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Kvennaskólinn í Reykjavík. Skólinn var fyrst stofnaður árið 1874 af Þóru Melsteð og 
eiginmanni hennar Páli Melsteð.

SKÓLAGANGA KVENNA Á ÍSLANDI
Konur höfðu ekki fullan rétt til náms hér á landi á við karla fyrr en árið 
1911. Árið 1987 urðu konur í fyrsta skipti fjölmennari en karlar í hópi 
innritaðra stúdenta við Háskóla Íslands og hafa verið í meirihluta síðan. 
Frá árinu 1984 hafa konur verið fjölmennari en karlar í hópi nemenda á 
sérskóla- og háskólastigi á Íslandi, samkvæmt upplýsingum á Vísindavef 
Háskóla Íslands.
Eftirfarandi staðreyndir um konur og skólagöngu á Íslandi eru fengnar af vef 
Kvennasögusafns Íslands.

 1872 Nicoline Weywadt lærði ljósmyndun í Kaupmannahöfn 1871-
1872, fyrst kvenna á Íslandi. Hún stundaði ljósmyndun í um þrjátíu 
ár á Djúpavogi og kom sér upp vinnuaðstöðu á Teigarhorni.

 1874 Kvennaskólinn í Reykjavík var stofnaður af Þóru Melsteð og 
eiginmanni hennar Páli Melsteð, með fjárstuðningi íslenskra og 
 erlendra aðila. Skólinn var fyrsta menntastofnunin sem bauð 
konum upp á formlega menntun. Fleiri kvennaskólar voru 
 stofnaðir næstu árin.

 1889 Camilla Torfason lauk stúdentsprófi fyrst kvenna, eftir því sem 
næst verður komist, frá Trier-menntaskólanum í Kaupmannahöfn.

 1892 Ingibjörg H. Bjarnason lauk leikfimiprófi, fyrst Íslendinga, frá Poul 
Petersens Institut í Kaupmannahöfn. Ári síðar hóf hún dans- og 
leikfimikennslu í Reykjavík fyrir börn og ungar stúlkur.

 1910 Ásta Kristín Árnadóttir lauk iðnmeistaraprófi í Kaupmannahöfn, 
fyst Íslendinga. Ásta var jafnfram fyrsta íslenska konan sem lauk 
iðnnámi.

 1911 Lög um menntun kvenna og rétt til embætta voru samþykkt á 
Alþingi. Konur fengu fullan rétt til menntunar og embætta með 
þessum lögum.

 1945 Geirþrúður Hildur Bernhöft lauk guðfræðiprófi frá Háskóla Íslands, 
fyrst kvenna. Hún lét ekki vígjast til prests.

 1945 Jórunn Viðar lauk prófi í tónsmíðum, fyrst kvenna, frá The Juilliard 
School of Music í New York.

 1946 Valgerður G. Þorsteinsdóttir tók sólópróf í flugi, fyrst kvenna.
 1978 Guðrún Ólafsdóttir lauk sveinsprófi í rafvirkjun, fyrst kvenna.

www.kvennasogusafn.is

Það var Skólavefurinn sem 
setti af stað verkefnið ásamt 
Námsgagnastofnun. „Það 

hefur sýnt sig að Kindle-lestölvan 
hefur tvímælalaust aukið áhuga 
nemenda á námi og lestri,“ segir 
Jónína Ólöf Emilsdóttir, skóla-
stjóri Vogaskóla, og bætir við að 
 reynslan sé framar vonum. 

„Báðir níundu bekkirnir hjá 
okkur hafa verið með Kindle í 
vetur og reynslan er mjög góð, 
enda hefur verið haldið vel utan 
um þetta tilraunaverkefni. Ingvar 
Sigurgeirsson, prófessor hjá Há-
skóla Íslands, hefur komið hingað 
reglulega og metið  stöðuna. Hann 
fylgist vel með hvernig verkefnið 
gengur. Þessi eftirfylgni er afar 
mikilvæg að mínu mati. Þar fyrir 
utan er mikill pappírs sparnaður í 
skólanum,“ segir  Jónína og bætir 
því við að möguleikar séu  margir 
með Kindle, hægt að stækka 
og minnka letur eftir þörfum. 

„ Nemendurnir geta náð sér í 
forvitnilegar bækur til að lesa. 
 Strákar eru sérstaklega hrifnir af 
öllum tækjum og lestölvan eykur 
áhuga þeirra á lestri.“

Jónína segir að þetta tilrauna-

verkefni sé jákvætt á allan hátt og 
sýni að lestölvur séu framtíðin í 
skólastarfinu. „Ég vonast til að 
verkefnið haldi áfram næsta vetur 
hjá þessum hópi og að hann klári 
grunnskólann með Kindle. Þetta 
er að gefa það góða raun bæði hjá 
kennurum og nemendum að við 
vonum að þetta verði áfram.“

Þegar Jónína er spurð hvort 
aðrir nemendur líti ekki öfundar-
augum á níundu bekkinga segir 
hún svo vera. „Þessi hópur var 
 valinn því árgangurinn hentaði 
betur en tíundi bekkur sem er að 
klára grunnskólann í vor.“

Alls eru 42 nemendur sem nota 
Kindle-lesbretti í Vogaskóla en það 
er eini skólinn á landinu sem tekur 
þátt í tilraunaverkefninu. Náms-
gagnastofnun útbjó nokkrar raf-
rænar námsbækur fyrir þennan 
hóp. „Þetta er mjög áhugavert og 
jákvætt verkefni sem er að skila 
sér inn í skólastarfið,“ segir Jónína.  

Kindle hefur jákvæð 
áhrif á skólanámið
Öllum nemendum 9. bekkjar Vogaskóla var afhent Kindle-lesbretti í janúar til notkunar 
á vorönn. Áhugavert og jákvætt verkefni, segir skólastjóri.

