárusdóttir, náms- og starfsráðgjafar. 
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Vinnuhópurinn kallaði einnig til sín nokkra sérfræðinga til að afla upplýsinga og læra 
af skipulagi náms í svipuðum greinum hérlendis og erlendis. Til dæmis var haft 
samstarf við sérfræðinga  í námskrárgerð, forsvarsmenn annarra námsbrauta, (t.d. 
félagsráðgjöf og af menntavísindasviði) og starfandi náms- og starfsráðgjafa sem 
höfðu lært erlendis. Einnig fékkst ráðgjöf frá sérfræðingum í handleiðslu, 
upplýsingatækni og fjarkennslu. Félags- og mannvísindadeild ásamt 
Félagsvísindasviði Háskólans var haldið upplýstum um gang verksins og áherslur. 
 

1.2 Verkþættir og verklag 
 
Í skýrslunni verður sögu náms- og starfsráðgjafar lýst í grófum dráttum ásamt þeim 
lagaramma sem settur hefur verið og tengist þjónustu náms- og starfsráðgjafa. Í 
endurskoðunarvinnunni var byrjað á að meta núverandi skipan og innihald námsins 
með tilliti til erlendra viðmiða um hvaða þekkingu og færni náms- og starfsráðgjafar 
þurfa að búa yfir. Í öðru lagi voru rannsóknir á þróun starfa og þörfum vettvangs 
skoðaðar og rýnihópar með starfandi ráðgjöfum settir saman til að kanna hversu vel 
námið nýtist í starfi.  Í þriðja lagi voru erlendar fyrirmyndir að námi í náms- og 
starfsráðgjöf skoðaðar ítarlega áður en fyrstu drög að nýrri námsskipan voru sett 
upp. 
 
Mikilvægt er að skoða vel fyrirliggjandi upplýsingar um þjónustu náms- og 
starfsráðgjafa og þróun starfsins. Í þeim tilgangi var safnað saman rannsóknum og 
úttektum á starfi náms- og starfsráðgjafa hérlendis. Þannig var reynt að fá sem 
gleggsta mynd af þróun þjónustunnar og starfsins og skoða hvaða viðfangsefni náms- 
og starfsráðgjafar fást við í raun og hvernig sérfræðiþekking þeirra gagnast. Auk þess 
voru á síðasta ári kallaðir saman rýnihópar með aðstoð Félagsvísindastofnunar með 
náms- og starfsráðgjöfum sem hafa menntun frá Háskóla Íslands.  Þeir komu úr 
grunnskólum, framhaldsskólum, háskólum og almennum vinnumarkaði og 
tilgangurinn var að kanna nánar hvernig menntun þeirra hefur nýst þeim í starfi. 
Kennslukannanir, sem hafa verið lagðar fyrir nemendur í lok allra námskeið í HÍ 
síðastliðin ár, voru nýttar til að meta gæði námsins og gagnsemi frá sjónarhorni 
nemenda. 
 
 
 

2. Saga og staða náms- og starfsráðgjafar 
 
Á þeim tveimur áratugum sem liðnir eru frá stofnun námsins hefur orðið mikil 
uppbygging á sviði náms- og starfsráðgjafar. Framhaldsskólarnir, ásamt Háskóla 
Íslands, voru fyrstir til að veita þessa þjónustu en með flutningi grunnskólanna til 
sveitarfélaganna um miðjan tíunda áratuginn var lögð áhersla á að ráða 
námsráðgjafa til starfa í grunnskólunum, fyrst í Reykjavík (Félag náms- og 
starfsráðgjafa, 1996; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Menntamálaráðuneytið, 2007; Tíu 
skref til sóknar í menntamálum, 2006).  Á þessum tíma hefur háskólum fjölgað,  því 
hefur nemendum á háskólastigi fjölgað og námsframboð margfaldast. Í kjölfar laga 
um vinnumarkaðsaðgerðir, 1997 (nr. 13/1997; síðar nr. 55/2006) jókst þörf fyrir 
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náms- og starfsráðgjöf meðal fullorðinna þegar Vinnumálastofnun setti á fót 
vinnumiðlanir. Símenntunarstöðvar aðila vinnumarkaðarins voru síðar stofnaðar um 
allt land (Félag náms- og starfsráðgjafa, 2007; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2008). 
Forsvarsmenn námsbrautarinnar hafa í gegnum árin verið í góðu samstarfi við 
vettvang, sérstaklega Félag náms- og starfsráðgjafa og reynt að bregðast við þessari 
auknu þörf og breytingum á starfsvettvangi og þörfum þeirra sem þjónustuna þiggja. 
Námið hefur tekið breytingum frá stofnun, þó kjarni þess þ.e. starfsþróunar- (career 
development) og ráðgjafarfræðin sé sá sami. Áhersla á ráðgjöf í skólum lýsir sér í því  
að fyrstu námskeið námsins voru í boði innan Félagsvísindadeildar HÍ á árunum 1983-
1990. 
  
Þó að stjórnvöld hafi lagt áherslu á uppbyggingu náms- og starfsráðgjafar í skólum og 
atvinnulífi síðastliðna tvo áratugi, þá hefur hvorki verið sett  heildarlöggjöf eða 
heildarstefna um málaflokkinn líkt og gert hefur verið í flestum nágrannalöndunum 
(sjá t.d. Vuorninen og  Lerkkanen, ódagsett; Lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv, 770/2007,). Í nýjum lögum um grunn- og framhaldsskóla eru ákvæði sem 
kveða á um rétt nemenda til að fá ráðgjöf um nám og störf. Grunn að uppbyggingu 
þjónustu á sviði ráðgjafar við fullorðna er að finna í Lögum um aðgerðir á 
vinnumarkaði nr. 13/1997 (svo Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006) og í 
samkomulagi ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðar (SA, ASÍ ofl.) frá 2005. 
Samkomulagið miðar að því að auka menntun fólks á vinnumarkaði  sem hefur lokið 
skyldunámi en í drögum að frumvarpi um fullorðinsfræðslu sem nýlega komu fram er 
einnig kveðið á um náms- og starfsráðgjöf. Við endurskoðun námsins í náms- og 
starfsráðgjöf voru þau íslensku lög sem nefna náms- og starfsráðgjöf í ólíku samhengi 
höfð til hliðsjónar. Einnig var leitað í smiðju Evrópusambandsins þar sem 
heildarstefnumótun hefur farið fram (sjá t.d. OECD, 2004). Glöggt má greina áhrif af 
stefnu Evrópusambandsins á þróun náms- og starfsráðgjafar hér á landi. Skortur á 
heildarlöggjöf um náms- og starfsráðgjöf og opinberri stefnu hérlendis gerir það hins 
vegar að verkum að ekki er alveg ljóst hvers konar þjónusta stjórnvöld vilja að standi 
til boða og hvernig best sé að samhæfa hana markmiðum um nám alla ævi (Life long 
learning).  
 

2.1. Punktar úr sögu náms í náms- og starfsráðgjöf og núverandi skipan náms 
í ljósi færniviðmiða  

2.1.1. Saga námsins 
Uppbygging náms í náms- og starfsráðgjöf hefur frá upphafi byggt á fjórum 
meginþáttum námsráðgjafarstarfsins: Náms- og starfsráðgjöf, persónulegri ráðgjöf, 
náms- og starfsfræðslu og mats- og þróunarstarfi. Þessi skipting var mótuð var í 
menntamálaráðuneytinu árin 1989 til 1991 (Félag náms-  og starfsráðgjafa, 1996;  
Menntamálaráðuneytið, 1991). Stefnan kom fram í heitum námskeiða, en árin 1990-
2000 voru þau þessi: 
 

 Inngangur að námsráðgjöf (klofnaði í Inngang að námsráðgjöf og Námstækni 
háskólaárið 1996-1997) 

 Viðtalstækni 
 Athugun og mat 
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 Náms- og starfsfræðsla 
 Náms- og starfsráðgjöf 
 Persónulegir og félagslegir erfiðleikar 
 Ýmsir námsörðugleikar 
 Starfsþjálfun (var 3 einingar fram til ársins 1997, en 5 einingar eftir það). 
 Málstofa og lokaverkefni 
 Sérverkefni í námsráðgjöf (var bætt við háskólaárið 1993- 94) 
 Einnig var námskeiðið Ráðgjöf og menningarlegur margbreytileiki (síðar nefnt 

Ráðgjöf og fjölmenning) kennt háskólaárin 1999-2004. 
 
Ástæða þess að unnt var að fjölga einingum í starfsþjálfun var samningur sem gerður 
var við Námsráðgjöf Háskóla Íslands árið 1997 um að veita nemum þjálfun án þess að 
greitt væri fyrir. Ásta Kr. Ragnarsdóttir, forstöðumaður Námsráðgjafar Háskóla 
Íslands (NHÍ), leit svo á að liðsauki væri í nemum.  Samstarfið við Náms- og 
starfsráðgjöf Háskóla Íslands hefur verið ein megin gæðastoðin í starfsemi námsins. Í 
gæðaviðmiðum CACREP (Council for accreditation of Counseling and Related 
Educational Programs, e.d.) er lögð áhersla á að í ráðgjafarnámi sé samvinna við 
ráðgjafarmiðstöðvar háskóla, eins og gert hefur verið í námi náms- og starfsráðgjafa 
frá árinu 1997. Seinna voru gerðir sambærilegir samningar við Kennaraháskóla 
Íslands og Háskólann í Reykjavík. 
 
Árið 2000 var námskeiðið Ýmsir námsörðugleikar lagt til hliðar og í staðinn kennt 
námskeiðið Ráðgjöf og fjölmenning. Fyrir því voru tvær ástæður: Í fyrsta lagi var þörf 
á að huga að fjölmenningu í landinu þar sem búseta útlendinga í landinu var í örum 
vexti. Einnig starfaði Dr. Jeffrey Kottler, Fulbright kennari við námið þetta ár, en hann 
er sérfróður á sviði fjölmenningar. 
Inntökuskilyrði í námið voru lengi vel BA-próf í sálfræði og uppeldisfræði, B.Ed. próf 
eða BA/BS -próf og kennsluréttindi. Árið 2001 var ákveðið að allt BA-nám innan 
Félagsvísindadeildar gæti verið grunnur að náminu og nokkrum árum síðar var 
ákveðið að BA-nám í guðfræði og BS-nám í iðjuþjálfun gæti verið æskilegur 
undirbúningur. 
 
Á fundi deildarráðs Félagsvísindadeildar þann 19. desember 2003 var tillögu um 
meistaranám í náms- og starfsráðgjöf vísað til umsagnar rannsóknarnámsnefndar og 
á deildarráðsfundi þann 23. janúar 2004 var tilkynnt að MA-nám í náms- og 
starfsráðgjöf hefði verið samþykkt sem ný námsleið í Félagsvísindadeild. 
Á fundi í Félagsfræðiskor árið 2004  var samþykkt tillaga námsnefndar í námsráðgjöf 
að náminu yrði breytt í MA-nám. Fyrsta tillaga um þetta efni var raunar samþykkt 
árið 2001 (sjá viðauka A). Náms- og starfsráðgjöfum sem höfðu áður útskrifast með 
diplómu var gert viðvart um þessar breytingar og kom þó nokkur fjöldi og lauk síðara 
árinu til  MA prófs. 
 
Eftir að námið var orðið að 2ja ára MA-námi var kominn grundvöllur fyrir að ráða 
annan fastan kennara, Sif Einarsdóttur. Fyrir var einn fastur kennari, Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir,  sem hafði starfað í fullu starfi við kennslu og stjórnun námsins frá 
1991. Hún var ráðin lektor 1999. Árið 2009 var þriðji fasti kennarinn, Kristjana Stella 
Blöndal ráðin að náminu. Jónína Kárdal náms- og starfsráðgjafi starfaði sem 
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verkefnisstjóri fjarnáms á árunum 2001 til 2003. Eru þá taldir þeir starfsmenn sem 
hafa verið ráðnir í fast starf við menntun náms- og starfsráðgjafa. 

