
Námið er:

» að mestu sérsniðið fyrir hópinn en að nokkru marki 
samofið öðru námi við Menntavísindasvið

» blanda af 5 og 10 eininga (ECTS) námskeiðum

» tengt starfsvettvangi þátttakenda eftir því sem kostur 
er, hvað varðar inntak og skipulag

» skipulagt sem þriggja ára samfellt ferli (30–40 ECTS á 
ári). Í venjulegu háskólanámi er miðað við að nemendur 
ljúki 60 einingum á ári

» að hluta til í boði í júní og ágúst, utan starfstíma 
grunnskóla

» verður að mestum hluta skipulagt sem fjarnám

Kennslutími

» Hluti námskeiða stendur yfir í ágúst/september og maí/
júní, þ.e. að hluta utan starfstíma grunnskóla. 

 Dæmi: Fyrsta námskeiðið, Vinnulag með áherslu á 
upplýs inga- og samskiptatækni hefst snemma í ágúst 
og stendur fram í september. Námskeiðið Hæfni-
viðmið, námsmat og prófagerð I hefst í mars og 
lýkur seinni hluta júní sama ár.

» Á starfstíma skóla munu koma fyrir staðlotur í húsa
kynnum Háskóla Íslands. Við tímasetningu þeirra er 
reynt að taka mið af því að þátttakendur stunda námið 
með starfi sem grunnskólakennarar.

Vinnulag

» Vinnulag tekur mið af þörfum og aðstæðum þátt tak
enda. Fyrir lestrar, kynningar, úrvinnsla, umræða og mat 
fara í meginatriðum fram á þremur stöðum, í húsa
kynnum Menntavísindasviðs í Stakkahlíð, á starfsvett
vangi þátt takenda og gegnum stafræna miðlun þar sem 
náms umsjónar kerfið Moodle mun liggja til grundvallar 
ásamt fjarfundakerfinu Adobe Connect.
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Framhaldsnám grunnskólakennara
Kennaradeild Háskóla Íslands býður upp á nýja námsleið fyrir starfandi kennara sem hafa 
lokið námi á fyrsta háskólaþrepi með B.Ed.gráðu eða aðra viðurkennda bakkalárgráðu 
og hafa starfsleyfi sem grunnskólakennarar. Hin nýja námsleið tilheyrir öðru háskólaþrepi 
samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður við íslenska háskóla og lýkur með 
120 eininga (ECTS) meistaraprófi að loknu 3–4 ára námi. 



Fyrri hluti námsins 60 ECTS:

HAUST VOR

Haustmisseri 1. árs

Ágúst – september:
1. Vinnulag með áherslu á upplýsinga- 
og samskiptatækni (UST) (5 ECTS)

September – nóvember:
2. Kenningar og rannsóknir í menntun I (5 ECTS)

3. Störf og ábyrgð umsjónarkennara (5 ECTS)

Haustmisseri 2. árs

6. Val (10 ECTS)

Ágúst – nóvember:
7. Aðferðafræði og menntarannsóknir I (5 ECTS) 

Vormisseri 1. árs

4. Val (10 ECTS)

Mars – júní:
5. Hæfniviðmið, námsmat og prófagerð I (5 ECTS)

Vormisseri 2. árs

8. Val (10 ECTS)

Mars – júní:
9. Almennt læsi, stærðfræðilegt læsi 
 og vísindalegt læsi (5 ECTS)

Um inntak námskeiða og fyrirkomulag               
í fyrri hluta námsins

1. Vinnulag með áherslu á upplýsinga- og 
samskiptatækni (UST). Námskeiðið hefst snemma í 
ágúst og lýkur í lok september sama ár. Þátttakendur 
kynnast og ræða eigið samhengi og starfsaðstæður sem 
starfandi kennarar. Námið er kynnt í heild og þær 
áherslur sem þar er að finna. Fjallað er um vinnulag í 
náminu, kennslu, nám og námskrár í skólakerfi 
nútímans, auk notkunar UST í námi og kennslu. Gert er 
ráð fyrir að UST verði veigamikill þáttur í þessu fyrsta 
námskeiði og reyndar í fleiri námskeiðum sem fylgja.    
5 einingar (ECTS).

