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Formáli  

Þessi rannsókn er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BS-prófs í grunnnámi, stjórnun og 

forystu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Það er hagur hvers skóla og nemenda að 

sem flestir klári nám sitt að fullu og  þar með talin er lokaritgerðin.  

Háværar umræður bæði hjá nemendum og kennurum Háskóla Íslands um að of 

algengt sé að vankantur sé á því að nemendur ljúki því stóra og yfirþyrmandi verkefni 

vakti athygli mína á haustmisseri á þriðja ári í Viðskiptafræði, fór svo að ég tók þá 

ákvörðun að gera þetta efni að viðfangsefni mínu í BS-ritgerðinni minni. Hef ég sjálf sem 

höfundur þessara rannsóknarskýrslu ekki farið forgörðum frá því hversu erfitt það getur 

verið að koma vinnunni af stað, þrátt fyrir að efnisvalið hafi legið fyrir í langann tíma. 

Horft verður framhjá þeirri staðreynd að sú virta stofnun Háskóli Íslands tapar 

verulegum fjárhæðum á því að nemendur útskrifist ekki, þar sem fjárhagur skiptir oft 

minna máli en árangur, góð vinnubrögð, metnaður og ímynd. Áherslan mín verður 

eingöngu á að skoða hvernig viðskiptafræðinemar á lokamisseri vorið 2012 upplifa þetta 

ferli og skoða mögulegar úrbætur á því skipulagi sem að nú er til staðar innan 

deildarinnar. Hér eftir mun ég fjalla um Háskóla Íslands sem HÍ. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu leiðbeinanda míns Eðvalds Möller og vil ég 

þakka honum fyrir ómetanlega aðstoð og áhuga á efninu við skrif mín. Hrafnhildi V. 

Kjartansdóttir námsráðgjafa vil ég þakka fyrir aðstoð við heimildarleit sem og öllum 

þeim starfsmönnum HÍ sem aðstoðuðu mig við upplýsingasöflun. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar fá jafnframt mínar bestu þakkir. Bryndís Rúnarsdóttir og Sjöfn 

Gunnarsdóttir samnemendur mínir og vinkonur fá sérstakar þakkir fyrir andlegann sem 

og fræðilegann stuðning. Mínum nánustu aðstandendum, þá sérstaklega sambýlismanni 

mínum og börnum okkar er ég óendanlega þakklát fyrir stuðninginn og þolinmæðina 

sem þau hafa sýnt mér á undanförnum mánuðum. 
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Útdráttur 

Markmið þessara rannsóknar var að skoða ólíka vinnuhætti og skipulag á milli þriggja 

ólíkra deilda innan Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands á BA- eða BS-ritgerðarskrifum 

nemenda, með áherslu á Viðskiptafræðideild og núverandi skipulag þeirrar deildar. Til 

hliðsjónar og viðmiðunar voru Félagsráðgjafadeild og Þjóðfræðiskor úr Félags- og 

mannvísindadeild einnig skoðaðar. Rannsóknin byggir á mælingum á viðhorfi og 

upplifunum viðskiptafræðinemenda á þriðja og síðasta ári, bæði með spurningalista sem 

dreift var til nemenda í þriðja árs námskeiðum sem og viðtölum sem tekin voru við þrjá 

einstaklinga úr þessum hópi. Einnig voru tekin viðtöl við umsjónarmenn lokaverkefna 

þriggja viðkomandi deilda til að fá skýrari mynd af skipulagi þeirra. Niðurstöður sýna að 

upplifanir viðskiptafræðinemenda og viðhorf eru í flestum tilfellum neikvæð, telur stór 

hluti þessara nemenda að full ástæða sé fyrir Viðskiptafræðideild skólans að endurskoða 

núverandi skipulag og bæta starfshætti sína við BS-ritgerðarskrif nemenda. Vonast er til 

að Háskóli Íslands og þá sérstaklega Viðskiptafræðideildin geti nýtt sé niðurstöður 

þessara rannsóknar til uppbyggingar á kennsluháttum við ritgerðarskrif og þeirri baráttu 

skólans við brottfall nemenda. 
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1 Inngangur 

Brotthvarf nemenda frá námi á háskólastigi hefur vakið áhuga fræðimanna um áraraðir 

en telst það viðfangsefni þó alls ekki að fullu rannsakað og útskýrt. Þjóðfélagslegur 

hagur af menntun er óumdeilanlegur og eru allflestir á sama máli um mikilvægi 

menntunnar í nútímasamfélagi, þar sem hraði og breytingar eru helstu einkenni 

vinnumarkaðarins. Krefst þetta starfsumhverfi þess að starfsmenn séu vel upplýstir, 

sveigjanlegir og búi yfir mikilli þekkingu og hæfni (Tinto, 1993).  

Brotthvarf nemenda hefur ekki einungis áhrif á viðkomandi einstaklinga, einnig 

dregur það úr skilvirkni og ímynd viðkomandi háskóla. Skilvirkni háskóla er mæld með 

tvennum hætti. Fyrri mælieiningin er fjöldi brautskráðra nemenda á hvert akademískt 

stöðugildi og sú seinni er kostnaður vegna starfsmanna deilda á hvern brautskráðan 

nemanda (Ríkisendurskoðun, 2007). 

Fram kom í stefnu Háskóla Íslands fyrir árin 2006-2011 að setja ætti það takmark að 

auka skilvirkni skólans og fellst það meðal annars í því að áherslu þarf að leggja á að 

draga úr seinni tíma brottfalli og þar með talið brottfalli úr lokaritgerðum. Brottfall úr 

Háskóla Íslands hefur í gegnum tíðina verið hlutfallslega hátt í samanburði við aðra 

háskóla hvort sem er hérlendis sem og erlendis. Var sett á legg nefnd til að greina þetta 

mikilvæga viðfangsefni nánar og koma með tillögur að úrbótum en í núverandi stefnu 

Háskóla Íslands fyrir árin 2011-2016 er ekki mikið fjallað um aðgerðir gegn brottfalli 

nemenda. Þar kemur fram að:  

Háskólinn stuðli að umræðu um hvernig draga megi úr brottfalli á 

framhaldsskólastigi. Sérstaklega verði hugað að þeim sem standa höllum fæti í 

skólakerfinu, s.s. vegna erlends uppruna eða bágrar efnahagslegrar. 

Af þessu mætti skilja að áhersla skólans á þessu viðfangsefni hafi nú hafa minni 

forgang en áður, ekki er sérstaklega tekið fram hverjar niðurstöður nefndarinnar voru né 

hvernig skólinn hefði mætt tillögum þeirra að úrbótum. Þrátt fyrir það kemur í ljós við 

frekari lestur að  þó ekki sé mikið minnst á  brottfall beinum orðum, þá eru margir 

þættir sem koma að  ástæðum brottfalls sem að tekið er á með óbeinum hætti, sem 
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dæmi um þetta má nefna að einn lykilmælikvörðum á árangursmati stefnu um nám og 

kennslu er: Brautskráningarhlutfall í grunnnámi (Háskóli Íslands, 2012). 

Rannsóknin þessi verður byggð á Rannsóknarspurningunni: 

Hvaða áhrif hefur skipulag Viðskiptafræðideildarinnar á BS-ritgerðarskrifum á upplifun 

nemenda sem og möguleika þeirra til að ljúka verkefninu. 

Ef niðurstöður rannsóknarinnar munu benda til þess að Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands þurfi að mati viðskiptafræðinemenda í BS-ritgerðarskrifum að endurskoða 

skipulag og utanumhald lokaverkefnisins, gefur þessi skýrsla þá stjórnendum 

deildarinnar tækifæri til að skyggnast inn í  hugarheim nemenda sinna. Greina þannig 

viðhorf nemenda til skipulagsins, upplifunum nemenda á ritgerðarskrifum á rauntíma 

sem og hugmyndum þeirra til þess sem betur mætti gera. Með því móti væri hægt að 

koma til móts við það vandamál sem að brottfall á BS-ritgerðarskrifum hefur verið á 

undanförnum árum.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Eins og fram kom í inngangi hafa fræðimenn lagt mikla áherslu  í rannsóknum á brottfalli 

úr námi á seinni stigum, en í lang flestum tilvikum hefur áherslan verið lögð á að skoða 

brottfall nýnema og ástæður þess. Brottfall á seinni stigum námsins hefur lítið verið 

rannsakað og er mikil vöntun á því. Erfitt getur verið að yfirfæra brottfall nýnema yfir á 

brottfall úr BS-ritgerðarskrifum á lokamisseri, þar sem ólíkar ástæður geta verið á bakvið 

þá ákvörðun nemenda að hætta námi. Sé þessi munur hafður í huga þá mætti þó skoða 

tengsl þessa þátta og þær ástæður sem þeim valda. 

 

2.1 Erlendar rannsóknir 

Erlendis hefur brottfall úr háskólanámi verið rannsakað í þó nokkru mæli á síðast liðnum 

árum og áratugum. Þrátt fyrir það er enn langt í land að ástæður einstaklinga sem 

hverfa frá háskólanámi verði að fullu skilgreindar og þá sérstaklega á seinni stigum náms 

þar sem að flestar rannsóknir leggja áherslu á brottfall á fyrsta árinu (Tinto, 1993). 

 

2.1.1 Aðlögunarhæfni einstaklinga 

Vincent Tinto (1975) setti fram eina meginkenninguna um brottfall í námi á háskólastigi 

sem fjallar um aðlögunarhæfni einstaklinga í háskólasamfélaginu (student intergration) 

þrátt fyrir að langt sé um liðið eða frá árinu 1975 þá er rannsóknin talin vera fullgild enn 

í dag. Margir fræðimenn síðari ára hafa byggt rannsóknir sínar á brottfalls kenningu 

Tinto og styðja flestar þær rannsóknirnar niðurstöður Tinto. Kenningin er byggð á 

sjálfsmorðs kenningu Durkheim´s (1897) og má skilja tengingu þar á milli, fjalla þessar 

rannsóknir báðar um uppgjöf og greiningar á ástæðum þess. 

Að mati Tinto er aðlögun nemenda að háskólasamfélaginu ein af lykilbreytunum og 

skiptir það miklu máli að nemar nái að finna sig í þessu umhverfi, samskipti nemenda við 

samnemendur og menntastofnunina eru aðaláhersluatriði rannsóknarinnar. Tekur 

rannsakandi ekki mikið tillit til annarra þátta í könnuninni eins og fyrri menntun, kyni, 
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félagslegri stöðu nemenda eða annarra ytri áhrifaþátta. Telur Tinto að fyrri rannsóknir á 

brotthvarfi frá námi hafi ekki gefið aðlögunarhæfni nemanda næginlegt vægi, of mikil 

áhersla hefði verið á veikleika og mistök nemenda og lítil hafi verið horft til ábyrgðar 

menntastofnanna í þessu samhengi (Tinto, 1975). 

Í grein eftir Tinto sem birt var í Journal of Higher Education árið 1982 fjallar um það 

hve erfitt sé að skilja og greina brottfall til fulls, við sögu koma einnig takmarkanir sem 

rannsóknir á því viðfangsefni búa við. Í greininni kemur fram að varlega þurfi að fara í að 

byggja nýjar rannsóknir á eldri kenningum, hvaða áttir skuli framlengja og þróa. Þar 

gagnrýnir Tinto einnig sína eiginn kenningu frá 1975 og telur upp helstu vankanta, sem 

að séu þá helst, vöntun á sundurliðun á nemendum sem hætta í námi að eigin vali og 

hinna sem ekki stóðust kröfur skólans. Né sé tekið tillit til fjárhagslega þáttarins við 

brottfall nemenda. Telur Tinto að mikilvægt sé að viðurkenna ágalla kenningarinnar og 

þeirra staðreyndar að ekki fáist útskýring á öllum breytum sem við koma brottfalli frá 

námi (Tinto, 1982). 

Í annarri grein sem birt var árið 1993 í sama blaði og hér að ofan bendir Tinto á að 

þrátt fyrir að áform nemenda þurfi að vera skýr og tryggð við skólann til staðar til að 

markvissum vinnubrögðum megi ná í upphafi náms. Þá hafi formleg og óformleg 

samskipti enn meiri áhrif á framvindu náms. Erfiðleikastig á milli framhaldsskóla og 

háskóla er einnig að mati Tinto hjalli sem nemendur eiga erfitt með að yfirstíga og getur 

þessi hjalli í mörgum tilfellum orðið að óyfirstíganlegri hindrun (Tinto, 1993). 

 

2.1.2 Ytri þættir 

John P. Bean (1980) setti fram aðra mikilvæga kenningu um brottfall úr námi árið 1980, 

þar sem megin áherslan er lögð á ytri þætti, stuðing frá fjölskyldu einstaklinga á 

námstímanum, fyrri námsárangur, aðstæður á vinnumarkaði osvfr. Telur Bean að 

ávinningur nemenda við atvinnuleit sé helsti áhrifavaldur brottfalls frá námi á hærri 

stigum. 

Bean uppfærði kenningu sína árið 1982 og er rannsóknin þá að mestu byggð upp á 

kenningu Price (1977) um starfsmannaveltu, þannig telur Bean að nálgast megi þá ytri 

áhrifaþætti sem að skipta máli við brottfall frá námi og hafi þessum þáttum ekki verið 
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gerð næg skil í fyrri rannsóknum. Bean gagnrýnir kenningu Tinto frá 1975 sem fjallað er 

um hér að ofan þar sem taka þurfi tillit til bæði innri og ytri áhrifaþátta, sé sá vankantur 

á kenningu Tinto að svo hafi ekki verið (Bean, 1982).  

Þátttakendur í rannskókn Bean eru hvítir einhleypir nýnemar á aldrinum 23 ára og 

yngri í fullu námi, rannsóknin er gerð í Ameríku árið 1982. Helsta breyting Bean er að 

ekki er litið svo á að áætlanir nemenda stjórni ekki eingöngu hegðun, heldur skapi 

viðhorf áætlanir sem svo í framhaldinu stjórna hegðun. Einnig voru allar breytur mjög 

skýrar en áður hafði verið reynt að fara í kringum það sem að rannsakandinn var 

virkilega að skoða, til að reyna að koma í veg fyrir litun  þátttakenda, en fyrir vikið var 

erfitt að fá greina góð svör við mikilvægum spurningum (Bean, 1982). 

Samkvæmt kenningu Bean þá eru minni líkur á brottfalli þegar að nemendur hafa 

lokið fyrsta ári  og meiri líkur eru þá að sama skapi á því að nemendur ljúki náminu að 

fullu þegar að þeim árangri er náð. Félagslegar aðstæður skipta miklu máli þá helst 

menntun foreldra og fjárhagur, sem og aðstæður vinnumarkaðar á þeim tíma. Tryggð 

nemanda við háskólann er mikilvægur þáttur og skýr markmið nemenda hafa mikið um 

það að segja hvort nemandinn ljúki ætluðu námi. Bean telur að nemendur muni alltaf 

vega og meta ávinnig sinn af því að vera í skóla í stað þess að vera úti á 

vinnumarkaðinum. Samskipti við samnemendur og kennara hafa einungis óbeináhrif á 

brottfall nemenda samkvæmt kenningu Bean (1982; 1985). 