2.1.2 Greining á náminu í ljósi færniviðmiða 
Við endurskoðun á náminu voru höfð til hliðsjónar viðmið um hvaða þekkingu og 
færni náms- og starfsráðgjafar þurfa að búa yfir. Notkun viðmiða um nám náms- og 
starfsráðgjafa er mikilvæg, þau leggja grunninn að því að námsbrautin geti sýnt fram 
á að hún mæti gæðakröfum og stöðlum sem notaðir eru (eða verða notaðir) við 
alþjóðlega viðurkenningu náms (e. accreditation). Viðmið um þekkingu og færni, sem 
alþjóðleg fagfélög standa að, leggja mikilvægan grunn að kerfisbundnu mati á 
þekkingu og færni náms- og starfsráðgjafa sem hlotið geta lögverndun. Alþjóðsamtök 
náms- og starfsráðgjafa (IAVEG) hafa gefið út viðmið um þekkingu og færni á þessu 
sviði (sjá viðauka B). Þau voru höfð til hliðsjónar en ákveðið var  að nota aðallega 
viðmið fyrir náms og starfsráðgjafa frá American Counseling Association (ACA, sjá 
CACREP, 2009 í viðauka A) sem eru nákvæmari (ásamt tveimur þáttum sem tilheyra 
námi í „School counseling“ og „Mental health counseling“). Hafa ber í huga að námið 
var á sínum tíma þróað að mestu leyti að bandarískri fyrirmynd og því þótti einnig við 
hæfi að nota þessi viðmið (Félag náms- og starfsráðgjafa, 1996; Ægisdóttir og 
Einarsdóttir, 2009). Einnig var haft í huga að viðmiðin ná mögulega ekki yfir alla þá 
færni sem íslenskir náms- og starfsráðgjafar þurfa að búa yfir og einhverju gæti 
mögulega verið ofaukið. Því voru fleiri viðmið, auk  IAVEG og CACREP höfð til 
hliðsjónar t.d. frá Háskólanum í Alberta, einnig voru niðurstöður greiningarinnar 
bornar saman við viðmið um menntun náms- og starfsráðgjafa frá CEDEFOP (2009;  
European Center for the Development of Vocational Training). 
 
Allir kennarar sem kenndu á námsbrautinni skólaárið 2006-2007 og nemendur sem 
voru að ljúka meistaraprófi  voru fengnir til að meta hversu vel hvert námskeið mætir 
viðmiðum CACREP. Þetta var gert með því að ákvarða að hvaða marki nemendur ná 
tökum á þeirri þekkingu og færni sem þar er tilgreind í hverju námskeiði fyrir sig  (sjá 
viðauka A). Þannig fékkst betri og nákvæmari heildarsýn á hvaða þekkingu og færni 
útskrifaðir nemendur hafa náð tökum á við námslok. Þessi vinna var einnig notuð til 
að setja fram viðmið um æðri menntun og prófgráður (e. learning outcomes) sem 
menntamálaráðuneytið hafði óskað eftir frá öllum námsbrautum og var hún liður í 
Bolognaferlinu. Námið fékk viðurkenningu ráðuneytisins á framsettum viðmiðum á 
árinu 2008 (sjá viðmið um MA nám í viðauka C).  
 
Í ljós kom við samanburð á viðmiðum að í náminu í núverandi mynd er lögð áhersla á 
flest þau viðmið um þekkingu og færni sem fram kom hjá CACREP bæði þau sem falla 
undir almenna kjarnaþekkingu ráðgjafarfræða og það sem sérstaklega snýr að náms- 
og starfsráðgjöf. Það sem helst vantaði upp á er þekking á fjölmenningar - og 
hópráðgjöf, einnig var spurning um hversu vel upplýsingaþekkingu og miðlunarfærni 
nemenda hefði verið sinnt. Virtist sá þáttur nokkuð dreifður og óskipulagður í 
náminu. Félagslegu samhengi ráðgjafar, fjölmenning og það að nemendur eru 
þjálfaðir í að vera málsvarar (advocacy) skjólstæðinga sinna er nokkuð sem mætti 
einnig fara í með markvissari hætti. Sá hluti sem snýr að rannsóknum, þróunarvinnu 
og mati virtist hafa styrkst til muna með tilkomu seinni hluta námsins til MA-prófs , 
enda er rannsóknarvinna þar eitt meginviðfangsefnið. Til stendur að nýta viðmiðin 
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við áframhaldandi vinnu. Þar verður farið markvisst yfir í hvaða námskeiðum í nýju 
skipulagi verður lögð áhersla á tiltekna færni og þekkingu.  
 
Endurskoðunin felur í sér tækifæri til að samhæfa betur viðfangsefni ólíkra 
námskeiða og áherslur kennara í náminu í heild. Hugmyndir eru um að bæta kennslu 
í fjölmenningarlegri ráðgjöf með því að samþætta viðfangsefnið með markvissari 
hætti í alla þætti og viðfangsefni námsins. Einnig er ætlunin að efla kennslu í 
upplýsingalæsi og notkun vefmiðla. Þá verður lögð áhersla á að þjálfa nemendur í 
málsvörn skjólstæðinga.  
 

2.2. Þróun starfs og þjónustu náms- og starfsráðgjafa 
 
Lagalega stoð um náms- og starfsráðgjöf hefur ekki verið að finna á einum stað í 
íslenskum lögum og hefur í gegnum tíðina tekið breytingum í lögum um grunn- og 
framhaldsskóla. Eins og fram hefur komið byggðist náms- og starfsráðgjöf fyrst upp á 
háskóla- og framhaldsskólastigi t.d. með tilkomu fjölbrautakerfisins á áttunda og 
níunda áratugnum (sjá t.d. Félag- náms og starfsráðgjafa, 1996). Á þessum vettvangi 
starfa oftast tveir eða fleiri náms- og starfsráðgjafar saman. Grunnskólarnir fylgdu í 
kjölfarið en í flestum grunnskólum í Reykjavík og nágrenni starfar a.m.k. einn náms 
og starfsráðgjafi annaðhvort í hluta- eða fullu starfi (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 
2006).   
 
Námsbrautin hefur lengi fundið fyrir þrýstingi frá sveitarfélögum og 
símenntunarstöðvum á landsbyggðinni um að koma upp fjarnámi. Það var fyrst gert 
árið 2001 og hefur verið reglubundið síðan. Vegna þessa hefur náms- og starfsráðgjöf 
aukist í grunnskólum utan höfuðborgarsvæðis síðastliðin ár . En betur má ef duga 
skal. Menntuðum náms- og starfsráðgjöfum hefur fjölgað töluvert t.d. á Norðurlandi, 
Suðurnesjum og Suðurlandi með tilkomu fjarnámsins, en ekki í sama mæli á 
Vestfjörðum, Vestur- og Austurlandi.  
 
Síðastliðin ár hefur orðið gríðarleg aukning á náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðið fólk 
sem þegar er komið út á vinnumarkaðinn, til dæmis. í símenntunarmiðstöðvum, við 
atvinnulausa á vinnumálastofnunum og í gegnum þjónustumiðstöðvar borgarinnar. 
Ekki liggja fyrir nægilegar upplýsingar um þessa starfsemi ,en í uppbyggingu kennslu í 
náms- og starfsráðgjöf hefur verið reynt að mæta þekkingarþörfum þeirra sem vinna 
með fullorðnum, sérstaklega með tilkomu meistaranámsins og breyttum áherslum í 
diplómanámi (t.d. námskeiðin: Starfsráðgjöf, Inngrip í þróun starfsferils og Próffræði 
og raunfærnimat). 
 
Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á störfum og starfsumhverfi náms- og 
starfsráðgjafa koma nokkur atriði ítrekað fram. Náms- og starfsráðgjafar telja að 
námið sé að flestu leyti mjög gott og metnaðarfullt og að það nýtist þeim í starfi í 
þágu skjólstæðinga sinna (Guðbjörg Sigurðardóttir, 2006; Jóhanna Bryndís 
Helgadóttir, Sigríður Bragadóttir og Sigurbjörg Kristjánsdóttir, 2002). Náms- og 
starfsráðgjafar sinna einstaklingsbundinni ráðgjöf meira en hópráðgjöf. Í  grunn – og 
framhaldsskólunum er ráðgjöf vegna persónulegra og félagslegra vandamála stór 
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hluti af starfinu á kostnað náms- og starfsfræðslu og ráðgjafar um nám og störf, 
áætlanagerðar og þróunarstarfs. (Sigríður Dísa Gunnarsdóttir, 2006). Stjórnendur 
grunnskóla og ráðgjafar sem hjá þeim starfa eru nokkuð sammála um verkefnin sem 
unnin eru og mikilvægi ólíkra starfsþátta ráðgjafans (Inga Jóna Þórsdóttir, 2007).  
Það kom nokkuð á óvart að það voru helst náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum 
sem fannst námið ekki undirbúa sig nógu vel fyrir starfið þar (Félagsvísindastofnun, 
2008; Guðbjörg  Sigurðardóttir, 2006). Í skýrslu Menntasviðs Reykjavíkurborgar 
(2006) um störf náms og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur kom fram að 43% 
þeirra telja sig hafa fengið nægan undirbúning undir starfið í ráðgjafarmenntun sinni.  
Ráðgjafar í grunnskólunum eru þó ekki síður ánægðir í starfi en þeir sem starfa í 
framhaldsskólunum en hugsa sér frekar til hreyfings í starfi (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 
2009). Í rýnihópunum kom fram að þeir sem unnu með fullorðnum fannst vanta 
tiltekna þætti í námið sem lúta sérstaklega að vinnumarkaði og þekkingu á honum 
eins og búist var við (Félagsvísindastofnun, 2008) og einnig er fjallað um í skýrslu NVL 
(2008). Athygli vekur að ráðgjöfum á vinnumarkaði í rýnihópum fannst sá þáttur 
námsins sem lýtur að rannsóknar- og þróunarstarfi hafa komið sér að góðu gagni þar 
sem þeir hafa þurft að byggja upp þjónustu við fullorðna svo gott sem frá grunni 
síðastliðin ár (Félagsvísindastofnun, 2008).  
 
Fram kom í ofangreindum rannsóknum, úttektum og hjá rýnihópum með starfandi 
náms- og starfsráðgjöfum að vettvangurinn kallar eftir að nemar geti valið sér 
ákveðnar áherslur í náminu í Háskóla Íslands. Vinna í skólakerfinu með börnum og 
unglingum er oftast nefnd annarsvegar og vinna með fullorðnum á vinnumarkaði 
hinsvegar.  
 
 
 

 3.Erlendar fyrirmyndir að námi 
 
Eins og fram kemur í skýrslu CEDEFOP (2008) er menntun náms- og starfsráðgjafa í 
Evrópu af ýmsu tagi. Síðastliðin ár hefur hún þróast í átt til meiri sérfræðiþekkingar 
(e. professionalization). Í Evrópu eru í boði námsleiðir sem eru allt frá nokkurra vikna 
námskeiðum upp í tveggja ára meistaranám (og á stöku stað doktorsnám í faginu) 
(sjá t.d. lýsingu á námi á Norðurlöndunum í Nordic Council of Ministers, 2008). Flestir 
sem sækja í nám af þessu tagi koma af sviði menntunar, sálfræði eða úr öðrum 
félagsvísindum og er námið ýmist staðsett á félagvísinda- eða menntavísindasviði 
háskólanna. Vestanhafs hefur menntun náms- og starfsráðgjafa mun lengur verið í 
föstum skorðum, þar sem einungis er boðið upp á nám til MA-prófs oftast tengt 
menntunar- og sálfræðideildum (sjá t.d. Amercian Counseling Association , 
www.apa.org og American Psycological Association, www.aca.org). Þó að námið hér 
hafi hingað til að miklu leyti verið byggt á Norður-Amerískri fyrirmynd var ákveðið að 
horfa víðar. Þau lönd urðu aðallega fyrir valinu sem bjóða upp á meistaragráðu í 
faginu t.d. Finnland, Ástralía, Kanada, Frakkland, Bretland og nú nýlega Danmörk. 
Námið í Finnlandi var skoðað sérstaklega þar sem þar hefur verið boðið upp á MA-
nám lengst allra Norðurlandaþjóða. Hluti vinnuhópsins hitti forsvarsmenn fjögurra 
námsbrautanna af þeim fimm sem þar eru í boði á vordögum 2009 og fékk góða 
innsýn í menntun náms- og starfsráðgjafa í Finnlandi.   
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Ljóst er að námið hérlendis er byggt upp með svipuðum hætti og víða vestanhafs. 
Starfsþjálfun í núverandi skipan til meistaranáms er þó mun minni hérlendis en víða 
erlendis þar sem hún er allt að þriðjungur námsins (t.d. 700 klst. í Bandaríkjunum 
samanber viðmið ACA og CACREP, en 225 klst. hér). Mikilvægt er að huga að í hvaða 
sögulega og samfélagslega samhengi menntun ráðgjafanna hefur þróast í hverju 
landi fyrir sig. Sem dæmi má nefna að í Finnlandi fer menntun náms- og 
starfsráðgjafa í skólakerfinu oftast fram  á menntavísindasviði háskólanna. Menntun 
ráðgjafa sem vinna með fullorðnum fer hins vegar fram á vegum sérstakrar stofnunar 
á vegum vinnumálastofnunar sem þjálfar sálfræðinga (MA) sérstaklega til þessara 
starfa (Ministry of Education, Ministry of Labour and Finnish National Board of 
Education, 2006).  
 
