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Viltu verða kennari?
Boðið er upp á kennaranám í öllum fjórum deildum Menntavísindasviðs. Kennaranám veitir traustan
undirbúning fyrir lifandi starf sem sífellt býður upp á ný og mikilvæg viðfangsefni. Kennaranemar öðlast
grunnþekkingu á námi og kennslu og fá tækifæri til að sérhæfa sig á ólíkum sviðum í samræmi við
eigin áhuga. Hægt er að velja margar ólíkar leiðir til að verða kennari í leik-, grunn- eða framhaldsskóla.
Fjölbreyttar leiðir – framsækið nám

Leikskólakennari

Kennaranám er fimm ára fræðilegt og starfstengt nám, sem
skiptist í 180 eininga BA-, BS- eða B.Ed.-nám og 120 eininga
M.Ed.-nám, og veitir leyfisbréf í leik-, grunn- eða framhaldsskóla.
Miðað er við að nemendur sem hefja meistaranám hafi lokið
grunnnámi með fyrstu einkunn.

Leikskólakennarafræði er fimm ára nám. Markmið námsins er
að nemar öðlist yfirsýn og skilning á menntahlutverki leikskóla
og starfsemi þeirra, kenningum um uppeldi og menntun ungra
barna og þjálfist sem fagmenn í leikskólastarfi. Í náminu er lögð
áhersla á grunnþætti menntunar, námssvið leikskóla, leik sem
megin náms- og þroskaleið og réttindi barna.

Unnt er að taka samfellt fimm ára kennaranám á Menntavísindasviði eða ljúka fyrst bakkalárprófi (BA- eða BS-prófi) á
námssviði eða kennslugrein skólanna og bæta svo við sig tveggja
ára kennsluréttindanámi.

Inntökuskilyrði
Umsækjendur um grunnnám þurfa að hafa lokið stúdentsprófi
eða öðru sambærilegu prófi. Umsækjendur um meistaranám
þurfa að hafa lokið bakkalárgráðu með fyrstu einkunn. Sérstök
inntökuskilyrði gilda um einstaka námsleiðir.

Í meistaranámi geta nemendur valið á milli sjö námssviða:
Forysta, skólaþróun og mat á skólastarfi, grunnþættir og
gildi, menntunarfræði og leikskólastarf, nám, listir og sköpun,
menntun án aðgreiningar og upplýsingatækni í skólastarfi.
Námið veitir leyfisbréf til að starfa í leikskóla.
Menntunarfræði leikskóla er meistaranám ætlað þeim sem hafa
lokið bakkalárprófi sem tengist uppeldisfræði eða námssviðum
leikskólans. Námið veitir leyfisbréf til starfa í leikskóla.
Einnig er hægt að taka 120 eininga grunndiplómu í leikskólafræði.
Að loknu námi getur nemandi útskrifast með diplómu og sótt um
áframhaldandi nám til bakkalárgráðu í leikskólakennarafræði.

JÓHANNA ÓMARSDÓTTIR
Kennsla list – og verkgreina
„Ég hef brennandi áhuga á kennslu, tónlist og

HJÖRVAR GUNNARSSON
Kennsla íslensku
„Ég er í kennaranámi vegna þess að það

sköpun og námið sameinar það sem ég hef

freistar mín að takast á við mismunandi

mesta ástríðu fyrir. Við þurfum á skapandi

áskoranir á hverjum degi. Ég ætla að

hugsun að halda til að verða heilsteyptir

verða besti kennari í heimi!“

einstaklingar og ég tel að tónlist sé frábært
tæki til kennslu á öllum skólastigum sem
stuðlar að vellíðan og áhuga nemenda.“

Grunnskólakennari
Grunnskólakennaranám er fimm ára nám. Markmið námsins
er að undirbúa nema fyrir kennslu í grunnskóla, umsjón
með nemendahópi, samstarf heimila og skóla og þátttöku í
þróunarstarfi.
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 kennsluháttum og hugmyndum manna um nám.
Áhersla er lögð á að hver kennaranemi geti mótað námið eftir
áhugasviði sínu og valið sér leiðir til sérhæfingar.
Í fimm ára kennaranámi geta nemar valið um að sérhæfa sig
í kennslu yngri barna eða í faggreinakennslu með sérhæfingu
í völdum námsgreinum grunnskólans. Námið veitir leyfisbréf til
starfa í grunnskóla.