 

2.2 Meistaranámsritgerðir 

2.2.1 MS-ritgerð Kolbrúnar Evu Sigurjónsdóttur 

Námstengd hvatning. Hvað hvetur háskólanema á Íslandi í námi? Fjallar um hvata 

háskólanema á Íslandi, kom hún út í Febrúar 2012. Telur Kolbrún Eva að bæði innri- og 

ytri hvatar séu gott tæki til að koma í veg fyrir brottfall í háskólum hérlendis. Rannsóknin 

leiddi í ljós að innri hvatar væru nemum mun mikilvægari en ytri, bendir Kolbrún Eva á 

mikilvægi þess að skólayfirvöld og kennarar reyni að skapa þannig kennsluumhverfi að 

hægt sé að ýta enn frekar undir þessa innri hvata og draga þannig úr brottfalli frá 

háskólanámi. Telur hún einnig að mikilvægt sé að taka tillit til kynjamuns þar sem að 

kvenkyns háskólanemendur eru enn frekar hvattir með innri hvötum en karlkyns nemar.  
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Rannsóknin var gerð í formi spurnigarkönnunnar á internetinu og þátttakendur voru 

nemendur í Háskólanum á Bifröst, Háskólanum á Akureyri, Háskóla Íslands, Háskólanum 

á Hólum og Landbúnaðarháskóla Íslands. Svarhlutfallið var langminnst hjá Háskóla 

Íslands eða 5,2% á meðan að svarhlutfallið var 25% hjá Háskólanum á Hólum. Innan 

Háskóla Íslands voru flestir svarendur úr Viðskiptafræðideild eða 13,9%. Til að mæta 

þessum mun var gert próf fyrir alla þátttakendur, sem leiddi í ljós að lítil skipting var á 

milli þeirra atriða sem efst voru á lista yfir hvatningu hjá nemendum á milli skóla. 

Áhugavert náms- og verkefni var það sem skipti nemendur mestu máli, þar á eftir komu 

atvinnumöguleikar að loknu námi, uppbyggileg gagnrýni og viðurkenning fyrir vel unnin 

verk sem og skýr tilgangur með námsefni og verkefnum. Allt eru þetta atriði sem að 

koma úr innra starfi háskóla og ætti því að vera góðir möguleikar að vinna á þessum 

vanda (Kolbrún Eva Sigurjónsdóttir, 2012). 

 

2.2.2 „Ég ætla að klára þetta, það er málið“  

Er tilillinn á MA-ritgerð Hrafnhildar V. Kjartansdóttur náms- og starfsráðgjafa við HÍ sem 

kom út í júní árið 2010. Var markmið hennar að fá innsýn inn í hug þeirra einstaklinga 

sem horfið hafa frá háskólanámi á seinna stigi náms. Viðtal var tekið við sjö einstaklinga 

sem að hurfu frá námi þegar fáum einingum var ólokið og áttu fimm þeirra einungis eftir 

BA-ritgerðirnar. Voru allir þátttakendur fyrrum nemendur á hug- og félagsvísindasviði 

HÍ. Helstu niðurstöður eru þær að þessir einstaklingar höfðu lagt litla sem enga hugsun í 

val á námsefni, markmið þeirra voru óskýr í upphafi náms, allir viðmælendurnir höfðu 

að eigin mati óagaðar námsvenjur. Helstu erfiðleikarnir voru skipulagning á tíma 

viðmælanda bæði í náminu almennt sem og við BA-ritgerðarskrifin, illa gekk einnig að 

samræma námið við fjölskyldulíf og vinnu. Var það upplifun þessara einstaklinga að þeir 

hafi ekki fengið nægilegar leiðbeiningar varðandi ferlið við BA-ritgerðarskrif sín. Allir 

viðmælendur voru ósáttir við að hafa ekki lokið námi sínu og höfðu hug á að fara aftur í 

skóla og ljúka verkefni sínu. 

Vonast Hrafnhildur til þess að þessi niðurstaða geti hjálpað HÍ við að framfylgja 

stefnu sinni um að draga úr brottfalli við skólann sem sett var árið 2006, fyrir árin 2006-

2011. Fram kemur í ritgerð hennar að brottfall sé hlutfallslega meira hjá HÍ en öðrum 
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skólum á Íslandi sem og það sem eðlilegt telst erlendis.  Þrátt fyrir ólíkann bakgrunn þá 

voru allir viðmælendurnir sammála um að upplifun í starfi var ánægjuleg en töldu 

þátttakendurnir þó að möguleikar á framhaldsnámi væru mjög skertir þar sem að BA-

námi væri ekki lokið. Vegna þeirrar staðreyndar að hafa flosnað úr námi hafa 

þátttakendurnir neikvæða sjálfsmynd og vantrú á því að getað klárað þetta verkefni, því 

lengra sem líður því erfiðari verður sú tilhugsun að setjast aftur á skólabekk (Hrafnhildur 

V. Kjartansdóttir, 2010). 

 

2.3 Skýrslur á vegum Háskóla Íslands 

2.3.1 Félagsvísindastofnun 

Könnun á meðal skráðra nemenda Háskóla Íslands sem hætt hafa námi sem kom út í 

maí árið 2008 og var gerð af Heiði Hrund Jónsdóttur og Friðriki H. Jónssyni fyrir 

Félagsvísindastofnun HÍ var ætlað að greina ástæður brottfalls nemenda skólans, 

könnunin náði til skráðra nemenda HÍ á árunum 2003 til 2006 sem hættu höfðu námi.  

Fram kom að helstu niðurstöður nefndarinnar voru að flestir höfðu góða hugmynd 

um innihald námsins við innritun, meirihluti taldi sig hafa góðann undirbúning fyrir 

háskólanám og stór hluti sinnir vinnu með náminu eða sem nam 63% af heildinni. Þrír af 

hverjum fjórum sem horfið höfðu frá námi í HÍ höfðu hafið nám aftur eða höfðu 

áætlanir um að fara aftur í nám, af þeim hópi hugðist einn af hverjum fimm hefja aftur 

nám við HÍ. Hlutfallslega flestir höfðu hætt námi vegna þess að skólinn hefði ekki staðist 

væntingar, aðrar mikilvægar ástæður voru t.d. persónuleg vandamál hvort sem var 

fjárhagsleg eða önnur. Samskiptaleysi við kennara utan kennslustunda, fjöldi nemenda í 

áföngum sem og sæmræming við barnauppeldi og fjölskyldulíf voru einnig töluvert 

algengar ástæður fyrir brottfalli nemenda. Skýringum nemenda mátti skipta í þrennt:  

Áhrif skólans, Frammistaða í náminu og Áhugi á náminu. Áhrif skólans var sá þáttur sem  

hlutfallslega réði mestu um ákvarðanir nemendanna eða 29,3% og gefur það góða 

ástæðu til að skoða þessi mál enn frekar (Friðrik H. Jónsson og Hreiður Hrund jónsdóttir, 

2008). 
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2.3.2 Skýrsla á vegum háskólaráðs 

Skýrsla nefndar um inntöku nýnema og aðgerðir gegn brottfalli úr námi kom út í júní 

2008, var nefndin stofnuð í þeim tilgangi að fylgja eftir stefnu HÍ 2006 – 2011 (Háskóli 

Íslands, 2006), var meginhlutverk hennar að gera úttekt á brottfalli nemenda við HÍ, 

greina ástæður þess og koma með tillögur að úrbótum. Nefndina skipuðu þau Róbert H. 

Haraldsson prófessor við hugvísindadeild, Arnfríður Ólafsdóttir deildarstjóri 

Námsráðgjafar, Dagný Ósk Aradóttir formaður stúdentaráðs 2007-2008, Friðrik H. 

Jónsson prófessor við félagsvísindadeild, Gestur Guðmundsson prófessor við 

Kennaraháskóla Íslands, Kristín S. Færset skrifsstofustjóri Nemendaskrár og Magnús D. 

Baldursson gæðastjóri HÍ (Háskóli Íslands, 2008). 

Brottfall nemenda HÍ frá námi er samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunnar það mesta 

sem gerist hér á landi sem og telst hátt á alþjóðlegum mælikvarða (Ríkisendurskoðun, 

júní 2007). Það gerði nefndinni erfitt fyrir hversu erfitt var að nálgast áreiðanleg gögn 

um brottfall og telur hún ljóst að lítill árangur muni nást fyrr en úr þessum vanda hefur 

verið unnið. Ein af ástæðum þessara erfiðleika stafar af hönnun nemendaskrár sem er 

hönnuð að því að halda utan um námsframvindu nemenda en ekki sem upplýsingaveita. 

Mikill munur er á deildum þegar skoðað var eftirlit með námsframvindu nemenda og 

nokkrar deildir innan HÍ hafa engar reglur um eftirlit með námsframvindu. Stjórnendur í 

mörgum deildum telja sig ekki hafa mannafla til að sinna upplýsingasöfnun um brottfall 

nemenda né námsframvindu þeirra og þar með talin er Viðskiptafræðideildin. Var það 

niðurstaða nefndarinnar að tölur bendi til þess að mikill fjöldi þeirra sem hurfu frá námi 

við HÍ á þessum tíma sæki nú nám í öðrum skólum (Háskóli Íslands, 2008). 

Fyrsta árs brottfall er hlutfallslega mest hjá hug- og félagsvísindasviðum HÍ, á þeim 

sviðum sem námið er í fastara formi mælist mun minna brottfall. Það er niðustaða 

nefndarinnar til að viðhalda skilvirkni innan HÍ þurfi að draga úr brottfalli og bæta 

námsframvindu. Einnig telur nefndin að gera þurfi sérstaka úttekt á brottfalli síðar á 

námsferlinum eða hjá þeim sem hafa lokið 45 einingum eða fleiri, því mikill munur sé á 

skráningarbrottfalli og brottfalli nemenda sem lokið hafa stórum hluta námseininga eða 

jafnvel öllu nema lokaritgerð. 

Höfuðáherslur nefndarinnar til úrbóta voru þessar: 
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1. „Skilgreina þarf kennitölur um brottfall og námsframvindu nemenda sem gerðar 

eru aðgengilegar öllum starfsmönnum og stjórnendum skólans.“ 

2. „Vinna má gegn brottfalli með marksvissu og samstilltu átaki kennara og 

stjórnenda þá helst á fyrstu tveimur misserum náms.“  

3. „Samræma þarf reglur um námsframvindu og setja skýrari reglur hvernig þeim sé 

fylgt eftir.“ 

4. „Skilgreina þarf betur hverjir beri ábyrgð á aðgerðum gegn brottfalli og almennu 

eftirliti með námsframvindu.“  

(Háskóli Íslands, 2008) 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum var beitt í þessari rannsókn og náði 

rannsóknin til viðskiptafræðinemenda í grunnnámi HÍ á þriðja- eða lokanámsári til BS-

gráðu. Spurningalisti var lagður fyrir nemendur og teknar voru saman helstu 

niðurstöður. Að könnunni lokinni voru tekin viðtöl við þrjá einstaklinga úr þessum sama 

hópi, var tilgangur þeirra að fá nánari innsýn á upplifun og viðhorfi nemenda. Einnig 

voru tekin viðtöl við þrjá umsjónarmenn BA- eða BS-ritgerða innan Félagsvísindasviðs HÍ. 

Tilgangur þessara viðtala var að gefa rannsakanda betri sýn á mismunandi skipulagi sem 

við hefst innan sviða Félagsvísinda á  lokaritgerðarskrifum.  

Réttmæti og áreiðanleiki rannsókna er mikilvægur þáttur, skiptir því miklu máli að 

velja þær rannsóknaraðferðir sem best henta fyrirfram afmörkuðu viðfangsefni. Með 

réttmæti (validity) er átt við að þær mælingar sem gerðar eru séu í öllum tilfellum að 

mæla það sem þeim var ætlað að mæla. Sérstaklega reynir á þetta í eigindlegum 

rannsóknum, því þar er það algjörlega í höndum rannsakanda að meta og túlka það sem 

fram kemur t.d. í viðtölum og setja þær uppýsingar fram á sem trúverðugasta máta. Mat 

á áreiðanleika (reliability) fæst með samanburði við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á samskonar viðfangsefni eða í tenglslum við nákomið viðfangsefni 

(Henderson,Morris og Fitz-Gibbon, 1987). 

Eins og fram kemur í inngangi er tilgangur þessarar rannsóknar að leitast eftir 

upplifun viðskiptafræðinemanda á BS-ritgerðarskrifunum og kanna viðhorf þeirra og 

væntingar til núverandi skipulags Viðskiptafræðideildarinnar á lokaverkefninu. 

Rannsóknarspurningin er: Hvaða áhrif hefur skipulag Viðskiptarfræðideildarinnar á BS-

ritgerðarskrifum á upplifun nemenda sem og möguleika þeirra til að ljúka verkefninu. 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. 

Fyrst er almenn umfjöllun um megindlega og eigindlega aðferðafræði. Síðan verður 

greint frá vali á þátttakendum sem og framkvæmd og gagnaöflun rannsóknarinnar. Að 

lokum verður fjallað um úrvinnslu þeirra gagna. 
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3.1 Megindleg rannsóknaraðferð 

Megindlegar rannsóknir (quantitative) byggjast á tölulegum rannsóknum í mælanlegu 

eða teljanlegu formi. Viðfangsefnið er fyrirfram staðlað og er þessi tegund af 

rannsóknum yfirleitt framkvæmd í formi spurningalista sem dreift er á smærri sem 

stærri viðmiðunarhópa á pappír eða tölvutæku formi. Spurningalistar teljast góð leið til 

að ná fram afstöðu og viðhorfi ákveðins hóps á afmörkuðu viðfangsefni. Spurningar í 

könnunum sem þessum geta verið með mismunandi formi og skiptast þær í opnar 

og/eða lokaðar spurningar. Opnar spurningar (open response questions) gefa 

þátttakendum tækifæri til að svara spurningum á skriflegu formi og lokaðar spurningar 

(closed response questions) geta verið með mismunandi hætti og má þá helst nefna: 

mikilvægisspurningar (ranking scales), val á milli tveggja breytna (two way) eða 

fjölvalsspurningar (multiple-choice) þar sem nokkrir mismunandi valmöguleikar geta 

verið í boði, þessir svarmöguleikar eru alltaf fyrirfram ákveðnir og gefa þátttakendum 

ekki færi til að koma með nánari útskýringar. Helstu form fjölvalsspurninga eru 

raðkvarði (ordinale scale), það er svarkvarði með mismunandi gildum t.d. mjög vel, vel, 

hlutlaus, illa, mjög illa, nafnkvarði (nominal scale) setur þátttakendur í ákveðna flokka 

t.d. augnlitur og jafnbilakvarðar (interval scale) þar sem jafnt bil er á milli allra 

svarmöguleika. Megindlegar rannsóknir eru einnig oft notaðar til að finna meðaltal 

(mean) og dreifni (variance) innan ákveðins hóps sem og fylgni (correlation) á milli hópa 

(Hoyle, Harris og Judd, 2002).  

Helsti kostur þessara aðferðar er talinn vera að henni fylgir lítill kostnaður fyrir 

rannsakendur einnig dregur þessi nálgun úr hlutdrægni af hálfu rannsakanda við svörun. 

Þegar um stærri úrtök er að ræða, sem og nafnleynd, þá teljast þátttakendur líklegri til 

sannsögli, þar sem ekki er hægt að rekja svörun beint til ákveðinna einstaklinga.  

Þessi aðferð gerir rannsakanda fært að setja fram ályktanir sem yfirfæra má á úrtakið, 

sem studdar eru af lýsandi tölfræði (descriptive statistics) og útreikningum á t.d 

hlutfallslegum muni (relative difference) á niðurstöðum sem bæði er hægt að setja fram 

í myndum og orðum eða marktækiprófunum (statistica significance test) (Hoyle o.fl., 

2002). 