Nemendur níunda bekkjar Vogaskóla fengu Kindle-lesbretti í janúar og hefur tækið aukið áhuga þeirra á náminu.

Jónína Emilsdóttir, skólastjóri Vogaskóla.

í allar deildir fyrir veturinn 2012-2013

fara fram á tímabilinu 21-29. maíí

INNRITUN
INNTÖKUPRÓF

SÖNGNÁM Klassík / Söngleikir / Þjóðlagatónlist
Unglingadeild yngri 11-13 ára

Unglingadeild eldri  14 -15 ára

Almenn tónlistardeild   Grunn-/Mið-/Framhaldsnám

Háskóladeild Einsöngs-/Söngkennaranám

Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans 
að Snorrabraut 54, sími 552-7366 kl. 10-16 alla virka dagawww.songskolinn.is

Söngskólinn í Reykjavík

 

Með samstarfi við alþjóðlega fag- 
háskóla í fimm löndum getum 
við boðið mikið úrval námsleiða 
og nám sem er í raunhæfum 
tengslum við fyrirtæki sem starfa á 
sviði hinna skapandi greina. 
ÍTALÍA / SPÁNN
Istituto Europeo di Design.

ENGLAND
University of the Arts London   • 
Arts University College Bourne-
mouth • Bournemouth University.

SKOTLAND
The Glasgow School Of Art.

NOVA SCOTIA
Acadia University.

Dæmi um nám í boði:
Fatahönnun • Grafísk hönnun • Marg- 
miðlun • Markaðsfræði  Kvikmynda-
gerð • Arkitektúr • Innanhússhönnun  
• Vöruhönnun • Blaðamennska • Við- 
burðastjórn • Viðskiptafræði.

Nám í Hönnun, Sjónlistum,
Stjórnun og Tízku.

E N G L A N D  •  Í T A L Í A  •  K A N A D A  •  S K O T L A N D  •  S P Á N N



HÁSKÓLABRÚ
Á Háskólabrú Keilis er boðið upp á nám fyrir einstaklinga 
sem hafa ekki lokið stúdentsprófi. Að námi loknu uppfylla 
nemendur inntökuskilyrði í háskóla hérlendis og erlendis. 
Háskólabrú er skipulögð í samstarfi við Háskóla Íslands.

Kennsla við Háskólabrú fer fram í staðnámi á Ásbrú í 
Reykjanesbæ og á Akureyri í samstarfi við SÍM.

Hægt er að fá námslán hjá LÍN fyrir námi á Háskólabrú.

Nánari upplýsingar á www.keilir.net

TÆKNIFRÆÐI (BS-gráða)
Keilir býður upp á hagnýtt háskólanám í tæknifræði 
(BS-gráða). Námið er til þriggja ára og er hagkvæm-
asta verk- og tæknifræðinám sem hægt er að stunda á 
Íslandi. Það skilar nemendum vel undirbúnum á vinnu-
markað þar sem mikill skortur er á tæknifræðingum og 
hentar vel hvort sem þú hefur lokið stúdentsprófi eða 
útskrifast úr iðnnámi. Hægt er að sérhæfa sig í orku- 
og umhverfistæknifræði eða mekatróník hátæknifræði.

ÍAK EINKAÞJÁLFUN
Íþróttaakademía Keilis býður upp á krefjandi, skemmtilegt 
og metnaðarfullt nám í ÍAK einkaþjálfun. Miklir atvinnu-
möguleikar eru fyrir ÍAK þjálfara og samkvæmt könnunum 
á vegum Keilis eru þeir eftirsóttir þjálfarar. Nám í ÍAK 
þjálfun miðar að því að skila þjálfurum tilbúnum til starfa 
og er rík áhersla lögð á verklega kennslu samhliða bóklegri. 

Kennt er í fjarnámi með staðlotum á Ásbrú í Reykjanesbæ 
og á Akureyri. 

Hægt er að fá námslán hjá LÍN fyrir námi í ÍAK einkaþjálfun.

FLUGNÁM, FLUGUMFERÐAR-
STJÓRN OG FLUGÞJÓNUSTA
Flugakademía Keilis býður upp á nám í einkaflugi, atvinnuflugi, 
flugþjónustu og flugumferðarstjórn. Flugfloti Keilis er bæði ný-
stárlegur og hátæknilegur og nemendur njóta þess að læra á 
nýjustu mælitæki flugvéla sem samsvara þeim sem flugrekendur 
nota í sínum rekstri. Flugakademían er vinsæll valkostur bæði 
innlendra og erlendra nemenda sem hafa áhuga á flugi. 

Hægt er að fá námslán hjá LÍN fyrir bóklegu og verklegu námi í 
atvinnuflugi og flugumferðarstjórn.

Umsóknarfrestur til 6. JÚNÍ
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 Keilir er alhliða menntafyrirtæki með aðsetur á Ásbrú í Reykjanesbæ sem býður vandað nám með áherslu á nýstárlega 
kennsluhætti og fyrsta flokks aðstöðu. Innan Keilis eru fjögur sérhæfð námssvið; Flugakademía, Íþróttaakademía, Tæknifræði 
og Háskólabrú. Komdu í nútímalegt, metnaðarfullt og skemmtilegt nám. Komdu í Keili!

