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1. INNGANGUR 
 
Síðastliðið vor ákváðu Páll Skúlason, rektor Háskóla Íslands, og Ólafur Proppé, rektor 
Kennaraháskóla Íslands, að láta kanna hvaða leiðir komi helst til greina við að samhæfa 
betur kennslu, rannsóknir og stoðþjónustu beggja skólanna á hliðstæðum starfssviðum og 
í áþekkum viðfangsefnum, einkum þó á sviði uppeldis- og menntunarfræða og tengdra 
greina.  Í því sambandi skyldi skoðað hvaða leiðir hafa verið farnar erlendis á undan-
förnum árum þar sem starfsemi sérhæfðra kennaraháskóla og almennra háskóla hefur í 
auknum mæli verið að færast saman með formlegu samstarfi, markvissri verkaskiptingu 
eða jafnvel fullum samruna.  
 
Þann 5. apríl 2002 var samið við Nýsi hf. ráðgjafarþjónustu um að vinna að þessu verk-
efni.  Jafnframt var settur á fót fjögurra manna starfshópur skipaður tveimur fulltrúum 
hvors skóla, til að starfa með Sigfúsi Jónssyni, ráðgjafa hjá Nýsi, að verkefninu.  Í starfs-
hópnum voru Börkur Hansen prófessor við K.H.Í., Guðmundur Ragnarsson fram-
kvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs K.H.Í., Halldór Jónsson framkvæmdastjóri rann-
sóknasviðs H.Í. og Þórður Kristinsson framkvæmdastjóri akademískrar stjórnsýslu H.Í.   
 
Starfshópurinn hefur nú um 7 mánaða skeið unnið með ráðgjafanum að verkefninu og 
leggur hér fram til rektora skólanna þessa greinargerð, sem unnin er sameiginlega af ráð-
gjafanum og starfshópnum.  Í greinargerðinni er fjallað um tilgang og markmið verk-
efnisins og gerð grein fyrir reynslu erlendis af samstarfi eða jafnvel sameiningu kennara-
háskóla og almennra háskóla.  Þá eru stofnanirnar tvær bornar saman með tilliti til þeirrar 
starfsemi sem þar fer fram, svo sem stjórnskipulags, starfsmannahalds, rekstrar og þeirra 
laga og reglna sem þær starfa eftir.  Loks er fjallað um helstu kosti sem til greina kunna 
að koma varðandi frekara samstarf, verkaskiptingu eða jafnvel sameiningu skólanna. 
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2. TILGANGUR OG MARKMIÐ 
 

2.1 Almennt 
 
Meginástæður þess að háskólar erlendis hafa tekið upp formlegt samstarf eða sameinast 
er von um margskyns ávinning, svo sem aukna hagkvæmni, skilvirkari stjórnsýslu og 
eflingu kennslu og rannsókna (sjá t.d. Skodvin, 1999, bls. 68).  Aukin hagkvæmni felst 
aðallega í hagkvæmni stærðarinnar og betri nýtingu starfsfólks, fjármuna, þjónustudeilda 
og húsnæðis.  Skilvirkari stjórnsýsla næst vegna þess að með stærri einingum má auka 
sérhæfingu í stjórnsýslu og nýta starfsfólk betur.  Nám og rannsóknir eflast vegna þess að 
með samstarfi eða samruna háskóla má væntanlega draga úr tvíverknaði í kennslu á sama 
eða svipuðu námsefni, auka fjölbreytni náms, fjölga þverfaglegum námsleiðum og 
rannsóknum og auka breidd í námsframboði og rannsóknum.  Það síðastnefnda gerist 
einkum þegar sameinaðar eru stofnanir sem boðið hafa upp á mismunandi námsleiðir. 
 
Almennt er það hlutverk háskóla að afla þekkingar og varðveita hana, miðla henni til 
nemenda og almennings og veita þjóðfélaginu þjónustu.  Háskólakennurum og sérfræð-
ingum sem starfa við háskóla ber, eftir því sem unnt er, að stuðla að því að fræðigreinar 
þeirra komi að gagni fyrir samfélagið.  Fræðslu- og þjónustuhlutverkið er hluti af 
samfélagslegri ábyrgð háskólakennara og sérfræðinga sem leiðir af þekkingu þeirra og 
stöðu í samfélaginu.  
 
Þær gífurlegu breytingar sem átt hafa sér stað í heiminum undanfarin ár og eru m.a. 
kenndar við alþjóðavæðingu, þekkingarhagkerfi og upplýsingabyltingu hafa haft veruleg 
áhrif á starfsumhverfi háskóla og þær kröfur sem gerðar eru til þeirra.  Einnig má nefna 
vaxandi kröfur vinnumarkaðarins um hæfni, þekkingu, afköst og árangur fólks, svo og 
aukin samkeppni og alþjóðleg tækifæri fyrir menntað fólk í viðskiptalífinu, vísinda-
samfélaginu, menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu.  Þessar öru breytingar í samfélaginu 
og á högum einstaklinga hafa leitt til aukinnar eftirspurnar eftir háskólanámi og kallað á 
mikla framþróun í kennslu og rannsóknum innan háskólanna.  
 
Háskólar hér á landi þurfa að standast alþjóðlegan samjöfnuð í kennslu og rannsóknum.  
Þátttaka skólanna í alþjóðlegu samstarfi er æ mikilvægari, aðgangur að upplýsingum í 
gegnum netið er sífellt að verða greiðari, mikilvægi fjarkennslu, símenntunar og fram-
haldsnáms eykst stöðugt sem og kröfur um sveigjanleika í skipulagi náms, um fjölbreytni 
og möguleika á sérhæfingu og þverfaglegu námi.  Í samvinnu við háskóla hafa stjórnvöld 
í mörgum löndum unnið markvisst að breyttu skipulagi háskólanáms og háskólastofnana 
svo þær megi þróast í takt við hinar öru breytingar í samfélaginu.  Meðal annars hafa 
stjórnvöld og forystumenn háskóla í Evrópu tekið höndum saman um að stefna að því að 
Evrópa verði eitt svæði háskólamenntunar og rannsókna, sbr. Bolognayfirlýsingin 1999 
(http://europa.eu.int/comm/education/socrates/erasmus/bologna.pdf).  Hafa þessar breyt-
ingar m.a. einnig einkennst af fækkun og stækkun skóla, auknu samstarfi eða markvissri 
verkaskiptingu þeirra í milli og því að nám sem áður var á framhalds- eða sérskólastigi 
hefur verið fært á háskólastig.  Þessara áhrifa hefur gætt hér á landi, m.a. með sameiningu 
þriggja sérskóla og Kennaraháskólans, með breytingu á sérskólum í háskóla og með 
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áherslu á aukið sjálfstæði háskólanna.  Stjórnvöld hafa fært völd og aukið sjálfstæði til 
þeirra í ýmsum málum og gert við þá samninga um kennslu og rannsóknir.  
 