Eins og í öðrum aðferðum hefur þessi rannsóknaraðferð sína vankanta og má þá helst 

nefna að svarhlutfall er oft lágt og getur reynst erfitt að ná til þess fjölda sem óskað er 
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eftir. Lágt svarhlutfall dregur úr marktæki og erfitt er að staðhæfa út frá slíkum 

niðurstöðum. Hlutfall svörunar úrtaksins er ekki það eina sem getur dregið úr marktæki, 

heldur þarf að velja rétta úrtakið samviskusamlega að vel athuguðu máli. Einnig þarf að 

vanda gerð rannsóknaspurninga til að koma í veg fyrir hlutdrægni rannsakanda, sem og 

mögulegri mistúlkun þátttakenda á spurningum (Hoyle o.fl., 2002). 

 

3.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknir (qualitative) fara fram í eigin persónu (face to face). Þær byggjast 

á eigindlegum upplýsingum og telst sú aðferð henta vel þegar öðlast skal skilnings á 

reynslu, aðstæðum eða hegðun þeirra einstaklinga sem rannsóknin nær yfir, en ekki til 

að draga ályktanir.  

Viðtöl eru algengasta form þessarar rannsóknaraðferðar og hentar sérstaklega vel 

þegar skoða á nánar viðhorf eða upplifanir einstaklinga í ákveðnum hópum. Margir telja 

að þetta sé ein af algengustu aðferðunum við eigindlegar rannsóknir. Nánari skilgreining 

á viðtali (interview) er þegar tveir aðilar hittast, skiptast á upplýsingum og hugmyndum í 

gegnum spurningar og svör, eða munnleg samskipti milli rannsakanda og viðmælanda á 

ákveðnu viðfangsefni (Esterberg, 2002). Við val á þátttakendum skiptir miklu máli að 

viðmælendur hafi góðan skilning á viðfangsefninu, séu meðvitaðir um eigin viðhorf og 

upplifanir og síðast en ekki síst líklegir til að segja satt og rétt frá í frásögnum sínum 

(Henderson o.fl., 1987).  

Einstaklingsviðtöl geta verið lokuð, hálf-opin eða opin og fer það eftir því hversu 

formleg viðtölin eru og hversu mikla stjórn rannsakandinn vill hafa á samtalinu. Á öðrum 

endanum eru lokuð viðtöl (structured interviews) þar sem rannsakandi stjórnar 

samtalinu algjörlega, allar spurningar eru í föstu formi og viðtalið er alltaf tekið við sömu 

kringumstæður. Öfugt við þetta eru opin (unstructured interviews) viðtöl þar sem 

viðmælandi stjórnar samtalinu algjörlega og engar fyrirfram ákveðnar spurningar eru til 

staðar. Hálf-opin viðtöl (in-depth interviews) er svo millivegur þessara tveggja aðferða 

hér að ofan. Í þeim er markmiðið að skoða viðfangsefnið í víðara samhengi. 

Viðmælandanum gefst færi á að tjá skoðanir sínar og viðhorf í eigin orðum og er það sú 

aðferð sem notuð var í þessari rannsókn. Þessi tegund af viðtölum er talin gefa góðan 
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árangur, þar sem að ákveðnar spurningar eru fyrirfram ákveðnar til grundvallar en 

einnig gefst viðmælendum tækifæri til að koma öðrum sjónarmiðum sínum á framfæri. 

Þessi aðferð færir því rannsakandanum oftar en ekki dýpri skilning á upplifunum og 

skoðunum rannsóknarhópsins (Esterberg, 2002). 

Helstu vankantar eigindlegra rannsókna eru tvíþættir. Annars vegar að þessi aðferð 

er tímafrek og þar af leiðandi ekki hentug fyrir stærri rannsóknarhópa, hinsvegar er 

hætta á að rannsakandi liti svörun viðmælanda með sínum eigin skoðunum eða að 

viðmælandi reyni að gefa þau svör sem að hann telur að rannsakandi sé að leitast eftir. 

Hér skiptir miklu máli að rannsakandi sé vel meðvitaður um þátttöku sína í viðtalinu og 

haldi hlutleysi sínu, jafnframt þarf rannsakandi að gæta að orðalagi og líkamstjáningu 

sinni á meðan viðtali stendur (Henderson o.fl., 1987). 

 

3.3 Val á Þátttakendum 

Notað var hentugleikaúrtak í þessari rannsókn. Hentugleikaúrtak (convenience 

sampling) er þegar að úrtak er valið vegna þess að það er aðgengilegt og heppilegt. 

Þessi gerð úrtaka er mikið notuð þegar álykta á um tengsl á milli breytna (variables), en 

varasamt getur verið að alhæfa út frá því um úrtakið. Þetta form af úrtaki getur þó gefið 

góðar vísbendingar um ráðandi viðhorf innan ákveðins hóps (Henderson o.fl., 1987).  

 Þátttakendur í megindlegu könnunninni voru þriðja árs nemar í viðskiptafræðideild 

HÍ sem einnig voru skráðir í BS-ritgerðarskrif vorið 2012, alls taldi þessi hópur 103 

einstaklinga. Eigindlega könnunin náði til þriggja nemanda úr fyrrnefndum nemendahóp 

og einnig þriggja umsjónarmanna lokaverkefna ólíkra deilda innan Félagsvísindasviðs. 

Deildirnar sem um ræðir eru Viðskiptafræðideild, Félagsráðgjafadeild og að lokum 

þjóðfræðiskor úr Félags- og mannvísindadeild (Háskóli Íslands, 2012). 

Viðskiptafræðideildin var óhjákvæmilegt val þar sem að rannsóknin snýr að nemendum 

þeirrar deildar, hinar tvær urðu fyrir valinu eftir að rannsakandi hafði kynnt sér ólíka 

starfshætti á lokaritgerðum innan Félagsvísindasviðs og þóttu heppilegar til viðmiðunar. 

Fjörtíu og fjórir af eitthundrað og þremur viðskiptafræðinemum sem uppfylltu allar 

kröfur svöruðu spurningum listans. Er það tæplega helmingur eða 42,7 % af 

heildarúrtaki. Við tölfræðilega úrvinnslu megindlegra gagna kom í ljós að kynjaskipting 
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þátttakenda var hlutfallslega ójöfn eða 66,7% konur á móti 33,3% karla. Mikill meirihluti 

þeirra voru á aldrinum 20-24 ára og var þessi hópur um 75% af heildar þátttakendum. 

Kynjaskiptingin í viðtölunum við nemenda voru tvær konur og einn karlmaður, sömu 

skiptingu er að finna hjá umsjónarmönnunum. 

 

3.4 Framkvæmd og gagnaöflun 

Spurningalista var dreift til þátttakenda á útprentuðu formi, þar sem rannsakandi taldi 

betri líkur á að fá góða svörun með því móti þar sem mikið af könnunum rignir yfir 

þátttakendur, sem og aðra nemendur HÍ, á þessum tíma árs í tölvupósti. Einnig er með 

þessu formi hægt að mæta þeim vankanti spurningalista sem áður kom fram s.s 

mögulegum misskilning þátttakanda á einhverjum spurningum listans. 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir nemendur var í heild sinni 12 spurningar og voru 

svarmöguleikar ýmist tvívalsspurningar t.d. þegar spurt var um kyn þátttakenda, 

fjölvalsspurningar á raðvalskvarða t.d. þegar spurt var um viðhorf þeirra eða svörun í 

skriflegu formi. Í fyrri hluta spurningalistans (spurningar 1-6) var spurt um 

bakgrunnsbreytur td. Kyn, aldur og búsetu. Seinnihlutinn (spurningar 7-12) kannar 

viðhorf þátttakenda til núverandi skipulags og utanumhalds á BS-ritgerðarskrifum í 

Viðskiptafræðideild og einnig gefst þátttakendum kostur á að koma á framfæri sínum 

hugmyndum og tillögum að úrbótum með skriflegum svörum.  

Viðtöl við alla þátttakendur voru í formi opinna-einstaklingsviðtala og fólust í því að 

lagt var upp með fyrirfram ákveðnar spurningar um viðhorf og skoðanir á skipulagi og 

utanumhaldi á lokaritgerðum, möguleika nemenda á para- og einstaklings ritgerðum 

sem og öðrum þáttum sem koma almennt að þessu verkefni. Sama áhersla var hjá öllum 

þátttakendum en þó var nálgunin hjá nemendum og umsjónarmönnum með ólíku formi 

(sjá viðauka 3). 

Við gagnasöfnun var eins og áður hefur komið fram notast við bæði megindlegar- og 

eigindlegar rannsóknaraðferðir, byggist þessi rannsókn upp á mælingum á upplifun og 

viðhorfi þátttakenda úr fyrrnefndum hópi. Bæði í formi spurningalista sem og með hálf-

opnum viðtölum. Hálf-opin viðtöl voru einnig tekin við áðurnefnda umsjónarmenn. Fóru 

þessar rannsóknir fram á tímabilinu febrúar til apríl 2012. 
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Þar sem að tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf og upplifun 

viðskiptafræðinemenda þá mun frumbreytan (independent variable), eða sú breyta sem 

talin er hafa áhrif á aðra breytur vera spurningin „Hvernig finnst þér vera haldið utan um 

BS-ritgerðarskrif þín“. Hinar spurningarnar eru þá sem kallast fylgibreytur (dependent 

variables). Með því að skoða þessar breytur saman er hægt að sjá hvort að til staðar séu 

tengsl milli ákveðinna breytna og þá hvar helstu tengingar sé að finna (Hoyle o.fl., 2002).  

Takmarkanir þessar rannsóknar eru þær að kynjahlutfall er ekki jafnt og verður leitast 

við að mæta þessum muni með nánari greiningum á svörum með tilliti til kynjanna. 

Þessi könnun er gerð sem partur af BS-ritgerð og eru tengsl rannsakanda við efnið því 

óhjákvæmilega mjög mikil. Þessum fyrirvara verður mætt með aukinni meðvitund 

rannsakanda um að kannanir og ritgerðir eigi ekki að endurspegla eigin skoðanir og lögð 

verður áhersla á að horfa á viðfangsefnið með hlutlausum augum. 

 

3.5 Úrvinnsla gagna  

Þegar að söfnun gagna var lokið voru niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar teknar 

saman í tveimur hlutum. Sá fyrri var færður inn í tölfræðihluta Excel, það er sá hluti sem 

var í formi lokaðra-spurninga. Úrvinnslan úr þessum gögnum tækifæri á að skoða 

niðurstöður með lýsandi tölfræði og jafnframt greina hlutfallslegan mun sé hann til 

staðar, sem og dreifni, meðaltal, o.s.frv. Einnig er hægt að nýta Excel til að gera gröf 

(graphic charts) og skífurit (pie chart) úr niðurstöðum og gefur það góðar myndrænar 

útskýringar. Svörum seinni hlutans eða opnu-spurningar spurningalistans voru færðar 

inn í Microsoft Word, auðveldar það úrvinnslu, gefur gott utanumhald og eykur 

möguleika rannsakanda á samanburði á skriflegum svörum nemenda við ákveðnum 

spurningum (Hoyle o.fl., 2002). 

Öll einstaklingsviðtöl viðskiptafræðinemenda voru afrituð inn í Microsoft Word og 

svör skoðuð og greind eftir fyrirfram ákveðnum atriðum og var lögð áhersla á að draga 

fram viðhorf, hugmyndir og upplifun hvers og eins þátttakenda og draga þær svo saman 

í niðurstöður. Viðtöl við umsjónarmenn voru einnig afrituð í Microsoft Word, skoðuð, 

greind og voru niðurstöður og tilvitnanir notaðar í umfjöllun um deildirnar þrjár innan 

Félagsvísindasviðs. 



 

24 

 

4 Niðurstöður 

Tilgangur Rannsóknarinnar var að skoða hvernig viðskiptafræðinemendur upplifa 

utanumhald á BS-ritgerðarskrifum sínum, einnig hvort það væri þeim jákvæð eða 

neikvæð upplifun. Lögð var áhersla á núverandi skipulag innan 

Viðskiptafræðideildarinnar á lokaverkefninu og hvort lesa mætti úr svörum nemenda 

þörf fyrir breytingar á núverandi formi. Í þessum kafla verður farið yfir helstu 

niðurstöður og skiptist hann í tvo hluta. 

Í fyrri hlutanum verður gert grein fyrir niðurstöðum úr megindlegu rannsókninni og 

skiptist sá hluti í þrennt, bakgrunnsbreytur, tví- og fjölvalsspurningar og að lokum 

skrifleg svör þátttakenda. Seinni hlutinn gerir grein fyrir niðurstöðum úr eigindlegu 

rannsókninni og skiptist sá hluti í tvennt, samantekt á niðurstöðum úr viðtölum við 

nemendur úr fyrrnefndu úrtaki og og þar á eftir verður gert grein fyrir skipulagi hverrar 

deildar innan Félagsvísindasviðs sem um ræðir fyrir sig. 

 

4.1 Megindleg rannsókn 

Helmingur spurningalistans eða sex spurningarnar af tólf voru tví- eða fjölvalsspurningar 

(sjá viðauka 1), var svörun við þeim mjög góð eða 100 % og mikið samræmi er að finna í 

svörun þátttakenda. Færri þátttakendur svöruðu hinum hluta spurningalistans en voru 

þær spurningar í skriflegu svarformi, þar sem að nemendur gátu komið sínum 

skoðunum nánar á framfæri sem og tillögum að úrbótum. Einnig var mikið samræmi á 

milli þátttakenda í skriflegum svörum. Þar af leiðandi má draga ýmsar ályktanir út frá 

þessum niðurstöðum. Hér að neðan verður farið yfir spurningarnarlistann og gert verður 

grein fyrir helstu niðurstöðum. 

4.1.1 Bakgrunnsbreytur 

Bakgrunnsbreytur geta hjálpað við greiningu á mismunandi skoðunum þátttakenda, sjá 

má með þessum breytum hvort hlutfallslegur munur eða fylgni sé á hópum eftir 

bakgrunni þátttakenda og hafi þannig áhrif á skoðanir þeirra.  
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Eins og áður hefur komið fram var kynjaskipting þátttakenda ójöfn og var 68,2% 

svarenda konur en einungis 31,8% karlar og gaf það ástæðu til að skoða niðurstöður 

einnig með tilliti til kyns þátttakenda og verður það gert með helstu breytur. 

Við greiningu á aldri þátttakenda var notaður fimmskiptur raðkvarði, gert var ráð fyrir 

því að yngstu nemendurnir væru á aldrinum 20-24 ára og þeir elstu 40 ára og eldri. 

Stærsti hluti þátttakenda 

voru á aldrinum 20-24 

ára eða 79,5 % eins og 

sést á mynd 1. Gefur það 

til kynna að stór hluti 

viðskiptafræðinemenda 

á þriðja ári séu í yngri 

kantinum og flestir þeirra 

hafi farið beint í 

áframhaldandi nám að 

framhaldsskóla loknum.  

Allir þátttakendurnir að einum undanskyldum koma frá höfuðborgarsvæðinu og að 

meðaltali hafa þátttakendurnir lokið 142 ECTS einingum og stefna 84,1% þeirra á að 

útskrifast annað hvort á vor- eða haustmisseri árið 2012. Meðaleinkunn þátttakenda var 

sett upp á jafnbilakvarða og skiptist þannig að enginn þátttakenda var með 

meðaleinkunn undir 5 en 61,4% þeirra voru á bilinu 5 - 7,49 og hin 38,6% voru á bilinu 

7,5 – 10. Þegar að meðaleinkunn var skoðuð eftir kyni þá var niðurstaðan sú hjá 

konunum að helmingur þeirra eða 50%  féllu í hvorn hópinn fyrir sig. Meirihluti karla eða 

86,7% var á bilinu 5 -7,49, er því meðaleinkunn þessara kvenna hlutfallslega hærri en 

karlanna. 