NÝTT 
TÆKIFÆRI
TIL NÁMS
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Við unglingadeild skólans fá krakkar á aldrinum 11-15 ára kennslu í einsöng, sviðshreyfingu, framkomu, tónheyrn, samsöng og röddun.
 MYND/ JÓN KRISTINN CORTEZ

Garðar Cortes stofnaði Söng-
skólann í Reykjavík árið 
1973. Nú, nærri fjörutíu 

árum síðar, starfa rúmlega þrjátíu 
kennarar við skólann og  nemendur 
eru um tvö hundruð frá ári til árs. 
Allt frá upphafi hafa Garðar og 
samstarfsfólk hans unnið náið 
með The Associated Board of the 
Royal Schools of Music í Bretlandi, 
en þaðan koma til að mynda tveir 
prófdómarar ár hvert og meta 
frammistöðu nemenda. Skólinn 
er nú staðsettur í eigin húsnæði 
að Snorrabraut 54 (gamla Osta- 
og smjörsalan) og býður upp á 
 vandað og faglegt söngnám fyrir 
fjölbreyttan hóp nemenda. 

Háskólanámið skiptist í ein-
söngvara- og söngkennaranám, en 
langflestir söngkennarar á Íslandi 
hafa einmitt hlotið menntun sína í 
Söngskólanum. Almenna tónlistar-
deildin skiptist í grunn-, mið- og 
framhaldsnám en þar er áherslan 
lögð á góða grunn menntun í tón-

list, með röddina sem útgangs-
punkt og aðalhljóðfæri. 

Líf legasta deild söngskólans 
um þessar mundir er þó líklega 
unglingadeildin, þar sem  krakkar 
á aldrinum 11-15 ára fá kennslu 
í einsöng, sviðshreyfingu, fram-
komu, tónfræði, tónheyrn, sam-
söng og röddun. Ásrún Davíðs-
dóttir, aðstoðarskólastjóri, segir 
mjög gaman að f ylgjast með 
 krökk unum og sjá þá blómstra 
þegar á líður. „Námið hér er vissu-
lega markvisst og faglegt, það er 
afar mikilvægt að ungviðið fái fag-
lega og rétta kennslu frá byrjun, 
því óvönduð vinnubrögð þeirra 
sem ekki kunna til verka geta bein-
línis skemmt ungar og óharðnaðar 
raddir til frambúðar.“ Að sögn Ás-
rúnar veitir námið í Söngskólanum 
nemendum mikla gleði og byggir 
upp sjálfstraust þeirra. „Við höfum 
margoft séð krakka, sem hafa verið 
heldur til baka í byrjun hreinlega 
springa út hjá okkur.“ 

Unglingadeildin hefur verið 
starfrækt í 12 ár og skiptist í yngri 
(11-13 ára) og eldri (14-15 ára) 
deild. Allir umsækjendur þreyta 
inntökupróf, en um þrjátíu þeirra 
komast árlega inn. „Við hlustum 
eftir því hvort röddin sé óskemmd 
og með góða þroskamöguleika,“ 
segir Ásrún. „Tóneyrað þarf einnig 
að vera til staðar og önnur undir-
búningsmenntun hjálpar auðvitað 
til, þótt ekki sé hún nauðsynleg.“ 

Hverju námsári unglinga-
deildar lýkur síðan með vortón-
leikum, sem þóttu takast sérstak-
lega vel í ár. Þar voru flutt nokkur 
vel valin lög eftir bræðurna Jónas 
og Jón Múla Árnasyni, ásamt söng-
leikjatónlist og þekktum söngvum 
úr Disney-myndum. „Það var frá-
bært að sjá hvað krakkarnir höfðu 
bætt sig mikið; hvað þau voru glöð 
og örugg á sviðinu. Námið hafði 
greinilega skilað sér og vonandi 
að sem flest þeirra byggi á þessum 
góða grunni til framtíðar.“ 

Faglegt söngnám
Söngskólinn í Reykjavík býður upp á vandað söngnám fyrir fjölbreyttan hóp nemenda.

UM ÞRIÐJUNGUR LANDSMANNA Í SKÓLA
Menntakerfið á Íslandi er mjög viðamikið. Á vef 
mennta- og menningarmálaráðuneytis kemur fram að leik-
skólar, sem eru fyrsta skólastigið, séu 282 talsins á landinu 
öllu og að leikskólabörnin séu 17.446. Grunnskólarnir eru 
174 og nemarnir 43.511.

Þegar skólaskyldu er lokið og stefnan er tekin á meira 
nám má velja um 35 framhaldsskóla. Flestir þeirra, eða 
16 talsins, eru á höfuðborgarsvæðinu en allir landshlutar 
státa af að minnsta kosti einum skóla á framhaldsskólastigi. 
Framhaldsskólanemendur eru tæplega þrjátíu þúsund eða 
29.271.

Háskólarnir eru sjö talsins á landinu öllu. Þrír þeirra eru á 
höfuðborgarsvæðinu, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík 
og Listaháskóli Íslands. Á Vesturlandi eru tveir háskólar, 
Háskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskólinn og á Norður-
landi eru einnig tveir háskólar, Háskólinn á Akureyri og 
Háskólinn á Hólum. Rúmlega 18 þúsund manns stunda nám 
á háskólastigi. 

Heildarfjöldi nemenda á þessum fjórum skólastigum er 
108.239 sem er um það bil þriðjungur allra landsmanna. Þá 
eru ótaldir tónlistarskólanemarnir sem eru 639 í 89 skólum. 

Á undanförnum árum og 
áratug um hef ur hlut-
fall kynjanna snúist við 

þegar kemur að fjölda skráðra 
 nemenda í skólum sem bjóða 
nám ofar grunnskólastigi. Á vef 
Hag stofunnar má sjá að konur 
eru meirihluti nemenda á öllum 
skólastigum fyrir ofan grunn-
skóla, eða 55,9%. Kynja skiptingin 
er einnig bundin við hinar ýmsu 
greinar en alls er 21 námsbraut þar 
sem eingöngu konur eru  skráðar. 
Þar á meðal eru námsbraut 
hjúkrunar-  og móttökuritara, 
skólaliðabraut, tanntæknabraut, 
lækna ritarabraut, ljósmóðurfræði, 
kjólasaumur, fótaaðgerðafræði og 
öldrunarfræði. 