2. Kenningar og rannsóknir í menntun I. Fyrra nám
skeiðið er um hugmyndastefnur og kenningar í 
menntun sem hafa haft áhrif á inntak og skipulag skóla
starfs. Tengt verður við þær hugmyndir, stefnur og 
strauma sem greina má í starfi skóla nú á dögum, 
einkum þeirra skóla sem þátttakendur tilheyra. Nám
skeiðið er vettvangstengt í þeim skilningi að markmiðið 
er að þátttakendur tengi við hugmyndastefnur sem þeir 
þekkja úr eigin starfsumhverfi eða nútímaskólastarfi. 
Seinna námskeiðið um þetta efni er í boði haustið 2017. 
Þar er kafað dýpra í kenningar og rannsóknir á skóla
starfi. 5 einingar (ECTS).

3. Störf umsjónarkennara. Fjallað um mikilvæga þætti í 
starfi þeirra kennara sem hafa umsjón með nemenda
hópum. Hér er sjónum einkum beint að bekkjastjórnun, 
samskiptum við foreldra og forráðamenn, samskiptum 
við ýmsa aðra aðila skólastarfsins, þar sem siðfræðilegar 
hliðar starfsins eru hafðar að leiðarljósi. Námskeiðið á 
erindi til allra grunnskólakennara, einnig þeirra sem 
kenna sérgreinar og hafa ekki umsjón með hópi eða 
hópum á þeim tíma sem námskeiðið stendur yfir.          
5 einingar (ECTS).

4. Val. Hver þátttakandi á kost á vali um sérhæfingu sem 
nemur samtals 30 einingum í þessum fyrri hluta náms
ins. Tekið er mið af þeim námskeiðum á kjörsviðum eða 
námssviðum sem eru í boði við Kennaradeild. En jafn
framt eiga þátttakendur möguleika á að sækja nám
skeið utan Kennaradeildar. Hvert valnámskeið er að 
jafnaði 10 ein  ingar (ECTS).

5. Hæfniviðmið, námsmat og prófagerð I. Fyrra nám
skeiðið um þetta efni þar sem fjallað er um mikilvæg 
hugtök og vinnubrögð tengd markmiðssetningu, beit
ingu hæfniviðmiða, námsmati og gerð prófa eins og slík 
viðfangefni birtast í störfum kennara. Þátttakendur fá 
viðfangsefni og álitamál til að glíma við í samhengi við 
eigið starf. Í þessu fyrra námskeiði er sterkari tenging við 
störf þátttakenda á vettvangi en í því síðara og meira um 
raunhæf (praktísk) viðfangefni. 5 einingar (ECTS).

6. Val. Sjá lýsingu í lið 4 hér að ofan. Hvert val námskeið er 
að jafnaði 10 einingar (ECTS).

7. Aðferðafræði og menntarannsóknir I. Fyrra nám
skeið (fyrri hluti) um aðferðir við rannsóknir á starfs
vettvangi kennara og helstu viðfangsefni sem þar er að 
finna. Hér er áhersla lögð á hugtakaskilning og læsi á 
rannsóknir sem tengjast starfi þátttakenda á vettvangi. 
Nemendur skoða möguleg rannsóknarefni á eigin vett
vangi (sbr. starfendarannsóknir). Seinni hlutinn er fræði
legri og beinist meira að aðferðafræði er tengist loka
verkefni námsins, M.Ed.verkefninu. 5 einingar (ECTS).

8. Val. Sjá lýsingu í lið 4 hér að ofan. Hvert val námskeið er 
að jafnaði 10 einingar (ECTS).

9. Hugtakið læsi með hliðsjón af alþjóðlegum rann-
sóknum OECD (PISA) og IEA (PIRLS). Fjallað er gagn
rýnið um hugtakið „læsi“ frá nokkrum sjónar hornum, 
einkum í ljósi þess hvernig það hefur verið kynnt í 
saman  burðarrannsóknum og námskrám sem almennt 
læsi, stærðfræðilegt læsi og vísindalegt læsi. 5 einingar 
(ECTS).