Að lokum var skoðuð skiptingin á milli þátttakenda í 6- og 12 ECTS eininga 

lokaritgerðum, hlutfallið á milli þessa tveggja flokka var mjög svipað, 47,7% þátttakenda 

voru skráðir 6 ECTS eininga lokaritgerðir og 52,3% voru skráðir 12 ECTS eininga 

lokaritgerðir. 

 

Mynd 1 Aldursskipting þátttakenda 
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4.1.2 Niðurstöður tví- eða fjölvalsspurninga  

Frumbreyta spurningalistans var spurningin „Hvernig finnst þér Viðskiptafræðideildin 

halda utan um BS-ritgerðarskrif þín“, valmöguleikarnir voru á fimmskiptum raðkvarða 

og var útkoman þessi: 

1. 0% þátttakenda svaraði mjög vel 

2.  13,6% þátttakenda svaraði vel eða 6 einstaklingar  

3. 47,7% þátttakenda svaraði hlutlaus eða 21 einstaklingar 

4. 31,8 % þátttakenda svaraði illa eða 14 einstaklingar 

5. 6,8% þátttakenda svaraði mjög illa eða 3 einstaklingar 

 

 

 

Eins og vel sést á mynd 2 þá merktu flestir þátttakendur við valmöguleikann 

„hlutlaus“ og þar á eftir fylgdi valmöguleikinn „illa“. Telur rannsakandi þó að betur megi 

skoða þá sem merktu við hlutlausa valmöguleikann og verður því gerð nánari skil hér að 

Mynd 2 Viðhorf þátttakenda til utanumhalds 
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neðan. Einungis sex þátttakendur af fjörtíu og fjórum merktu við valmöguleikann „vel“ 

og enginn merkti við „mjög vel“ af öllum hópnum. 

Eins og fram kom hér að 

ofan svaraði stórt hlutfall 

þátttakenda að þeir væru 

hlutlausir og var sá hópur 

skoðaður sérstaklega. Við 

nánari skoðun kom í ljós að 

mikill meirihluti þessa hóps 

hafði þó mikið um 

skipulagið að segja  í 

skriflegu svörunum 

sínum og var það í 

öllum tilvikum tillögur þeirra að úrbótum.  Skiptingu hópsins má sjá á mynd 3. 

 

Sem dæmi um tillögur þessara þátttakenda má nefna: 

„Kynningarfundurinn ætti að vera fyrr á misserinu og fleiri skipulagðir fundir haldnir í 

áfanganum.“ 

„Meira eftirlit ætti að vera með framgangi nemenda og kostur ætti að vera á því að vera 

fleiri saman í ritgerð.“ 

Með þessu er ljóst að stór hluti þessa hóps eða 66,7 % hafa skoðun á því sem betur 

mætti fara og ætla má að þessir þátttakendur séu þar af leiðandi ekki sáttir við 

núverandi skipulag. Ef skipta ætti þessum þátttakendum í tvo hópa: „sáttur við 

núverandi skipulag“ og „ósáttur við núverandi skipulag“ þá sést að stærri hluti þessa 

þátttakenda fellur í hóp ósáttra eða því sem nemur hverjum tveimur af þremur 

þátttakendum. Þegar teknir eru saman þeir sem svöruðu jákvætt á spurningalistanum 

„vel“ eða „mjög vel“ og hluti þeirra hlutlausu sem falla í hóp sáttra þá er skiptingin sú að 

13 þátttakendur af 44 teljast sáttir eða 29,5% og 31 þátttakandi eða 70,5% myndu þá 

teljast ósáttir við skipulag námskeiðsins í núverandi formi.  

Mynd 3 Hlutfall þeirra sem voru hlutlausir en komu með tillögur að úrbótum 
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Áhugavert er að skoða muninn á skoðunum þátttakenda sem skráðir eru í 6- eða 12 

eininga lokaverkefni þar sem telja má að mikill stærðar munur sé til staðar á milli 

þessara verkefna.           

Á mynd 4 má sjá 

skiptingu þeirra sem 

skráðir eru í 6 ECTS 

eininga ritgerðir og svör 

þeirra eru ekki afgerandi 

ólík því sem áður hefur 

komið fram hér að ofan. 

Mesti munurinn liggur í 

því að 4,7% fleiri 

þátttakenda í þessum 

hóp merkja við valmöguleikann „hlutlausir“ við spurningunni um viðhorf þátttakenda til 

utanumshalds, innan við 1% aukning er hjá þeim sem svara “vel“ og 1,5% aukning er 

einnig hjá þeim sem svara „illa“ en enginn í þessum hóp valdi valmöguleikann „mjög 

illa“. Sömu útkomu var að finna hjá 12 ECTS eininga hópnum og ekki var mikill munur á 

svörum þeirra frá heildarútkomunni. Sé þessi skipting skoðuð með tilliti til kyns þá er 

56,7% kvenna í 12 ECTS eininga ritgerðum á móti 42,9% hjá körlunum. Af þeim tuttugu 

og þremur sem eru að skrifa 12 ECTS eininga ritgerð eru þrír sem telja utanumhaldið 

vera gott, tveir karlmenn og ein kona. Gefur þessi svörun til kynna að mjög lítill munur 

sé á skoðunum nemenda í 6 og 12 ECTS eininga ritgerðum, svo ætla má að stærð 

verkefnissins hafi ekki afgerandi áhrif á álit nemenda af hvorugu kyni. 

 

Þegar viðhorf nemenda eru skoðuð eftir meðaleinkunn þá kemur fram þó nokkur 

munur á hópunum, eins og áður hefur komið fram þá féllu þátttakendur í tvo hópa sá 

fyrri með meðaleinkunn á bilinu 5-7,49 og sá síðari á bilinu 7,5–10. Eins og sjá má á 

myndunum 5 og 6 þá er sá hópur sem hefur hærri meðaleinkunn eða á bilinu 7,5–10 

ósáttari við utanumhaldið á BS-ritgerðarskrifunum eða alls 11,8% úr þeim hópi merkir 

við valmöguleikann „mjög illa“ á meðan einungis 3,7% af lægri hópnum þar sem 

meðaleinkunnin er á bilinu 5-7,49 merkir við þann möguleika“. Sömuleiðis eru fleiri úr 

Mynd 4 Viðhorf þátttakenda skráðum í 6 ECTS eininga BS-ritgerðir á utanumhaldi 
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hærri hópnum sem svarar „illa“ eða 35,3 % á móti 29,6% hjá lægri hópnum. Hópurinn 

með hærri meðaleinkunnina er 

að  sama móti með lægri 

hlutföll í „hlutlaus“ og „vel“. 

Gefa þessar niðurstöður 

sterklega til kynna að 

meðaleinkunnir hafi töluverð 

áhrif á viðhorf þátttakenda 

gagnvart utanumhaldi sem og 

skipulagi deildarinnar á 

námskeiðinu.  

Hlutfallsleg kynjaskipting á 

meðaleinkunnum þátttakenda 

er sú að konurnar eru að 

meðaltali oftar með hærri 

meðaleinkunnir. Af sautján 

þátttakendum með 

meðaleinkunnina í hærra bilinu 

eða 7,5-10 eru einungis tveir 

karlmenn og má því af þessum 

tölum telja að konurnar séu 

ósáttari við skipulagið og utanumhaldið en karlarnir. Þetta er fyrsta merkið um 

greinanlegan mun á kynjaskiptingu þátttakenda. 

 

4.1.3 Niðurstöður skriflegra svara 

Sem hluti af megindlegu könnunni voru einnig spurningar þar sem að þátttakendum 

gafst færi á að koma með nánari útskýringar á upplifunum sínum og skoðunum á 

skipulagi við BS-ritgerðarskrif þeirra innan Viðskiptarfræðideildarinnar. Almennt var góð 

þátttaka í þessum hluta og voru svör þátttakenda að mörgu leyti svipuð, þannig 

mögulegt er að draga saman þau atriði sem þátttakendum var efst í huga.  

Mynd 6 Viðhorf nemenda eftir meðaleinkun 7,5-10   

Mynd 5 Viðhorf nemenda eftir meðaleinkun 5-7,49 
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Greinilega kom fram að bæta þurfi almennt skipulagningu á BS-ritgerðarskrifum 

innan Viðskiptafræðideildarinnar. Af öllum þátttakendum nýttu 72,7% sér þann 

möguleika að koma sínu áliti á framfæri með þessum hætti þar af 10 karlmenn og 23 

konur og er það í góðu samræmi við heildarskiptinguna. Hér á eftir munu svör 

þátttakenda við þessum hluta vera tekin saman og greind spurningu fyrir spurningu. 

Spurning 9: „Ef að þú mættir breyta einhverju í skipulaginu á áfanganum lokaverkefni, 

hvað yrði það þá ?“  

Svör við þessari spurningu voru ótvíræð, kom sú skoðun svarenda skýrt fram að 

undirbúningur á lokaverkefninu þurfi að byrja fyrr og þá jafnvel á haustmisseri þriðja árs. 

Töldu svarendur að kynningarfundurinn sem haldinn var í lok janúar á vormisseri 2012 

hefði átt að vera haldinn fyrr á misserinu og einnig að meiri eftirfylgni vantaði í 

námskeiðið. Hugmyndir svarenda á mögulegri eftirfylgni voru fyrirfram ákveðnir 

skiladagar á ákveðnum hlutum verkefnisins. Einnig voru margir svarendur sammála um 

að aðferðafræði ætti að vera skyldunámskeið og samkvæmt samtali mínu við Þóru H. 

Christiansen umsjónarmanns lokaverkefnis í Viðskiptafræðideildinni er nú þegar búið að 

breyta þessu atriði. Aðstoð við val á ritgerðarefni kemur oft fram í svörum þessara 

spurningar og telja svarendur að Viðskiptafræðideildin þurfi að veita nemendum sínum 

meiri stuðning við val á efni. Einnig kom það fram að svarendur töldu að takmarkað 

aðgengi væri að fyrirtækjum í atvinnulífinu, því erfiðlega hafi gengið hjá mörgum að fá 

fyrirtæki í samstarf vegna ritgerðarskrifa þeirra. Einnig eru leiðbeinendur eins ólíkir og 

þeir eru margir. Það er mat svarenda að hlutverk leiðbeinanda þurfi að vera betur 

skilgreint og skýrari reglur ættu að vera til staðar um þetta hlutverk, þar sem allmargir 

svarendu höfðu átt í erfiðleikum með að ná sambandi við leiðbeinanda sinn og kunna 

ekki rétti sínum skil. 

Spurningar tíu og ellefu snéru að skoðunum þátttakenda á einstaklings-, par- eða 

hópritgerðum og þeim forsendum sem búa að þeim skoðunum. Voru þær svo hljóðandi:  

Spurning 10: „Telur þú að það ætti að vera möguleiki á því að vera fleiri en einn við 

hverja BS-ritgerð og ef svo er hve margir?“ 

Spurning 11: „Hvaða forsendur liggja að baki þeirri skoðun þinni?“  
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Rúmlega helmingur svarenda eða 56,8% telja að það ætti að standa nemendum til 

boða að velja á milli hóp-, par- eða einstaklingsritgerða en þó var mikill meirihluti þessa 

hóps einungis hlynntir einstaklings- eða parritgerðum. Hlutfall þeirra svarenda sem 

einungis eru hlynntir einstaklingsritgerðum var 43,2%. 

Kynjaskipting á skoðunum svarenda á þessum þætti var veruleg og voru karlkyns 

svarendur mun hlynntari einstaklings ritgerðum en konur. Eins og sjá má má á mynd 7 

þá var 64,3% karlkyns 

svarenda hlynntir einungis 

einstaklingsverkefnum.  

En það hlutfall var einungis 

33,3% hjá kvenkyns 

svarendum. Það er því ljóst 

að stórt hlutfall kvenkyns 

svarenda eða 66,7% vilja 

eiga valmöguleika á því að 

skrifa BS-ritgerðina hvort 

sem er í formi par- eða einstaklingsritgerða, á móti aðeins 35,7% karlkyns svarenda. Þær 

forsendur sem að svarendur gáfu fyrir mögulegu vali á hópritgerðarskrifum voru 

breytilegar. Þá kom helst fram að hópverkefni hefðu verið mjög algeng á undanförnum 

þremur árum í Viðskiptarfræðideildinni. Töldu svarendur að þessu væri best að mæta 

með valmöguleikum á nemendafjölda með hverja BS-ritgerð eða að öðrum kosti þyrfti 

að fjölga einstaklingsverkefnum á námstímanum. Einnig var það mat margra svarenda 

að þegar einstaklingar vinna saman að verkefni fáist dýpri skilningur á efninu, ólík 

sjónarmið einstaklinga skapi umræðu og viðfangsefninu yrði með þessu móti gerð skil 

frá víðara sjónarhorni. Að lokum var það hvatningin sem að svarendum fannst vanta við 

einstaklingsskrif. 

Tólfta og síðasta spurningin var opin og bauð þátttakendum að koma öðrum 

sjónarmiðum sínum á framfæri, sem dæmi um svör má nefna: 

„Tímafrekt, þungt, erfitt að finna efni og fyrirtæki til að vinna. Margt sem þarf að halda 

betur um.“ 

Mynd 7 Hlutfallsleg skipting á viðhorfi karla til hóp- einstaklingsritgerða 
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„Finnst ég Palli einn í heiminum. Leiðbeinandi svarar seint og illa tölvupóstum frá mér. 

Hefði viljað fá meiri stuðning.“ 

„Finnst hún [BS-ritgerðin] svo sem ekki þjóna neinum tilgangi, ætti frekar að hafa fag í 

staðinn.“ 

„Aðferðafræði ætti að vera kennd öllum á fyrsta misseri til að nemendur hafi lært og 

tileinkað sér akademísk vinnubrögð.“ 

„Er lítið byrjuð að huga á ritgerðinni minni en fæ þó alltaf hroll þegar að mér verður 

hugsað til þeirrar smíði því ég hef enga hugmynd hvað ég á að skrifa um.“ 

„Bara gaman að fást við ritgerð sem tekur til áhugasviðs manns.“ 

Í flest öllum tilvikum voru svarendur spurningalistans frekar neikvæðir gangvart upplifun 

sinni á ritgerðarskrifunum, utanumhaldi og skipulagi námskeiðsins. Er það góð ábending 

um að skoða ætti skipulag á BS-ritgerðarskrifum í Viðskiptafræðideildinni með aðlögun 

að mismunandi þörfum einstaklinga í huga, aldri þeirra nemenda sem námið sækja sem 

og með tilliti til kynjamismuns.  

 

4.2 Eigindleg rannsókn 

Eins og áður hefur komið fram var eigindlega rannsóknin gerð með hálf-opnum viðtölum 

við þrjá nemendur úr úrtakshóp nemenda og þrjá umsjónarmenn BS-ritgerða þriggja 

ólíkra deilda innan Félagsvísindasviðs HÍ. Hér að neðan verður farið í helstu niðurstöður 

úr einstaklingsviðtölum og skipulag lokaverkefna hverrar deildar fyrir sig skoðað. Þar 

sem að um hálf-opin viðtöl er að ræða voru fyrirfram ákveðnar spurningar fyrir báða 

hópa notaðar til grundvallar (sjá viðauka 2). 