Karlabrautir
Brautirnar sem karlar sækja  frekar 
í eru 25 og eru meðal  annars raf-
iðnfræði, véliðnfræði, múrara-
iðn, mekatróník, netagerð og 
stálsmíði. Munurinn eykst svo 
þegar komið er á háskólastig en 
á Hagstofuvefnum má sjá að árið 
2011 var hlutfall kvenna í há-
skólum 62% á móti 38% karla. 
Hlutfallið er þó breytilegt eftir há-
skólum og deildum. 

HR sker sig úr
Séu einstaka skólar skoðaðir sést 
að hlutfall kvenna í Háskóla Ís-

lands var 65%, í Hólaskóla 77%, 
í Háskólanum á Akureyri 76%, 
á Bifröst 58%, í Listaháskóla Ís-
lands 59% og í Landbúnaðarhá-
skólanum á Hvanneyri var það 
66%. Eini háskólinn sem skar sig 
úr af  þessum skólum er Háskólinn 
í Reykjavík með 40% konur.  

Það má leiða líkur að því að 
ástæður þessa háa hlutfalls karla 
séu þær að námsbrautir HR séu 
þær sem að karlar sæki hvað mest 
í miðað við fyrirliggjandi upp-
lýsingar.  

Konurnar námsfúsar
Karlar eru hins vegar í  meiri-
hluta þegar kemur að greinum á 
viðbótar stigi; en þar undir falla 
námsbrautir sem eru á mörkum 
framhaldsskóla-  og háskólastigs. 
Þar mætti nefna meistaranám 
löggiltra iðngreina, iðnfræði, leið-
sögunám, ferðafræðinám, marg-
miðlun og fjórða stig vélstjórnar.  

Konur virðast því viljugri og 
líklegri til að stunda langskóla-
nám en karlar. Spurningin er svo 
hvort það skili sér í betri launum, 
en óútskýrður kyn bundinn launa-
munur er enn yfir 10% miðað við 
nýjustu kannanir SVR og VR. 
Könnun VR sýnir að kvenna-
stéttir, þar sem konur eru 70% 
f leiri en karlar, hækka launin 
minnst annað árið í röð.

Konur í meirihluta
Konur voru meirihluti skráðra framhalds- og 
há  skóla nema árið 2011. Kynjaskipting er nokkur á milli 
námsbrauta en 25 námsbrautir eru eingöngu með skráða 
karla og 21 námsbraut eingöngu með konur. 

Konur eru líklegri en karlar til að fara í háskóla en hækka minnst í launum.

Menntaáætlun Evrópusambandsins styrkir menntun og þjálfun á öllum 
stigum, frá leikskóla til háskóla auk fullorðinsfræðslu og starfsþjálfunar.

MENNTAÁÆTLUN
EVRÓPUSAMBANDSINS

Um 15.000 íslendingar hafa fengið styrki til 
náms- og starfsþjálfunar  í Evrópu síðustu 17 árin.  
Mun fleiri hafa tekið þátt í ýmiskonar verkefnum. 

Nánari upplýsingar á www.lme.is 
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Góður leiðsögumaður þarf 
að vera umhyggjusamur og 
hafa gaman af mannlegum 

samskiptum því starfið snýst um 
lifandi fólk með misjafnar  þarfir 
og þarfnast umhyggju og hlýju á 
meðan það ferðast,“ segir Anna 
Dóra Sæþórsdóttir, dósent í ferða-
málafræði við Háskóla Íslands. 
Anna Dóra er einn af fjöl mörgum 
kennurum í Leiðsögunáminu og 
hefur margra ára starfsreynslu 
sem leiðsögumaður.

„Að vera leiðsögumaður er það 
allra skemmtilegasta sem ég hef 
reynt um dagana. Það er afskap-
lega krefjandi því leiðsögumenn 
þurfa að vera til staðar og gefa 
af sér allan sólarhringinn. Leið-
sögumenn verða því eins konar 
mömmur ferðafólksins, taka það 
að sér og sinna þörfum þess á 

persónulegan hátt svo öllum líði 
vel.“

Anna Dóra segir margt geta gerst 
á ferðalagi með erlenda ferðamenn, 
enda sé flestum framandi upp lifun 
að koma til Íslands og þá  opnist 
stundum allar tilfinningagáttir. 

„Í Leiðsögunáminu er því meðal 
annars farið í hópefli og sálgæslu 
því starfið reynir á margt í einu og 
þar á meðal að geta sinnt mann-
legum þörfum í bland við að miðla 
góðri þekkingu á landi og þjóð.“

Leiðsögunám Endurmenntunar 
er þriggja missera, 60 eininga nám 
sem hægt er að fá viðurkennt sem 
aukagrein með ferðamálafræði og 
jafnframt í Hugvísindadeild Há-
skóla Íslands. Hægt er að stunda 
það ýmist í staðbundnu námi eða 
f jarnámi. Kennslustundir eru 
 teknar upp og því hægt að stunda 

stóran hluta námsins hvar sem er í 
 heiminum og á þeim tíma sem nem-
endum hentar best. Nú þegar hafa 
nokkrir lokið náminu sem voru bú-
settir erlendis meðan á því stóð. 
Námskeiðin kenna bestu sérfræð-
ingar á hverju fagsviði. 