Námið í Finnlandi hjá, University of Joensuu, University of Jyväskyla, Jyväskyla 
University of Applied Sciences  og Institute of Labour sem við kynntum okkur er 
nokkuð fjölbreytt. Það byggir í flestum tilfellum á þekkingar- og færniviðmiðum 
IAVEG líkt og námið hérlendis. Þar er starfsþjálfun mun stærri hluti af náminu eða um 
20- 30% og eru nemendur um 5-600 klst. á vettvangi. Einnig var áberandi hversu stór 
hluti námsins fjallar um samfélagslegt samhengi náms- og starfsráðgjafar og hlutverk 
náms- og starfsráðgjafans sem málsvara skjólstæðinga sinna gagnvart kerfinu í heild 
(University of Jyväskyla, ódagsett; University of Joensuu, ódagsett; Vuorinen og 
Lerkkanen, ódagsett).  
 
 
 

4. Grunnur að fyrstu tillögum um breytta námsskipan 
 
Drög að fyrstu tillögum vinnuhópsins að nýskipan námsins í HÍ voru kynnt á ársþingi 
IAVEG (Alþjóðasamtaka náms- og starfsráðgjafa) í Finnlandi 6. – 9. júní 2009. Þau 
fengu góð viðbrögð og þar komu fram gagnlegar ábendingar frá þeim sérfræðingum 
á sviði náms- og starfsráðgjafar sem kynninguna sóttu. 
 
Niðurstaða vinnuhópsins eftir skoðun á skipulagi náms erlendis, greiningu á 
námsskipan og gagnsemi námsins hér á landi og viðbrögðum á ráðstefnu IAVEG varð 
sú, að engin ein leið sem við kynntum okkur virtist henta betur hér á landi en önnur. 
Viðbrögð við kynningu á IAVEG ráðstefnunni benda til að margt sé í raun til 
fyrirmyndar í menntun náms- og starfsráðgjafa hérlendis miðað við víða í Evrópu. 
Víða er ekki enn boðið upp á meistaranám í greininni eða það rétt hafið. Einnig þarf 
að vinna í að skerpa sjálfsmynd stéttarinnar og efla sérfræðiþekkingu þar sem námið 
er oft skipulagt sem hluti af öðrum námsgreinum (t.d. sálfræði eða 
menntunarfræðum). Ákveðið var því að byggja á því kerfi sem þegar hefði verið 
hannað en nýta fyrirmyndir um það sem betur er gert annars staðar t.d. varðandi 
starfsþjálfun og kennslu um fjölmenningu og félagslegt samhengi ráðgjafar.  
 
Eins og bent er á í skýrslu CEDEFOP (2008) er mikilvægt að huga vel að 
menningarlegum þáttum ásamt samfélags- og stofnanalegu samhengi í hverju landi 
fyrir sig. Einnig var höfð til hliðsjónar sú ábending frá CEDEFOP að við menntun 
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náms- og starfsráðgjafa virðist skipta sköpun fyrir „sjálfsmynd“ stéttarinnar, faglegan 
styrk (e. professional identy) og samstarf ólíkra þjónustustofnanna að náminu sé ekki 
alfarið skipt í tvær eða fleiri aðskildar leiðir. Því meira sem er sameiginlegt í námi 
þeirra sem starfa á ólíkum vettvangi, því auðveldara eiga þeir með að starfa saman 
og þróa heildstæða náms- og starfsráðgjöf ævina alla. Hins vegar bendir CEDEFOP á 
að nauðsynlegt geti verið að bjóða nemendum upp á ólíkar áherslur í námi eftir því á 
hvaða vettvang þeir stefna og hver bakgrunnur þeirra er. 

 

 

5. Nýskipan heildstæðs MA-náms  
 
Eitt meginviðfangsefnið við endurskoðun námsins var þróun náms sem menntar stétt 
sem byggir störf sín á sameiginlegum þekkingargrunni, hefur sterka faglega 
sjálfsmynd og getur starfað á fjölbreyttum vettvangi. Annað meginviðfangsefnið er 
að efla starfsþjálfun nema og mikilvægt er að kynna nemendum sem fyrst 
væntanlegan starfsvettvang til að efla vitund þeirra um hvað starfið snýst í raun. 
Síðar má sjá stuttar lýsingar á námskeiðum og skipulagi náms í heild.  
Það vekur sérstaka athygli að þrátt fyrir að námið hafi í upphafi verið miðað við 
ráðgjöf í skólum, þá telja náms- og starfsráðgjafar sem vinna í grunnskólunum sig síst 
undirbúna fyrir þau störf sem á þá falla. Þetta vekur ýmsar spurningar sem vikið 
verður að í lok þessarar skýrslu. Á hinn bóginn er einnig ljóst að námið verður að taka 
betur mið af þörfum vinnumarkaðar og efla þekkingu þeirra sem starfa með 
fullorðnum á vinnumarkaði. Því er lagt til í þessum drögum að nýrri námsskipan að 
nemendur geti valið áherslur í námi sínu, annars vegar innan skólakerfisins með 
börnum og ungmennum og hins vegar á almennum vinnumarkaði og á háskólastigi 
með fullorðnum einstaklingum. Nemendur velja þannig á milli tveggja námskeiða á 
öðru ári, annaðhvort námskeið sem fjalla um persónulega og félagslega erfiðleika 
nemenda á grunn- og framhaldsskólastigi eða námskeið um atvinnulífsfræði. Val á 
starfsþjálfunarstað á öðru ári færi einnig eftir áherslusviði nemanda í náminu . (sjá 
lýsingu á námsskipan í töflu 1). Þannig ættu nemendur að fá tækifæri til að sérhæfa 
sig betur fyrir ráðgjöf með börnum og unglingum í skólakerfinu annars vegar og 
fullorðnum hins vegar. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur taki sameiginleg 
námskeið sem skilgreina kjarna náms- og starfsráðgjafar (kenningar um starfsþróun, 
ráðgjöf, náms- og starfsfræðslu/inngrip í þróun starfsferils og notkun matstækja). 
Námskeið um rannsóknir og þróunarstarf geta nemendur valið m.t.t. fyrra náms, en 
nemendur úr kennaranámi og kennsluréttindanámi hafa tekið mun færri námskeið á 
þessu sviði en nemendur úr félagsvísindum og sálfræði. 
 
Tillögur að nýskipan starfsþjálfunar byggir að miklu leyti á skýrslu fræðslunefndar 
Félags náms- og starfsráðgjafa (FNS) þar sem fram kom að mikilvægt væri að nemar 
fái að kynnast starfinu á ólíkum vettvangi og að auka þurfi starfsþjálfun umtalsvert. 
Einnig kom í ljós þegar við kynntumst betur starfsþjálfun nema í Finnlandi að þær 
tillögur sem lagðar höfðu verið fram hérlendis líktust að mörgu leyti þeirra skipan 
sem þar er algeng. Áberandi er þó hversu mikið vantar upp á að nemendur hér fái 
jafn ríkulega starfsþjálfun og í boði er erlendis sem eru 5-700 klst.  Á þessu stigi er 
talið eðlilegt að auka starfsþjálfun nú þegar í 350-400 klst. úr 225 klst. en stefna að 
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frekari aukningu á næstu árum. Vonast er til að með nánu samstarfi við FNS, 
starfandi náms- og starfsráðgjafa og þær stofnanir sem sinna þjónustunni verði hægt 
að auka starfsþjálfunina til samræmis við það sem gerist erlendis. Þetta er 
nauðsynlegt til að námið geti fengið viðurkenningu fagfélaga (e. accreditation) 
erlendis. Góðar vonir eru bundnar við að þetta megi takast en vert er að nefna að yfir 
80 starfandi náms- og starfsráðgjafar sóttu námskeið um handleiðslu nema sem 
haldið var á vegum námsbrautarinnar í maí 2009. Það er einnig mikilvægt að náminu 
sé tryggður fjárhagslegur grundvöllur til að standa undir kostnaði við starfsþjálfun. 
Námið var alltaf í lægsta reikniflokki við fjárúthlutun ríkisins sem ekki gerir ráð fyrir 
kostnaði við verklegt nám. Á árinu 2009 fékkst það loks í gegn að námið komst í 
reikniflokk sem er sambærilegur við það sem gerist í starfsnámi af þessum toga.  

Einnig leggur vinnuhópurinn til að gera viðfangsefni sem snúa að viðtalsfærni og 
námstækni að hluta starfsþjálfunarferilsins jafnframt því að bæta við 
upplýsingafærni, siðaumræðu og skerpa á fjölmenningarþættinum í starfsþjálfuninni. 
Þetta skipulag veitir tækifæri til að tengja hagnýta þætti námsins betur saman í eina 
heild í námskeiðum og vinnu nemenda á vettvangi. Með fjölgun tíma á vettvangi í 
framtíðinni væri hægt að minnka tímasókn nemenda í námskeið tengd starfsþjálfun, 
sérstaklega á seinna ári.  

 

Tillögur vinnuhóps – yfirlit 

I. Nemendur hafi val um áherslur í námi 

A. Starfa á sviði grunn- og framhaldsskóla með börnum og ungmennum. 
B. Starfa á sviði háskóla, fullorðinsfræðslu og á almennum vinnumarkaði, 

II. Aukin starfsþjálfun í náminu 

 Starfsþjálfun verði aukin úr 225 klst. Í 350 – 400 klst. 

III. Breytt samsetning starfsþjálfunarhluta námsins 

A. Kennsla í viðtalsfærni, námstækni, upplýsingafærni, siðaumræða verði 
hluti af starfsþjálfun  

B. Skerpt verði á kennslu um fjölmenningu, hópráðgjöf og félagslegt 
samhengi ráðgjafar. 
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Tafla 1. Eldra skipulag náms og ný námsskipan 

 

Skipulag náms 2004-10 
 
Fyrra ár—diplómanám 
 
Haust 
Inngangur að námsráðgjöf 6ECTS 
Viðtalstækni 8 ECTS 
Skipulögð vinnubrögð í námi og starfi 4 ECTS 
Náms og starfsfræðsla 8 ECTS 
Starfsþjálfun 5 ECTS 
 
Vor 
Náms- og starfsráðgjöf 6 ECTS 
Persónulegir og félagslegir erfiðleikar 
nemenda 10 ECTS 
Próffræði og mat 8 ECTS 
Starfsþjálfun 5 ECTS 
 
 
Seinna ár til meistarnáms 
haust 
Starfsráðgjöf (matstæki)  10 ECTS 
 
vor eða haust 
Aðferðafræði 10 ECTS 
Meistararitgerð 30 ECTS 
Valnámskeið 10 ECTS 
 
 

Heildstætt meistaranám  
Fyrra ár 
Haust 

1. námsár 
Haust 
Ráðgjafarkenningar  10e  
FÉL027F Atvinnulíf og skipulagsheildir - 
þróun, stefnumótun og stjórnun 
 10e* eða 
Persónulegir og félagslegir erfiðleikar 
nemenda 10e*  
Starfsþjálfun I- samhengi 8e  
 
Vor 
Starfsferilskenningar 10e  
Þróun náms- og starfsferils, inngrip og mat 
8e 
Próffræði og mat 6e 
Starfsþjálfun I - samskipti  8e 
 

2. námsár 
Haust 
Aðferðafræði (að eigin vali haust eða vor) 
10e#  
Valnámskeið (að eigin vali haust eða vor) 10e 
Starfsþjálfun IIa– verkstæði og vettvangur 
  7e 
Meistararitgerð  
 
Vor 
Starfsþjálfun IIb– verkstæði og vettvangur 7e 
Meistararitgerð (samtals 30e)  
 
 
* Nemendur geta valið að leggja áherslu á að vinna 
með börnum og unglingum eða fullorðnum með því að 
velja milli þessara tveggja námskeiða 
 

 

 

5.1. Starfsþjálfun  
 
Markmið starfsþjálfunar : 
Á fyrra ári skiptist starfsþjálfun í Starfsþjálfun – samhengi á haustmisseri og 
Starfsþjálfun – samskipti á vormisseri. Á haustmisseri er lögð áhersla á að kynna 
starfsvettvang náms- og starfsráðgjafar, lagalegan grunn, sögu, yfirsýn yfir starfsemi 
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stofnana á sviðinu og innsýn í störf náms- og starfsráðgjafa. Á vormisseri eru megin 
viðfangsefnin viðtalsfærni,  fag – og fræðilegur/siðlegur grunnur starfsins, 
námstækni, upplýsingaöflun og miðlun.  
Á seinna ári er áhersla á vettvang og verkstæði í einstökum þjálfunarþáttum. Þá er 
efld viðtalsfærni, sjálfstæði í starfi, fag- og fræðilegur grunnur starfsins þ.e. tengsl 
kenninga og starfs á vettvangi 

 
 

Skipulag: 
 

Fyrra ár 
 

a. Viðtalstækni, námstækni/vinnubrögð, siðaviðmið og upplýsingafærni í tímum 
við Háskóla Íslands, hagnýt verkefni 

 
b. Hringferð á vettvangi- Hver nemandi fer í viku á þrjá mismunandi staði af 

fjórum:  
1. Vinnumarkað (vinnumiðlanir, símenntunarstöðvar, námsflokkar, 

hverfamiðstöðvar, Iðan),  
2. Framhaldsskólar  
3. Grunnskólar  
4. Háskólar  

 
Samtals um 75 stundir á vettvangi. 

 
c. Stoðstofnanir og hópheimsóknir, einstaklingsheimsóknir á stoðstofnanir og 

hópheimsóknir í ráðuneyti, Evrópumiðstöð ofl.  
 