 

4.2.1 Nemendur 

Fyrir viðtalið voru nemendum gert grein fyrir að því fylgdi nafnleynd og mun hér 

einungis vera gefið upp staðsetningu viðtals, kyn og meðaleinkunn viðmælanda. Fyrsti 

viðmælandi minn var karlmaður og tók hann á móti mér á vinnustofu sinni þann 28. 
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mars, daginn eftir eða þann 29.mars hitti ég annann viðmælandann minn og var það 

kvenmaður og hittumst við á heimili hennar, að lokum hitti ég þriðja og síðasta 

viðmælanda minn í Ht-104 í HÍ þann 16.apríl og var það einnig kvenmaður. 

Meðaleinkunn beggja kvennana er á bilinu 7,5 – 10 en karlmannsins er á bilinu 5 – 7,49.  

 

4.2.1.1 Val á ritgerðarefni og leiðbeinanda 

Tveir af viðmælendum mínum höfðu ákveðið ritgerðarefnin sín með góðum fyrirvara 

eða vel rúmlega ári áður vormisseri 2012 hófst en þrátt fyrir það þá voru verkefnin ekki 

komin langt á veg. Sá þriðji hafði ákveðið viðfangsefnið snemma á námstímanum en 

náði ekki að afmarka sig fyrr en á haustmisseri 2011 en var hann komin lengra á veg 

með verkið og taldi hann sig vera búinn með rúmlega tvo þriðju af ritgerðinni.  

Val á leiðbeinanda var fyrstu tveimur viðmælendunum auðvelt þar sem hugmyndin 

að verkefninu hafði verið þeim ofarlega í huga í langann tíma, voru þeir einnig mjög 

sáttir við val sitt og töldu leiðbeinanda sinn hafa vera til staðar þegar á reyndi. Val þeirra 

var byggt á eigin mati enda voru þeir kunnugir þeim og höfðu setið fleiri en eitt 

námskeið hjá þessum einstaklingum, tengdist sérhæfing þessa einstaklinga 

ritgerðarefnum þeirra beint og var það megin ástæðan fyrir vali þessara beggja 

viðmælanda. Sá þriðji hafði ekki sömu sögu að segja af samskiptum sínum við 

leiðbeinanda sinn, þessi einstaklingur þekkti ekkert til viðkomandi leiðbeinanda og valdi 

hann eingöngu út frá ábendingu frá samnemanda sínum. Sem dæmi af samskiptum við 

leiðbeinanda sinn sagði viðmælandinn: 

Okkar samskipti hófust þannig að ég sendi honum[leiðbeinandanum] nokkra 

tölvupósta með fyrirspurnum en fékk engin svör, það endaði með því að ég mætti 

leiðbeinandanum mínum á göngum skólans og gat fengið einhver svör. Svo þegar 

að ég var búin með um tvo þriðju af ritgerðinni fannst mér ég þurfa staðfestingu á 

því að ég væri á réttri leið með það sem komið var og var stopp með framhaldið, 

var ekki viss hvert ég ætti að stefna, það var að styttast í fyrri lokaskilin og sem áður 

var lítið um svör. Tveim sólahringum eftir að ég sendi póstinn fékk ég loksins svar 

um að hann gæti hitt mig en ætlaði að vera í sambandi við mig síðar um það 

hvenær það yrði. Þurfti ég að ganga margoft á eftir tímasetningunni en svar kom 

átta dögum eftir upphaflega póstinn frá mér. 

Var upplifun þessa einstaklings á ritgerðarskrifunum mjög slæm og skiptir það greinilega 

nemandann miklu máli að getað treyst á þann stuðning sem leiðbeinendum er ætlað að 
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veita þeim við verkefnið. Áhuga- og virðingarleysið sem leiðbeinandinn sýndi 

viðkomandi nemanda var mjög letjandi og hafði nemandinn þá tilfiningu að ritgerðin 

væri í huga hans ómerkilegur pappír. Að mati þessa einstaklings er bráð þörf fyrir skýrari 

skilgreiningu á ábyrgð og hlutverki leiðbeinanda sem og tilætluðum vinnubrögðum 

þeirra.  

 

4.2.1.2 Skipulag BS-ritgerðarinnar og ábendingar viðmælanda 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að almennt mætti betur gera með  

skipulagningu og utanumhaldið við BS-ritgerðarskrifin innan Viðskiptafræðideildarinnar 

og voru skoðanir þeirra að mörgu leiti samhljóða þó áherslur þeirra hafi verið ólíkar á 

sumum sviðum. Það kom sterklega fram hjá öllum þremur viðmælendunum mínum að 

mikill skortur sé á utanumhaldi á ritgerðarskrifum þeirra og mikilvægt sé að breytingar 

yrðu gerðar á núverandi skipulagi. Sem dæmi um umsagnir þeirra má nefna: 

„Það vantar fleiri fasta skiladaga yfir misserið.“ 

„Leyfa tvo saman með ritgerð eða auka fjölda einstaklingsverkefna.“ 

„Hlutverk leiðbeinanda þarf að vera vel skilgreint og ljóst öllum viðkomandi.“ 

„Utanumhald er almennt ekki gott og bæta þarf tengslin við atvinnulífið.“ 

„Aðgreining á sviðum innan Viðskiptafræðideildarinnar ætti að byrja fyrr á 

námstímanum.“ 

„Lokaprófin skarast of mikið á við lokaskil ritgerðarinnar.“ 

Öll voru þau sammála um að auka þurfi við skiladagsetningar í BS-ritgerðarferlinu, var 

hugmynd þeirra allra að gott væri að hafa þrjá fasta skiladaga þar sem fyrirfram 

ákveðnum hluta af ritgerðinni væri skilað. Einnig að það þurfi að koma skýrara fram að 

hin eiginlegu skil eru ekki við útgefinn lokadag. Þar sem drögum að lokaútgáfu 

ritgerðarinnar skal skila til leiðbeinanda tíu dögum fyrir lokaskila dag. Þetta gefur 

leiðbeinendum þann tíma sem þeir þurfa til að yfirfara verkið fyrir lokaskilin. Töldu þau 

að þessi aukning á föstum skiladögum myndi skila þeim þeirri hvatningu sem að hafi oft 
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á tíðum hafi vantað við skrifin, því stundum hafi verið erfitt að koma sér af stað og langt 

væri í lokaskiladaginn. Fram kom jafnframt hjá viðmælendum að þeir væru ósáttir við að 

lokaskiladagsetning ritgerðarinnar skuli ekki koma fram á próftöflu vormisseris og 

þekktu þau til samnemanda sem væru skráðir í lokapróf sama dag og á lokaskiladegi BS-

ritgerða eða 3.maí. 

Fjöldi hópverkefna á námstímanum var öllum viðmælendum mjög ofarlega í huga og 

var það einróma svar að samræma þarf verkefnin á námstímanum við það að allar BS-

ritgerðir innan deildarinnar séu einstaklingsverkefni. Telja þau sig illa undirbúin til að 

mæta þessu stóra verkefni á eigin spýtur, þar sem áherslan á námstímanum hafi verið 

að mjög miklu leyti á hópverkefni og fá námskeið þar sem krafist sé að nemendur geri  

meðalstór einstaklingsverkefni. Þeirra lausn á þessum vanda var tvíþætt, annars vegar 

að auka þurfi einstaklingsverkefni eða gefa nemendum svigrúm til að skrifa ritgerðina 

tveir til þrír saman í hóp. Það kom einnig fram að með hópastarfi myndist hvatning og 

stuðningur til að koma verkefninu af stað, oft væri þörf til að skiptast á skoðunum þegar 

að stórum verkefnum kemur og töldu þau sig getað farið dýpra í efnið með þessu móti. 

Samkvæmt viðmælendum mínum þá þarfa að efla tengsl HÍ við atvinnulífið, er það 

mjög takmarkað í dag og gerir það nemendum erfitt fyrir þegar til stendur að gera 

raunhæf verkefni sem krefst samstarfs við fyrirtæki með ákveðna starfsemi eða á 

ákveðnum markaði sem standi til að skoða. Sjá má ummæli eins þeirra hér að neðan. 

Tengslanet við atvinnulífið gefur nemendum tækifæri til að vinna raunhæf verkefni 

hvort sem að um BS-ritgerð eða önnur verkefni sé um að ræða eður ei. Þessi 

möguleiki gæti skilað nemandanum leið inn í það fyrirtæki sem hann hefur áhuga á 

að vinna hjá og ef vel gengur með þá gæti þetta skilað nemdanum atvinnutilboði, 

þetta er mikið gert í erlendum skólum og hefur reynst þeim vel. 

Hér að ofan má sjá að það er mat þessa einstaklings að margir háskólar setja mikla vinnu 

við uppbyggingu tengslanets við atvinnulífið og töldu allir viðmælendurnir mínir að mikil 

nauðsyn sá á að efla þennan þátt. Það gæti komið bæði nemendum og fyrirtækinu sem 

unnið er með til góða og jafnframt sé það hagur HÍ að bæta þennann þátt þar sem þetta 

tengslanet myndi auka samkeppnishæfni skólans á markaði á sama tíma. 

BS-náminu í Viðskiptafræði er skipt niður á fjögur kjörsvið, Fjármál, Markaðsfræði og 

alþjóðaviðskipti, Reiknishald og að lokum Stjórnun og forysta. Aðgreining þessara fjögra 
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sviða hefst þó ekki fyrr en á þriðja og síðasta árinu (Háskóli Íslands, 2012). Telja tveir af 

viðmælendum mínum að sérhæfingin þurfi að hefjast miklu fyrr á námstímanum. Væri 

það nemendum góð hvatning að þurfa að huga að áhugasviði sínu fyrr og hægt væri að 

fara dýpra í efni hvers sviðs fyrir sig með nemendum. Töldu þau einnig að þetta gæti 

aðstoðað nemendur við að velja sér efni í lokaritgerð tímalega. Í framhaldi af umræðum 

um sérhæfingu kom það jafnframt fram að þessar breytingar gætu haft í för með sér 

þann möguleika fyrir Viðskiptafræðideildina að skipta lokaverkefninu niður á heilt 

skólaár eða tvö misseri, væri það góð leið til að dreifa því álagi sem oft fylgir BS-

ritgerðarskrifum nemenda í fullu námi. 

 

4.2.2 Umsjónarmenn BS-ritgerða 

Eins og áður hefur komið fram voru tekin viðtöl við umsjónarmenn þriggja deilda innan 

Félagsvísindasviðs HÍ og eru þeir úr Viðskiptafræðideild, Félagsráðgjafadeild og 

Þjóðfræðiskor innan Félags- og mannvísindadeildar. Eru þessi viðtöl hálf-opin eins og hjá 

fyrri viðtalshópnum og tilgangur þessa viðtala er að fá sjónarmið umsjónarmanna á 

skipulag hverrar deildar fyrir sig á námskeiðinu Lokaverkefni, einnig fá nánari útskýringar 

á forsendum þess. 

 

4.2.2.1 Þjóðfræðiskor 

Þjóðfræðiskor hefur á undanförnum árum verið að skoða hvernig megi með góðu móti 

koma til móts við þarfir nemenda við BA-ritgerðarskrif og hafa Jón Þór Pétursson og 

Júlíana Þóra Magnúsdóttir unnið að þessu efni. 

Lokaverkefnis áfanginn kallast Smíðaverkstæði BA-ritgerða, mjög ákveðinn rammi er 

utan um áfangann og mikil áhersla er lögð á að skipuleggja vel vinnu nemenda við 

ritgerðarsmíðina. Fyrirfram ákveðnir skiladagar eru bæði ljósir nemendum sem og 

leiðbeinendum. Nær áfanginn yfir heilt skólaár og hefst strax á hausmisseri. Sjá má á 

kennsluáætlun (viðauka 3) að kennslutímar er einu sinni í viku og er skyldumæting í þá 

tíma þar sem að einkunn byggist á mætingu og verkefnavinnu. Strax í fyrsta tíma á 

haustmisseri eiga nemendur að gera grein fyrir því efni sem að þeir hyggjast skrifa um 

og koma með ósk um leiðbeinanda, í framhaldinu er hver tími með fyrirfram ákveðið 
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viðfangsefni og tekið er á öllum helstu þáttum ritgerðarskrifa. Á vormisseri eru 

áframhaldandi tímar einu sinni í viku, þar sem nemendum gefst tækifæri til að hitta 

umsjónarmenn áfangans og aðra nemendur í sömu sporum.  

Hér má sjá samantekt á tímasetningum Þjóðfræðiskorar (viðauki 1) fyrir vormisseri 

2012: 

 Þriðjudagur 10. janúar. Skrif komast á skrið.  

 Þriðjudagur 24. Janúar. Fyrsta kafla skilað. 

 Þriðjudagur 7. febrúar. Öðrum kafla skilað. 

 Þriðjudagur 21. febrúar. Þriðja kafla skilað. 

 Þriðjudagur 6. mars. Niðurstöðukafla skilað. 

 Þriðjudagur 20. mars. Inngangi skilað. 

 Þriðjudagur 10. apríl. Farið verður í frágang. 

 Þriðjudagur 24. apríl. Lokaskil.  

 

Eins og sjá má á þessari upptalningu er utanumhaldið í Þjóðfræðiskor mjög mikið og 

kjósi nemendur að fylgja þessari uppsetningu ættu ritgerðarskrifin að hefjast tímanlega, 

jafnt og þétt álag er yfir allt skólaárið. 

Viðtal var tekið við Jón Þór Pétursson stundakennara og doktorsnema við 

Þjóðfræðiskor HÍ, annan umsjónarmann áfangans til að fá nánari innsýn inn í ferlið. 

Hittumst við þann 4.apríl 2012 í fundaraðstöðu Viðskiptafræðideildarinnar á 2.hæð í 

Gimli. Hófst vinna þeirra að þessu verkefni á vormisseri árið 2011 en þá var allt ferlið á 

einu misseri, reyndist það ekki nógu gott og var því ákveðið að skipta áfanganum á tvö 

misseri. Með þessu móti átti að hvetja nemendur til að byrja á BA-verkefninu fyrr og 

deila álaginu á heilt skólaár. 

Farið var af stað í þessar breytingar á skipulagi lokaverkefnisins þar sem mikil aukning 

var á aðsókn í Þjóðfræðiskor, allt að 70% aukning á stuttum tíma. Telur Jón Þór að 

aukningu þessa megi að hluta til rekja til bankahrunsins árið 2008, eins og sjá má á 

orðum hans hér að neðan: 
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„Sprenging varð í aðsókn í Þjóðfræði, eins ótrúlegt og það kannski hljómar. Gömlu 

góðu gildin kikkuðu hressilega inn í bankahruninu.“ 

Starfsmenn skorarinnar eru fáir eða einn Prófessor, einn Dósent og tveir Aðjúnktar, var 

álagið á þessu starfsmönnum mjög mikið og voru þeir jafnvel að leiðbeina mörgum 

einstaklingum á sama tíma. Með að straumlínulaga ferlið að BA-ritgerðinni væri hægt að 

koma á móts við þetta aukna álag. Markmiðið með þessum breytingum var tvíþætt, 

annars vegar að halda nemendum á áætlun til að mæta miklu brottfalli í lokaritgerð og 

hins vegar myndi þessi aukna leiðbeining skila betri köflum til leiðbeinenda og auðvelda 

þannig vinnu þeirra. 