Hér á landi hefur starfsumhverfi háskóla breyst ört eins og í öðrum löndum og þeim 
fjölgað.  Sett var í fyrsta sinn 1997 almenn löggjöf um starfsemi háskóla, þ.e. lög nr. 
136/1997.  Samkvæmt 4. gr. laganna hefur menntamálaráðherra eftirlit með gæðum 
menntunar sem háskólar veita og að þeir uppfylli ákvæði þeirra laga.  Hins vegar er þetta 
ákvæði um eftirlit með gæðum ekki nægilega útfært í lögunum og þar með er framkvæmd 
þess ekki nægilega virk. 
 
Á síðustu 10-15 árum hefur aðsókn að háskólanámi aukist og nokkrar nýjar háskóla-
stofnanir verið settar á fót eða sérskólum breytt í háskóla.  Má þar nefna Háskólann á 
Akureyri, Tækniháskóla Íslands, Viðskiptaháskólann á Bifröst, Listaháskólann, Land-
búnaðarháskólann á Hvanneyri og Háskólann í Reykjavík, en þetta eru einkum fámennar 
og sérhæfðar stofnanir á háskólastigi.   
 
Markmið með starfsemi bæði Háskóla Íslands (H.Í.) og Kennaraháskóla Íslands (K.H.Í.) 
eru skilgreind í sérlögum um skólana.  Í fyrstu grein laga um H.Í. segir: “Háskóli Íslands 
skal vera vísindaleg rannsókna- og fræðslustofnun er veitir nemendum sínum menntun til 
að sinna sjálfstætt vísindalegum verkefnum og gegna ýmsum störfum í þjóðfélaginu.  
Háskóli Íslands skal einnig sinna endurmenntun þeirra sem lokið hafa háskólaprófi, miðla 
fræðslu til almennings og veita þjóðfélaginu þjónustu í krafti þekkingar sinnar.”   
 
Í fyrstu grein laga um K.H.Í. segir: “Kennaraháskóli Íslands er miðstöð kennara- og upp-
eldismenntunar á Íslandi.  Kennaraháskóli Íslands er vísindaleg fræðslu- og rannsókna-
stofnun er veitir nemendum sínum menntun til þess að gegna störfum á sviði kennslu, 
þjálfunar, uppeldis og umönnunar og til þess að sinna sjálfstætt fræðilegum rannsóknum 
á því sviði.”  Í 1. gr. reglna um K.H.Í. kemur einnig fram að skólinn veiti grunnmenntun, 
framhaldsmenntun og símenntun á starfssviði sínu, miðli fræðslu til almennings og þjóni 
samfélaginu öllu í krafti þekkingar starfsmanna sinna. 
 
Sem fyrr greinir er tilgangur þessa verkefnis að kanna hvaða leiðir koma helst til greina 
við að samhæfa betur kennslu, rannsóknir og stoðþjónustu Háskóla Íslands og Kennara-
háskólans á hliðstæðum starfssviðum og í áþekkum viðfangsefnum með eftirfarandi 
markmið að leiðarljósi: 
 

 Að bæta árangur og efla kennslu og rannsóknir á sviði uppeldis- og 
menntunarfræða og tengdra greina.  

 
 Að mæta stöðugri fjölgun nemenda og koma til móts við nýjar þarfir nemenda og 

samfélagsins, sem gera síauknar kröfur til háskólanna um kennslu og rannsóknir. 
 

 Að bæta nýtingu þess fjár og þeirrar aðstöðu sem skólarnir hafa til ráðstöfunar, 
m.a. með samnýtingu stoðþjónustu, húsnæðis, námskeiða og kennara. 
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Kannað var hvaða samstarfsleiðir hafa verið farnar milli háskólastofnana erlendis sem 
draga má lærdóm af.  Meðal annars var athugað hvernig skipulag og inntak náms fyrir 
kennara og aðrar uppeldisstéttir hefur smám saman verið að breytast, svo og hvernig hlut-
verk almennra háskóla í menntun þeirra hefur verið að aukast.   
 
Mögulegt er að meta starfsemi háskóla með ýmsu móti en gjarnan er miðað við eftirtalda 
fimm þætti, sbr. Lang (2002): 

1. Stærð skólanna, þ.e. stærri skólar búa yfir mun meiri fræðilegum og fjárhags-
legum styrk og eru miklu öflugri stofnanir en þeir skólar sem minni eru;  

2. Hve breitt er starfssvið þeirra, þ.e. hve margar greinar eru kenndar, á hvaða svið-
um eru stundaðar rannsóknir og hve margar stofnanir eru á vegum skólans; 

3. Gæði kennslu og rannsókna; 

4. Hve dreifð eða skipt er starfsemin, þ.e. fullt nám, hlutanám, símenntun, fjarnám 
og á hve mörgum stöðum fer starfsemin fram; 

5. Hagkvæmni og skilvirkni í starfseminni, þ.e. að teknu tilliti til fjögurra fyrst 
nefndu þáttanna. 

 
Stuðst verður við ofangreinda þætti við mat á þeim kostum sem helst koma til greina og 
verður nánar fjallað um í 6. kafla.  Í verkefni þessu verður horft til þess hvernig ná megi 
betri árangri með tilliti til þessara þátta ef starfsemi H.Í. og K.H.Í. verður skipulögð í 
einni heild, en ekki tveimur eins og nú er.  Metið verður hvort aukin samvinna eða 
samruni skapi öflugri stofnun (stofnanir), breikki núverandi starfssvið, auki gæði kennslu 
og rannsókna, nýti betur aðstöðu skólanna, jafnframt því sem fjölbreytni í skipulagi og 
framboði náms er tryggð. 
 