Framhaldsskólakennari
Framhaldsskólakennaranám er sérstaklega skipulagt fyrir þá sem
hafa þegar lokið bakkalárgráðu og vilja afla sér kennsluréttinda í
faggrein sinni. Menntun framhaldsskólakennara er þverfræðilegt
samvinnuverkefni allra fræðasviða Háskólans þar sem hægt er
að velja um að ljúka náminu með MA-, MS- eða M.Ed.-gráðu.
Að námi loknu getur nemi sótt um leyfisbréf. Leyfisbréfið veitir
einnig heimild til kennslu á sérsviði í 8.–10. bekk grunnskóla.
Einnig er í boði viðbótardiplóma til kennsluréttinda fyrir þá sem
lokið hafa meistaraprófi í kennslugrein framhaldsskóla. Gert er
ráð fyrir að námið sé tekið á einu skólaári en þó er mögulegt að
skipta því á tvö skólaár.
Kennslufræði fyrir iðnmeistara er grunndiplóma til kennsluréttinda fyrir þá sem lokið hafa meistararéttindum í löggiltri
iðngrein og langar að kenna sitt fag í framhaldsskóla.
Kennslufræði verk- og starfsmenntunar lýkur með B.Ed.-gráðu
og er fyrir iðnmeistara með kennsluréttindi eða stúdentspróf
sem hafa áhuga á bæta við sig þekkingu í kennslufræði og ljúka
bakkalárgráðu. Námið er samsett úr 120 einingum í kennslufræði
verk- og starfsmenntunar og 60 eininga aukagrein. Námið veitir
rétt til að sækja um nám á meistarastigi.

HALLBERA RÚN ÞÓRÐARDÓTTIR
Leikskólakennarafræði

ANDRI RAFN OTTESEN
Kennsla samfélagsgreina

„Ég vinn í leikskóla samhliða náminu sem er

„Besta ákvörðun sem ég hef tekið var

afar hentugt. Enginn dagur í leikskólanum

að fara í kennaranám. Námið er bæði

er eins og vinnan er mjög gefandi. Námið

gagnlegt og skemmtilegt og hefur gert

hefur boðið upp á miklu meira en ég þorði

mig að betri námsmanni og persónu.

að vona og það er virkilega gagnlegt að

Meistaranámið gefur aukinn og dýpri

geta nýtt námsefnið strax á vettvangi.“

skilning í eitt mest gefandi starf sem
fyrirfinnst.“

Íþróttakennari

Vettvangsnám

Íþrótta- og heilsufræði er fræðilegt, verklegt og starfstengt 180
eininga BS-nám. Nemendur geta valið á milli tveggja kjörsviða;
kennslu eða þjálfunar. Meðal kennslugreina eru líffæra- og
lífeðlisfræði, þjálfunarlífeðlisfræði, líkams-, heilsuræktar- og
íþróttaþjálfun, hreyfingafræði, næringarfræði, heilsufræði,
félagsfræði, kennslufræði, sálfræði, íþróttasálfræði, útivist og
ýmsar íþróttagreinar.

Vettvangsnám er mikilvægur þáttur í öllu kennaranámi.
Kennaranemar fara á vettvang í nokkrar vikur á hverju skólaári,
fá að fylgjast með kennslu reyndra kennara og spreyta sig við
að prófa eigin hugmyndir í samvinnu við þá. Verkefnin tengjast
sérhæfingu kennaranema, námssviðum og kennslugreinum
skóla eða þeim fjölmörgu uppeldislegu viðfangsefnum sem
kennarar sinna.

M.Ed.-nám í íþrótta- og heilsufræði er ætlað þeim sem stefna að
því að starfa við íþróttakennslu í grunn- eða framhaldsskólum.
Lögð er áhersla á að auka þekkingu á áhrifum hreyfingar og
þjálfunar á heilsufar og líkamsgetu fólks og auka skilning á
tengslum mataræðis, hreyfingar og heilsu. Námið veitir leyfisbréf
til að starfa í grunn- og framhaldsskóla.

Lifandi og öruggt framtíðarstarf

Sérkennslufræði og menntun án aðgreiningar
Meistaranám í sérkennslufræði miðar að því að nemendur
öðlist þekkingu og skilning á hugmyndafræði um skóla án
aðgreiningar og skipulagi, framkvæmd og mati á sérkennslu í
almennum skólum, sérskólum og sérdeildum í leik-, grunn- og
framhaldsskólum.

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 framhaldsskólum. Starfið veitir fólki tækifæri til að
taka þátt í mótun og uppbyggingu samfélagsins til framtíðar.