Að mati Jóns Þórs gekk fyrra misserið mjög vel en færri mættu í tímanna á vormisseri 

en vonast var eftir. Farið var af stað með verkefnið með góðum ásetningi en kannski var 

ekki tekið nægilegt tillit til mannlegaþáttarins við uppsetninguna. Þar sem fólk hefur 

tilhneigingu til að fresta verkefnum fram á síðasta dag, hafi nemendur ekki viljað mæta í 

tíma ef verkefni þeirra var komið á eftir áætlum. Að mati Jóns Þórs er ein stærsta 

ástæða fyrir brottfalli í ritgerðarsmíðinni sú að verkefnið vaxi nemendum í augum og 

þeir hætti vegna þess að þeir byrji of seint eða gefast upp á miðri leið þar sem að þeir 

sjái ekki ljósið við enda ganganna. Sé ritgerðin brotin niður í hluta og nemendum takist 

að hugsa hana sem mörg lítil verkefni sem leysa þurfi gæti þessari hindrun verið mætt 

en þó þarf að vera til ákveðinn sveigjanleiki á þessu formi. Einnig fá nemendur þá fyrr 

endurgjöf á vinnu sína og tækifæri til að leiðrétta eða breyta því sem þarf í hverjum 

kafla. Nemendur eiga oft erfitt með að einbeita sér að ritgerðarsmíðinni með öðru námi 

og margir kjósa að skrifa hana að sumri. En taka þarf tillit til að sá tími getur reynst 

leiðbeinendum erfiður þar sem þeir séu oft að gera rannsóknir á þessum tíma eða vilji 

einfaldlega taka sitt sumarfrí. 

Aðspurður um ábyrgð á verkefninu segir Jón Þór að óhjákvæmilega sé hún til staðar 

hjá báðum aðilum. Leiðbeinandanum ber að leiðbeina nemandanum í rétta átt og koma 

með ábendingar um hvað betur megi fara en nemandanum ber að sækjast eftir þessum 

leiðbeiningum og hafa frumkvæði að vinnunni. Jón Þór telur æskilegt að hægt væri að 

bjóða upp á námskeið fyrir leiðbeinendur innan HÍ og kynningu á kennsluháttum sem 

hafa nýst í stórum verkefnum sem þessum. 
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Þjóðfræðin leggur mikla áherslu á einstaklingsverkefni í náminu og meiri hluti stærri 

skilaverkefna nemenda er á því formi, þar af leiðandi er það í eðlilegu framhaldi að BA-

ritgerðir skorarinnar séu það einnig. Það er mikill sigur fyrir hvern og einn einstakling að 

ljúka BA-ritgerð og mikill lærdómur fólgin í því ferli að mati Jóns Þórs. En þessu fylgir 

óhjákvæmilega fræðilegur einmanaleiki, einstaklingar verða oft blindir á eigin texta og 

skortur sé á umræðum.  

Skorin hefur aðgang að öllum gögnum um útkomur síðustu ára og má því á 

auðveldan máta skoða hlutfallslegann mun á brottfalli á milli ára. Í vor mun koma í ljós 

hvort þetta breytta skipulag á BA-ritgerðar áfanganum skili ásættanlegum árangri en Jón 

Þór telur að um helmingur upprunalegs skráningarfjölda muni ná að ljúka verkinu.  

 

4.2.2.2 Félagsráðgjafadeild 

Félagsráðgjafadeildin er einnig með gott skipulag í föstum skorðum og fyrirfram 

ákveðna skiladaga á BA-ritgerðarskrifum nemenda sinna og leiðbeinanda þeirra, þó nær 

námskeiðið einungis yfir eitt misseri eins og algengara er hjá flestum deilda innan HÍ. 

Ólíkt því sem sem viðgengst í Þjóðfræðinni eru ekki fyrirfram ákveðnir fastir 

kennslutímar í þessu námskeiði innan Félagsráðgjafardeildarinnar, meiri áhersla er lögð 

á þrjá fyrirfram ákveðna skiladaga sem bæði nemendur og 

leiðbeinendur/umsjónarmenn vinna eftir. Nemendur mæta í upphafi misseris á fund 

með verkefnastjóra kennslumála og við lok misseris til að skerpa á reglum varðandi 

uppsetningu, vinnubrögð og frágang. Hver nemandi í þessari deild fær ekki aðeins 

úthlutað leiðbeinanda heldur einnig umsjónarmanni.  

Hér fyrir neðan má sjá nánari skilgreiningu á hlutverkaskiptum þeirra:  

„Hlutverk umsjónarmanns er að vera í ábyrgð fyrir verkið fyrir hönd deildar, 

umsjónarmaður stýrir verkinu í samstarfi við leiðbeinanda og hefur lokaorð vegna 

ritgerðarinnar. Umsjónarmaður gætir þess að öllum kröfum sé fullnægt.“ 

 

„Hlutverk leiðbeinanda er að vera ráðgefandi sérfræðingur á vettvangi sem fyrst og 

fremst leiðbeinir nemandanum efnislega“  (Háskóli Íslands, 2012). 
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Samantekt á tímasetningum úr kennsluáætlun Félagsráðgjafardeildarinnar fyrir 

vormisseri 2012 (viðauki 4) er sem hér segir: 

 10. janúar 2012: Lokadagur umsókna vegna BA ritgerða á vormisseri, efnistök 
og leiðbeinandi. 

 Vikan 10.-14 . janúar: Fundur með verkefnisstjóra. 

 Vikan 17.-21. janúar: Fundur með umsjónarmanni og leiðbeinanda, vinna að 
BA ritgerð hefst. 

 Vikan 24.-28. janúar: Skil á bindandi verk- og tímaáætlun til leiðbeinanda. 

 Vikan 7.-25. febrúar: Skil á fyrsta uppkasti að ritgerð til leiðbeinanda. 

 Vikan 28.febrúar - 11. mars: Leiðbeinandi fer yfir fyrsta uppkast að ritgerð. 

 Vikan 28. mars til - 8.apríl: Nemandi skilar lokadrögum til leiðbeinanda og 
umsjónarmanns. 

 Vikan 11. -23. apríl: Leiðbeinandi skilar nemenda tilbaka lokadrögum. 
Verkefnisstjóri hittir nemendur á fundi og fer yfir atriði varðandi frágang. 

 02.maí 2012: Skil á lokaeintaki til deildar. 

 

Allar dagsetningarnar eru ófrávíkjandi ber leiðbeinanda/umsjónarmanni sem og 

nemanda að virða þá reglu deildarinnar. Fram kemur í viðtali við Ásdísi Ýr Arnardóttur 

verkefnastjóra kennslumála í stjórnsýslu deildarinnar, hefur þetta skipulag reynst vel og 

menningin sé sú innan deildarinnar að tímaskil séu til að fylgja þeim og sé þeim fylgt í 

öllum tilvikum. Viðtalið var tekið þann 4.apríl 2012 í fundaraðstöðu 

Félagsráðgjafardeildar á 1.hæð í  Gimli.  

„Þetta byrjaði í raun þannig að við vorum komin með allt of marga nemendur, allt of 

fáa kennara, ég var ein á skrifstofunni og það var allt að springa.“ 

Þessi orð Ásdísar Ýrar útskýra mjög vel hvers vegna árið 2009 var farið í uppstokkun á 

skipulagi við BA-ritgerðarskrif innan Félagsráðgjafadeildarinnar. Hugmyndin hennar var 

að gera þetta vel og spara tíma hjá bæði nemendum og kennurum, taka ferlið föstum 

tökum og fá á sama tíma betri verkefni frá nemendum. Ásdís Ýr hefur unnið hjá HÍ í sex 

ár og þar af fjögur innan Félagsráðgjafardeildarinnar.  
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Ferlið við BA-ritgerðarskrif á vormisseri hefst í raun á haustmisseri, þar sem 

nemendur þurfa að leggja fram óskir um umsjónarmann/leiðbeinanda í enda þess 

misseris, eins og áður kom fram fær nemandi úhlutað umsjónarmanni, þá kennara við 

deildina og leiðbeinanda sem er ráðinn af vettvangi í flestum tilvikum. Á þeim tíma þarf 

að koma fram hvaða efni nemendur ætli sér að skrifa um svo hægt sé að taka tillit til 

þess við úthlutun og er krafa gerð um það að þeir hafi að lágmarki lokið 120 ECTS 

einingum. Úthlutanir eru unnar í sameiningu af deildarforseta og öðrum kennurum 

deildarinnar en nemendur geta ekki valið sér umsjónarmann/leiðbeinanda í 

Félagsráðgjafardeildinni. Hverjum og einum nemanda er úthlutað þessum einstaklingum 

út frá rannsóknarsviði kennara/leiðbeinanda, fjölda tíma og yfirvinnustundum en reynt 

er að mæta óskum nemenda að hverju sinni. 

Þegar að vinnunni hér að ofan er lokið fá nemendur senda tilkynningu um úthlutun 

sína og er þeim bent á að setja sig í samband við viðkomandi einstaklinga. Í framhaldi af 

þessu gera nemendur verk- og tímaáætlun og er hún bindandi. Verk- og tímaáætlunin er 

unnin eftir ákveðnu formi og uppsetningi hennar ekki algjörlega í höndum nemanda. 

Fastir skiladagar á ákveðnum hlutum verksins skulu að lágmarki vera þrír á fyrirfram 

ákveðnum vikum en það er nemandanna að ákveða nákvæma dagsetningu á sínum 

skilum og þá hafa leiðbeinendurnir ákveðinn tíma til að skila yfirferð sinni og 

athugasemdum. Þegar umsjónamaður/leiðbeinandi hefur samþykkt áætlanirnar eru 

þessar dagsetningar bindandi og ber öllum aðilum að virða þær. Með þessu móti eru 

allir aðilar með skýra mynd af hlutverki sínu og ábyrgðum. 

Einum mánuði fyrir lokaskiladag ritgerðarinnar eru skylduskil á lokadrögum, á þeim 

tíma skal verkið vera að fullu klárað og tilbúið að hálfu nemanda. Umsjónarmaðurinn 

metur hvort verkið sé ásættanlegt og kemur með loka athugasemdir. Er hér verið að 

koma í veg fyrir að skil á BA-ritgerðinni og lokaprófum í öðrum námskeiðum skarist á og 

valdi nemendum óþarfa álagi á því erfiða tímabili, einnig er próftafla þriðja árs nemenda 

sniðin sérstaklega að skiladegi BA-ritgerðar. Nemandinn hefur góðan tíma til að yfirfara 

loka athugasemdirnar og laga það sem laga þarf á góðum tíma fyrir fyrsta próf, sjái 

nemandi sér ekki fært að ná þessari tímasetningu getur hann byrjað að einbeita sé að 

prófum annara námskeiða. Þeir nemendur sem ekki ná að uppfylla þessa kröfu geta átt 

það á hættu að ná ekki að útskrifast á þeim tíma sem ætlað var, þar sem hinir sem skila 
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á settum degi eru settir í forgang. Óvíst er að leiðbeinandi hafi nægan tíma til að fara yfir 

verkefni sem skilað er eftir þessa tímasetningu. Deildin leggur út með það að þeir 

nemendur sem virða ekki þessa kröfu deildarinnar útskrifist ekki á áætluðum tíma og 

skilaboðin til nemenda eru mjög skýr. Telur Ásdís Ýr að þetta fyrirkomulag hafi virkað 

mjög hvetjandi á nemendur enda sé það mjög sjaldgæft að þeir sem skráðir séu í 

námskeiðið og ætla sér að ljúka því, skili ekki inn verkefninu fyrir þennan tíma.  

Þar sem að fyrirkomulagið um leiðbeinendur er ólíkt hér en í öðrum deildum sem 

skoðaðar voru er ábyrgðinni skipt á milli þriggja einstaklinga. Nemandinn hefur ábyrgð á 

því að hafa frumkvæðið og framkvæma verkefnið, leiðbeinandinn hefur eftirlits og 

leiðbeinandi ábyrgð og umsjónarmaðurinn ber faglegu ábyrgðina gagnvart skólanum. 

Skil á milli leiðbeinanda og umsjónarmanns geta þó verið fljótandi og fer það eftir 

einstaklingum hverju sinni hvernig verkaskipting er, en í grófum dráttum er hún eins og 

hér er lýst. Það er krafa deildarinnar að einungis séu ráðnir einstaklingar af vettvangi til 

starfa sem leiðbeinendur og að þeir hafi meistarapróf, nema annað sé sérstaklega 

rökstutt. Þessum einstaklingum stendur ekki til boða að sækja námskeið í leiðbeiningu 

en litið er svo á að reynsla þeirra í eigin námi og ritgerðarskrifum skili þeim nægri 

reynslu á þessu sviði, vinnuferli þeirra er einnig mjög vel skilgreint. Einnig er litið svo á 

að umsjónarmenn hafi ákveðið leiðbeiningarhlutverk gagnvart leiðbeinanda og séu þeim 

til halds og traust ef þurfa þykir.  

Flestir vinna BA-ritgerðir sem einstaklingsverkefni en heimilt er að vinna slíka ritgerð 

sem par en talsverð umræða hefur um slíkt innan deildarinnar, meðal annars vegna 

erfiðleika við mat á vinnuframlagi nemenda og tilgangi þess að skrifa tveir saman. Gefur 

þetta svigrúm nemendum þó möguleika á því að takast á við stærri og flóknari 

viðfangsefni í ritgerðarskrifum sínum. Einstaklings verkefni eru sjaldgæf á námstímanum 

og er ástæðan sú að með hópverkefnum fái kennarar námskeiðanna tækifæri til að 

leggja flóknari verkefni fyrir nemendur, einnig sé nauðsynlegt fyrir nemendur að læra að 

vinna í hópastarfi því mikið er um að það fyrirkomulag sé á verkefnum í atvinnulífinu. 

Skráning á gögnum tengdum BA-ritgerðaskrifum fylgja sama skipulagi og er á öðrum 

námskeiðum, notast er við innri vef HÍ „Ugluna“. Námskeiðið er sett inn á vefinn hjá 

hverjum og einum nemenda og einkunnir þeirra síðan færðar inn að verkinu loknu. Gerir 

þetta það að verkum að auðvelt er fyrir Félagsráðgjafadeildina að fylgjast með 
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tölfræðilegum hlutföllum og árangri. Hægt er að setja mælanleg markmið sé útkoman 

ekki ásættanleg. Ásdís Ýr telur að um 80-85% þeirra sem að skrá sig í lokaverkefni hjá 

deildinni nái að ljúka þeim á tilteknum tíma og mætti því telja að brottfall úr BA-

ritgerðum hjá deildinni sé með því lægra sem þekkist innan HÍ. Stór hluti af þessum 

einstaklingum skráir sig í framhaldsnám hjá HÍ og er það mikill fjárhagslegur ávinningur 

fyrir skólann að halda vel utan um nemendur sína og fylgja þeim alla leið. Einnig eru 

reglur deildarinnar skýrar hvað varðar inngöngu í MA nám til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf sem er forsenda þess að starfa sem félagsráðgjafi. Aðeins þeir sem ljúka 

námi í júní eiga möguleika á að sækja um þá námsleið og ekki er í boði að skrifa BA-

ritgerðir að sumri sem hvetur nemendur enn frekar til að ljúka ritgerð á tilsettum tíma.  

 

4.2.2.3 Viðskiptafræðideild 

Skipulagið hjá Viðskiptafræðideildinni er ekki í jafn föstum skorðum eins og hjá áður 

umræddum deildum og ekki er gefin út kennsluáætlun með föstum skiladögum. 

Samkvæmt því sem að hægt var að nálgast á vef deildarinnar og úr mínum eigin gögnum 

þá er þetta það sem ég komst yfir fyrir tímasetningar vormisseris 2012: 

 18.janúar 2012: Kynningarfundur með umsjónamanni lokaritgerða.  

 08.febrúar 2012: Ítrekun á skráningu á leiðbeinanda. 

 24.apríl 2012: Skil á lokauppkasti til leiðbeinanda. 

 3.maí 2012: Lokaskil á ritgerð til deildar. 