 
 

2.2 Hvaða lærdóm má draga erlendis frá? 
 
Skipulag náms í uppeldis- og menntunarfræðum hefur verið í mikilli þróun í Evrópu og 
Norður-Ameríku síðustu árin.  Draga má töluverðan lærdóm erlendis frá þegar hugað er 
að framtíðarskipulagi náms á þessu sviði hér á landi.  Vísað er til nánari samanburðar í 
Viðauka. 
 
Nám í uppeldis- og menntunarfræðum í erlendum háskólum hefur byggst upp með það að 
leiðarljósi að skólakerfið allt þurfi vel menntað starfsfólk með fjölbreytilegan bakgrunn 
og sérhæfingu eftir skólastigum og námsgreinum, svo og til hvers kyns starfa við ráðgjöf, 
stuðning, umönnun og stjórnsýslu.  Þá hefur eftirspurn eftir endurmenntun, fjarnámi og 
framhaldsnámi á þessum sviðum stöðugt verið að aukast.  Hvað skipulag kennaranáms 
varðar eru tvær meginlínur.  Annars vegar er svonefnd blönduð leið (concurrent model) 
uppeldis- og kennslufræðigreina, faggreina og starfsþjálfunar sem leiðir til kennaraprófs.  
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Hins vegar er framhaldsleið (consecutive model) þar sem nám í uppeldis- og 
menntunarfræðum ásamt starfsþjálfun er tekið að loknu fyrsta háskólaprófi (bachelor 
próf).  Blandaða leiðin er algengari í menntun leikskólakennara og kennara fyrir yngri 
bekki grunnskóla en framhaldsleiðin algengari í menntun framhaldsskólakennara og 
kennara í efri bekkjum grunnskóla.   
 
Framhaldsnám til meistaraprófs er helst byggt upp fyrir þá sem vilja sérhæfa sig í grein-
um eins og stjórnsýslu innan skólakerfisins, námsráðgjöf, námsskrárgerð og sérkennslu 
eða vilja dýpka þekkingu sína á kennslu innan einstakra fagsviða.  Doktorsnám er byggt 
upp fyrir þá sem vilja stunda rannsóknir á einhverju sviði uppeldis- og kennslufræða. 
 
Almennt má álykta af þeim ritum og greinum sem kannaðar hafa verið að ekkert eitt 
skipulag kennaranáms eða annars náms á sviði uppeldis- og menntunarfræða hafi reynst 
betra en annað.  Hver þjóð í Evrópu virðist skipuleggja nám á þessu sviði með sínum 
hætti og í Norður Ameríku er það jafnvel mismunandi eftir fylkjum. 
 
Mikilvægt er fyrir samfélagið að gæði kennaramenntunar hér á landi séu sambærileg við 
það sem best gerist í öðrum löndum og að það takist að laða gott fólk að kennaranámi.  Í 
heimi sívaxandi samkeppni, hnattvæðingar, örra tækniframfara og stöðugra þjóðfélags-
breytinga eru gerðar æ meiri kröfur til kennarastarfsins á öllum skólastigum.  Kennara-
starfið er smám saman að taka á sig alþjóðlegri blæ.  Nemendur koma ekki lengur 
eingöngu frá heimalandinu og krafa þjóðfélagsins er í æ meira mæli sú að innlendir 
nemendur séu menntaðir með það að leiðarljósi að þeir séu síðar færir um að fara til náms 
og starfa erlendis.  Því er mikilvægt að fjölbreytileiki sé í kennaranáminu og að fólk með 
menntun eða sérþekkingu á ýmsum sviðum hafi greiða leið að kennarastarfi með sveigj-
anlegu fyrirkomulagi kennaranáms.  Kennarahópur með fjölbreyttan bakgrunn getur 
almennt boðið nemendum í skóla betri menntun en kennarahópur með staðlaða sérhæfða 
kennaramenntun, mismunandi þó eftir skólastigum. 
 
Viðfangsefni það sem hér er til umfjöllunar snýst um að kanna möguleika á aukinni sam-
vinnu milli sérhæfðs kennaraháskóla og almenns háskóla, eða jafnvel sameiningu þeirra, 
og um það hvernig tengja megi betur saman almennt háskólanám og kennaranám.  Af 
mörgum þeim greinum, bókum og skýrslum sem skoðaðar voru, sbr. heimildaskrá, er 
ljóst að sjálfstæðir kennaraháskólar eru almennt á undanhaldi en kennaranám innan 
háskóla eða kennaraskóla sem eru hluti af stærri háskólastofnun er stöðugt að aukast.   
 
Af því sem að framan segir, og í ljósi upplýsinga sem fram koma í Viðauka, virðist mega 
draga eftirtaldar ályktanir um skipulag og þróun náms í kennslu- og uppeldisfræðum: 
 

 Sífellt meiri kröfur eru gerðar til gæða menntunar á sviði uppeldis-, umönnunar- 
og menntunarfræða og þess að árangur kennara og annars fagfólks í starfi standist 
alþjóðlegan samjöfnuð. 

 
 Þörf er á sífellt meiri fjölbreytni í menntun fagfólks á sviði kennslu, þjálfunar, 

uppeldis og umönnunar því þau verkefni og störf sem lúta að þessum sviðum 
verða æ fjölbreyttari. 
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 Síaukin eftirspurn er eftir framhaldsmenntun og símenntun fyrir kennara og aðrar 

starfsstéttir sem starfa að uppeldis- og menntamálum. 
 

 Mikilvægt er að námsleiðir til kennaraprófa séu ekki einstigi heldur séu þær fleiri 
en ein og mögulegt sé að taka bæði kennarapróf og B.S. eða B.A. próf í einhverri 
grein samhliða.  Slíkir möguleikar eru til þess fallnir að laða gott fólk að kennara-
námi auk þess sem þeir bæta stöðu þess á vinnumarkaði. 

 
 Aukin þörf er fyrir sérhæfingu fólks sem starfar að uppeldis- og menntamálum, 

t.d. eftir skólastigum, faggreinum eða verkefnum.  Slíka sérhæfingu er auðveldara 
og hagkvæmara að bjóða upp á í háskóla með mörgum deildum en sérhæfðum 
kennaraháskóla. 
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3. SAMRUNI HÁSKÓLA 
 
 

3.1 Almennt um samruna háskóla 
 
Samruni háskóla er meginviðfangsefni eins heftis hins virta tímarits Higher Education, 
sem út kom á árinu 2002.  Þar er að finna nokkrar vandaðar fræðigreinar um þetta við-
fangsefni frá mismunandi löndum.  Í þessari greinargerð er stuðst við sumar þeirra. Þá er 
einnig stuðst við bækur um þetta viðfangsefni, eftir Eastman, J. og Lang, D. (2001), 
Goedegebuure, L. C. J. (1992) og Martin, J. og Samels, J. E. (1994).  
 
