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Leikskólakennaranám

• Fjölbreytt nám í sífelldri þróun

• Sterk tenging við vettvang

• Háskólamorgnar – nám með starfi

• Námssamfélag – óháð staðsetningu

• Námslotur í Stakkahlíð / Skipholti 

• Aukin aðsókn - mikil gróska!



Hvað er fagháskólanám?

• Þróunarverkefni Háskóla Íslands fyrir starfsfólk leikskóla, 
eða þá sem hafa fyrri reynslu til þriggja ára af starfi á 
leikskóla. 

• Fagháskólanám er unnið í nánu samstarfi við sveitarfélög og 
aðrar menntastofnanir á hverju svæði

• Brú yfir í háskólanám í leikskólakennarafræði



Fyrir hverja er fagháskólanám?

• Starfsfólk leikskóla - að lágmarki 3ja ára 
starfsreynsla

• Einnig opið þeim sem hafa áður unnið í leikskóla, að lágmarki 3 ár.

• Góður stuðningur veittur við: 
• Leikskólafræðina og önnur námskeið fagháskólanámsins

• Vinnubrögð í háskólanámi: lestur fræðitexta á íslensku og ensku, 
ritgerðar- og verkefnaskil, námstækni, námsskipulag og fleira

• Námssamfélagið ykkar, félagstengsl og hópaverkefni



Inntökuskilyrði: 
Þarf ég að vera með stúdentspróf?

• Nei. Þið getið sótt um ef: 

– Þið hafið lokið leikskólaliðanámi- eða brú. 

– Eða þið hafið aflað ykkur undirbúnings sem telst 
sambærilegur leikskólaliðanámi- eða brú

• Að auki gilda almennar undanþágureglur HÍ: 
starfsreynsla og að lágmarki 100e úr framhaldsskóla 



Hvernig gæti námið verið uppbyggt?

• 15 einingar (hálft nám) á hverri önn

• 60 einingar á tveimur árum

– Einn morgun í viku á vinnutíma

– Stuðningstímar þar fyrir utan 1-3 í mánuði þar sem farið 
er yfir námstækni, vinnubrögð, stuðning, hópastarf etc.

– Heimsóknir í Stakkahlíð / Námslotur á Suðurlandi?



Síðara árið

• Nemendur verði hluti af 
leikskólakennaranemahópnum á 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands

• Sveigjanlegt nám, óháð búsetu

• Kennslustundir á morgnana á ZOOM

• Námslotur í Stakkahlíð og á Suðurlandi?

• Allt nám verður metið inn í B.Ed. nám á háskólastigi



Talað mál og ritað / Hreyfing og leikræn tjáning, úti og inni

• Talað mál og ritað 10e

– Fræðileg og fjölbreytt skrif, heimildavinna 

– Framsögn og tjáning

– Lestur fræðigreina

• Hreyfing og leikræn tjáning 10e

– Að efla eigið næmi, hugmyndaflug og sköpunargáfu

– Tjáning og samskipti barna í skipulögðum og frjálsum leik

– Að skipuleggja hreyfingu og leikræna tjáningu í daglegu 
starfi, úti og inni



Leikskólafræði I – Leikskólinn sem menntastofnun
Leikskólafræði II – Leikur, samskipti og skráning

• Leikskólafræði I 5e 

– Hlutverk leikskólakennara í námi barna, hugmyndafræði leikskóla

– Samstarf heimila og leikskóla, leik- og námsumhverfi barna, 
matarmenning, grunnþættir menntunar og fleira!

• Leikskólafræði II 10e

– Leikur leikskólabarna – ólík sjónarhorn

– Athugunar- og skráningarleiðir í leikskólum

– Hvernig hefur námsumhverfi leikskólans áhrif á þátttöku barna í 
leik? 

– Vettvangsnám!



Önnur námskeið í fagháskólanáminu

• Tónlist í lífi ungra barna 5e

– Adam Świtała er frá Póllandi

– Tónlistarþroski ungra barna

– Tónlistarefni f. leikskólabörn

– Fjölbreyttar aðferðir og leiðir fyrir 

tónlistarstundir



Umhverfi sem uppspretta náms – 10e 

• Að nýta umhverfi barna sem uppsprettu 

viðfangsefna á sviði náttúru- og stærðfræði

• Útikennsla og fjölbreyttir kennsluhættir

• Byggja upp skilning barna á fjölda, rými og 

magni, lífverum í nánasta umhverfi, vatni og lofti



Valnámskeið / Haustmisseri

• Skapandi hugsun og heimspekileg samræða 5e

– Barnaheimspeki og samræður í barnahópi

• Yngstu börnin í leikskólanum 5e
Hvernig skapa þau eigin

þekkingu?

Umhyggja, daglegar venjur, 

tónlist og myndsköpun



Valnámskeið / Vormisseri

• Barnabókmenntir fyrir yngri börn 5e

– Barnabækur sem grundvöllur upplifunar,

orðlistar, sköpunar, tjáningar, miðlunar

Fjölmenning – lestur – læsi - lífsleikni

• Vísinda- og listasmiðja 5e

Seglar, rafmagn, ljós og litir

Samspil jarðar, sólar og tungls

Verklegar athuganir, upplýsingatækni 

og listræn tjáning, tækni og frjó hugsun



Algengar spurningar

• Fæ ég allt metið?

– Já – öll námskeið eru sambærileg öðrum námskeiðum 
við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

• Hver eru skráningargjöldin?

– Í HÍ eru skráningargjöldin 75.000 kr.

• Að sækja um – við sendum hlekk á skráningarform

– ina@hi.is Ína Dögg á Kennslusviði Háskóla Íslands 

mailto:ina@hi.is


Næstu skref

• Mikilvægt að vita hver áhuginn er

• Áhugasamir hvattir til að sækja um 

• Í skoðun er að fara af stað með fagháskólanám á 
svæðinu haustið 2020 eða upphaf árs 2021

• Mikilvægt að láta fylgja með gögn um fyrra nám