Menntun án aðgreiningar er meistaranám sem er ætlað kennurum í leik- og grunnskóla sem vilja styrkja sig sem fagmenn í skóla
án aðgreiningar í fjölmenningarsamfélagi. Með sérhæfingunni
er komið til móts við brýna þörf fyrir framhaldsmenntun kennara
sem starfa í breyttu umhverfi í skólum.
Á námsleiðinni mál og læsi er fjallað árangursríkar aðferðir
við þjálfun og kennslu mál og læsis í grunn- og leikskóla. Til
umfjöllunar eru m.a. málþroski, þróun lestrar, lesskilningur,
tvítyngi og íslenska sem annað mál. Einnig er lögð áhersla á
snemmtæka íhlutun og sértæk inngrip í mál- og lestrarvanda,
einstaklingsmiðaðar áherslur, sérkennslu, stuðning og ráðgjöf.
Hægt er að ljúka tveggja ára námi til M.Ed.-prófs, eða eins
árs námi til viðbótardiplómu á meistarastigi á öllum þessum
námsleiðum.

Sjá nánar: kennaranam.hi.is
og kennsluskra.hi.is

Leikskólakennari

Grunnskólakennari

Framhaldsskólakennari

Leikskólakennarafræði B.Ed. og M.Ed.

Grunnskólakennsla yngri barna
B.Ed. og M.Ed.

Menntun framhaldsskólakennara
MA, MS og M.Ed.*

Menntunarfræði leikskóla M.Ed.*

Heilsuefling og heimilisfræði
B.Ed. og M.Ed.

Leikskólafræði (grunndiplóma)

Kennsla erlendra tungumála
B.Ed. og M.Ed.*
-- Danska
-- Enska

Kennsla íslensku B.Ed. og M.Ed.*

Kennsla náttúrugreina og
upplýsingatækni B.Ed. og M.Ed.*
-- Náttúrufræði
-- Upplýsingatækni og miðlun

Kennsla list- og verkgreina
B.Ed. og M.Ed.*
------

Hönnun og smíði
Myndmennt
Sviðslistir: Leiklist og dans
Textíll: Hönnun, listir, nýsköpun
Tónmennt

Kennsla samfélagsgreina B.Ed. og
M.Ed.*
Kennsla stærðfræði B.Ed. og M.Ed.*

Kennslufræði yngri barna í grunnskóla
M.Ed.*

-- Fjöldi kjörsviða í boði

Menntun framhaldsskólakennara
(viðbótardiplóma)
Kennslufræði verk- og
starfsmenntunar B.Ed.
Kennslufræði iðnmeistara
(grunndiplóma)

Íþróttakennari

Sérkennslufræði og
menntun án aðgreiningar

Íþrótta- og heilsufræði BS og M.Ed.

Sérkennslufræði og skóli
margbreytileikans M.Ed.

-- Kennari
-- Þjálfari

-- Ráðgjöf og samvinna í skóla án
aðgreiningar
-- Kennsla í margbreytilegum
nemendahópi
-- Blindrakennaranám

Uppeldis- og menntunarfræði
(viðbótardiplóma)
-- Sérkennslufræði og skóli
margbreytileikans

Menntun án aðgreiningar M.Ed. og
viðbótardiplóma
Mál og læsi M.Ed. og viðbótardiplóma

*Nemendur sem lokið hafa
bakkalárprófi (BA- eða BS-prófi)
á námssviði eða kennslugrein
skólanna geta sótt um
kennsluréttindanám.
Lengd námsins
BA-, BS- og B.Ed.-nám er 180
eininga nám sem tekur að jafnaði
þrjú ár. MA-, MS- og M.Ed.-nám
er 120 einingar og tekur að jafnaði
tvö ár.

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Á Menntavísindasviði eru fjórar deildir:
Deild faggreinakennslu
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda
Deild kennslu- og menntunarfræði
Deild menntunar og margbreytileika
Tengsl við starfsvettvang
Lögð er rík áhersla á tengsl við væntanlegan starfsvettvang og nemendur fara í
starfsþjálfun í skólum og öðrum stofnunum samfélagsins. Nám á Menntavísindasviði er
ýmist staðbundið eða fjarnám með staðbundnum lotum.
Umsóknir
Sótt er rafrænt um nám á hi.is. Frestur til að sækja um framhaldsnám er til 15. apríl og
um grunnnám til 5. júní.

Stakkahíð
105 Reykjavík

Sími 525 5950

menntavisindasvid@hi.is
mennta.hi.is
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Menntavísindasvið menntar kennara fyrir öll skólastig, uppeldis- og menntunarfræðinga,
íþrótta- og heilsufræðinga, tómstunda- og félagsmálafræðinga og þroskaþjálfa. Jafnframt
er boðið upp á alþjóðlegt nám í menntunarfræði og diplómanám fyrir fólk með
þroskahömlun. 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.