Undanfarin 20-30 árin hefur samruni, verkaskipting eða formlegt samstarf mennta-
stofnana á háskólastigi verið áberandi í mörgum löndum og er enn víða á dagskrá sem 
þýðingarmikið viðfangsefni (sjá t.d. greinar Harman, 2002, Kyvik, 2002 og Skodvin, 
1999).   
 
Mörgum mismunandi fyrirmyndum og aðferðum hefur verið beitt við að endurskipu-
leggja og samhæfa betur starfsemi menntastofnana á háskólastigi.  Meginástæður þess að 
í þetta hefur verið ráðist eru eftirfarandi (Harman and Meek, 2002, bls. 1): 
 

 Krafa um bætta nýtni og betri árangur, þ.e. meiri gæði í kennslu og rannsóknum, 
einkum til að mæta stöðugri fjölgun stúdenta sem gerir enn frekari kröfur til 
háskólanna. 

 
 Þörf á að leysa vanda þeirra stofnana sem eru í “tilvistarkreppu” vegna smæðar og 

vegna þess að hentugra er fyrir yfirvöld menntamála að stýra málefnum fárra 
öflugra stofnana en margra smárra. 

 
 Þörf á að gera háskólanám enn aðgengilegra fyrir þá sem hafa hug á slíku námi og 

að auka enn frekar jafnræði fólks til háskólanáms. 
 

 Krafa um aukna fjölbreytni í námsframboði til að mæta margbreytilegri eftirspurn 
nemenda og til að treysta nemendur betur í sessi til að takast á við háskólanám. 

 
 Mikilvægi þess að styrkja stjórnsýslu hins opinbera í málefnum háskólastigsins, 

sérstaklega svo megi á markvissari hátt tryggja að menntastofnanir á háskólastigi 
starfi í samræmi við þau markmið sem stjórnvöld setja þeim. 

 
Í mörgum tilvikum hefur endurskipulagning háskólastigsins beinst að því að stækka og 
aðlaga smærri og sérhæfðari menntastofnanir, sem áður voru fyrir fáa útvalda, í stofnanir 
sem þjóna fjöldanum.  Megineinkenni þróunarinnar undanfarna 2-3 áratugi hefur verið 
frá tiltölulega litlum og oft sérhæfðum menntastofnunum yfir í færri, stærri og fjölbreytt-
ari stofnanir.  Einnig frá því að ein skólastofnun sé öll á einum stað yfir í fyrirkomulag 
þar sem starfsemi sömu skólastofnunar er á mörgum stöðum innan sömu borgar eða í 
fleiri en einni borg (Harman and Meek, 2002, bls. 2). 
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Það virðist skipta máli að frumkvæðið að auknu samstarfi eða samruna komi frá stofnun-
um sjálfum fremur en stjórnvöldum (sjá t.d. Skodvin, 1999, bls. 66).  Með því móti eru 
meiri líkur en ella á að sátt náist um niðurstöðuna og að hún skili betri árangri en ef unnið 
er eftir fyrirmælum frá stjórnvöldum, jafnvel í andstöðu við stofnanirnar.  Reynsla frá 
löndum þar sem samruni stofnana hefur farið fram að þeirra eigin frumkvæði, svo sem í 
Hollandi, Svíþjóð, Kanada og Bandaríkjunum, sýnir að markmiðið var fyrst og fremst að 
styrkja stöðu stofnananna í samkeppni við aðrar háskólastofnanir um stúdenta, kennara, 
gæði náms, fjármuni til rannsókna o.fl.  Önnur dæmi frá löndum eins og Ástralíu, Finn-
landi og Noregi sýna að þegar hið opinbera hafði frumkvæði að sameiningu æðri mennta-
stofnana var markmiðið yfirleitt að endurskipuleggja menntakerfið á háskólastigi. 
 
Í flestum þeim fræðigreinum eða ritum sem hér hafa verið tekin til skoðunar kemur fram 
að samruni skóla á háskólastigi hafi haft í för með sér miklar breytingar - ekki aðeins í 
stjórnsýslunni heldur hafi andinn í stofnununum breyst.  Það er vegna þess að samruna 
fylgir nýtt skipulag og starfsaðferðir, ný viðmið og breytingar á skipulagi náms.  Samruna 
fylgir alltaf nokkurt álag á starfsemi viðkomandi stofnana á meðan breytingarnar eru að 
eiga sér stað.  Ef valin er sú leið að taka upp formlegt samstarf með verkaskiptingu milli 
skóla hefur það að öðru jöfnu minni breytingar og minna álag í för með sér fyrir stofnan-
irnar en þegar um samruna er að ræða. 
 
 
 

3.2 Hagkvæmni og samlegðaráhrif samruna 
 
Margar rannsóknir hafa farið fram á hagkvæmni stærðar í starfsemi háskóla og því hvort 
stækkun háskóla með samruna við aðra leiði til aukinnar hagkvæmni.  Patterson (2000) 
gefur greinargott yfirlit um þessar rannsóknir. 
 
Stærð háskóla er gjarnan mæld í nemendaígildum, þ.e. fjölda allra þeirra nemenda sem 
stunda nám, miðað við námshlutfall hvers og eins, reiknað yfir í ígildi fulls náms.  Hag-
kvæmni stærðarinnar er gjarnan mæld í kostnaði á nemendaígildi, þ.e. bæði meðalkostn-
aði á nemendaígildi og jaðarkostnaði á hvert nemendaígildi sem bætist við það sem fyrir 
er.  Tölur um kostnað á nemendaígildi verður þó ætíð að túlka með fyrirvara.  Oft er ekki 
tekið tillit til stofnkostnaðar heldur einungis breytilegs kostnaðar.  Þá er oft ekki mögu-
legt að meta margvíslegan óbeinan kostnað sem lendir á öðrum, svo sem þegar fyrir-
komulag sem talið er hagkvæmt fyrir skóla getur reynst óhagkvæmt fyrir nemendur eða 
atvinnulífið. 
 