Samtals 10-20 stundir á vettvangi 
 

Seinna ár 
 

Nemendur eru heilan vetur á vettvangi á sama stað undir handleiðslu náms og 
starfsráðgjafa. Nemendur þurfa að taka þátt í öllum þáttum starfseminnar sem snýr 
að náms- og starfsráðgjöf. 
Nemendur mæta í hóphandleiðslu hjá kennurum í Háskóla Íslands þar sem þeir 
kynna m.a. formlega vinnu sína með ráðþegum á vettvangi og fá fræðslu í gerð 
ráðgjafaráætlana og teknir eru fyrir ákveðnir þættir náms- og starfsráðgjafar. 
Ef hver nemandi er t.d. einn dag í viku á vettvangi eru það u.þ.b. 240 klst. yfir  
veturinn (30 vikur), auk handleiðslu og verkefnavinnu eru þetta um 400 klst., viðveru 
á vettvangi sem mætti auka í áföngum en fækka tímum í Háskóla Íslands á móti.  
Samtals yrði starfsþjálfun 30 ECTS eða 25% af náminu í heild. 
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6. Lokaorð 
 
Endurskoðun náms í náms- og starfsráðgjöf í Félags- og mannvísindadeild Háskóla 
Íslands hefur verið nokkurra ára ferli sem hófst með stofnsetningu MA náms haustið 
2004. Þá þegar var stefnt að því að innan nokkurra ára yrði námið gert að heildstæðu 
2ja ára námi. Á árunum frá 2004 til 2010 var boðið upp á eins árs diplóma nám eins 
og verið hafði frá 1990, en einnig boðið upp á síðara ár til MA prófs. Allmargir þeirra 
sem höfðu lokið diplóma námi frá 1990-2003 nýttu sér þann möguleika að ljúka 
meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf. 

Vinnuhópur um endurskoðun náms í náms- og starfsráðgjöf við námsbraut í náms- 
og starfsráðgjöf leitaði víða fanga við upplýsingaöflun um menntun náms- og 
starfsráðgjafa. Stuðst var við mat á náminu meðal nemenda, kennara og útskrifaðra 
náms- og starfsráðgjafa; aflað var upplýsinga um menntun náms- og starfsráðgjafa 
erlendis og erlendir matsstaðlar á náms- og starfsráðgjafarnámi voru lagðir til 
grundvallar. Einnig var leitað samráðs við fagstétt náms- og starfsráðgjafa og skyldar 
námsgreinar. Ný námsskipan var kynnt helstu hagsmunaaðilum vorið 2009 og þeim 
gefinn kostur á að gefa álit. Segja má að leiðin að markinu hafi verið jafnmikilvæg og 
lokaáfanginn, því skoðun á náminu varð hvati að ýmis konar ávinningi.   

Á hausti komanda, 2010, mun nýtt heildstætt MA nám í náms- og starfsráðgjöf 
hefjast. Okkur sem staðið höfum að endurskoðun er ljóst að með því mun hefjast nýr 
kafli í sögu menntunar náms- og starfsráðgjafa á Íslandi. Framundan eru margs konar 
verkefni sem krefjast úrlausnar, en markmiðin verða ævinlega tengd gæðum í 
þjónustu og rannsóknum í náms- og starfsráðgjöf. 
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Viðauki A Tillögur að MA-námi í námsráðgjöf 
 
Lagt er til að nám í námsráðgjöf verði lengt í 60e meistaranám sem væri tvískipt. 
Skipan námsins verður á þann veg að fyrra árinu lýkur með diplómu (30e).  Síðara 
árinu lýkur með MA-gráðu (30e). 
Hér er lagt til að námið hefjist haustið 2003. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Markmið námsins 
Meginmarkmið námsráðgjafarnámsins er að veita fræðilega og verklega menntun í 
námsráðgjöf, til að búa nemendur vel undir að starfa við námsráðgjöf í skólum 
landsins. 
 
Til að ná þessu marki skal stefnt að því að nemendur: 
 Hafi góða innsýn í ráðgjafarfræði og tækni, þannig að sú aðstoð sem veitt er sé 

byggð á góðum fræðilegum rökum. 
 Geti gert kannanir og mælingar í skólaumhverfinu sem auðvelda greiningu og 

tilvísun. Í því skyni þurfa þeir að vera vel heima í rannsóknum á þessu sviði og í 
kenningum um erfiðleika nemenda í námi, náms- og starfsáhuga og um 
ákvarðanatöku um nám og störf. 

 Ráði yfir góðri samskiptafærni sem er nauðsynleg til að ráða vel við starfið. 

Viðbótarnám í námsráðgjöf 

fyrri hluti meistaranáms - 30 einingar 

 

Meistaranám síðari hluti -  30 einingar 
 

 
           Kjarni   Kjörsvið  Rannsóknarverkefni 

            8 einingar         7 einingar  15 einingar  

          

Aðferðafræði  

Starfsráðgjöf       
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 Kunni góð skil á möguleikum sem bjóðast í skólum og atvinnulífi og geti aflað 
upplýsinga um nám og störf og miðlað þeim til ráðþega.  

 Efli skilning sinn á þeim félagslegu eða kerfislegu hindrunum sem geta orðið á 
vegi nemenda. 

 Eflist í gagnrýnni hugsun um siðferðisleg álitamál í námsráðgjöf. 
 Skilji stöðu námsráðgjafar í landinu og átti sig á gagnrýninn hátt á hlutverki 

námsráðgjafa í skólum. 
 
Meginmarkmið meistaranámsins eru að búa nema undir fræðilegt starf á þessu sviði, 
ásamt því að nemendur dýpki faglega þekkingu sína á einstaka þáttum. 
 
Til þess að ná þessu marki skal stefnt að því að nemendur: 
 öðlist þjálfun í rannsóknaraðferðum 
 velji sér fræðasvið til dýpkunar 
 öðlist þjálfun í ráðgjafaraðferðum á sérsviði 
 geri fræðilega rannsókn á sviði námsráðgjafar 
 
2. Skipan námsins 
Skipan meistaranámsins verður tvíþætt. Fyrri hluti, þar sem veittur er undirbúningur 
undir störf að námsráðgjöf og síðari hluti þar sem megináhersla verður á þjálfun í 
rannsóknavinnu. Einnig verður á síðari hluta bætt við námskeiðum sem dýpka fyrri 
þekkingu á einstaka þáttum, s.s. hópráðgjöf, skammtímaráðgjöf (brief-counseling), 
siðferðileg efni tengd námsráðgjöf, þjálfun í fyrirlögn áhugakannana (svo sem Strong 
prófið), svo dæmi séu tekin. Starfsþjálfun verður tengd dýpkun á sérsviði. Lagt er til 
að námskeið í aðferðafræði (eigindleg eða megindleg) og starfsráðgjöf verði 
skyldunámskeið (sjá skipurit). Þeir nemar sem þegar hafa lokið aðferðafræðinámi 
sambærilegu því sem krafa er um geta dýpkað þekkingu sína enn frekar á því sviði 
eða á sérsviði. 
 
Ástæður þess að lagt er til að þessi skipan mála verði viðhöfð eru einkum:  
 Gefinn er möguleiki á að ljúka fullgildu sérfræðinámi á einu ári, en þeir sem vilja, 

fá tækifæri til þess að efla rannsóknarleikni sína með áframhaldandi námi. 
 Nú þegar hefur um 100 manna hópur lokið viðbótarnámi í námsráðgjöf. Þessi 

hópur fær nú tækifæri til að bæta meistaranámi við viðbótarnámið og ljúka MA- 
gráðu. Mikil eftirspurn er eftir slíku tilboði hjá þessum hópi. 

 Þessi skipan er viðhöfð í náms- og starfsráðgjafarnámi bæði í Englandi (Reading), 
Skotlandi (Paisley) og Alberta-fylki í Kanada.   

 
Lagt til að síðari hlutinn verði skipulagður sem hlutanám á tveimur árum. Það gefur 
sveigjanleika í framboði á valnámskeiðum og miðar við þarfir markhópsins, sem í 
flestum tilvikum er í starfi meðfram náminu. 
 
3. Þörf fyrir námið 
Háskólar í Norður-Ameríku hafa verið leiðandi í menntun námsráðgjafa og þar er sú 
skipan á að lágmarksmenntun til starfans sé meistaragráða og svo doktorsgráða til 
námsráðgjafarstarfa í háskólum. Í Evrópu hafa menntamál námsráðgjafa verið með 
ýmsum hætti.  Í Frakklandi er krafist embættisprófs eftir B.A. stig, í Svíþjóð og 
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Þýskalandi er námið þriggja ára grunnnám í háskóla og í Bretlandi er það ýmist 
diplómanám eða meistaranám. Vilji manna í mörgum þessara landa er að bjóða upp 
á meistaranám og er þróunin án efa í þá átt.  Við erum því að fylgja eftir þeirri þróun 
sem er að eiga sér stað í Evrópu og stefna með þeim að þeirri skipan sem er í 
menntun námsráðgjafa í Norður-Ameríku. Miklu skiptir að halda í við þessa þróun og 
eiga á að skipa menntuðu fólki sem fylgir vel eftir því sem best gerist á þessu sviði. 
 
Mikil þörf er á að efla rannsóknir á sviði námsráðgjafar. Þar stöndum við frammi fyrir 
nær óplægðum akri. Mikilvægi rannsókna liggur í því að bæta forsendur þeirrar 
námsráðgjafar sem veitt er, ásamt því að auka möguleika á að við Íslendingar verðum 
þátttakendur í alþjóðlegu fræðasamfélagi á þessu sviði. 
 
Vitað er að mikill áhugi er fyrir því meðal námsráðgjafa að nema námsráðgjafarfræði 
til meistaragráðu og hafa sumir leitað í M.Ed. nám Kennaraháskóla Íslands. Þar hafa 
þeir fengið 34 e úr núverandi viðbótarnámi metnar að fullu. Þó er það bagalegt ef að 
námsráðgjafarnámið í Háskóla Íslands Í hefur ekki fagleg yfirráð og frumkvæði í 
fræðastarfi á þessu sviði. Aðrir hafa sótt nám í „Human Resources“ á 
Keflavíkurflugvelli.   
 
4. Inntaka í námið 
Lagt er til að við inntöku í síðari hluta meistaranáms verði miðað við að nemi: 
a. hafi lokið fyrri hluta (diplómanáminu) með fyrstu einkunn eða hærri einkunn 
b. hafi a.m.k. fimm ára starfsreynslu hafi hann útskrifast fyrir 1997 en tveggja ára 

starfsreynslu hafi hann útskrifast eftir það. 
 
Rök fyrir kröfu um starfsreynslu eru þau að á vettvangi starfsins kvikna bestu 
rannsóknarhugmyndirnar. Þetta eru sömu rökin og liggja að baki sterkum tengslum 
fræða og vettvangs í öllu klínísku háskólanámi. Ennfremur er starfsþjálfun á fyrri 
hluta með minnsta móti eða 5e. Könnun á lengd starfsþjálfunar í 16 Vestrænum 
háskólum sýndi að hún var minnst 6e og mest 17e. 
 
5. Gæðamat 
Lagt er til að fljótlega verði þess farið á leit við CACREP - The Council for 
Accreditation of Counseling and Related Educational Programs í Bandaríkjunum að 
veita meistaranáminu viðurkenningu á grundvelli sinna gæðastaðla. 
 