„Leiðsögunámið er fjölbreytt, 
skemmtilegt og krefjandi. Lögð 
er megináhersla á hagnýta þekk-
ingu á sviði leiðsagnar með er-
lenda ferðamenn og að  nemendur 
þekki  nýjustu kenningar á öllum 
 sviðum fagsins, því sú þekking 
tekur  stöðugum framförum. Með 
því verður leiðsögnin meira  lifandi 
og skemmtilegri fyrir leið sögu-
manninn sjálfan sem og ferða-
mennina sem heyra það nýjasta í 
stað þekktra staðreynda sem þeir 
geta sjálfir lesið um í ferðahand-
bókum,“ segir Anna Dóra.

Hún bætir við að með  auknum 
fjölda ferðamanna til landsins 
vinni æ f leiri Íslendingar við 
leiðsögn allt árið og yfir sumar-
tímann sárvanti góða, fagmennt-
aða leiðsögumenn.

„Við förum yfir ímynd lands 
og þjóðar í náminu og viljum að 
nemendur hafi haldgóða þekk-
ingu á helstu þáttum náttúru-
fars, sögu og menningu Íslands. 
Þá er mikilvægt fyrir leiðsögu-
menn að vera vel að sér í einu 
erlendu tungumáli og þarf um-
sækjandi að standast inntöku-
próf í tungumálinu,“ segir Anna 
Dóra.

Nokkrir af útskrifuðum leið-
sögumönnum frá Endurmenntun 
hafa að námi loknu stofnað eigin 
fyrirtæki á meðan aðrir vinna 
fyrir stór ferðaþjónustufyrirtæki.

„Möguleikar leiðsögumanna í 
starfi eru fjölbreyttir. Ferðir eru 
misjafnar og mislangar. Farið er í 
stuttar ferðir innan  borgarinnar, í 
dagsferðir út á land og lengri ferð-
ir á landsbyggðina. Því hentar 
 starfið ólíkum þörfum leiðsögu-
manna vel,“ segir Anna Dóra.

Í Leiðsögunám sækir fólk á 
öllum aldri og af báðum  kynjum. 
Inntökuskilyrði eru að lágmarki 
stúdentspróf eða sambærileg 
menntun, en margir leiðsögu-
nemar eru með fjölbreytta mennt-
un þar að auki.

Leiðsögunám hefst í  september 
2012. Umsóknarfrestur er til 4. 
júní. Kynningarfundur verður 
í húsnæði Endurmenntunar að 
Dunhaga 7, 30. maí, klukkan 17.15.

Nánari upplýsingar á www.
endur menntun.is.

Bráðvantar fagmenntaða leiðsögumenn
Erlendum ferðamönnum fjölgar stöðugt á Íslandi og þörf fyrir fagmenntaða leiðsögumenn verður sífellt meiri. Nú í sumarbyrjun útskrifast þriðji 
hópur nemenda í Leiðsögunámi á háskólastigi hjá Endurmenntun Háskóla Íslands og nú þegar rignir yfir þau freistandi atvinnutilboðum. 

Anna Dóra Sæþórsdóttir er dósent í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Hún segir leið-
sögumannastarfið það allra skemmtilegasta sem hún hefur starfað við. MYND/VILHELM

Núverandi leiðsögunemar lögðu af stað í sex daga hringferð um landið á laugardaginn. Ferðalagið er hluti af náminu, kynnir þeim 
landið og æfir þá í leiðsögumennsku. Hér eru þeir við Snorralaug.

Það blundaði í mér þrá til 
að auka þekkingu mína á 
landafræði, sögu og jarð-

fræði menntaskólaáranna og 
þegar mér barst auglýsing frá 
Endur menntun um leiðsögu-
námið kviknaði löngun til að 
 setjast aftur á skólabekk,“ segir 
Júlía og bætir við að sér hafi þótt 
stór plús að skemmtilegt námið 
gæfi henni einnig starfsréttindi. 

„Þegar ég fór svo beint út á 
vinnumarkað að lokinni útskrift 
kom mér skemmtilega á óvart 
hversu breitt aldursbilið er meðal 
starfandi leiðsögumanna og að 
í þeim geira kann fólk að meta 
aldur, lífsreynslu og þroska.“

Júlía bjó áður um sjö ára bil í 
Bandaríkjunum og talar því ensku 
eins og móðurmál sitt. Hún ferðast 
nú með bandaríska og breska 
ferðamenn um landið.

„Nú er ég reyndar að læra 
frönsku í Háskólanum og vonast 
til að geta leiðsagt frönskum ferða-
mönnum í framtíðinni.“

Júlía segir námið hafa nýst sér 
frábærlega eftir að hún byrjaði að 
vinna sumarið eftir útskrift 2010.

„Í fyrstu var dálítið taugatrekkj-
andi að fara af stað með fulla rútu 

af ferðamönnum en nú finnst mér 
orðið eðlilegt að sækja ný vaknaða 
og eilítið morgunfúla Breta í 
skemmtiferðaskip að morgni og 
skila þeim brosandi og alsælum 
til baka eftir daginn,“ segir Júlía 
og hlær dátt. 

„Mér finnst alltaf jafn gaman 
að fara Gullna hringinn og í 
hvaða ferð sem er því þótt maður 
hafi komið þangað alloft áður 
 verður upplifunin alltaf ný með 
nýju fólki. Mér finnst gaman hvað 
ferðafólkið er ánægt með Ísland og 
kann vel að meta allt hér. Þetta er 
yndislegt fólk upp til hópa og ég 
hlakka til allra ferða,“ segir Júlía.

Hún segir lífið birtast í öllum 
myndum á ferðalögum og að stutt 
sé á milli gleði og sorgar.

„Ég hef verið heppin að enginn 
hefur slasast eða látist hjá mér 
í ferð en slíkt getur alltaf átt sér 
stað og er örugglega erfitt verk-
efni að mæta. Maður þarf því alltaf 
að sýna nærgætni og gott að vera 
mannblendinn og úthverfur pers-
ónuleiki í þessu starfi, hafa gaman 
af mannlegum samskiptum og 
öllu fólki, sama hvernig það er.“

Júlía segir leiðsögunámið hafa 
verið skemmtilegt en  strembið, 

enda miklar kröfur gerðar til 
 nemenda. 