Umfangsmikil rannsókn sem gerð var í Ástralíu (Patterson, 2000, bls. 261) sýndi að 
töluverð hagkvæmni næst með því að stækka litla háskóla upp í u.þ.b. 2.000 nemenda-
ígildi, - kostnaður á hvern nemenda lækkar ört þar til því marki er náð.  Þegar komið er 
upp fyrir það mark heldur kostnaður á nemenda áfram að lækka en mun hægar allt þar til 
um 10.000 nemendaígildum er náð.  Við frekari stækkun næst ekki meiri rekstrarhag-
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kvæmni.  Á það má hins vegar benda að fræðilegur ávinningur getur orðið verulegur með 
fjölbreyttari rannsóknum og námsframboði. 
 
Nelson og Hevert (1992) rannsökuðu sérstaklega hvaða áhrif stærð nemendahópa (class 
size) hefði á hagkvæmni í rekstri háskóla í Bandaríkjunum.  Niðurstaða þeirra var sú að 
hagkvæmni stærðarinnar væri að miklu leyti háð því að það tækist að hafa stóra nem-
endahópa.  Með því að stækka nemendahóp um 50% má samkvæmt rannsókn þeirra 
lækka jaðarkostnað að meðaltali um 23% vegna nemenda á 1. og 2. ári í grunnnámi, um 
15% vegna nemenda á 3. og 4. ári í grunnnámi og 6% vegna nemenda í framhaldsnámi.  
Höfundarnir tóku skýrt fram að rannsókn þeirra tók ekki tillit til sambandsins á milli 
stærðar nemendahópa og gæða kennslunnar. 
 
Í grein Patterson (2000) er einnig fjallað um svonefnd samlegðaráhrif (economies of 
scope) af samruna háskóla.  Þessi áhrif skipta oft á tíðum ekki minna máli en hagkvæmni 
stærðarinnar.  Þeirra gætir þegar háskóladeildir eða námsbrautir ná eftir sameiningu að 
samnýta námskeið, kennara eða rannsóknir, og ná jafnframt að bjóða nýjar námsbrautir, 
námskeið eða valgreinar án aukins tilkostnaðar.  Því skyldari sem starfsemin er því meiri 
eru samlegðaráhrifin. 
  
Abbott (1996) rannsakaði hvort sameining skóla á háskólastigi (colleges) í Ástralíu hefði 
skilað tilætlaðri hagkvæmni og samlegðaráhrifum.  Hann skoðaði viðkomandi stofnanir 
bæði fyrir og eftir sameiningu.  Einkum kannaði hann hvort meðalkostnaður á nemanda 
hefði breyst og hlutfallið milli nemenda og starfsfólks.  Hann bar niðurstöður sínar líka 
saman við háskóla sem ekki höfðu sameinast öðrum.  Niðurstöður hans voru þær að 
stjórnsýslukostnaður á nemenda lækkaði mjög lítið og ekki fyrr en mörgum árum eftir 
sameiningu.  Meginhagkvæmnin fólst í því að meðalfjöldi stúdenta á hvern akademískan 
starfsmann jókst.  Niðurstöður hans voru þær að aðalávinningur sameiningar háskóla 
hefði verið sá að með stærri og öflugri stofnunum hefði náðst mun meiri sveigjanleiki og 
hæfni stofnunarinnar til að bregðast við nýjum þörfum, t.d. með því að auka náms-
framboð í vaxtagreinum og að draga úr námsframboði í greinum þar sem stúdentum fór 
fækkandi. 
 
Í yfirlitsgrein Harman og Leek (2002), þar sem útgáfu á sérstöku hefti tímaritsins Higher 
Education er fjallar um samruna háskóla er fylgt úr hlaði, kemur fram  að sjaldnast sé um 
að ræða hreina sameiningu háskóla.  Reynslan sýni að oft yfirtaki einn stærri háskóli ann-
an minni.  Yfirleitt er þetta samrunaferli ekki átakalaust.  Það virðist taka allt upp í 10 ár 
frá sameiningu þar til tvær eða fleiri sameinaðar stofnanir fara að virka sem ein heild.  
Þess vegna komi hagræðið af samrunanum ekki fram fyrr en að mörgum árum liðnum.  
Samningaviðræður taka oft langan tíma og þeir hópar sem telja sig missa sjálfstæði, áhrif 
eða stöðu geta haldið áfram andstöðu sinni löngu eftir að niðurstaða samninga og ákvörð-
un liggur fyrir.  Af greinunum í þessu sérhefti tímaritsins Higher Education að dæma 
virðist engin ein leið betri en önnur við samruna háskóla.  Hver samruni sem á sér stað er 
einstakur og kallar á sértæka útfærslu þótt jafnan megi margt læra af reynslu annarra. 
 
Draga má nokkurn lærdóm hér á landi af tiltölulega nýlegri sameiningu fjögurra skóla, 
þ.e. K.H.Í., Íþróttakennaraskóla Íslands, Þroskaþjálfaskóla Íslands og Fósturskóla Íslands.  



 

   11

Sameining þessara skóla var ein af megintillögum nefndar sem menntamálaráðherra 
skipaði um eflingu uppeldis- og kennaramenntunar á Íslandi og skilaði af sér í mars 1995.  
Stjórnvöld fóru að tillögum nefndarinnar og með sameiningunni var starfsemi þriggja 
síðastnefndu skólanna jafnframt færð upp á háskólastig.  Sameiningin var frekar 
átakamikil, undirbúningur ekki mikill og því biðu mörg erfið úrlausnarmál sem tekið var 
á í kjölfar sameiningarinnar, svo sem starfsmannamál og húsnæðismál.  Þótt fram-
kvæmdin hafi verið erfið er ljóst að þessi sameining hefur nú þegar skilað góðum árangri.  
Segja má að samrunaferlinu sé ekki enn að fullu lokið og má samkvæmt reynslu annars 
staðar frá búast við að það taki jafnvel nokkur ár enn. 
 
 
 

3.3 Hugtök og aðferðir við samruna háskóla 
 
Eins og sjá má af þeim greinum sem hér er stuðst við um samruna háskóla og skóla og 
stofnana á háskólastigi hefur samrunaþróunin verið með margvíslegum hætti og 
samruninn birst í mörgum mismunandi myndum.  Í grein sem D. Lang (2002) skrifar 
gerir hann tilraun til að skilgreina hugtök og aðferðir við samstarf eða samruna milli 
háskóla og er gerð grein fyrir því helsta sem fram kemur í grein hans hér á eftir.   
 