Í samanburði við þær deildir sem áður var rætt um er lítið um aðhald með nemendum í 

viðskiptafræði, nemendur eiga að skila leiðbeinanda rannsóknaráætlun og ákveða í 

sameiningu við leiðbeinanda ákveðna skiladaga en þessar kröfur koma þó hvergi fram í 

reglum. Einnig eru leiðbeinendum ekki sett nein tímamörk fyrir endurgjöf á meðan að 

vinnunni stendur. Eins og með hinar deildirnar tók ég viðtal við umsjónarmann með BS-

ritgerðarskrifum í Viðskiptarfræðideildinni, Þóru H. Christiansen Aðjúnkt. Fór viðtalið 

fram þann 4.apríl 2012 á skrifstofu hennar á 2.hæð í Gimli. Þóra hefur starfað hjá HÍ 

síðan árið 1998, byrjaði hún þá sem stundakennari en er nú í fullu starfi hjá skólanum, 
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hún sinnir kennslu tveggja námskeiða í grunnnáminu og eins í mastersnáminu samhliða 

því að hafa umsjón með BS-ritgerðunum.  

 

Ferli nemandans hefst á því að hann skráir sig í lokaritgerð, þar á eftir kemur val á 

efni og leiðbeinanda. Nemendum stendur til boða aðstoð séu þeir óvissir með hvaða 

efni þeir skuli taka og hvaða leiðbeinandi henti því efni, það er þó ekki stór hluti sem að 

nýtir sér þessa aðstoð. Framhaldið fer svo eftir samkomulagi á milli leiðbeinanda og 

nemenda og er mjög misjafnt hversu mikil samskipti eru á milli þessara aðila í hvert sinn. 

Hlutverk leiðbeinanda er ekki skilgreint sem slíkt og eru þeim ekki settar fastar skorður, 

vinnubrögð leiðbeinanda geta því verið mjög ólík. Aðspurð hvort þeim einstaklingum 

sem sinna þessum hlutverkum standi til boða kennsla eða námskeið í leiðbeinslu á 

ritgerðarsmíði, svaraði Þóra neitandi. Ábyrgðin á ritgerðinni skiptist bæði á nemanda og 

leiðbeinanda að mati Þóru. Leiðbeinandinn er ábyrgur fyrir því að gera nemanda grein 

fyrir kröfum sem að þessu verkefni fylgja, sýna stuðning og sinna eftirlitsskyldu sinni. En 

ábyrgðina á framkvæmd verkefnisins er þó á höndum nemandans og þarf hann að sýna 

frumkvæði. 

Eins og fram kom í könnunum hjá þátttakendum úr nemendahópi deildarinnar hér að 

ofan, þá telja margir nemendur að undirbúningurinn að einstaklingsritgerð sé ábótavant 

og ósamræmi sé á verkefnavinnu á námstímanum og BS-ritgerðarskrifum. Ástæður þess 

að ekki sé í boði að skrifa hóp- eða parritgerðir taldi Þóra að það væri að einhverju leyti 

sögulegar ástæður og svona hafi þetta alltaf verið, en þó komi þetta viðfangsefni 

reglulega upp á borð hjá deildinni en hafi alltaf verið hafnað. Telur hún mikilvægt að 

einstaklingar sýni getu til að vinna sjálfstætt að stóru verkefni sem þessu en segir að 

kennurum sé áætlaður of lítill tími í hverju námskeiði til að sinna einstaklingsverkefnum. 

Margir kennarar háskólans eru jafnvel að kenna fleiri en eitt námskeið á hverju misseri 

og er þeim einungis ætlaðar 45 mínútur á hvern nemenda í hverjum áfanga við 

verkefnavinnu. Þetta vandamál er ekki auðleyst þar sem fjárframlög gera ekki ráð fyrir 

þeim tíma sem þarf til að fara yfir svo mörg verkefni í hverju námskeiði fyrir sig. Komst 

Þóra svo að orði: 
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„Það er alltaf verið að reyna að bæta kennsluhætti og þetta [einstaklingsverkefnin] er 

eitthvað sem að allir myndu vilja geta gert en þá værum við bara öll i sjálfboðavinnu.“  

Með þessu er ljóst að ekki er auðvelt að mæta þessum vanda þrátt fyrir velvilja kennara 

og stjórnenda. BS-ritgerðir unnar í hópum gætu að einhverju leyti mætt þessum vanda 

en þeirri lausn fylgja aðrir annmarkar eins og erfitt væri að meta framlag hvers og eins til 

verksins, einnig væri kennslunni ekki sinnt frá öllum hliðum þar sem að sjálfstæð 

vinnubrögð og fjölhæfni eru einstaklingum mikilvæg þegar komið er út á 

vinnumarkaðinn.  

Að lokum var Þóra spurð um það hvort hún hefði aðgang að formlegum úttektum á 

hlutfalli þeirra sem skrá sig í ritgerð og skila henni á „réttum“ tíma og svo var ekki. Því 

má segja að mælanleiki sé ekki til staðar eins og staðan er nú, þó er hægt með töluverðri 

vinnu að nálgast þau gögn sem til þarf. Það var ágiskun Þóru að hlutfall þeirra sem ljúka 

verkefninu tímanlega sé um helmingur af upprunalegum skráningarfjölda. Þóra var mjög 

ánægð með það að þessu verkefni væri gefinn gaumur og kvaðst fá lítið af umsögnum 

eða gagnrýni frá nemendum um þessi málefni. 
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5 Umræða 

Eins og áður hefur komið fram er brottfallshlutfall HÍ töluvert hærra en hjá öðrum 

sambærilegum skólum, gefur það ástæðu til að ætla að skólinn þurfi að taka á þessum 

vanda föstum höndum. Þrátt fyrir að þessi vandi sé talinn vera gríðalegt fjárhagslegt tap 

fyrir skólann sem og samfélagið í heild sinni, þá má ekki horfa framhjá því að þetta 

skaðar jafnframt ímynd skólans. Þessi rannsókn miðast þó einungis við að skoða 

upplifun viðskiptafræðinema skólans á BS-ritgerðarskrifum og miðast umræðan við 

þann úrtakshóp. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós mikla óánægju að hálfu þátttakenda og er 

það góð vísbending um það að endurskoða þurfi skipulag á BS-ritgerðarskrifum innan 

Viðskiptafræðideildar HÍ. Tvær aðrar deildir voru einnig skoðaðar í þessari rannsókn en 

þar sem Þjóðfræðiskor í Félags- og mannvísindadeild er enn á tilraunastigi verður lagt 

áherslu á samanburð á skipulagi og utanumhaldi við Félagsráðgjafadeild. Mikill munur er 

á utanumhaldi og uppsetningu Viðskiptafræðideildar og Félagsráðgjafadeildar, er þá 

helst að allt skipulag þeirri síðarnefndari er í mun fastari skorðum. Bæði gagnvart 

skipulagningu á vinnuferli nemenda sem og almennu utanumhaldi deildarinnar á 

námskeiðinu, má þar nefna skilgreiningar á kröfum og ábyrgð 

umsjónarmanns/leiðbeinanda. Eins og með önnur námskeið færir Félagsráðgjafadeildin 

einnig allar einkunnir úr BA-ritgerðum inn í upplýsingarkerfið „Ugluna“ og gerir það 

þeim fært að setja sér mælanleg markmið og gefur umsjónarmanni lokaverkefnanna 

góða yfirsýn yfir námskeiðið. 

Er það ljóst að brottfall úr lokaritgerðum er mun hærra hjá Viðskiptafræðideildinni en 

samkvæmt útreikningum mínum er hlutfall skráðra viðskiptafræðinemenda sem luku 

verkefninu á vormisseri 2011 einungis 59% á móti 85% hjá Félagsráðgjafardeildinni á 

sama tíma  eins og fram kom í viðtali mínu við Ásdísi Ýr. Samkvæmt fyrrnefndari skýrslu 

nefndar um inntöku nýnema og aðgerðir gegn brottfalli úr námi  frá árinu 2008 var 

helsta vandamálið að ekki voru aðgengileg þau gögn sem til þarf til að meta og bæta 

árangur og setja mælanleg markmið. Þessu vandamáli hefur ekki verið mætt að mínu 

mati þar sem að gagnaöflun mín innan Viðskiptafræðideildarinnar gekk mjög illa og 

langann tíma tók að fá þau fáu gögn sem í boði voru. Á mínum þriggja ára námsferli 

hefur það komið skýrt fram að við setningu nýrra markmiða þarf að gæta þess að þau 
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séu raunhæf og mælanleg. Mælanleikinn er ekki til staðar í dag og þarf að byrja að laga 

þann akkilesarhæl áður en lengra verður haldið í aðgerðum gegn almennu brottfalli sem 

og úr BS-riterðarskrifum innan Viðskiptafræðideildarinnar. 

Samkvæmt kenningum Tinto og Bean sem fjallað var um í fræðilega yfirliti þessara 

skýrslu, þá hafa bæði innri- og ytri aðstæður áhrif á brottfall nemenda úr námi. Styðja 

meistaranámsritgerðir Kolbrúnar Evu Sigurjónsdóttur og Hrafnhildar V. Kjartansdóttur 

sem fjallað er um í sama kafla þessar niðurstöður þeirra. Ytri aðstæður nemenda eru 

ekki í höndum menntastofnanna en án efa eru innri aðstæður algjörlega á valdi þeirra 

og skiptir miklu máli að vel sé staðið að þeim þætti. Niðurstöður mínar sem falla undir 

innri þætti náms eru einnig í samræmi við það sem hér að ofan kemur, þar sem að 

upplifun þátttakenda minna var í flestum tilvikum mjög neikvæð gefur það fulla ástæðu 

til endurskoðunar á skipulagi Viðskiptafræðideildarinnar á lokaverkefninu. Mun ég hér í 

framhaldinu koma með tillögur til úrbóta á skipulag og utanumhaldi og verða þær 

tillögur byggðar á niðurstöðum rannsóknar minnar. 

Út frá niðurstöðum má draga þá ályktun að nemendur vilji meira aðhald og þá helst í 

formi aukinna fastra skiladaga á fyrirfram ákveðnum hlutum ritgerðarinnar. Eins og 

formið er nú hjá Félagsráðgjafadeild, að nemendur geri tímaáætlun með þremur föstum 

skiladögum sem samþykkt er af umsjónarmanni og leiðbeinanda hefur verið að gefa 

góðann árangur. Gefur þetta öllum viðkomandi skýrari  hugmyndir að hlutverkum sínum 

á hverjum tíma og er þetta bindandi samningur á milli þessa aðila. Upptaka á slíku 

fyrirkomulagi væri góð leið til að mæta þessari óánægju nemenda á utanumhaldi. Á 

sama tíma tæki þessi breyting á öðrum þætti sem sterklega kom fram hjá þátttakendum 

um að nákvæmari skilgreiningu væri þörf á skyldum og ábyrgð leiðbeinanda. Það er 

algjörlega óásættanlegt fyrir nemendur eins og fram kom í viðtali við einn þátttakenda 

að leiðbeinandi svari ekki fyrirspurnum í tölvupósti og að ekki sé hægt að fá fund með 

honum, jafnvel þegar að stutt er í lokaskil og ritgerðin vel á veg komin án neinna 

aðkomu eða yfirferðar að hálfu leiðbeinanda.  

Skipulagsatriði eins og aðgreining sviða innan deildarinnar, val á milli á hóp- og 

einstaklingsritgerðarskrifum og samræming á milli lokaprófa og lokaskiladags á BS-

ritgerðum voru að mati þátttakenda ekki ásættanleg. Það væri hugsanlega hægt að 

mæta þessum ábendingum á eftirfarandi máta:  Hefja aðgreiningu sviða fyrr en nú er 
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gert og þá jafnvel á haustmisseri á öðru námsári, eykur það sérhæfni nemenda á hverju 

sviði fyrir sig. Eins og fram hefur komið töldu þátttakendur að þetta gæti einnig verið 

góð hvatning til nemenda að huga sértstaklega að áhugasviðum sínum fyrr á 

námstímanum. Gæti þessi breyting auðveldað þeim valið á viðfangsefni fyrir BS-ritgerðir 

sínar og farið dýpra í viðfangsefni hvers sviðs. Varlega þarf þó að fara í aðgreiningu sem 

þessa þar sem að grunnnámsefni Viðskiptafræðideildarinnar er vítt og einnig þarf að 

taka tillit til fjárhagslegraþátta við rekstur skólans. Ætti deildin að skoða vel þann 

möguleika að bjóða uppá val á milli par- eða einstaklingsritgerðum við núverandi 

skipulag eða að öðrum kosti auka við einstaklingsverkefni á námstímanum. Þar sem 

upplifun þátttakenda á þessum þætti var að algjört ósamræmi sé á milli þessa tveggja 

þátta og gerði mörgum erfitt fyrir við skrif lokaverkefnissins. Skipulagningu á próftöflu 

nemenda í Félagsráðgjafadeild á lokamisseri eru gerð góð skil, er uppsetning hennar 

sniðin að því að nemendur séu einnig að vinna að lokaverkefninu. Skil á BA-ritgerðum 

koma fram á próftöflu eins og önnur námskeið hjá deildinni og kemur þetta 

fyrirkomulag í veg fyrir að skilin skarist á við önnur lokapróf hjá nemendum. Þessu er 

mjög ábótavant í Viðskiptafræðideildinni og sem dæmi um það má nefna að lokaskilin á 

BS-ritgerðum á vormisseri 2012 eru 3.maí en einnig eru lokapróf báða daganna 2 og 3. 

maí í þriðja árs námskeiðum (Háskóli Íslands, 2012). Má gera ráð fyrir að þessi 

uppsetning geti valdið óþarfa óþægindum fyrir útskriftarnema og ætti að vera hægt að 

koma í veg fyrir þetta með auðveldum hætti. 

Efling á tengslaneti við atvinnulífið er eitthvað sem Viðskiptafræðideildinni ætti að 

leggja mun meiri áherslu á ekki síst á tímum sem þessum, gæti það samstarf reynst 

öllum viðkomandi aðilum hagkvæmt. Fyrirtæki gætu fengið nemendur til að vinna 

raunhæf verkefni sem að annars myndu kosta þau stórar fjárhæðir, nemendur fá 

tækifæri til að kynnast þessum fyrirtækjum nánar og jafnvel ef samstarfið gengur vel átt 

möguleika á vinnu eftir að námi lýkur. Að lokum skilar þetta háskólanum aukinni 

samkeppnishæfni þá sérstaklega þegar horft er til þeirra sterku tengsla sem Háskólinn í 

Reykjavík hefur skapað sér á þessu sviði, jafnframt væri aðgengi kennara HÍ mun betra 

að gestafyrirlesurum sem geta gefið nemendum góða innsýn og betri tengingu 

námsefnisins við raunveruleika atvinnulífsins. 
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Síðast en ekki síst þarf að huga að ólíkum þörfum einstaklinga eftir kyni, aldri og 

væntingum. Eins og fram kemur í niðurstöðum þessara rannsóknar sem og þeim 

kenningum og rannsóknum sem að áður hefur verið vísað til, hafa mannlegir þættir 

mikil áhrif á þá ákvörðun nemenda að falla frá námi hvort sem er í upphafi náms eða á 

seinni stigum. Mikilvægt er fyrir Viðskiptafræðideildina að skilgreina nemenda hóp sinn, 

þarfir þeirra, aldur og kyn, með öðrum orðum fara í ítarlega naflaskoðun. Hverjar séu 

helstu ástæður fyrir brottfalli og uppgjöf nemenda og hvernig best sé að mæta þeim. 
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6 Lokaorð 

Það er niðurstaða mín að skipulag og utanumhald á lokaverkefni nemenda í 

Viðskiptafræðideild hafi gríðaleg áhrif á framvindu BS-ritgerða, sem og getu nemenda til 

að ljúka þessu stóra verkefni á tilætluðum tíma. Þegar kemur að þeim áfanga í lífi 

nemenda að takast á við sitt stærsta verkefni á námsferlinum skiptir stuðningur frá 

skólanum eðlilega afskaplega miklu máli. Ég hef alltaf verið mjög stoltur nemandi 

Háskóla Íslands og hefur það alltaf verið minn draumur að útskrifast sem 

viðskiptafræðingur frá þeirri virtu stofnun. Það er mín von að þessi rannsóknarskýrsla 

gefi skólanum sem og Viðskiptafræðideildinni innsýn inn í upplifun nemenda á 

ritgerðarskrifum við það skipulag sem nú er innan deildarinnar. Einnig að þeir aðilar sem 

hafa umsjón með BA- eða BS-ritgerðum geti nýtt sér þessar niðurstöður til að vinna 

gagngert á móti þeim brottfallsvanda sem fylgir því að nemendur sjá sér ekki fært að 

yfirstíga þá stóru hindrun sem að BA- eða BS-ritgerðaskrif eru í hugum margra nemenda.  
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Viðauki 1 –Spurningarkönnun fyrir nemendur 

Spurningar um viðhorf til Bs-ritgerðar 
 

          

 
1) 

        

  
Kyn þitt ? 