„Á mínum aldri verður maður 

afar metnaðargjarn og sættir sig 
við ekkert nema góðar einkunnir. 
Ég naut þess alls með æðis legum 

hópi samnemenda sem enn  heldur 
hópinn og verða örugglega vinir 
fyrir lífstíð.“ 

Alltaf gaman að fara Gullna hringinn
Leikkonan og viðskiptafræðingurinn Júlía Hannam vildi breyta til þegar hún stóð á fimmtugu, en þá uppgötvaði hún að þeir sem eru komnir yfir 
fimmtugt eru ekki lengur vinsælir á vinnumarkaði. Í leiðsögumennsku er lífaldur hins vegar mikils metinn og þar blómstrar Júlía sem aldrei fyrr.

Hér stendur leiðsögumaðurinn Júlía í öskuumhverfi við veginn á Sólheimajökli, réttum mánuði eftir að eldgos í Eyjafjallajökli hófst. 
MYND/ÚR EINKASAFNI
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Það kannast flestir við spurningar eins og: „Hver er uppáhaldsbókin 
þín?“ eða „Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?“ Mörgum verður svara 
vant þegar þeir fá svona spurningar en nú getur fólk fengið aðstoð við 
svörin. Vefsíðan listverse.com hefur sérhæft sig  í ógrynni alls kyns 
topp tíu lista sem er áhugavert að skoða. Einn af þessum listum er yfir 
þær tíu skáldsögur sem síðuhöfundar telja vera þær ofmetnustu.

1. Emma - Jane Austen
Segið það sem þið viljið en bók þar sem nánast  ekkert 
gerist fyrstu 400 blaðsíðurnar, en þá þroskast barna-
lega stúlkan skyndilega og giftist sér mun eldri 
manni sem er kallaður herra Knightley (og þau lifa 
hamingju söm til æviloka) ætti ekki að vera talin 
besta bók allra tíma. Þessi bók er jafngildi skvísu-
bókmennta nútímans, léttmeti fyrir unglings stúlkur 
og langt frá því að vera besta skáldsaga sem rituð 
hefur verið og hún því talin sú ofmetnasta af öllum.

2. Fýkur yfir hæðir - Emily Brontë
Þessi bók er klassísk af því að  – ja , það virðist ekki vera mikil ástæða 
fyrir því. Þrátt fyrir að bók hafi verið tímamótaverk þýðir það ekki að 
hún verði sjálfkrafa klassísk. Fýkur yfir hæðir gerir sig seka um þrjá 
stóra galla: hún eldist illa, er illa uppbyggð og er ekki vel skrifuð.

3. Hinn mikli Gatsby - F. Scott Fitzgerald
Þessi bók seldist upp fyrir næstum þremur áratugum og var ekki 
endur prentuð. Já, svo mikilvægur var Fitzgerald. Bókin var svo endur-
útgefin á sjöunda áratugnum eftir að tveir fræðimenn skrifuðu 
fjölda lærðra greina um „snilld“ Fitzgeralds. Hún var kennd í öllum 
framhaldsskólum í Bandaríkjunum og síðan hafa ómað kvartanir 
 nemenda yfir að þessi „sápuópera“ hafi verið tekin úr prentbanni.

4. Aulabandalagið - John Kennedy Toole
Þetta er „gamansaga“ sem fær fólk til að brosa stundum út í annað en 
hún kemur líka með þrjátíu brandara sem eru ekkert fyndnir. Bókin 
brýtur jafnframt eina af frumreglum bókmennta; ef lesandinn sér 
eina sögupersónuna sem hetju verður sú persóna að vera einhver sem 

honum líkar eða að minnsta kosti einhver sem hann 
hefur samúð með.

5. Da Vinci lykillinn - Dan Brown
Þessi bók er elskuð af fjöldanum en bókmenntafræð-
ingar hugsa ekki næstum jafn vel til hennar. Margar 
staðreyndavillur eru í bókinni, rithátturinn er slæmur 
og barnalegur og almennar skoðanir eru settar fram 
sem staðreyndir.

6. Hundrað ára einsemd - Gabriel García Márquez
Þessi bók er talin vera meistaraverk en hún er 
ótrúlega flókin og henni er aðallega haldið á 
lífi með því að hún er kennd í háskólum. Þegar 
maður er kominn með útskýringatexta sem er 
orðinn þykkari en bókin sjálf er maður kominn í 
vandræði.

7. Atlas Shrugged - Ayn Rand
Atlas Shrugged er hægt, þunnt, pólitískt og móralskt fræðirit. Bókin 
hefur verið lofuð fram úr hófi og engin leið að hún gæti sloppið við 
sæti á þessum lista.

8. White Noise og Underworld - Don Delillo
Flestir aðdáendur þessara verka Delillo eru háskólaprófessorar en 
almennir lesendur kaupa þau ekki. Þó eru þeir prófessorarnir sem 
engan áhuga hafa á verkunum jafnmargir og þeir sem finnst þau góð. 
Niðurstaðan = ofmetin verk.

9. A Passage to India - E.M. Forster
Bókin er talin hafa elst illa, söguþráðurinn er hægur og gamaldags og 
karakterarnir eru óraunverulegir.

10. Hringadróttins saga - þríleikurinn - J.R.R. Tolkien
Tolkien var prófessor og uppfinningamaður frekar en rithöfundur og 
það sést í þessum bókum hans. Sagan er góð en í seríu, sem er talin ein 
sú besta allra tíma, er rithátturinn og skrifin sjálf ofmetin.