6. Námskeið 
Tillögur hafa komið fram um viðbótarnámskeið auk 15e lokaritgerðar, frá J. Kottler, 
N. Amundson og K. Nutter o.fl: 
 
Hópráðgjöf 
Fjölskylduráðgjöf 
Skammtímaráðgjöf (Brief Counselling) 
Ráðgjöf og fjölmenning 
Tilraunastofa - Starfsþjálfun 
Forvarnarstarf 
Mat á ráðgjafarþjónustu (program evaluation) 
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Ráðgjöf og kynferði 
Siðferðisleg álitamál í ráðgjöf 
Starfsráðgjöf (Employment counselling) 
Efld starfsþjáflun 
 
MA. og M.ED. í línum: 
a. Grunnskólaráðgjöf 
b. Framhaldsskólaráðgjöf 
c. Fullorðins- og samfélagsráðgjöf 
d. Starfsráðgjöf 
 
Ath í fyrri hluta í Alberta eru þessi námskeið: Counselling Theory, Equity and Diversity 
Issues in Counselling, Counselling Skills, Ethics and a General Counselling Practicum 
(sjá vefsíðu). 
 
7. Niðurstaða 
Kostirnir sem staðið er frammi fyrir þegar huga skal að meistaranámi í námsráðgjöf 
eru einkum: 
 Þegar hefur verið byggt upp eins árs nám á framhaldsstigi (ofan á B.A. stig) og er 

eðlilegt að byggja meistaranámið ofan á það. 
 Þegar litið er til annarra landa sést að aðallega eru þar til tvær útgáfur á 

framhaldsstigi:  
a. tveggja ára heildstætt meistaranám. Þetta er hin almenna námsskipan í 

Bandaríkjunum. 
b. tveggja ára nám, þar sem fyrra ári lýkur með diplómu (sem er fullgilt 

starfsnám), en síðara árinu með meistaraprófi. Inntaka á síðara ár er háð 
því að umsækjendur hafi aflað sér starfsreynslu í  t.d. tvö ár. (Þetta er 
algeng skipan bæði á Bretlandseyjum og í Kanada). 

 Í nokkrum tilvikum er síðari hlutinn tekinn í hlutanámi og kemur það sterklega til 
greina hér að miða við í skipulaginu að nemendur séu í starfi samhliða 
meistaranáminu. 

 Í ljósi þess að tveggja ára meistaranám er reglan í löndum þeim sem bjóða upp á 
doktorsnám í námsráðgjöf, er brýnt að við hér fylgjum því sniði, þannig að 
nemendur héðan eigi möguleika á að sækja doktorsnám í greininni. 

 
 
Á grundvelli þess sem hefur verið reifað hér að framan er lagt til að námsskipan verði 
sem hér segir: 
 
Fyrra ár: 
Viðbótarnám (30e). Núverandi nám telur 34e og er ljóst að endurskipulagning 
viðbótarnámsins verður að fara fram. Þar eru tvær leiðir helst færar: flatur 
niðurskurður eða að leggja niður einstaka námskeið á fyrra árinu. Umræður um þetta 
hafa þegar hafist, en ljóst að þau misseri sem framundan eru fara í  þessa 
endurskipulagningu.  
 
Síðara ár: 
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 Kjarni (8e) 
Aðferðafræði  
Starfsráðgjöf 

 
 Meistaraprófsritgerð (15e) 
 Val um námskeið (4e) 

a) hópráðgjöf 
b) persónuleg ráðgjöf 
c) sérhópar 
d) mat á ráðgjöf 
og starfsþjálfun á völdu sérsviði (3e) 

 
 
Samþykkt í námsnefnd í námsráðgjöf  þann 24. apríl 2001. 
 
Í námsnefnd sitja: 
Arnfríður Ólafsdóttir, námsráðgjafi (áheyrnarfulltrúi NHÍ) 
Björk Einisdóttir, nemi 
Bryndís J. Jónsdóttir, nemi 
Erna Jóhannesdóttir, nemi 
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, lektor 
Guðmundur B. Arnkelsson, dósent 
 
 
___________________________________________________________________ 
Helstu heimildir: 
Campus Alberta: Counsellor Educator Initiative 
http://www.ABCounsellorEd.net/progdesc.shtml 
 
Council for accreditation of Counseling and Related Educational Programs. (e.d.) 
http://cacrep.org/template/index.cfm 
 
Rådet for Udannelses- og Erhversvejledning (2000) Vejledning i andre lande. England, 
Sverige og Tyskland. Kaupmannahöfn: R.U.E. 
 
M.A. and Postgraduate Diploma in Counselling at the University of Reading 
http://www.rdg.ac.uk/AcaDepts/ec/ 
 
MSc / Postgraduate Diploma / Postgraduate Certificate in career guidance við 
University of Paisley. http://thames.paisley.ac.uk/courses/index.htm 
 
Umsagnir um nám í námsráðgjöf frá eftirtöldum gestakennurum: Dr. Jeffrey Kottler, 
Dr. Norm Amundson og Dr. Kevin Nutter. 
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Viðauki B Þekkingar og færniviðmið CACREP 
1. Fagvitund og siðareglur 

a. sögu, heimspekilegar forsendur náms- og starfsráðgjafar 

b. hlutverk fagstéttar og tengsl við aðrar fagstéttir 

c. handleiðslulíkön og aðferðir 

d. fagfélag stéttarinnar og hlutverk þess 

e. umræðu um lögverndun, gæðaviðmið og staðla stéttarinnar ásamt stefnu 

stjórnvalda 

f. hlutverk og aðferðir náms- og starfsráðgjaf við framgang fagsins 

g. aðferðir og leiðir til fækka félagslegum/stofnanalegum hindrunum og jafna 

rétt ráðþega 

h. siðareglur Félags náms og starfsráðgjafa 

 

2. Félagslegan og menningarlegan margbreytileika  
a. menningarlegan margbreytileika innanlands og alþjóðlega og þróun í þá átt 

b. að viðhorf, skoðanir, skilningur og reynsla er menningarbundin og kallar á 

aðlögun og samlögun 

c. einstaklings, fjölskyldu, hóp og samfélagslegar aðferðir í vinnu með 

fjölbreyttum samfélagshópum 

d. hlutverk ráðgjafa við að auka réttlæti í samfélaginu, vera málsvarar, leysa 

ágreiningsmál, efla menningarlega sjálfsvitund, eðli fordóma, kúgunar og 

mismunar og aðra hegðun sem dregur úr möguleikum mannsins til vaxtar og 

þroska 

e. kenningar um fjölmenningarlega ráðgjöf, menningarlega sjálfsmynd og færni  

  

3. Þróun og þroski mannsins 
a. kenningar um þróun og þroska einstaklingsins, fjölskyldunna og breytinga lífið 

allt 

b. kenningar um nám og persónulegan þroska og þróun 

c. almennar hugmyndir um óvenjulega hæfileika og aðferðir við að laga aðferðir 

að þeim 

d. mannlega hegðun, þroskavandamál, fatlanir, geðraskanir, perónuleg og 

félagsleg vandamá og umhverfisþætti sem hafa áhrif á þroska og vanda 

e. kenningar um fíkn og fíknarhegðun og aðferðir til forvarna og meðferðar 

f. leiðir til að auka þroska, þróun og almenna vellíðan ævina alla 
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4. Starfsþróun- Starfsferill 

a. kenningar um starfsferilinn og ákvarðanatöku 

b. starfsferil, upplýsingar tengdar vinnumarkaði og menntakerfi á prenti og 

rafrænu formi ásamt upplýsinga og matskerfum 

c. aðferðir í náms og starfsfræðslu, skipulagningu fræðslu stjórnun og mat 

d. tengsl vinnu fjölskyldulífs og annara hlutverka og áhrif margmenningar og 

kyns á starfsferilinn 

e. áætlanagerð tengd starfs- og námsferlinum, eftirfylgni og mat á árangri 

f. matstæki og aðferðir sem tengjast náms- og starfsráðgjöf  

g. ráðgjafarferlið, aðferðir og aðstöðu, sem hæfa ólíkum samfélagshópum 

 

5. Samband ráðþega og ráðgjafa, hvað er að hjálpa 
a. einkenni ráðgjafa og hegðun sem hefur áhrif á hjálparsambandið 

b. skilning á viðtals og ráðgjafartækni 

c. kenningar um ráðgjöf og hvernig þær hjálpa ráðgjafa að skilja vanda ráðþega, 

og velja viðeigandi ráðgjafaraðferðir. Nemendur kynnast því nýjasta sem er 

að gerast á sviði ráðgjafarkenninga til að þeir geti þróað eigin hugmyndir um 

ráðgjöf 

d. kerfiskennningar um fjölskyldur og fjölskylduráðgjöf 

e. almennan þekkingarramma fyrir ráðgjöf 

  

6. Vinnu með hópa-hópráðgjöf 
a. hvernig samskpti eiga sér stað í hópum og hvernig ráðgjafarferlið lýsir sér, 

þróun hópavinnu, og hlutverk og hegðun ráðþega í hópráðgjöf og hvaða 

ráðgjafar/meðferðar þáttum hópráðgjöf samanstendur af 

b. ólíkar nálganar að hópráðgjöf og hvernig hægt er að leiða hópa á ólíkan hátt 

c. kenningar um hópráðgjöf, hvað þær eiga sameignlegt og hvað ólíkt og 

rannsóknir á sviði hópráðgjafar 

d. aðferðir við hópráðgjöf, nálgun og hegðun ráðgjafa í hópum, val í hópa og 

aðferðir til að meta árangur 

e. aðrar nálganari að hópráðgjöf 

f. hafi fengið beina reynslu af hópráðgjöf  a.m.k. 10 stundir 

  

7. Mat 
a. sögu sálfræðilegs mats, eðli mats og merkingu 
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b. grunnhugtök, stöðluð og óstöðluð próf og aðrar matsaðferðir, hópaviðmið og 

markviðmið, umhverfis mat, frammistöðumat, einstaklings og hóppróf, 

sálfræðileg próf, athuganir, og tölvutæk matstæki 

c. helstu tölfræðileg hugtök, kvarðar, miðsækni, dreifing, lögun og fylgni 

d. áreiðanleiki (notkun upplýsinga um, kenningar um villu og aðferðir við mat) 

e. réttmæti (..tegundir, gögn til stuðnings, og tengsl við áreiðanleika) 

f. félagslega og menningarlega þætti sem hafa áhrif á mat á einstaklingum og 

hópum í samfélaginu 

g. siðleg álitamál og leiðir við að velja, leggja fyrir og túlka niðurstöður mats og 

matstæki og aðferðir í ráðgjöf 

  

8. Rannsóknir, þróunarvinna og mat á árangri 
a. mikilvægi rannsókna, tækifæri og vandkvæði sem fylgja rannsóknum á ráðgjöf 

b. rannsóknaraðferðir, megindlegar, eigindlegar, tilviksnið, action-rannsóknir og 

árangurrannsóknir 

c. nota tækni og tölfræðilegar aðferðir við gerð rannsókna og mat í 

þjónustumati 

d. grundvallarreglur, líkön og beitingu þarfagreininga, þjónustumats og notkun 

niðurstaðna til að breyta og bæta ráðgjöf 

e. nota rannsóknir til að bæta árangur ráðgjafar 

 

Viðmið 

I Aðalviðmið- Náms og starfsráðgjöf 

 Grunnur greinar   
Þekking- nemandi skilur 

a. sögu, heimspekilegar forsendur og þróun náms- og starfsráðgjafar 

b. hvar og við hvað náms- og starfsráðgjafar starfa 

c. stefnu stjórnvalda, lög og reglugerðir um náms- og starfsráðgjöf 

d. siðferðileg álitamál sem snerta störf náms- og starfsráðgjafa 

e. viðmið fyrir starfshætti stofnana og fagmanna á sviði náms og starfsráðgjafar 

  

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. útskýrt hvernig starfsþróun/ferill er hluti af þróun/þroska einstaklingsins 

b. starfað í samræmi við siðareglur og viðmið stéttarinnar 
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 Ráðgjöf, forvarnir og inngrip 
Þekking - nemandi skilur 

a. hlutverk og störf náms og starfsráðgjafa á ólíkum vettvangi og í tengslum við 

aðrar fagstéttir 

b. kenningar, líkön og aðferðir tengd starfsferli, náms- og starfs-ráðgjöf, -fræðslu 

og tengdri upplýsingagjöf 

c. kenningar um ráðgjöf, líkön og leiðir 

 

