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Deild faggreinakennslu Deild kennslu- og 
menntunarfræði

Deild menntunar og 
margbreytileika

Deild heilsueflingar, 
íþrótta og tómstunda

Kennsla erlendra tungumála M.Ed. 

 - Danska

 - Enska

Grunnskólakennsla yngri barna M.Ed. Alþjóðlegt nám í menntunarfræði MA Heilsuefling og heimilisfræði M.Ed. 

Kennslufræði og skólastarf M.Ed. Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf MA Íþrótta- og heilsufræði M.Ed. og MS

Kennsla íslensku M.Ed. Kennslufræði yngri barna í grunnskóla 
M.Ed. 

Fræðslustarf og nýsköpun MA

 - Nám fullorðinna

 - Nýsköpunarmennt og margbreytileiki

 - Leiðtogar við skapandi hópastarf

Tómstunda- og félagsmálafræði M.Ed.

 - Stjórnun og þróunarstarf

 - Samskipti og forvarnirKennsla list- og verkgreina M.Ed.

 - Hönnun og smíði

 - Sjónlistir - myndmennt

 - Sviðslistir, leiklist og dans

 - Textíll: Hönnun, listir, nýsköpun

 - Tónmennt

Leikskólakennarafræði M.Ed. 

Matsfræði MA Sérkennslufræði og skóli 
margbreytileikans MA

 - Kennsla í margbreytilegum 
nemendahópi

 - Ráðgjöf og samvinna í 
skóla án aðgreiningar

 - Blindrakennaranám

Hagnýt heilsuefling (viðbótardiplóma)

Mál og læsi M.Ed. Heilbrigði og heilsuuppeldi 
(viðbótardiplóma)

Kennsla náttúrugreina og 
upplýsingatækni M.Ed. 

 - Náttúrufræði

 - Upplýsingatækni og miðlun

Menntastefnur og námskrárfræði M.Ed. Samskipti og forvarnir (viðbótardiplóma) 

Menntun án aðgreiningar M.Ed. Uppeldis- og menntunarfræði MA

 - Áhættuhegðun og velferð ungmenna

 - Borgaravitund og lífssýn ungmenna

 - Fjölmenningarfræði

 - Kyngervi og menntun

 - Lýðræði og menntun

 - Sálfræði í uppeldis- og 
menntavísindum

 - Sjálfbærni og menntun

Kennsla samfélagsgreina M.Ed. Menntunarfræði leikskóla M.Ed.

Kennsla stærðfræði M.Ed. Starfstengd leiðsögn og kennsluráðgjöf 
M.Ed.

Menntun framhaldsskólakennara MA, 
MS og M.Ed. 

 - Fjöldi kjörsviða í boði

Stjórnun menntastofnana M.Ed.

Kennslufræði háskóla (viðbótardiplóma) Þroskaþjálfafræði MA

 - Rannsóknarmiðað

 - StarfstengtMenntun framhaldsskólakennara 
(viðbótardiplóma) 

 - Fjöldi kjörsviða í boði

Menntastjórnun og matsfræði 
(viðbótardiplóma) 

 - Stjórnunarfræði menntastofnana 

 - Starfstengd leiðsögn 
Uppeldis- og menntunarfræði 
(viðbótardiplóma)

 - Foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf

 - Nám fullorðinna 

 - Sérkennslufræði og skóli 
margbreytileikans

Menntunarfræði leik- og grunnskóla 
(viðbótardiplóma)

 - Mál og læsi

 - Kennslufræði og skólastarf

 - Menntun án aðgreiningar Þroskaþjálfafræði (viðbótardiplóma) 

Menntavísindasvið ∙ Stakkahlíð v/Háteigsveg ∙ 105 Reykjavík ∙ sími: 525-5950 ∙ menntavisindasvid@hi.is          mennta.hi.is
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