Ofmetnustu 
bækur sögunnar
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Mikil eftirspurn er eftir forriturum og lögfræðingum segir Lind Einarsdóttir. MYND/AÐSEND 

Ráðn i nga rstofa n  Ta lent 
Ráðningar var  stofnuð 
árið 2007 og hefur því á 

 skömmum tíma kynnst  góðæri 
og niðursvei f lu á at v innu-
markaðnum. Lind  Einars dóttir, 
framkvæmdastjóri Talent Ráðn-
inga, seg ir ef t irspurn ef t ir  
 ákveðinni menntun hafa breyst 
árin eftir hrun en þó sé alltaf 
eftir spurn eftir fólki með ákveðna 
menntun og starfsreynslu. „Þeir 
aðilar sem virðast vera í bestum 
málum eru tæknimenntað fólk 
og þá helst forritarar. Við sitjum 
og bíðum eftir forriturum á lausu. 
Einnig má nefna lögfræðinga en 
mikil eftirspurn var eftir þessum 
tveimur starfsstéttum bæði í upp-
sveiflunni og eftir hrun.“

Ólíkar námsleiðir gagnlegar
Erfitt er að spá fyrir um fram-
tíðina þegar kemur að því að segja 
til um hvaða menntun gagnist 
best á næstu árum. Lind segist 
þó nokkuð viss um að góð tækni- 
og tölvumenntun muni skipta 
máli. „Ég held að það verði mikil 
ásókn í þessar greinar næstu árin, 
 einnig verkfræði menntun og 
menntun sem tengist nýsköpun.“ 
Hún nefnir að sífellt sé að færast 
í aukana að fólk klári til dæmis 
tölvu- og tæknitengt nám, verk-
fræði eða stærðfræði sem er BS-
nám og bæti síðan við sig öðru 
námi, til dæmis frumkvöðla-
fræði, stjórnun eða mannauðs-
stjórnun.

Af annarri verðmætri  þekkingu 
nefnir Lind bókhalds þekkingu 
og ýmsa aðra fjármálalega þekk-

ingu, til dæmis í tengslum við 
uppgjör fyrirtækja. „Strax fyrstu 
mánuðina eftir hrun var mikið 
beðið um bókara. Ég get hiklaust 
ráðlagt fólki á miðjum aldri sem 
leitar að einhverju  praktísku og 
stuttu námi að skoða til dæmis 
rét t i nda ná m sem út  sk r i fa r 
 nemendur sem v iðurkennda 
 bókara. Það nám er dæmi um 
stutt og hnitmiðað nám sem um 
leið er afar krefjandi og gagnlegt 
á vinnumarkaðinum.“

Fjölbreytt starfsreynsla skiptir 
máli
Spurð hvort skortur væri á fólki 
með einhverja sérstaka menntun 
eða hvort ákveðin menntun væri 
að deyja út nefnir hún helst skort 
á forriturum. „Við eigum ekki 
næga forritara í dag til að anna 
eftirspurninni. Góðir forritarar 

geta valið úr störfum í dag.“ Auk 
þess nefnir hún bifvélavirkja og 
fólk með þekkingu á rafmagni en 
fólk með slíka menntun og þekk-
ingu er vandfundið á Íslandi í 
dag.

En það er ekki nóg að hafa há-
skólamenntun segir Lind. At-
vinnurekendur horfa á f leiri 
þætti við val á starfsmönnum. 
„Það er mikið horft til reynslu 
um sækjenda hér á landi og 
 skoðað hvað viðkomandi hefur 
gert áður. „Mörgum viðskipta-
vina minna finnst til dæmis já-
kvætt að umsækjendur hafi unnið 
í fiski, byggingavinnu eða annarri 
erfiðis vinnu  með námi“. Þannig 
séu vinnuveitendur að leita að 
fólki með góða menntun en ekki 
síður starfsfólki með reynslu sem 
þekkir hvernig það er að vinna 
ýmis grunnstörf.

Fleira skiptir máli 
en háskólamenntun
Erfitt er spá fyrir um hvaða menntun muni skipta mestu máli næstu árin. Starfsreynsla 
mun líka skipta máli við starfsmannaval.

Góð tækni- og tölvumenntun skiptir máli í framtíðinni.  ÆLASKDÆLASD
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GÓÐ NÁMSTÆKNI ER 
MJÖG MIKILVÆG
Fátt er mikilvægara í námi en 
skipulögð og öguð vinnubrögð.
Margir tileinka sér ákveðna 
námstækni en með námstækni 
er átt við þær aðferðir sem 
nemandinn notar við að tileinka 
sér nýtt námsefni. Einstaklings-
bundið er hversu langan tíma 
það tekur að læra eitthvað nýtt. 
Það fer meðal annars eftir áhuga-
sviði nemandans, einbeitingar-
hæfni hans og námstækninni. 
Sá sem vill bæta árangur sinn 
ætti því að athuga hvernig hann 
getur bætt námsvenjur sínar. 
Hin mismunandi skólastig nota 
ekki nákvæmlega sömu náms-
tækni en hér eru nokkur einföld 
ráð sem gætu bætt almenna 
námstækni.
■ Gerið tíma- og náms áætlanir, 

þannig verður námið 
skilvirkara.

■ Setjið tímamörk þegar verið 
er að lesa. Það er mikilvægt að 
ætla sér ekki of langan tíma til 
að einbeita sér í einu.

■ Takið niður glósur og gangið 
skipulega frá þeim.

■ Rifjið upp námsefnið, gott 
er að nota glósur í þessum 
tilgangi. Upprifjun er forsenda 
náms og í raun æfing fyrir 
próf.

■ Gott er að tengja nýja þekk-
ingu við eitthvað sem við 
þekkjum fyrir. 