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. borið kennsl á og skilið persónueinkenni og félagslegar aðstæður ráðþega og 

hvernig þær tengjast starfsferlinum/þróun 

b. borið kennsla á og skilið viðthorf ráðþega til vinnunar og ákvarðanatökuferli 

tengd námi og störfum 

c. Stutt og skorað á ráðþega til að vinna í sínum málum og undirbúa sig fyrir 

breytingar og ólík hlutverk með því að: 

i. finna og benda á hvar upplýsingar er að finna og hvar má ná sér í 

reynslu: 

ii. ná í og túlka upplýsingar, reynslu og hæfni sem gagnast fyrir 

breytingar og ólík hlutverk ráðþega 

iii. kanna ólík hlutverk fólks í lífi og starfi og hvernig þær spila saman í 

starfsferlingum ss. vinnan, fjölskylda, tómstundir og samfélag 

d. aðstoðað ráðþega við að auka starfshæfni sína og hæfni til að leita sér að og 

sækja um vinnu 

e. komið á og viðhaldið gagnlegu sambandi við fólk sem getur haft áhrif á 

starfsferil ráðþega 

f. borið kennsl á eigin annmarka sem náms- og starfsráðgjafi og sótt handleiðslu 

og vísað ráðþegum annað þegar við á 

  

 Margbreytileiki og málsvari 
Þekking - nemandi skilur 

a. hlutverk kynþáttafordóma, mismununar og kúgunar í þeirra eigin lífi og 

skjólstæðinga þeirra 

b. að samfélagslegir og menningarlegir áhrifaþættir eru eðlilegur hluti af náms- 

og starfsráðgjöf 

c. félagsleg, pólitísk og hagfræðileg öfl sem hafa áhrif á þjóðernislega 

minnihlutahópa, ss. að vera innflytjandi, kynþátttafordóma og staðalmyndir 
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d. breytta hlutverkaskipan kvenna og karla og hvaða áhrif það hefur á menntun, 

fjölskyldu og tómstundir 

e. hlutverk menningarbundinnar arfleiðar, þjóðerni, stéttarstöðu, 

fjölskyldugerð, aldurs, kyns, kynhneigðar, fötlunar, trúar, kúgunar og 

jafnréttis í NogS ráðgjöf 

f. áhrif alþjóðavæðingar á lífshlutverk, starfsferil fólks og vinnumarkaðinn 

  

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. Sýnir hæfni til að koma til móts við sértækar þarfir fjölbreytts hóps ráðþega: 

i. borið kennsl á ólíkar aðferðir til að mæta þörfum fyrir 

starfsferilsáætlanir hjá ráðþegum úr ólíkum samfélagshópum 

ii. hannað og framkvæmt ráðgjafaraðferðir (inngrip, fræðslu oþh.) 

fyrir hópa sem erfitt er að ná til 

b. virkað sem málsvari fyrir starfsferilsþróun og atvinnu fyrir ólíka hópa 

samfélagsins 

c. aðstoðað aðra starfsmenn, fagmenn og samfélagið við að skilja sértækar 

þarfir/einkenni ólíkra samfélagshópa í tengslum við könnun á námi og 

störufm, atvinnu og önnur samfélagsleg mál 

d. aðstoðað almenningi og stjórnvöldum að skilja mikilvægi náms- og 

starfsráðgjafar, starfsþróun og samhæfingu starfa og annarra hlutverka 

e. haft áhrif á stefnu stjórnvalda á sviði náms og starfsráðgjafar 

  

 Mat 
Þekking-nemandi skilur 

a. matsaðferðir tengdar starfsþróun og náms- og starfsráðgjöf almennt 

b. skekkju í matsaðferðum og túlkun matsniðurstaðna 

c. val á matstækjum og aðferðum, siðfræði mats og annmarka sálfræðilegra 

prófa 

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. lagt fyrir, fengið niðustöður og greint frá úr matstækjum á sviði náms og 

starfsráðgjafar ss. tómstundir, námsaðferðir, áhuga, sjálfsmynd, starfsþroska, 

ákvarðanatöku, og önnur 

b. metið skilyrði í starfsumhveri ss. verkefni væntingar, viðmið eiginleik ofl.  

c. bera kennsl á vel,a og skipleggja matsaðferðir stofnunar 
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Rannsóknir og mat á árangri 
Þekking-nemandi skilur 

hlutverk og aðferðir í rannsóknum og mati á fræðslu og ráðgjöf í náms og 

starfsráðgjöf og þróun starfsferils 

  

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. nýtt sér ólíkar tegundir rannsókna og rannsóknarsniða sem hæfa 

viðfangsefnum náms- og starfsráðgjafar 

b. beita viðeigandi tölfræðilegum aðferðum í rannsóknum á sviði náms- og 

starfsráðgjafar 

c. nýtt sér niðurstöður ólíkra rannsókna til að auka áhrif náms og starfsráðgjafar 

d. metið inngrip og fræðslu á sviði náms- og starfsráðgjafar og notað 

niðurstöðurnar til að bæta þau og mæla með við stofnanir ofl. 

  

 Skipulag - hönnun þjónustu og framkvæmd 
Þekking-nemandi skilur 

a. kenningar um stofnanir, greiningar, hegðun og áætlanagerð, samskipti 

stofnana og stjórnun sem virkar við gerð ráðgjafaráætlana í NogS 

b. aðferðir til að mat, gerð fjárhagsáætlana, kostun, stefnu, greiningu og 

gæðastjórnun 

c. kenningar um leiðtoga og nálgun til að fá mat og endurgjöf, 

stofnanabreytingar, ákvarðanatöku og úrlausn ágreiningsmála 

  

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. skipulagt og stjórnað heildstæðri náms og starfsráðgjafarstofnun 

b. framkvæma starfsþróunar áætlanir í samvinnu við aðra 

c. þjálfað aðra í að nota viðeigandi aðferðir og tækni í upplýsingaöflun um 

vinnumarkað, nám og störf  

d. Sýna færni í að handleiða aðra til að aðstoða við þróun starfsferils með því að: 

i. hafa þekkingu á hlutverki sínu, hæfni og siðaviðmiðum fagsins 

ii. ákvarða færni viðkomandi á öllum sviðum sem falla undir þeirra 

starfssvið 

iii. þjálfa og auka færni t.d. við túlkun matsniðurstaðna 

iv. fylgjast með og leiðbeina við að efla nemanda/starfsmann í starfi  
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e. skipulagt og framkvæmt markaðssókn og almannatengsl á sviði náms og 

starfsráðgjafar þjónustu 

f. greina framtíðarþörf stofnana og færni starfsmanna og þróa betri þjálfun fyrir 

starfsmenn á sviði náms- og starfsráðgjafar 

  

 Upplýsingar og tækni 
Þekking-nemandi skilur 

a. menntun, þjálfun og atvinnulífið, vinnumarkaðsupplýsingar, og hvar hægt er 

að afla upplýsinga um störf, verkefni og laun, menntunarkröfur starfa, og 

þróun á vinnumarkaði á ólíkum sviðum atvinnulífs og í einstaka starfsgreinum 

b. færni og möguleika (stuðning aðstöðu) sem ráðþegar nýta sér við 

áætlanagerð á sviði starfa og lífshlutverka 

c. faglega og samfélagslega möguleika (stuðning aðstöðu) sem er til staðar við 

að aðstoða ráðþega við að gera áætlanir um starfsferil og starfsleit 

d. aðferðir og notagildi tölvuvæddra upplýsingakerfa og aðstoðarkerfa á sviði 

náms- og starfsráðgjafar 

e. hvernig rafræn upplýsinga og aðstoðarkerfi og þjónusta á vefnum eru til 

staðar og hvernig gæði þeirra eru metin 

f. skilja hvaða ráðþegum gagnast best að nota slík rafræn kerfi 

  

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. stýrt starfsferils, mennta- og persónueinkenna og félagslegu upplýsingakerfi 

b. meta og nýta upplýsingar sem skipta máli fyrir starfsferil og menntun 

 

II Viðbótarviðmið 
 

 Þróun náms1  
Þekking-nemandinn skilur 

a. tengsl ráðgjafar í skólaumhverfinu við markmið skólastarfsins 

b. þekkir uppeldis og kennslufræði og einstaklingsmiðaða kennsluhætti ásamt 

þjónustu við nemendur 

c. skilur hugtök, aðferðir og leiðir og þjónustu til að aðstoða nemendur við að ná 

árangri í námi 

                                                 
1
 Úr viðmiðum CACREP fyrir School Counseling Programs. 
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d. skilur námskrár og námskrárgerð, gerð kennsluáætlana, bekkjarstjórnun, og 

kennsluaðferðir til að kenna efni tengt ráðgjöf 

  

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. þróa þjónustu sem ýtir undir nám nemenda 

b. beitir þekkingu sinni á uppeldis og kennslufræðum til að þróa ráðgjöf og 

námsumhverfi sem tekur mið af aðstæðum og þörfum nemenda hverju sinni 

c. býður upp á leiðir og athafnir sem búa nemendur undir að nýta sér tækifæri 

og möguleika í námi á efri skólastigum -næsta skólastigi 

  

Samstarf og samvinna2 
Þekking-nemandinn skilur 

a. hvernig þroski og þróun nemanda, líðan og nám eru styrkt meða styrku 

samstarfi heimilis og skóla 

b. aðferðir og leiðir til að þróa og efla samvinnu ólíkra aðila í skólasamfélaginu 

c. hvernig þroski og þróun nemanda, líðan og nám eru styrkt meða styrku 

samstarfi heimilis og skóla 

d. kerfiskenningar og líkön fyrir "consultations" (fagleg ráðgjöf) 

e. leiðir og aðferðir til að vinna með foreldrum, forráðamönnum, fjölskyldum og 

samfélögum til að vera málsvari barna  

f. inngrip sem byggja á jafningjastarfi 

  

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

a. unnið með foreldrum, forráðamönnum og fjölskyldum við að leysa vandamál 

sem komið hafa upp og hamla námi nemenda 

b. fundið og nýtt sér þjónustu og annað sem í boði er í samfélaginu og gagnast 

getur nemendum til að bæta nám sitt 

c. sinna faglegri ráðgjöf og samvinnu við félagslega þjónustu til að skapa 

umhverfi sem stuðlar að námslegri, starfslegri persónulegir/félagslegri þróun 

og þroska nemenda í grunn og framhaldsskólum 

d. notað jafningjaleiðir/vinnu til að bæta ráðgjöf við nemendur 

e. komið á tilvísunarferlum við ýmsar stofnanir á sviði heilbrigðis og 

velferðarþjónustu til að tryggja nemendum og fjölskyldu þeirra þá aðstoð sem 

þau þurfa 

                                                 
2
 Úr viðmiðum CACREP fyrir School Counseling Programs 
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 Greining3 
Þekking-nemandinn skilur 

a. grundvallarhugmyndarfræði greiningar, og sundurgreiningar og notkun 

núgildandi greinignar tækja eins og DSM 

b. áhrif áfengis og fíkniefnanmisnotkunar á líkamlega og sálfræna sjúkdóma 

  

Færni/hagnýting- nemandinn getur  

notað greiningartæki á viðeigandi hátt m.a. Núgildandi DSM greiningarviðmið og lýst 

einkennum ráðþega úr ólíkum samfélagshópum sem eiga við andleg og 

tilfinningaleg vandamál að stríða. 

 

Aðalviðmið byggja á viðmiðum CACREP fyrir Career Counselor progam 

   

Viðauki C Hæfnis- og þekkingarviðmið IAVEG fyrir náms- og 
starfsráðgjafa  
 
The core competencies focus on the knowledge, skills, and attitudes needed by all 
practitioners, for example:  

 ethical behavior and professional conduct;  

 advocacy and leadership in advancing clients learning, career development 
and personal concerns;  

 awareness and appreciation of client cultural differences;  

 awareness of their own capacity and limitations;  

 ability to design, implement and evaluate guidance and counselling 
programs;  

 familiarity with information on educational, training, employment trends, 
labor market, and social issues; and  

 communicate effectively with colleagues.  
 
In addition to these core competencies, there are 10 areas of specialized 
competencies that may not be required of all practitioners, but will be required by 

                                                 
3
 Úr viðmiðum CACREP fyrir Mental health counselors. 
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some, depending on the nature of their work. The areas of specialized competency 
are:  
 
1. Assessment: Analysis of the characteristics and needs of the individual or group 

to whom the program is addressed, and also of the context where they are 
inserted, including all agents involved. The aim is to integrate and evaluate data 
from inventories, tests, interviews, scales and other techniques that measure an 
individual’s abilities, aptitudes, barriers, life roles, interests, personality, values, 
attitudes, educational achievements, skills and other relevant information. This 
specialization includes the related but distinct competency of test 
interpretation, that is, explaining to a client the results of an assessment and 
their implications. 