Þegar háskólar eða yfirvöld menntamála taka að velta fyrir sér leiðum til aukins samstarfs 
eða verkaskiptingar milli háskóla á slíkt sér yfirleitt nokkurn aðdraganda að mati Lang 
(2002).  Til þess að hægt sé að svara því hvaða leiðir séu álitlegastar í þeim efnum þarf að 
skoða tvennt.  Annars vegar kosti og ókosti mismunandi samstarfsfyrirkomulags sem 
reynt hefur verið og hins vegar eðli og starfsemi skólanna sjálfra.  
  
Lang (2002) skilgreinir í grein sinni helstu leiðir sem farnar hafa verið til aukins sam-
starfs, verkaskiptingar eða sameiningar háskóla.  Þær eru: 
 

 Fyrsta leiðin sem lýst er, og nefnd er “consortium” á ensku, má á íslensku nefna 
samstarfsstofnun eða samstarfsverkefni sem sett er á fót með aðild tveggja eða 
fleiri háskóla.  Sem dæmi má nefna að ef tveir (eða fleiri) háskólar stofna sam-
eiginlega rannsóknastofu, bókasafn eða tölvuþjónustu.  Slíkar samstarfsstofnanir 
eru yfirleitt aðgreindar frá móðurstofnunum, hafa eigin stjórn, sjálfstæðan fjárhag 
og lúta reglum sem t.d. eru settar með samstarfssamningi eða sérstakri samþykkt. 

 
 Önnur leiðin er nefnd “affiliation” á ensku og felur hún í sér formlegt samstarf og 

jafnframt tiltekna verkaskiptingu milli stofnana um námsframboð eða tiltekna 
þjónustu.  Sem dæmi um þessa leið má nefna að Ontario Institute for Studies in 
Education tók að sér að sjá um alla framhaldsmenntun kennara fyrir University of 
Toronto, áður en þessar stofnanir voru sameinaðar.  Stofnanirnar voru alveg 
aðgreindar að öðru leyti, nema hvað þessa verkaskiptingu varðaði.  Þetta sam-
starfsfyrirkomulag er jafnframt notað þegar nemendur stunda nám í skóla sem 
ekki hefur rétt til að útskrifa nemendur með tiltekna háskólagráðu, en samstarfs-
skólinn gætir þess að fagleg gæði námsins séu uppfyllt og útskrifar viðkomandi 
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nemanda.  Einnig er þetta samstarfsform mikið notað í heilbrigðisvísindum í sam-
starfi háskóla og heilbrigðisstofnana. 

 
 Þriðja leiðin eru stjórnunarsamningar sem eru þekktir meðal háskóla í Bandaríkj-

unum, Kanada, Finnlandi og Ástralíu.  Með slíku fyrirkomulagi tekur einn öflugur 
háskóli að sér með stjórnunarsamningi við stjórnvöld að annast rekstur minni sér-
hæfðra háskóla eða rannsóknastofnana.  Nefna má sem dæmi að University of 
Guelph, Ontario, Kanada er með öflugar háskóladeildir í landbúnaðarvísindum og 
dýralækningum.  Þessi skóli heyrir undir menntamálaráðuneyti fylkisins.  Fjórir 
landbúnaðarháskólar, sem eru minni og sérhæfðari, heyra undir landbúnaðarráðu-
neyti Ontario.  Með stjórnunarsamningi sem gerður var 1996 tók University of 
Guelph að sér að annast rekstur landbúnaðarháskólanna fjögurra.  Þeir skólar sem 
stjórnað er af slíkum samningi halda nafni sínu og ímynd, nokkru sjálfstæði í innri 
málum, en ábyrgðin á rekstri færist frá stjórnvöldum til móðurskólans.  Slíkur 
samningur gefur líka móðurskólanum tækifæri til að endurskipuleggja starfsemi 
þess skóla sem hann tekur að sér að stjórna og að ná fram markvissri verkaskipt-
ingu milli þeirra. 

 
 Fjórða leiðin er samlag tveggja eða fleiri jafnsettra skóla, nefnt “federation” á 

ensku.  Þetta er nokkuð þekkt form erlendis, m.a. í Bandaríkjunum.  Í slíku sam-
lagsfyrirkomulagi heldur hver stofnun eða skóli sjálfstæði sínu.  Þeir halda eign-
um sínum óskertum, svo og skuldbindingum.  Þá halda þeir óbreyttri stjórn skól-
ans og hafa áfram sama rétt til að ráða kennara og starfsfólk og veita nemendum 
inngöngu.  Þetta fyrirkomulag er sett upp til þess m.a. að hægt sé að beita mark-
vissri verkaskiptingu milli skólanna og gera stúdentum í öðrum skólanum kleift 
að sækja einstök námskeið í hinum.  Þessi aðferð eykur fjölbreytni í námsfram-
boði og á mögulegum námsleiðum fyrir stúdenta á nokkuð hagkvæman hátt.  
Jafnframt geta stúdentar nýtt sér betur þá aðstöðu og þjónustu sem í boði er í báð-
um skólunum.  Þar sem nokkrir háskólar mynda “federation”, eins og í Bandaríkj-
unum, er einn skólanna gjarnan valinn sem móðurskóli gagnvart stjórnvöldum.  
Hann útskrifar alla nemendur, ber ábyrgð á gæðum menntunar í öllum skólunum 
gagnvart stjórnvöldum og skiptir fjárframlögum hins opinbera niður á skólana.  
Hafa verður í huga að yfirleitt er um að ræða skóla sem hafa miklar tekjur af 
skólagjöldum nemenda og frá ýmsum styrktarsjóðum.  Framlög hins opinbera eru 
oft minni hluti tekna þeirra og eru gjarnan árangurstengd. 

 
 Fimmta leiðin er sameining tveggja eða fleiri háskóla í einn.  Sameining tveggja 

eða fleiri stofnana getur átt sér stað án þess að það hafi haft nokkurn aðdraganda í 
formi samstarfs eða verkaskiptingar milli stofnananna áður en til sameiningar 
kom.  Nokkur dæmi, t.d. frá Ástralíu (Harman, 2000) og Noregi (Kyvik, 2002), 
eru um að tiltölulega litlir sérhæfðir háskólar, svo sem eins og kennaraháskólar og 
tækniháskólar, hafi verið sameinaðir stærri og fjölbreyttari háskólum.  Sérhæfðu 
háskólarnir höfðu áður en til sameiningar kom ekki sömu stöðu í menntakerfinu 
og háskólarnir en með sameiningu var námið í þeim treyst betur í sessi sem viður-
kennt háskólanám. 
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Framangreindar leiðir eru hafðar til hliðsjónar við mat á því hvernig megi á sem 
árangursríkastan hátt samhæfa betur kennslu, rannsóknir og stoðþjónustu Háskóla Íslands 
og Kennaraháskólans á hliðstæðum starfssviðum og í áþekkum viðfangsefnum, einkum 
uppeldis- og menntunarfræðum og tengdum greinum.  Um það verður nánar fjallað í 5. 
kafla.   
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4. SAMANBURÐUR MILLI H.Í. OG K.H.Í. 
 