Ef bæta á námsárangur er nærtækast 
að athuga námsvenjur.
 NORDICPHOTOS/GETTY 

Hollur matur ætti að vera á borðum alla 
daga. Hann er þó sérstaklega mikilvægur 
þegar standa yfir tarnir í námi, svo sem próf-
lestur eða þung ritgerðaskil. Í nýlegri grein á 
www.dailymail.co.uk kemur fram að heilinn 
taki til sín um það bil 20 prósent af þeim 
kaloríum sem við innbyrðum á dag. Það 
skiptir því máli hvað við setjum ofan í okkur 
fyrir skarpa hugsun. 
Ef blóðsykurinn fellur missum við einbeit-
inguna. Mikilvægt er því að borða reglulega 
yfir daginn. Til að taugaboðin gangi 

snurðulaust fyrir sig í heilanum þarf efnið 
mýelín, en Omega-3 fitusýrur halda magni 
þess við í heilanum. Omega-3 fitusýrur 
finnast helst í fiski en einnig í valhnetum 
og í graskers- og hörfræjum. Þessi fræ og 
hnetur er því sniðugt að hafa sem nasl 
við lesturinn. Blómkál og brokkólí er 
einnig gott sem millinasl en það er er 
talið bæta minnið. Eins eru egg, lifur 
og sojabaunir uppbyggileg fæða fyrir 
minnið.
www.dailymail.uk.co

HEILAFÓÐUR VIÐ LÆRDÓMINN

ELSTI 
ÚTSKRIFTARNEMINN
Samkvæmt heimsmetabók 
Guinness er Bandaríkjamaður-
inn Leo Pass elsti maðurinn til 
að útskrifast með háskólagráðu. 
Hann útskrifaðist frá Eastern 
Oregon University í Banda-
ríkjunum sumarið 2011, þá 99 
ára gamall. Pass settist þó ekki á 
skólabekk á gamals aldri. Hann 
hóf kennaranám sitt árið 1929, 
sama ár og heimskreppan hófst. 
Meðfram námi vann hann fyrir 
sér sem kennari og lagði sparifé 
sitt í bankann. Kreppan varð 
þess valdandi að bankinn fór 
í þrot. Pass var því tilneyddur 
til að hætta námi og hóf störf 
sem skógarhöggsmaður. Löngu 
síðar komst hann að því að 
hann átti einungis nokkrar 
einingar eftir til að klára nám 
sitt. Háskólinn mat fjölbreytta 
starfsreynslu hans, til dæmis 
tómatatínslu og rekstur bensín-
stöðvar, til eininga sem vantaði 
upp á. Þrátt fyrir útskrift stefnir 
Pass ekki á frekari kennslu í 
framtíðinni. 

VIÐURKENNDIR BÓKARAR 
RÉTTINDANÁM HAUST 2011

NÁMSBRAUTIR

Opni háskólinn í HR kynnir nám til undirbúnings fyrir viðurkenningu bókara haustið 2012. 
Námið undirbýr nemendur fyrir próf á vegum efnahags- og viðskiptaráðuneytisins til viðurkenndra 
bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

I. HLUTI – SKATTSKIL
Markmið námskeiðsins er að veita almenna innsýn í skattalög 
og reglur varðandi skattlagningu fyrirtækja og einstaklinga.

II. HLUTI – UPPLÝSINGAKERFI OG ÖRYGGISÞÆTTIR
Markmið námskeiðsins er að dýpka skilning þátttakenda á 
áhrifum upplýsingakerfa á reikningshald og rafræn samskipti. 
Áhersla er lögð á notkun Excel við bókhaldsstörf.

 ÞÚ! 
ÞETTA SNÝST 
UM ÞIG OG FRAMTÍÐINA

Sjá heildarframboð á  
www.opnihaskolinn.is

eða hafðu samband við okkur í síma 599 6300
umsóknarfrestur er til 5. júní 

III. HLUTI – REIKNINGSHALD 
Markmið námskeiðsins er að auka þekkingu þátttakenda á 
meginreglum reikningshalds og því lagaumhverfi sem bókhald 
og reikningsskil byggja á.

Opni háskólinn í HR býður upp á fjölbreytt úrval námsbrauta samhliða vinnu á haustönn 2012. Námið 
er fjölbreytt og lifandi og miðar að því að efla faglega þekkingu. Námsbrautirnar henta sérstaklega þeim 
sem vilja styrkja stöðu sína á vinnumarkaði og auka við menntun sína. Lögð er áhersla á öflug tengsl við 
atvinnulífið,  hagnýta nálgun með raunhæfum verkefnum og virkni nemenda.

VERKEFNASTJÓRNUN OG LEIÐTOGAÞJÁLFUN
Hagnýtt og fjölbreytt nám í verkefnastjórnun í samstarfi við 
Nordica Consulting Group. Í náminu er leitast við að efla fjóra 
meginfærniþætti nemenda; stefnumótun, skipulag, leiðtogahæ-
fileika og samskipti. Lýkur með alþjóðlegu IPMA prófi.

VERKEFNASTJÓRNUN, APME (FJARNÁM)
Nám samhliða vinnu, kennt í fjarnámi og samsvarar 24 
ECTS einingum. Lögð er áhersla á tölulegar greiningar við 
ákvarðanatöku og stjórnun rekstrar og verkefna. Náminu lýkur 
með alþjóðlegu IPMA prófi.

MARKAÐSSAMSKIPTI OG ALMANNATENGSL
Kennd eru undirstöðuatriði öflugs markaðsstarfs. Námið er 
hagnýtt og miðar að því að dýpka skilning nemenda og efla 
faglega þekkingu á viðfangsefninu. Námið er byggt upp í 
samstarfi við ÍMARK, SÍA og Almannatengslafélag Íslands.