2. Educational Guidance: Assisting individuals to select courses, make educational 
plans, overcome learning difficulties, and prepare for post-secondary 
education/training or entry into the workforce.  Guidance is often done in large 
groups, in contrast to counselling which is more often done with individuals or 
small groups. 

3. Career Development:  Fostering the attitudes, beliefs, and competencies that 
facilitate mastery of vocational development tasks, the ability to plan and 
adaptation to work-role transitions over the life-span. It typically uses a 
developmental model. 

4. Counselling: Prompting self-reflection to clarify self-concepts, identify options, 
make decisions, and resolve difficulties. 

5. Information Management: Collecting, organizing, maintaining, and 
disseminating information pertinent to education, training, occupations, and 
employment opportunities; coaching clients in its effective use. 

6. Consultation and Coordination: Providing information, guidance, and 
professional advice to parents, teachers, school administrators, and employers 
who wish to facilitate the educational progress and career development of their 
charges.  Organizing and managing school and community personnel to create 
referral sources for students regarding programs, services, and networks. 

7. Research and Evaluation: Studying issues related to guidance and counseling, 
such as learning processes, vocational behavior and its development, values, 
etc. Examining the effectiveness of interventions. 

8. Programs and Service Management: Designing, implementing, supervising and 
evaluating interventions to address the needs of a target population. 

9. Community Capacity Building: Encouraging collaboration between community 
partners to assess human capital and community needs, as well as developing 
plans to address the economic, social, educational, and employment goals of 
the community. 

10. Placement: Supporting individuals in their efforts to obtain occupational 
positions by teaching job search skills and creating employment opportunities. 

 



 

34 

 

Viðauki D  Viðmið um nám í náms- og starfsráðgjöf 

Náms- og starfsráðgjöf: 60 eininga (120 ECTS) nám til MA- prófs 
 
Tveggja ára fræðilegt og starfstengt meistaranám við félagsfræðiskor 
Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands. Námið er 60 einingar (120 ECTS) á stigi 4 og 
lýkur með 15 eininga meistararitgerð, rannsókn eða þróunarverkefni og er fullgilt 
próf til prófgráðunnar Magister Artium. Inntökuskilyrði eru BA nám á sviði 
félagsvísinda, BA nám í öðrum greinum og kennsluréttindi eða B.Ed. nám, BA-nám í 
guðfræði og iðjuþjálfun (fyrsta þrep, stig 2 nám).  
Umfang meistararitgerðar er 15e (30 ECTS). 
Meistarapróf veitir aðgang að doktorsnámi á þriðja þrepi. 
 
Að loknu námi á nemandi að geta sýnt fram á eftirfarandi þekkingu og færni: 
 
1. Þekking og skilningur 

1.1. Nemandi hafi almennan skilning á sögu, þróun og hugmyndafræði náms- og 
starfsráðgjafar og hafi breiða þekkingu á störfum náms- og starfsráðgjafa, 
starfsháttum og siðferðislegum álitamálum. 

1.2. Nemandi hafi víðtæka þekkingu á menntakerfi og atvinnulífi ásamt 
upplýsingaveitum og hafi ítarlega þekkingu á hvernig þær gagnast í náms- og 
starfsráðgjöf. 

1.3. Nemandi hafi með námskeiðum, rannsóknum og starfsþjálfun öðlast 
kerfisbundinn og gagnrýninn skilning á kenningum um starfsþróun og ráðgjöf 
ásamt aðferðum sem beitt er í náms- og starfsráðgjöf. 

1.4. Nemandi hefur breikkað og dýpkað þann þekkingargrunn sem hann hefur 
tileinkað sér á fyrri stigum og tengt viðfangsefnum á nýju fræðasviði og 
starfsvettvangi. 

1.5. Nemandi hefur víðtæka og gagnrýna þekkingu á nýjustu kenningum og 
rannsóknum ásamt viðfangsefnum og aðkallandi úrlausnarefnum á sviði 
náms- og starfsráðgjafar.  

1.6. Nemandi geti nýtt þekkingu sína og skilning við að leysa úr vanda ráðþega og 
geti rökstutt faglegar úrlausnir með vísan í þekkingargrunn greinarinnar.  

1.7. Nemandi hafi skilning á hlutverki rannsókna í þekkingaröflun og á helstu 
rannsóknaraðferðum.  

 
2. Hagnýt þekking 

2.1. Nemandi hefur tamið sér fagleg og siðleg vinnubrögð sem eru viðurkennd í 
náms og starfsráðgjöf. 

2.2. Nemandi hefur góða innsýn í ráðgjafarfræði og tækni, þannig að sú aðstoð 
sem veitt er sé byggð á góðum fræðilegum rökum. 

2.3. Nemandi búi yfir þekkingu og færni sem gerir honum kleift að þróa nýjar 
aðferðir og leiðir við náms- og starfsráðgjöf á fjölbreyttum starfsvettvangi. 

2.4. Nemandi hefur færni til að afla sér þekkingar meta og greina kenningar og 
rannsóknir, og nýtt þær til að auka áhrif náms- og starfsráðgjafar. 

2.5. Nemandi skilur og getur leyst úr flóknum viðfangsefnum á faglegan og 
siðlegan hátt. 
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2.6. Nemandi getur lagt faglegt mat á nýjungar á sviði náms- og starfsráðgjafar, 
þróun aðferða og leiða í ráðgjöf.  

 
3. Fræðileg hæfni 

3.1. Nemandi geti nýtt fagþekkingu sína og beitt á nýjar og ókunnar aðstæður í 
breiðu samhengi sem tengist öðrum skyldum fræðigreinum og fagstéttum 
sem náms- og starfsráðgjafar starfa með. 

3.2. Nemandi sýni fram á víðtækan og djúpan skilning á þekkingargrunni náms- 
og starfsráðgjafar. 

3.3. Nemandi geti metið á sjálfstæðan hátt hvaða þekkingargunni beri að beita 
við ólík viðfangsefni og aðstæður á sviði náms- og starfsráðgjafar. 

3.4. Nemandi geti beitt þekkingu sinni og færni til að takast á við ný og óþekkt 
viðfangsefni í náms- og starfsráðgjöf. 

3.5. Nemandi hafi góða yfirsýn og skilji í meginatriðum þær fjölbreyttu 
rannsóknaraðferðir sem beitt er við þekkingaröflun á sviði náms- og 
starfsráðgjafar og séu læs á rannsóknir og niðurstöður þeirra. 

3.6. Nemandi getur samþætt þekkingu sína og tekist á við flókin viðfangsefni út 
frá takmörkuðum upplýsingum.  

3.7. Nemandi geti unnið rannsóknir sem auka þekkingu á viðfangsefnum náms- 
og starfsráðgjafar og bæta árangur hennar. 

 
4. Hæfni í samskiptum, upplýsingalæsi og miðlun 

4.1. Nemandi hafi náð föstum tökum á notkun upplýsingaveita um menntakerfi 
og atvinnulíf og öðrum hugbúnaði sem nýst getur við náms- og starfsráðgjöf. 

4.2. Nemandi er fær um að miðla og greina tölulegar upplýsingar á skýran og 
skilmerkilegan hátt. 

4.3. Nemandi geti átt frumkvæði að faglegum verkefnum borið á þeim ábyrgð og 
stýrt í samvinnu við eigin fagstétt eða aðra aðila. 

4.4. Nemandi geti greint á skýran hátt fræðilegan grunn, hugmyndafræði og 
viðfangsefni náms- og starfsráðgjafa fyrir fræðimönnum á sviði ráðgjafar, 
menntunar og atvinnulífs og almenningi. 

4.5. Nemandi hafi almenna þekkingu á siðfræði vísinda. 
4.6. Nemandi kunni skil á og hafi tileinkað siðareglur sem gilda um samskipti við 

ráðþega. 
4.7. Nemandi er fær um vinna að framgangi náms- og starfsráðgjafar í 

samfélaginu með hagsmuni og þarfir fólks úr ólíkum samfélagshópum að 
leiðarljósi. 

4.8. Nemandi ráði yfir góðri samskiptahæfni ásamt viðtalstækni og beiti færni 
sinni í vinnu með ráðþegum, samstarfsfólki og öðrum fagstéttum. 
 

 
5. Námshæfni 

5.1. Nemandi hafi tileinkað sér þá námshæfni og vinnubrögð að hann geti tekist á 
við frekara nám sem er að miklu leyti byggt á sjálfstæðum vinnubrögðum. 

5.2. Nemandi hafi tileinkað sér gagnrýna hugsun, námshæfni og vinnubrögð sem 
nýtist honum til að efla sig faglega í starfi. 
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Viðauki E – Kennsluskrárlýsingar á nýju MA námi í náms- og 
starfsráðgjöf 
 

Fyrsta ár - Haust 
 
FOM001F Megindleg aðferðafræði (10e) – Skylda fyrir þá sem hafa lokið minna en 
10 ECTS í megindlegri aðferðafræði 

Meginefni námskeiðsins eru megindlegar rannsóknaraðferðir og tölfræði sem 
notaðar eru í félags- og mannvísindum. Fjallað er um helstu rannsóknarsnið, 
úrtaksfræði og gerð spurningalista. Í tölfræðihluta verður farið í lýsandi tölfræði og 
ályktunartölfræði og verður ítarleg kynning á dreifigreiningu og aðhvarfsgreiningu. 
Nemendur vinna verkefni í tölfræðilegri úrvinnslu gagna með SPSS forritinu samhliða 
fyrirlestrum. 
 
  
NSR007F Ráðgjafarkenningar (10e) - Skylda 

Í námskeiðinu er fjallað um ráðgjafarkenningar og hagnýtingu þeirra við að greina 
ráðgjafarsamskipti og skipuleggja aðstoð. Nemendur greina einnig eigin ráðgjafarstíl. 
Rakin er hugmyndasaga kenninga frá sálgreiningu til síðnútímalegra 
ráðgjafarkenninga og rýnt í áhrif fjölmenningar og kynferðis á kenningarsmíð og 
ráðgjöf. Sögulegar og hugmyndafræðilegar forsendur náms- og starfsráðgjafar verða 
teknar til umfjöllunar. 
  
NSR008F Starfsþjálfun I - samhengi (8e) - Skylda 

Nemendur kynnast starfi og hlutverki náms- og starfsráðgjafa á fjölbreyttum 
vettvangi, eðli ólíkra stofnana, lagaramma og stefnu ásamt samvinnu við aðrar 
stofnanir. Farið er í helstu þætti starfs náms- og starfsráðgjafa, skipulag þjónustunnar 
og er nemendum gefin innsýn í aðferðir sem beitt er í náms- og starfsráðgjöf á 
vettvangi. Fjallað er um hlutverk náms- og starfsráðgjafar í samfélaginu með áherslu 
á fjölmenningu. Hugað er að viðhorfum, persónulegri reynslu, gildismati og 
menningarlegum uppruna nemenda ásamt sýn á ráðgjafarstarfið og þannig lagður 
grunnur að starfsþróun nemenda sem fagmanna. Fjallað er um einkenni 
upplýsingasamfélagsins, færni og aðferðir við öflun og miðlun upplýsinga og 
grunnatriði tengd samskiptum í ráðgjöf. Nemendur dvelja á vettvangi í 1-2 vikur. 
  
FÉL027F Atvinnulíf og skipulagsheildir - þróun, stefnumótun og stjórnun (10e) - 
Bundið val4 

Námskeiðið fjallar annars vegar um vinnumakað og hins vegar um skipulag vinnu, 
vinnuvistfræði og vinnuvernd og á hvern hátt þróun síðustu ára birtist ólíkum 
þjóðfélagshópum. Fjallað er um þróun hins nýja hagkerfis, þróun staðbundins og 
hnattræns vinnumarkaðar, aukið flæði fólks á milli landa, breytta samsetningu 
vinnuafls t.d. með tilliti til menntunar, kynferðis og þjóðernis og um réttarstöðu 

                                                 
4
 Nemendur taki annað hvort FÉL027F eða NSR203F. 
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starfsmanna. Einnig verður fjallað um skipulag og stjórnun vinnu, um óöryggi sem 
skapast hefur á vinnumarkaði síðastliðin ár og um kjörmynd hins góða vinnustaðar. 
Auk þess munu nemendur kynna sér ýmsar erlendar og innlendar rannsóknir á sviði 
atvinnulífsfræða. Nemendur halda fyrirlestra uppúr nýlegum vísindagreinum og 
bókum og sækja valda fyrirlestra utan námskeiðsins. 
  