 

4.1 Löggjöf 
 
Um starfsemi háskóla gilda lög um háskóla nr. 136/1997.  Þau eru almenn löggjöf um 
starfsemi háskóla hér á landi, en nokkur ákvæði laganna taka þó einvörðungu til ríkis-
háskóla.  Um bæði H.Í. og K.H.Í. gilda jafnframt sérlög, þ.e. lög um Háskóla Íslands nr. 
41/1999 og lög um Kennaraháskóla Íslands nr. 137/1997.  Á grundvelli sérlaganna voru 
settar reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 458/2000 og reglur fyrir Kennaraháskóla Íslands nr. 
843/2001.  Þá var í árslok 1999 gerður samningur milli menntamálaráðuneytisins og 
Kennaraháskóla Íslands um kennslu til fyrsta háskólaprófs og meistaraprófs og 
fjárhagsleg samskipti, skv. heimild í 1. mgr. 19. gr. laga nr. 136/1997 um háskóla.  
Sambærilegur samningur var einnig gerður við Háskóla Íslands á árinu 1999 og í árslok 
2001 var gerður samningur milli skólans og menntamálaráðuneytisins um rannsóknir á 
grundvelli laga nr. 136/1997 um háskóla.  Fyrirhugað er að gera samning um rannsóknir 
milli menntamálaráðuneytisins og K.H.Í.  Framangreindir samningar eru allir birtir á vef 
menntamálaráðuneytisins (http://menntamalaraduneyti.is) og er slóðin lög og reglur. 
 
Í 1. gr. laga um H.Í. kemur fram að Háskóli Íslands skuli vera vísindaleg rannsókna- og 
fræðslustofnun er veiti nemendum sínum menntun til að sinna sjálfstætt  vísindalegum 
verkefnum og gegna ýmsum störfum í þjóðfélaginu.  Í 1. gr. laga um K.H.Í. kemur fram 
að Kennaraháskóli Íslands er vísindaleg fræðslu- og rannsóknastofnun er veitir 
nemendum sínum menntun til þess að gegna störfum á sviði kennslu, þjálfunar, uppeldis 
og umönnunar og til þess að sinna sjálfstætt fræðilegum rannsóknum á því sviði. 
 
Á grundvelli laga, reglna og samninga er stjórnsýsla skólanna byggð upp með líkum hætti 
og starfsemi þeirra fjármögnuð með svipuðu fyrirkomulagi.  Yfirstjórn skólanna er falin 
háskólaráði og rektor sem er yfirmaður stjórnsýslu.  Í háskólaráðum sitja fulltrúar 
kennara, nemenda og þjóðlífs.  Menntamálaráðherra skipar rektora beggja skólanna til 5 
ára samkvæmt tilnefningu viðkomandi háskólaráðs og samkvæmt nánari ákvæðum í 
sérlögum hvors skóla.  Deildir í H.Í. eru sjálfráðar um eigin málefni innan þeirra marka 
sem lög og reglur háskólans setja.  Yfirstjórn hverrar deildar í H.Í. er falin deildarforseta, 
deildarfundum og deildarráði.  Háskólaráð H.Í. getur að fengnum tillögum deildar skipt 
viðkomandi deild upp í skorir.  Hver skor kýs sér stjórn og formann.  Þá er háskólunum 
heimilt að stofnsetja nýjar deildir og leggja starfandi deildir niður. 
 
Á grundvelli reglna nr. 646/1999 greiðir ríkissjóður hvorum háskóla framlag vegna hvers 
nemenda og er það mishátt eftir eðli náms.  Byggist það á gefnum forsendum um umfang 
og gæði þjónustu og húsnæði og annan aðbúnað.  Nemendaframlaginu er ætlað að standa 
undir öllum venjulegum kostnaði vegna kennsluþáttarins í rekstri.  Þá er einnig á grund-
velli reglnanna veitt húsnæðisframlag sem bæði er fyrir leigu og kostnað vegna viðhalds.  
Fyrrnefnda framlagið er ekki vegna húsnæðis sem hefur verið fjármagnað með beinum 
greiðslum úr ríkissjóði eða af lögbundnum tekjustofni, svo sem Happdrætti Háskóla 
Íslands.  Þá var sem fyrr greinir gerður samningur milli H.Í. og menntamálaráðuneytisins 
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í árslok 2001 um rannsóknir sem er umgjörð um samskipti milli aðila og árangurstengda 
fjármögnun rannsókna. 
 
Ekki verður séð að nein atriði sem lúta að því umhverfi laga og reglna sem skólarnir 
starfa innan, né heldur fyrirkomulag kjaramála, muni hindra eða draga úr ávinningi af 
auknu samstarfi skólanna eða jafnvel sameiningu þeirra.  Skólarnir geta tekið upp frekara 
samstarf og aukið verkaskiptingu sín á milli innan ramma núverandi laga.  Hins vegar 
getur samruni þeirra ekki átt sér stað án lagabreytinga.  Kjarasamningar skólanna við 
helstu stéttarfélög eru byggðir upp með svipuðum hætti, ráðningarferli beggja skólanna er 
byggt upp á líkan hátt, reglur um framgang kennara og sérfræðinga eru hliðstæðar, mat á 
rannsóknum er áþekkt og svipaðar reglur gilda um vinnumat.  
 
 
 

4.2 Stefna og framtíðarsýn 
 
Háskóli Íslands og Kennaraháskóli Íslands eru tveir háskólar sem starfa á líkum starfs-
vettvangi og hafa byggt upp fjölþætta stoðþjónustu í kringum sína meginstarfsemi sem 
eru kennsla og rannsóknir.  Munurinn er fyrst og fremst sá að K.H.Í. er sérhæfður 
kennaraháskóli en H.Í. er almennur háskóli sem starfar á breiðu sviði.  Þá er verulegur 
stærðarmunur á milli skólanna.   
 