      

          

  
⃝ Karl 

      

  
⃝ Kona 

      

          

 
2) 

        

  
Aldursbil þitt ? 

      

          

  
⃝ 20 - 24 ára 

      

  
⃝ 25 - 29 ára 

      

  
⃝ 30 - 34 ára 

      

  
⃝ 3 - 39 ára 

      

  
⃝ 40 ár eða eldri 

      

          

 
3) 

        

  
Hvar ertu búsett/u ? 

      

          

  
⃝ Höfuðborgarvæðið 

     

  
⃝ Landsbyggðin 

      

          

          

 
4) 

        

  
Einingarfjöldi Bs-ritgerðinar þinnar ? 

    

          

  
⃝ 6. einingar 

      

  
⃝ 2. einingar 

      

          

 
5) 

        

  
Á hvaða bili er mðaleinkun þín ? 

    

          

  
⃝ 0 - 2,49 

      

  
⃝  2,5 - 4,99 

      

  
⃝  5 - 7,49 

      

  
⃝  7,5 - 10 

                

          

           



 

54 

 

          

 
6) Hvernig finnst þér Viðskiptafræði deildin halda utn um BS-ritgerðarskrif þín? 

          

  
⃝ Mjög vel 

      

  
⃝ Vel 

      

  
⃝ Hlutlaus 

      

  
⃝ Illa 

      

  
⃝ Mjög illa 

      

          

          

          

 
7) 

        

  
Áætlað útskriftar ár þit ? 

(V-vor og -
haust) 

   

          

   
20_____ 

      

          

          

 
8) 

        

  
Hversu mörun einingum hefur þú lkið ? 

    

          

  
    

      

          

          

          

 
9) 

        

  
Ef að þú mættir breyta einhverju í skipulaginu á áfanganum Lokaverkefni, 

 

  
Hvað yrði það þá ? 

      

          

  
              

 

  
              

 

  
              

 

  
              

 

  
              

 

  
              

 

          

          

 
10) 

        

  
Telur þú að það ætti að vera möguleiki á að vera fleiri en einn við hverja  

 

  
 Bs-ritgerð og ef svo hversu margir? 
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11) 

        

  
Hvaða forsendur liggja á bakvið þá skoðun þína ? 

   

          

  
              

 

  
              

 

  
              

 

  
              

 

  
              

 

          

          

          

          

          

 
12) 

        

  
Er eitthvað annað sem að þú vilt koma á framfæri í sambandi við  

 

  
upplifunina á ritgerðarskrifum þínum ? 
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Viðauki 2 – leiðbeinandi spurningar við viðtöl 

Spurningar fyrir umsjónarmenn lokaverkefna 

 

Bakgrunnur: Nafn, Deild, Staða,Fjöldi ára í starfi 

 

Almennt: 

Kennsluaðferðir, hvenær – hvernig – hvar - hversvegna 

Einn eða fleirri saman með ritgerð,  

Mælanleiki á árangri, gætir þú fundið það fyrir mig núna hversu margir voru skráðir í 

áfangann, loka ritgerð  í fyrra vor, margir kláruðu 

Hversu margir eru skráðir í BS ritgerð hjá þér og hve margir klára á tíma 

Hver heldur þú að sé ástæðað fyrir því að nemendur klára ekki ? 

Fær kennari sem er leiðbeinandi þjálfun í leiðsögn? 

Hvort liggur ábyrgðin hjá nemenda eða kennara? 

Er til fyrrifram skilgreint ferli fyrir kennara annarsvegar og hins vega fyrir nemenda þá 

skrifleg 

Hvert er markmiðið þitt sem áfangastjóri gagnvart nemendum í áfanganum, gerir þú þér 

væntingar í upphafi og hverja reru þær? Og   hver er ábyrgði þín sem stjórnanda 

námskeiðsins t.d. ertu í sambandi viðkennara um gang mála? 

Framtíðar áform, óbreytt ástand eða væntanlegar breytingar 

Annað 
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Spurningar fyrir nemendur 

 

Bakgrunnur: Aldur, Kyn, Meðaleinkun 

 

Almennt: 

Val á efni 

Einn eða fleiri saman í ritgerð 

Utanumhald í Viðskiptafræði 

Leiðbeinandi, aðgengi og aðstoð 

Framvinda hjá nemenda, dagsett þegar að viðtalið á sér stað 

Ábendingar um það sem að má betur fara 

Finnst þér lausn að hafa áfanga í staðinn fyrir ritgerð. 

Annað 
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Viðauki 3 – Kennsluáætlun í Þjóðfræði 

ÞJÓ 601G Smíðaverkstæði BA-ritgerða í þjóðfræði Haust 2011/Vor 2012 

Kennarar: Jón Þór Pétursson (jthp@hi.is) og Júlíana Magnúsdóttir (jthm2@hi.is) 

Námsbraut í þjóðfræði og safnafræði, Félags- og mannvísindadeild 

  

Verkstæðið kemur saman á þriðjudögum kl. 13:20-14:50 í fjarfundarstofu í kjallara 

Odda. Fjarnemar taka þátt í gegnum fjarfundabúnað kennslumiðstöðva eða í gegnum 

Skype. Auk þess eru nokkrir hópfundir nemenda á misseri og skila þarf stuttri 

fundargerð um hópastarfið.  

Viðtalstímar: Eftir samkomulagi. 

Lesefni: Kaflar og greinar á uglu. 

Námsmat: Verkefni og skyldumæting. 

Áætlun haustmisseris: 

Þriðjudagur 20. september. Ritgerðarefni og ritgerðarsmíð (JÞM+JÞP) 

Fyrir tíma: Athuga lista yfir leiðbeinendur og rannsóknarsvið þeirra. Velta fyrir sér   

verkefnavali. Lesa eina BA ritgerð í þjóðfræði og gera grein fyrir kostum hennar og 

göllum á umræðuþræði á Uglu námskeiðsins í síðasta lagi mánudaginn 19. september.  

Í tíma: Skipulag námskeiðsins verður kynnt. Nemendur gera grein fyrir því viðfangsefni 

sem þeir hyggjast fjalla um og hvaða leiðbeinanda þeir hefðu áhuga á að vinna með. BA 

ritgerðir verða látnar ganga á milli til athugunar fyrir nemendur. Þá verður rætt um 

hlutverk leiðbeinanda, hlutverk hópa námskeiðsins og hópavinnuna.  

Eftir tíma: Nemendur mæla sér mót við og hitta væntanlega leiðbeinendur, ræða við þá 

um efnið, þrengja það niður, ræða heimildir og heimildaleit, helstu hugtök, 

aðferðarfræði og rannsóknarspurningar. Gera drög að vinnuáætlun í samvinnu við 

leiðbeinendur. Nemendur fara að leita eftir heimildum og byrja að vinna að gerð 

rannsóknaráætlunar.  

Þriðjudagur 11. október. Heimildir og greining (JÞM) 
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Í tíma: Hópar verða ákveðnir. Í tímanum verður farið í gagnaöflun (heimildasöfn) og 

heimildaskrár. Fjallað verður um gerð rannsóknaráætlunar og talað sérstaklega um 

ritstuld.  

Eftir tíma: Fyrir næsta tíma eiga nemendur að hafa hugsað um uppbyggingu ritgerðar, 

leitað frekari ráða hvað varðar heimildir, byggingu ritgerða, hugtök og rannsóknarsögu í 

viðtalstímum hjá leiðbeinendum eftir þörfum.   

Þriðjudagur 25. október. Rannsóknaráætlun og beinagrind (JÞP) 

Í tíma: Farið verður í byggingu ritgerðar og fjallað um eigindlegar rannsóknaraðferðir á 

borð við viðtöl og þátttökuathuganir. Nemendur gera grein fyrir hvar þeir eru staddir í 

gerð rannsóknaráætlunar.   

Eftir tíma: Fyrsti hittingur vinnuhópa. Hópar bera saman hugmyndir um uppbyggingu 

ritgerðar, skrifa fundargerð frá hópastarfinu. Nemendur hitta leiðbeinendur til 

áframhaldandi umræðu um byggingu, hugtök og heimildir ef þarf.  

Þriðjudagur 15. nóvember. Tilvísanir og tilvitnanir (JÞM) 

Í tíma: Farið verður yfir tæknileg atriði varðandi tilvitnanir og tilvísanir, greinaskil, 

tengiorð, neðanmálsgreinar og fleira.  

Eftir tíma: Fundir með leiðbeinendum í viðtalstíma til að ræða um efni, viðtöl og 

uppsetningu.  

Þriðjudagur 13. desember. Staða þekkingar og samræða við rannsóknir (JÞP) 

Í tíma: Farið verður yfir gerð kafla um stöðu þekkingar þar sem rannsóknarsaga 

viðfangsefnisins kemur fram. Einnig verður farið í gerð tímaáætlunar. Að endingu verður 

farið út í frásagnaraðferð og rödd. Nemendur fá lista yfir atriði sem hafa ber til 

hliðsjónar við yfirlestur kafla í hópavinnunni eftir áramót. 

Eftir tíma: Ritun kafla um rannsóknarsögu. 

 

Áætlun vormisseris (Drög):  

Þriðjudagur 10. janúar. Skrif komast á skrið (JÞM+JÞP) 

Í tíma: Stýrður hópfundur þar sem farið verður yfir framhaldið á ritgerðasmíðinni. Eftir 

tíma: Klára kafla um rannsóknarsögu. 
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Þriðjudagur 24. Janúar. (JÞP) 

Í tíma: Fyrsta kafla skilað og umræða um ritun hans.   

Eftir tíma: Hópar hittast og lesa yfir fyrsta kafla hver hjá öðrum. Honum síðan skilað til 

leiðbeinenda. Leiðbeinendur fara yfir fyrsta kafla og skila með athugasemdum.  

Þriðjudagur 7. febrúar. (JÞM) 

Í tíma: Öðrum kafla skilað og rætt um ritun hans.  

Eftir tíma: Hópar hittast og lesa yfir annan kafla hver hjá öðrum. Honum síðan skilað til 

leiðbeinenda. Leiðbeinendur fara yfir annan kafla og skila með athugasemdum. 

Þriðjudagur 21. febrúar. (JÞP) 

Í tíma: Þriðja kafla skilað, umræða um ritun hans 

Eftir tíma: Hópar hittast og lesa yfir þriðja kafla hver hjá öðrum. Lagfæringar ef þarf og 

honum síðan skilað til leiðbeinenda. Leiðbeinendur fara yfir þriðja kafla og skila með 

athugasemdum. 

Þriðjudagur 6. mars. (JÞM) 

Í tíma: Niðurstöðukafla skilað. Umræða um ritun hans.  

Eftir tíma: Hópar hittast og lesa yfir niðurstöðukafla hver hjá öðrum. Lagfæringar 

niðurstöðukafla og honum skilað til leiðbeinenda. Leiðbeinendur fara yfir niðurstöður og 

skila með athugasemdum. 

Þriðjudagur 20. mars. (JÞP) 

Í tíma: Inngangi skilað/ umræða um ritun hans.   

Eftir tíma: Hópar hittast og lesa yfir inngang hver hjá öðrum. Inngangur lagfærður og 

honum skilað til leiðbeinenda. Leiðbeinendur fara yfir inngang og skila með 

athugasemdum. 

Þriðjudagur 10. apríl. (JÞM) 

Í tíma: Farið verður í frágang á ritgerð. 

 

Síðasti skiladagur tilbúinna og prófarkalesinna ritgerða á  vormisseri 2012 er 24. apríl! 
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Viðauki 4 – Kennsluáætlun Félagsráðgjafadeild 

 

BA ritgerð í félagsráðgjöf (FRG602G) Vormisseri 2011 

 

Vikan 10.-14 . janúar  

Nemendur hitta deildarstjóra á fundi mánudaginn 10. janúar kl .11.40 -12.20, í Árnagarði stofu 

101. Fjallað verður um uppbyggingu og undirbúning vegna BA ritgerða í félagsráðgjöf 

 

Vikan 17. -21. janúar 

Nemendur hitta umsjónarmann og leiðbeinanda á fundi og hefja þar með vinnu að BA ritgerð. 

Vikan 24.-28. janúar 

Nemendur skila inn verk- og tímaáætlun til leiðbeinanda. Þar þarf að koma fram áætlun um 

fundi með leiðbeinanda og allar lykildagsetningar. Verk- og tímaáætlun skal líta á sem bindandi 

verksamning milli leiðbeinanda og nemanda. Leiðbeinandi sendir nemendum til baka 

athugasemdir á verk- og tímaáætlun á tímabilinu 31. janúar til 4. febrúar. 

 

Vikan 7. -25.febrúar Nemendur vinna sjálfstætt að BA verkefni og skila fyrsta uppkasti að ritgerð 

til leiðbeinanda 25.febrúar  

 

Vikan 28.febrúar - 11. mars 

Leiðbeinandi fer yfir fyrsta uppkast að ritgerð og skilar til nemenda með athugasemdum á fundi 

 

Vikur 14.-26. mars 

Nemendur vinna sjálfstætt að lokadrögum ritgerðar eftir athugasemdir frá leiðbeinanda 

 

Vikan 28. mars til - 8.apríl 

Nemandi skilar lokadrögum til leiðbeinanda. Síðasti dagur til að skila fullbúnum lokadrögum er 

8.apríl. Ekki verður veittur frestur frá þessari dagsetningu og þeir sem ekki skila innan settra 
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tímamarka verða að fresta skilum á BA ritgerð. 

 

Vikan 11. -23. apríl 

Leiðbeinandi skilar nemenda til baka lokadrögum af ritgerð með athugasemdum á fundi eða 

eftirsamkomulagi. Deildarstjóri hittir nemendur á fundi og fer yfir praktísk atriði varðandi 

frágang. 

 

Vikur 25.apríl til 02.maí 2011 

Nemendur vinna sjálfstætt að BA ritgerð eftir athugasemdum frá leiðbeinanda. Skil á lokaeintaki 

2.maí 2011 til deildar. Ekki verður veittur frestur frá þessari dagsetningu og þeir sem ekki skila 

innan settra tímamarka verða að fresta skilum á BA ritgerð.



 

 

 


