
Inntökuskilyrði

Umsækjendur skulu uppfylla ákvæði laga nr. 87/2008 um fullgilt 
loka próf í iðngrein (meistarabréf) sem nýtist til kennslu á grunn
skóla  eða framhaldsskólastigi í skilgreindri námsgrein eða á skil
greindu námssviði. 

Markmið

Markmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu, skilning og færni 
til að starfa sem kennarar, hafi fræðilega og hagnýta þekkingu á því 
hvernig fólk lærir og geti beitt þekkingunni í starfi. Einnig að þeir 
öðlist kunnáttu og færni í að vekja áhuga nemenda, í framsetningu 
námsmarkmiða, skipulagningu náms og kennslu, vali námsefnis, 
beitingu kennsluaðferða, notkun kennslugagna og geti metið eigin 
verk og nemenda sinna. 

Fyrirkomulag

Námið er skipulagt þannig að nemendur mæta tvisvar á misseri 
nokkra daga í senn: Í lok ágúst eða byrjun september, í síðari hluta 
október, í janúar og í mars. Einnig er boðið upp á reglulegar 
kennslu            stundir seinni part dags eða á laugardagsmorgnum, vikulega 
eða sjaldnar, í hverju námskeiði sem er hluti af kjarna og í einu 
valnámskeiði. Námið fer fram að miklu leyti með stuðningi tölvu
tækninnar og Internetsins og er því nauðsynlegt að nemendur hafi 
sjálfir aflað sér ákveðinnar undir  stöðufærni í tölvunotkun.

Hluti námsins er þannig skipulagt að nemendur mæta reglulega í til
greindan framhaldsskóla, svokallaðan heimaskóla, bæði til að vinna 
námsverkefni og til æfingakennslu. Þetta á einkum við um nám 
skeiðið Kennsla starfsgreina og vettvangsnám sem nem endur 
taka að jafnaði á síðasta misserinu.

Námið skiptist í 40e í kjarna og 20e valnámskeið.

KJARNANÁMSKEIÐ:

» KEN101G Kennslufræði starfsgreina 10e

» KEN203G Námskrár starfsgreina, námsefnisgerð 
 og námsmat 10e

» KEN102G Rannsóknir, ritun og fræðileg vinnubrögð 5e

» KEN103G Einstaklingsmunur, námsörðugleikar og kennsla 
 í margbreytilegum nemendahóp 5e  (að jafnaði kennt annað  
 hvert ár)

» KEN202G Kennsla starfsgreina og vettvangsnám 10e, 
 þar af 6 einingar á vettvangi

VALNÁMSKEIÐ: 
Sérstaklega ætlað kennslufræði iðnmeistara.

» KEN 204G Tengsl skóla og atvinnulífs

VALNÁMSKEIÐ: 

Mikilvægt er að nemendur velji námskeið sem tengjast væntan
legum starfsvettvangi þeirra, sjá VAL í kennsluskrá. Þessi nám
skeið eru einkum innan námsbrautar í grunnskóla kennara   fræðum 
og (Ve) þýðir að þau innihalda vettvangsnám en um það þarf að 
semja sérstaklega.

Möguleikar á framhaldi

Kennaradeild býður nú þeim sem ljúka grunndiplómunni að inn
rita sig í nám til bakkalárgráðu í kennslufræði verk og starfs
mennt unar. Gráðan veitir ekki aukin kennsluréttindi heldur eykur 
starfs hæfni almennt og veitir rétt til að sækja um nám á 
meistarastigi og síðar doktorsnám. Sjá nánari lýsingu hinum 
megin á blaðinu.

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Kennslufræði verk og starfsmenntunar 
– B.Ed.próf (180 einingar) – snúðu blaðinu

Kennslufræði iðnmeistara 

– grunndiplóma til kennsluréttinda (60 einingar) – sjá hér að neðan



Inntökuskilyrði

Umsækjendur skulu uppfylla ákvæði laga nr. 87/2008 um fullgilt 
loka     próf í iðngrein (meistarabréf) sem nýtist til kennslu á grunn skóla 
eða framhaldsskólastigi í skilgreindri námsgrein eða á skil greindu 
náms        sviði. Umsækjendur með meistarabréf í iðngrein, sem hafa 
stúdents  próf, geta innritast í þetta nám strax; aðrir geta innritast í 
námið sem 60 eininga viðbót við 60 eininga grunndiplómunám (sjá 
hinum megin á blaðinu).