Seinni hluti námsins – lýkur með meistaragráðu (60 ECTS)

HAUST VOR

Haustmisseri 3. árs

Ágúst – september:
10. Hæfniviðmið, námsmat og prófagerð II (5 ECTS)

September – nóvember:
11. Nám og kennsla í fjölbreyttum nemendahópi       

(5 ECTS)

12. Kenningar og rannsóknir í menntun II (5 ECTS)

Haustmisseri 4. árs

15. Meistaraverkefni (MEd) (25 ECTS) 

Vormisseri 3. árs

13. Val (10 ECTS)

Mars – júní:
14. Aðferðafræði og menntarannsóknir II             

(10 ECTS)

15. Fyrsti hluti vinnu við meistaraverkefni              
(5 ECTS)

Vormisseri 4. árs

Möguleiki að skila lokaverkefni að vori 
og hafa námslok í febrúar eða júní

Um inntak námskeiða og fyrirkomulag í seinni 
hluta námsins

10. Hæfniviðmið, námsmat og prófgerð II. Síðara 
námskeið um þetta efni þar sem fjallað er um mikil
væg hugtök, rannsóknir og kenningar tengdar mark
miðs setningu, beitingu hæfniviðmiða, námsmati og 
gerð prófa. Í þessu síðara námskeiði er meiri fræðileg 
áhersla en í því fyrra. 5 einingar (ECTS).

11. Nám og kennsla í fjölbreyttum nemendahópi. 
Megináhersla á fjölbreytta kennsluhætti í skóla án 
aðgreiningar, þar sem nám og kennsla allra barna og 
ungmenna er höfð að leiðarljósi með manngildi, lýð
ræði og félagslegar aðstæður að leiðarljósi. Þátttak
endur dýpka jafnframt þekkingu sína og skilning á 
kenningum og rannsóknum sem taka til skóla stefn
unnar „menntunar án aðgreiningar“ (inclusive 
education), framkvæmdar hennar í bekkjum eða 
öðrum nemendahópum og á mismunandi skólastigum 
auk tengsla hennar við samfélagsþróun. 5 einingar 
(ECTS).

12. Kenningar og rannsóknir í menntun II. Seinna 
nám skeiðið um áhrifamiklar hugmyndastefnur og 
kenningar í menntun og fleiri sviðum sem hafa haft 
áhrif á skipulag skólastarfs. Þær eru reifaðar í 
tengslum við mikilvæg álita mál úr menntamála
umræðu. Hér er kafað dýpra í kenningar og rann
sóknir en í fyrra námskeiðinu. Þátt takendur byggja á 
þessum kenningum við að afmarka rannsóknarefni, 
móta spurningar, áætlanir og aðferðir við eigin rann
sóknaverkefni og fá leiðsögn um beitingu kenninga í 
þeim efnum. 5 einingar (ECTS).

13. Aðferðafræði og menntarannsóknir II. Um rann
sóknaraðferðir og rannsóknasnið í mennta rann
sóknum, gagnasöfnun, úrvinnslu gagna, framsetningu 
niður staðna og túlkun. 5 einingar (ECTS).

14. Val. Hver þátttakandi á kost á vali um sér hæfingu sem 
nemur samtals 40 einingum á allri náms leiðinni. Hér 
hefur nemandi m.a. tækifæri til að efla sig enn betur á 
því sérsviði sem meistaraverkefni hans/hennar snýst 
um. Hvert valnámskeið er að jafnaði 10 einingar 
(ECTS).

15. Lokaverkefni. Unnið samkvæmt reglum og lýsingu á 
M.Edverkefnum í almennu kennaranámi. Nemendur 
rannsaka og skrifa um þætti sem tengjast eigin starfs
vettvangi, t.d. nám og kennslu á tilteknu aldursstigi, 
sjálfsmat skóla, námsmat eða eigin starfskenningu og 
fagvitund. Nemandi getur dreift vinnu sinni við þetta 
verkefni eftir aðstæðum á allan seinni hluta námsins, 
t.d. á þrjú síðustu misserin þannig: 5 + 5 + 20 ECTS 
eða 5 + 25 ECTS. 30 einingar (ECTS).

Nánari upplýsingar fást hjá Kennaradeild Háskóla Íslands (kennaradeild@hi.is)

Frestur til að sækja um námið er til 15. apríl  ·  Umsóknareyðublað er að finna á www.hi.is
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