NSR203F Persónulegir og félagslegir erfiðleikar nemenda (10e) - Bundið val5 

Fjallað er um persónulega og félagslega erfiðleika nemenda á grunn- og 
framhaldsskólastigi. Kynntar eru helstu skilgreiningar á og algengi tilfinningalegra og 
hegðunarerfiðleika nemenda með tilliti til fræða og alþjóðlegra flokkunarkerfa. 
Jafnframt er fjallað um áhættuhegðun ungmenna með áherslu á fræði um seiglu 
einstaklinga og forvarnir. Áhersla er lögð á margbreytileika nemendahópsins. 
Nemendur kynnast mögulegum úrræðum með samráð og tilvísun í huga. 
 

Fyrsta ár - Vor 
 
NSR009F Þróun náms- og starfsferils, inngrip og mat (8e) - Skylda 

Fjallað er um þróun íslenska menntakerfisins, og uppeldis- og menntunarfræðilegar 
forsendur eins og þær birtast í menntastefnu stjórnvalda, í lagasetningu og 
námskrám. Fjallað er um námsferil og brotthvarf frá námi meðal ólíkra 
samfélagshópa í fræðilegu ljósi og er sérstök umfjöllun um námsferil karla og kvenna. 
Nemendur kynnast helstu upplýsingaveitum um menntun á Íslandi svo og 
alþjóðlegum upplýsingaveitum. Áhersla er lögð á stuðning við starfsferilsþróun 
einstaklinga innan menntakerfisins og kynntar aðferðir við hönnun og framkvæmd 
heildstæðra náms- og starfsráðgjafaráætlana. Jafnframt er fjallað um mat á skilvirkni 
náms- og starfsráðgjafar. 
 
  
NSR010F Starfsþjálfun I - samskipti (8e) - Skylda 

Fjallað er um samskipti við ráðþega, uppbyggingu samtala og mat á vanda ráðþega. 
Farið er ítarlega í hugtök sem lögð eru til grundvallar við greiningu á 
ráðgjafarviðtölum og viðbrögðum ráðþega. Einnig verða fjölmenningarlegar 
viðtalsaðferðir þjálfaðar með markvissum hætti. Ráðgjafarferlið er nánar kynnt og 
nemendum kennt að meta eigin frammistöðu í samskiptum við ráðþega og aðra með 
áherslu á uppbyggingu ráðgjafarsambands. Aðferðir og leiðir í rafrænni ráðgjöf verða 
sérstaklega teknar fyrir. Nemendur kynnast starfi náms- og starfsráðgjafa á 
fjölbreyttum vettvangi og fá innsýn í ólíkar aðferðir sem notaðar eru í náms- og 
starfsráðgjöf. Fjallað er einnig um skipulögð vinnubrögð í námi og leiðir við að efla 
færni fólks í atvinnuleit. Nemendur reyna á sjálfum sér aðferðir byggðar á kenningum 
um þróun og sköpun starfsferil. Áfram er haldið vinnu nemenda að eigin starfsþróun 
sem sérfræðingur á sviði náms og starfsráðgjafar. Nemendur dvelja a.m.k. 2 vikur á 
vettvangi. 
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 Nemendur taki annað hvort FÉL027F eða NSR203F. 
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NSR013F Starfsferilskenningar (10e) - Skylda 

Kenningar um þróun og sköpun starfsferils eru þungamiðja þessa námskeiðs, með 
sérstakri áherslu á nýjustu hræringar á fræðasviðinu. Kynntar verða fræðilegar 
undirstöður kenninga um starfsferilinn og hvernig rannsóknir eru að knýja áfram 
nýjungar í kenningasmíð. Í námskeiðinu öðlast nemendur skilning á hagnýtingu 
kenninganna í náms- og starfsráðgjöf, m.a. með því að skoða hvernig unnt er að örva 
hugsun um starfsferil og stýra stefnu á eigin starfsferli. 
 
NSR202F Próffræði og mat (6e) - Skylda 

Námskeiðið fjallar um sálfræðileg próf og mat á einstaklingum ásamt umhverfi 
þeirra. Fjallað er um sögu og hugmyndafræði mats, helstu hugtök og aðferðir. Helstu 
tölfræðileg hugtök eru kynnt og ítarlega fjallað um áreiðanleika og réttmæti 
matsniðurstaðna. Fjallað er um notkun matstækja, siðaviðmið og lögð áhersla á 
hvernig best er að meta gæði matstækja, gagnsemi og aðrar afleiðingar notkunar 
þeirra. Kynnt verða áhrif menningar og samfélags á sálfræðilegt mat. Fjallað verðu 
um þróun sálfræðilegra prófa, þýðingar á erlendum matstækjum og um vanda við 
notkun mats með fjölbreyttum hópum fólks. 
  

Annað ár - Haust 
 
NSR011F Starfsþjálfun 2a verkstæði og vettvangur (7e) - Skylda 

Meginviðfangsefni námskeiðsins eru tengsl kenninga og fræða við aðferðir í ráðgjöf. 
Sérstaklega verður fjallað um hópráðgjöf, notkun matstækja, siðlegar hliðar starfsins 
og starfsþróun nemenda sem fagmanna á sviði náms- og starfsráðgjafar í 
fjölmenningarsamfélagi. Að auki verður fjallað um þær stofnanlegu og samfélagslegu 
hindranir sem verða á vegi fólks við þróun og sköpun starfsferils. Nemendur starfa 
undir handleiðslu náms- og starfsráðgjafa á vettvangi að eigin vali (grunnskóla, 
framhaldsskóla, háskóla, vinnumarkaði) í tvö 3-4 vikna tímabil.  
  
FÉL301F Rannsóknaraðferðir félagsvísinda (10e) - Bundið val6 

Námskeiðslýsing Markmið námskeiðsins eru þríþætt: i) að nemendur öðlist dýpri 
skilning á rannsóknarferlinu og helstu rannsóknaraðferðum, ii) að nemendur fái 
þjálfun í því að kynna sér og leggja sjálfstætt mat á fyrirliggjandi rannsóknir og iii) að 
nemendur fái þjálfun í því að setja fram rannsóknarspurningar með hliðsjón af 
kenningarlegri umræðu og fyrirliggjandi rannsóknum. Fyrirlestrar: Fjallað er um 
hugtakanotkun og rannsóknaraðferðir með áherslu á að i) draga fram styrkleika og 
veikleika mismunandi aðferða og ii) tengja saman aðferðafræði, aðferðir og 
kenningarleg málefni og álitamál. Umræðutímar: Nemendur lesa allmörg 
rannsóknardæmi og ræða rannsóknaraðferðir á gagnrýninn hátt í tengslum við 
tiltekin félagsfræðileg umfjöllunarefni. Lokaverkefni: Nemendur skrifa sjálfstæða 
rannsóknartillögu. 
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 Nemendur taki eitt af eftirfarandi námskeiðum: FOM003F, FOM102F, FOM201F, FÉL301F, 

STM201F. 
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FOM102F Eigindlegar rannsóknaraðferðir I (10e) - Bundið val7 

Námskeiðslýsing Í námskeiðinu er fjallað um sögu og þróun hinnar eigindlegu 
rannsóknarhefðar og stöðu eigindlegra rannsókna innan félagsvísinda. Farið verður 
yfir helstu einkenni eigindlegra rannsókna og við hvaða aðstæður slíkar aðferðir 
henta best. Ítarlega verður fjallað um helstu rannsóknaraðferðir svo sem 
þátttökuathuganir og opin viðtöl og lögð áhersla á að nemendur öðlist reynslu í að 
beita þessum aðferðum. Einnig verður fjallað um greiningu eigindlegra 
rannsóknargagna og skrif sem byggja á eigindlegum gögnum. Markmið námskeiðsins 
er að nemendur kynnist hinni eigindlegu (qualitative) rannsóknarhefð í 
félagsvísindum, uppruna hennar, sögu, fræðilegum forsendum og læri að beita helstu 
aðferðum hennar. Nemendur sem vilja tengja vinnu námskeiðsins við MA og PhD 
rannsóknir sínar þurfa að vinna verkefni þess í samráði við leiðbeinendur sína. 
 

Annað ár - Vor 
 
NSR012F Starfsþjálfun 2 b verkstæði og vettvangur (7e) - Skylda 

Meginviðfangsefni námskeiðsins eru tengsl kenninga og fræða við aðferðir í ráðgjöf. 
Sérstaklega verður fjallað um hópráðgjöf, notkun matstækja, siðlegar hliðar starfsins 
og starfsþróun nemenda sem fagmanna á sviði náms- og starfsráðgjafar í 
fjölmenningarsamfélagi. Að auki verður fjallað um þær stofnanlegu og samfélagslegu 
hindranir sem verða á vegi fólks við þróun og sköpun starfsferils. Nemendur starfa 
undir handleiðslu náms- og starfsráðgjafa á vettvangi að eigin vali (grunnskóla, 
framhaldsskóla, háskóla, vinnumarkaði) í tvö 3-4 vikna tímabil.  
  
FOM003F Aðhvarfsgreining (10e) - Bundið val8 

Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist skilning og verklega færni til að beita 
aðhvarfsgreiningu á eigin spýtur. Fjallað er um þau afbrigði aðhvarfsgreiningar sem 
hvað oftast eru notuð í rannsóknum á sviði félagsvísinda. Farið er í stjórnun breyta, 
notkun nafnbreyta, línuleg og ólínuleg líkön, aðferðir til þess að prófa miðlun breyta 
og samvirkni breyta og aðferðir til að nota breytur sem hafa skekkta dreifingu svo 
eitthvað sé nefnt. Fjallað er um forsendur aðhvarfsgreiningar og aðferðir til að fást 
við þær. Einnig er fjallað um "logistic" aðhvarfsgreiningu, þar sem háða breytan er 
tvígild nafnbreyta. Samhliða þessari umfjöllun verður farið í saumana á 
ályktunartölfræði, notkun marktektarprófa og túlkun niðurstaðna. Áhersla er lögð á 
að nemendur fái umtalsverða verklega reynslu af því að greina megindleg gögn. 
Kennari útvegar könnunargögn sem nemendur nota til þess að prófa þær aðferðir 
sem kenndar eru. Eftir fremsta megni verður reynt að samþætta fræðilegar 
spurningar og tilgátuprófun. Tölfræðiforritið SPSS fyrir Windows er notað. 
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 Nemendur taki eitt af eftirfarandi námskeiðum: FOM003F, FOM102F, FOM201F, FÉL301F, 

STM201F. 
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 Nemendur taki eitt af eftirfarandi námskeiðum: FOM003F, FOM102F, FOM201F, FÉL301F, 

STM201F. 
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FOM201F Eigindlegar rannsóknaraðferðir II (10e) - Bundið val9 

Námskeiðið er ætlað meistara- og doktorsnemum sem hafa tekið inngangsnámskeið í 
eigindlegum rannsóknaraðferðum og öðlast grunnþjálfun í beitingu eigindlegra 
aðferða. Markmið námskeiðsins er að nemendur öðlist þekkingu á fræðilegum 
undirstöðum eigindlegra rannsókna og kynnist þeirri fjölbreytni sem er að finna 
innan hinnar eigindlegu rannsóknahefðar. Í námskeiðinu dýpka nemendur þekkingu 
sína á eigindlegum rannsóknaraðferðum og öðlast aukna færni í öflun 
rannsóknagagna á vettvangi. Nemendur fá þjálfun í greiningu og túlkun 
rannsóknagagna og fræðaskrifum sem byggja á eigindlegum gögnum. Einnig læra 
nemendur að vinna ítarlega rannsóknaráætlun og fá tækifæri til að ígrunda sínar 
eigin rannsóknir og sjálfa sig sem rannsakendur. 
 
STM201F Þjónustumat - Verkefni á vettvangi (10e) - Bundið val10 

Nemendur gera eigið matsverkefni. Matsfræði verða lítillega kynnt en meiri áhersla 
lögð á aðferðir, gagnaöflun, úrvinnslu og framsetningu skýrslu. 
  
10e valnámskeið - Auk þess velja nemendur sér eitt 10 eininga valnámskeið í samráði 
við námsbraut í náms- og starfsráðgjöf. 
 

Óháð námsári - Haust 
 
NSR303F MA-ritgerð í náms- og starfsráðgjöf (30e) - Skylda 
 

Óháð námsári - Vor 
 
NSR402F MA-ritgerð í náms- og starfsráðgjöf (30e) - Skylda 
 

Óháð námsári – Sumar 
 
NSR403F MA-ritgerð í náms- og starfsráðgjöf (30e) - Skylda 
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 Nemendur taki eitt af eftirfarandi námskeiðum: FOM003F, FOM102F, FOM201F, FÉL301F, 

STM201F. 
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 Nemendur taki eitt af eftirfarandi námskeiðum: FOM003F, FOM102F, FOM201F, FÉL301F, 

STM201F. 

 