Markmið

» Í fyrsta lagi að þeir sem stunda námið geti að loknum 60 ein ingum 
af því sótt um að verða framhaldsskólakennarar í grein sinni eða 
grunnskólakennarar ef greinin er kennd í grunnskólum.

» Í öðru lagi er með bakkalárnáminu tryggt að kennarar í verk og 
starfsgreinum geta sótt um meistaranám og þannig aukið starfs
hæfni sína í skólakerfinu, svo sem í stjórn unar  störfum og störfum 
innan símenntunar og starfsþróunar greinar innar.

» Í þriðja lagi er iðnmeisturum með þessu námi gefið tækifæri til að 
afla sér gráðu sem veitir þeim almennt samkeppnishæfi í sam
félaginu.

Fyrirkomulag

Kennslufyrirkomulag flestra námskeiða er hið sama og í grunn
diplómu (sjá hinum megin á blaðinu). 

KJARNANÁMSKEIÐ – SKYLDUNÁMSKEIÐ TIL KENNARA
RÉTTINDA (40 einingar)

» KEN101G Kennslufræði starfsgreina 10e

» KEN203G Námskrár starfsgreina, námsefnisgerð 
 og námsmat 10e

» KEN102G Rannsóknir, ritun og fræðileg vinnubrögð 5e

» KEN103G Einstaklingsmunur, námsörðugleikar og kennsla í   
 margbreytilegum nemendahóp 5e (kennt annaðhvort ár)

» KEN202G Kennsla starfsgreina og vettvangsnám 10e, 
 þar af 6 einingar á vettvangi

ÖNNUR KJARNANÁMSKEIÐ (25 einingar)

» KEN 204G Tengsl skóla og atvinnulífs 5e (kennt annað hvert ár)

» MEN102G Inngangur að uppeldis og menntunarfræði 10 e 

» GSS461G Aðferðafræði og menntarannsóknir 10e

MÁLSTOFUNÁMSKEIÐ OG LOKAVERKEFNI (25 einingar)

» KEN301G Málstofa I Verk og starfsmenntun: 
 Saga, skipulag og þróun 5e

» KEN401G Málstofa II Kenningar um verklegt nám 
 og verkþekkingu 5e

» KEN501G Málstofa III Verklegt nám: Þjálfun og hagnýting 5e

» KEN601G Sérhæft B.Ed.lokaverkefni í kennslufræði 
 verk og starfsmenntunar 10e 

VALNÁMSKEIÐ (30 einingar)

Mikilvægt er að nemendur velji námskeið sem tengjast væntan
legum starfsvettvangi þeirra, en gert er ráð fyrir að nemendur 
velji námskeið úr grunnskólakennarafræðum, uppeldis og 
menntunar fræði, tómstundafræði eða þroskaþjálfunarfræði. 
Nemendur geta óskað eftir öðrum námskeiðum í vali.

AUKAGREIN (60 einingar)

Nemandi þarf að velja sér aukagrein til að ljúka bakkalárnáminu. 
Aukagreinina er í flestum tilvikum best að taka samhliða 2. og 3. 
ári. Aukagrein er hægt að taka innan Menntavísindasviðs eða 
utan. Dæmi um aukagreinar innan Menntavísindasviðs eru 
grunn    skólakennarafræði, leikskólakennarafræði, uppeldis og 
menntunar fræði eða tómstunda og félagsmálafræði. Dæmi um 
aukagreinar utan Menntavísindasviðs eru kvikmyndafræði eða 
listfræði í íslensku og menningardeild, atvinnulífsfélagsfræði, 
fjölmiðlafræði eða safnafræði innan félags og mannvísinda
deildar, kynjafræði eða stjórnmálafræði innan stjórnmálafræði
deildar, og ferðamálafræði innan líf og umhverfisvísindadeildar.  

Kennslufræði verk og starfsmenntunar 
– B.Ed.próf (180 einingar)

Námið er samsett úr 120 einingum í kennslufræði verk og starfsmenntunar og 60 eininga aukagrein


