
GRUNNSKÓLAKENNARAFRÆÐI



Metnaðarfullt og spennandi nám

Kennaranám er fimm ára nám, sem skiptist í fræðilegt og starfs
tengt 180 eininga B.Ed.nám og 120 eininga M.Ed.nám sem veitir 
leyfisbréf grunnskólakennara. Miðað er við að nemendur, sem hefja 
meistaranám, hafi lokið grunnnámi með fyrstu einkunn. 

Skipulag námsins

Allir grunnskólakennaranemar taka námskeið í íslensku, stærðfræði 
og nokkrum öðrum kennslugreinum grunnskólans og sérhæfa sig í 
einni þeirra. Í náminu er grunnur lagður að þekkingu á kennslu
háttum og hugmyndum manna um nám. Einnig eru námskeið í 
 sál fræði, félagsfræði, heim speki, námskrárfræði og aðferðafræði. 
Áhersla er lögð á að hver kennaranemi geti mótað námið eftir 
áhuga   sviði sínu og valið sér leiðir til sérhæfingar. Í grunn námi velja 
kennara nemar sér kjörsvið og halda áfram þeirri sérhæfingu í 
meistaranámi.

Kennaranám veitir frábæran undirbúning 
fyrir lifandi starf sem sífellt býður upp á ný 
og mikilvæg viðfangsefni. Kennaranemar fá 
góðan grunn til að byggja á en einnig tækifæri 
til sérhæfingar í samræmi við áhugasvið sem 
stuðlar að fag mennsku og ánægju í starfi. 

Vilt þú hafa áhrif 
á þitt samfélag?

Tólf kjörsvið eru í boði: 
»  Erlend tungumál, enska og danska 
»  Hönnun og smíði 
»  Íslenska 
»  Kennsla yngstu barna í grunnskóla 
»  Matur, menning, heilsa 
»  Náttúrufræði 

»  Myndmennt 
»  Samfélagsgreinar 
»  Stærðfræði 
»  Textílmennt 
»  Tónlist, leiklist, dans 
»  Upplýsingatækni og miðlun



Öflugt vettvangsnám

Vettvangsnám er mikilvægur þáttur í kennaranámi. Kennaranemar 
fara í vettvangsnám þar sem æfingakennsla og fjölbreytt verkefna
vinna fer fram í nokkrar vikur á hverju skólaári. Verkefnin tengjast 
sérhæfingu kennaranema, námssviðum og kennslugreinum 
grunnskóla eða þeim fjölmörgu uppeldislegu viðfangsefnum sem 
kennarar sinna. Vettvangsnámið er því einstakt tækifæri fyrir 
kennaranema til starfsþjálfunar á framtíðarstarfsvettvangi sínum. 

Lifandi og öruggt framtíðarstarf

Kennarar gegna mikilvægu samfélagslegu hlutverki og því hefur 
kennaramenntun lengi verið eftirsótt. Langflestir þeirra sem ljúka 
kennaranámi starfa við kennslu en menntunin nýtist einnig vel á 
öðrum vettvangi, bæði innan menntakerfisins og á almennum 
vinnumarkaði. Kennaramenntun er alþjóðlega viðurkennt nám og 
eru atvinnumöguleikar að loknu námi miklir. Kennarar starfa á 
einum stærsta vinnumarkaði landsins: í leik, grunn og fram
haldsskólum. Starfið veitir fólki tækifæri til að taka þátt í mótun og 
uppbyggingu samfélagsins til framtíðar.

Félagslíf 

Nemendafélagið Kennó er félag kennaranema við Háskóla Íslands. 
Félagið stendur fyrir skemmtilegum viðburðum, svo sem nýnema
kvöldum, árshátíð og vísindaferðum. Félagið hefur einnig staðið 
fyrir verkefninu Komdu að kenna sem hefur hefur það að markmiði 
að kynna kennaranám. Fylgstu með Komdu að kenna á Facebook, 
Instagram og Snapchat!

Hjörvar Gunnarsson,
kennaranemi á íslenskukjörsviði

„Ég er í kennaranámi vegna þess 
að það freistar mín að takast á við 
mismunandi áskoranir á hverjum degi. 
Ég ætla að verða besti kennari í heimi!“

María Björk Einarsdóttir,
kennaranemi á kjörsviði 
erlendra mála

„Ég ætla að verða dönskukennari 
vegna þess að ég hef alltaf haft 
mikinn áhuga á tungumálum. Öflug 
tungumálakennsla er að mínu mati 
lykillinn að þátt töku íslenskra ung
menna í alþjóða samfélaginu.“



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

Menntavísindasvið	menntar	kennara	fyrir	öll	skólastig,	uppeldis-	og	menntunarfræðinga,	
íþrótta-	og	heilsufræðinga,	tómstunda-	og	félagsmálafræðinga	og	þroskaþjálfa.	
Við	Menntavísindasvið	er	litið	á	nemendur	sem	samstarfsfólk	og	lögð	áhersla	á	samvinnu	
og	góð	tengsl	milli	nemenda	og	kennara.	Einkunnarorð	sviðsins	eru		Alúð við fólk og fræði.

Á	Menntavísindasviði	eru	þrjár	deildir:

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild
Kennaradeild
Uppeldis- og menntunarfræðideild

Tengsl við starfsvettvang

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

Umsóknir 
Sótt	er	rafrænt	um	nám	á	www.hi.is
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