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Fjölbreytt nám – lifandi starf 

Kennaranám er fimm ára nám, sem samanstendur af bakkalárgráðu 
og meistaragráðu. B.Ed.-nám er þriggja ára fræðilegt og starfstengt 
180 eininga grunnnám. Að því loknu getur kennaranemi sótt um 
tveggja ára fjölbreytt og spenn andi 120 eininga meistaranám sem 
veitir réttindi til að sækja um leyfisbréf leik- eða grunnskólakennara. 
Með sérstöku vali námskeiða geta kennaranemar fengið heimild til 
kennslu á fleiri skólastigum. Miðað er við að nemendur sem hefja 
meistaranám hafi lokið grunnnámi með fyrstu einkunn. Leik- og 
grunnskólakennaranámið er skipulagt sem staðnám og/eða fjarnám 
með ákveðinni mætingaskyldu og vettvangsnámi.

Fjölbreytni og metnaður einkenna nám í kennarafræðum. Kennara-
nemar eru búnir undir kennslu og störf í leik- og grunnskólum og 
önnur leiðtoga- og stjórnunarstörf tengd menntun og kennslu. Í 
öllum námskeiðum er fléttað saman fræðilegri umfjöllun og áhuga-
verðum verkefnum sem tengjast verðandi starfsvettvangi og íslenska 
menntakerfinu. 

Húsnæði og aðstaða

Kennslan fer að mestu fram í húsnæði Mennta vísindasviðs við 
Stakka  hlíð eða í listgreinahúsi við Skipholt. Vinnu aðstaða er góð, 
bókasafnið öflugt og andrúmsloftið vingjarnlegt.

Sjá nánar: mennta.hi.is

Leikur, nám og sjónarmið barna

Í leikskólum er lagður hornsteinn að menntun barna á Íslandi. 
Sjónar  mið og réttindi barna eru í brennidepli um leið og þau eru 
búin undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi. Í leikskólum er unnið 
með börnunum að grunnþáttum menntunar eins og þeir birtast í 
aðalnámskrá leikskóla.

Leikskólakennarar:
» Efla skilning og þekkingu barna á menningu, lífsgildum og 

samskiptum við fólk, umhverfi og náttúru 

»  Skapa börnum aðstæður til leiks og uppbyggilegra samskipta í 
barnahópnum

» Vinna með börnum á skapandi hátt með fjölbreyttum miðlum 
upplýsingatækninnar

»  Efla þátttöku barna í lýðræðislegu samfélagi og virða rétt þeirra 
til að hafa áhrif á eigið nám og nánasta umhverfi 

»  Starfa með foreldrum eða forráðamönnum barna að velferð þeirra

» Leggja hornstein að framtíðarmenntun nýrrar kynslóðar 

Meginmarkmið leikskólakennaranámsins er að kennaranemar öðlist 
yfirsýn og skilning á menningar- og menntahlutverki leikskóla, starf-
semi þeirra, kenningum um uppeldi og menntun ungra barna og 
fag mennsku leikskólakennara. Í náminu öðlast nemar víðtæka 
þekk  ingu á kenningum um nám, þroska og félagslegan veruleika 
ungra barna og færni í samvinnu við leikskólabörn, samstarfsfólk 
og foreldra. Einnig öðlast þeir þekkingu á stjórnun, forystu og 
skipu lagningu uppeldis- og menntastarfs sem tekur mið af virkni 
barna og leik sem megin náms- og þroskaleið. 

Í náminu er sérstök áhersla lögð á tengsl leikskólastarfs og nýrra 
rann sókna á sviði uppeldis og menntunar þar sem eftirfarandi atriði 
eru í brennidepli: 

»  Leikskólinn sem menntastofnun 

»  Leikur barna 

» Fagmennska, uppeldissýn og jafnrétti 

» Listir og barnamenning 

»  Málörvun og bernskulæsi 

»  Umhverfismennt 

»  Samskipti, samstarf og stjórnun 

»  Fjölmenning og nám án aðgreiningar

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 fagmennsku og ánægju í starfi.

Vertu með í að 
skapa framtíðina!

mennta.hi.is


Í meistaranáminu dýpka nemendur þekkingu sína í menntunar-
fræðum ungra barna, efla hæfni sína til rannsókna, styrkja eigin 
starfskenningu og sérhæfa sig í: 

»  Forystu, skólaþróun og mati á skólastarfi

»  Grunnþáttum og gildum: Sjálfbærni, jafnrétti og lífsleikni

»  Menntunarfræði og leikskólastarfi

»  Máli og læsi

»  Námi, listum og sköpun

» Námi og kennslu í skóla án aðgreiningar í fjölmenningarsamfélagi

» Upplýsingatækni í skólastarfi

Tengsl við starfsvettvang 

Vettvangsnám er um það bil 20% af heildarnáminu. Á fyrsta ári er 
hverjum nema úthlutað heimaskóla, þ.e. leikskóla sem hann hefur 
aðgang að á námstímanum. Þar stundar hann vettvangsnám í tvær 
til þrjár vikur á hverju misseri, tekur virkan þátt í leikskólastarfinu og 
vinnur að fjölbreyttum verkefnum. Í vettvangsnámi er gert ráð fyrir 
að nemar vinni með tengsl fræða og starfs, og efli eigin uppeldissýn 
sem lið í þróun fagmennsku sinnar. 

Vettvangsnám í meistaranámi felst í að nemar innleiða verkefni í 
leikskóla með aðferðum starfendarannsókna. Lögð er áhersla á að 
þeir ígrundi eigið starf og þrói leiðtoga- og forystuhæfni sína.

Diplóma í leikskólafræði

Auk náms í leikskólakennarafræði til B.Ed.- og M.Ed.-gráðu er 
boðið upp á 120 eininga grunnnám til diplómu í leikskólafræði. Það 
nám er sambærilegt fyrstu tveimur árunum í leikskólakennarafræði 
til B.Ed.-gráðu. Nemendur geta sótt um að halda áfram námi til 
bakkalárgráðu og síðar meistaragráðu.

Menntunarfræði leikskóla M.Ed.

Einnig er á leikskólabraut tveggja ára 120 eininga nám á meistara-
stigi, ætlað þeim sem hafa lokið bakkalárprófi sem tengist uppeldis-
fræði eða námssviðum leikskólans, m.a. grunnskólakennarafræði, 
uppeldis- og menntunarfræði, sálfræði eða faggreinum s.s. listum 
eða náttúruvísindum. Námið veitir leyfisbréf til starfa í leikskóla.

Á vefnum www.framtidarstarfid.is er að finna frekari upplýsingar 
um störf leikskólakennara. 

www.framtidarstarfid.is


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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