Háskóli Íslands er langstærsta kennslu- og rannsóknastofnun landsins.  Hann skiptist í 11 
deildir sem bjóða upp á 70-80 námsleiðir til fyrsta háskólaprófs og meistara- og 
doktorsprófs í mörgum þeirra.   
 
Vísinda- og menntastefna háskólans sem samþykkt var á háskólafundi 6. apríl 2001 
skiptist í þrjá þætti: Kennslu, rannsóknir og fræðslu og þjónustu.  Meginmarkmið kennslu 
við Háskóla Íslands er að þjálfa nemendur til að sinna sjálfstætt vísindalegum verkefnum 
og takast á við margvísleg störf í þjóðfélaginu.  Í þessu felst að kennslan tekur í senn mið 
af þörfum þjóðlífsins og forsendum þeirra fræðigreina sem í hlut eiga hverju sinni.  
Samkvæmt vísinda- og menntastefnu Háskóla Íslands er hann rannsóknaháskóli og hluti 
af hinu alþjóðlega vísindasamfélagi.  Metnaður hans er að vera þar í fremstu röð með 
vönduðum rannsóknum sem standast fræðilegan samanburð á alþjóðlegum vettvangi og 
hafa einnig þýðingu fyrir íslenskt samfélag.  Kennarar og sérfræðingar við Háskóla 
Íslands hafa rannsóknafrelsi.  Í því felst að kennarar og sérfræðingar velja sér sjálfir 
viðfangsefni á fræðasviði sínu.  Þetta felur í sér ábyrgð og skyldur.  Niðurstöður 
rannsókna eru kynntar á vísindalegum vettvangi sem gerir strangar fræðilegar kröfur.  
Þær eru einnig kynntar íslenskum almenningi eftir því sem kostur er.  Háskólinn býður 
upp á rannsóknanám á flestum fræðasviðum sínum.  
 
Framtíðarsýn Kennaraháskólans var samþykkt á fundi háskólaráðs 17. maí árið 2000.  Þar 
kemur fram að framlag skólans til þjóðfélagsins sé einkum fólgið í því að mennta þá sem 
munu leggja grunn að menntun þjóðarinnar á næstu árum og áratugum.  Lögð er áhersla á 
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að auka þekkingu og efla frumkvæði þeirra sem stunda nám við skólann og búa þá undir 
margs konar störf í þjóðfélaginu. 
 
Nám við skólann hvílir á þremur meginstoðum, grunnnámi á ýmsum fræða- og starfs-
sviðum, rannsóknatengdu framhaldsnámi til meistara- og doktorsprófs og fjölbreytilegu 
símenntunarstarfi.  Nýtt námsframboð við skólann á næstu árum verður einkum á sviðum 
sem tengjast kennslu, þjálfun, uppeldi, umönnun og miðlun þekkingar.  
 
Sérstaða Kennaraháskólans á sviði kennslu- og uppeldisfræða er styrkur hans og sá 
grunnur sem gerir skólanum kleift að vaxa og eflast.  Stefnt er að því að efla rannsóknar- 
og þróunarstörf við skólann enn meira en orðið er.  Rannsóknir og þróunarverkefni sem 
unnin eru við Kennaraháskólann eiga að auka þekkingu á störfum þeirra stétta sem skól-
inn menntar og þeim fræðigreinum sem tengjast starfsvettvangi hans.  Skólinn leggur 
áherslu á að efla færni kennara og nemenda í að stunda rannsóknir sem skila sér á starfs-
vettvangi þeirra.  

Í framtíðarsýn fyrir K.H.Í. segir að unnið sé að því að skólinn geti staðið í fremstu röð 
háskóla hvað varðar nýtingu rannsókna og að stuðla að gagnrýninni umræðu og þróa 
sveigjanlega, fjölbreytta og árangursríka náms- og kennsluhætti, bæði innan skólans og 
sem víðast í samfélaginu.  Í K.H.Í. er stefnt að því að miðla í auknum mæli fræðslu til 
almennings og veita einstaklingum, einstökum stofnunum og þjóðfélaginu í heild 
þjónustu í krafti þeirrar þekkingar sem skólinn býr yfir. 

Stefna beggja skólanna og framtíðarsýn er með líkum hætti.  Það er áhersla á gæði 
kennslu og rannsókna, aukið vægi framhaldsnáms og símenntunar og aukin áhersla á 
alþjóðlegt samstarf.  Engin vandkvæði virðast vera á að samræma stefnu skólanna og 
framtíðarsýn ef til aukins samstarfs eða samruna þeirra kemur. 
 
 
 

4.3 Fjármál og rekstur 
 
Í samanburði á fjármálum og rekstri skólanna verður hér á eftir stuðst við tölur fyrir árið 
2001.  Á árinu 2001 voru rekstrargjöld K.H.Í. 971 m.kr.  Þar af voru laun og tengd gjöld 
721 m.kr., annar kostnaður 221 m.kr. og stofnbúnaður 29 m.kr.  Rekstrartekjur voru 957 
m.kr. sem skiptust þannig að framlag úr ríkissjóði var 828 m.kr. og aðrar tekjur 129 m.kr.  
Viðhald og tækjakaup eru innifalin í rekstrargjöldum en ekki fjárfestingar.  Fjárfestingar 
eru ekki hluti af rekstrargjöldum K.H.Í. því framlagið kemur beint úr ríkissjóði, en eru 
það hjá H.Í. 
 
Á árinu 2001 voru rekstrargjöld H.Í. 5.000 m.kr.  Rekstrartekjur voru 5.177 m.kr. og þar 
af námu fjárveitingar úr ríkissjóði 3.362 m.kr. en sértekjur voru 1.814 m.kr.  Af sértekjum 
má nefna framlag Happdrættis H.Í. 330 m.kr., erlenda styrki 326 m.kr., innlenda styrki 
322 m.kr., tekjur vegna endurmenntunar 227 m.kr. og skrásetningargjöld 148 m.kr.  Af 
rekstrargjöldum var launakostnaður 3.214 m.kr. og til framkvæmdaliða var varið 414 
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m.kr.  Hrein rekstrargjöld, þ.e. án framkvæmdaliða voru því 4.586 m.kr.  Rekstrargjöld á 
hvert nemendaígildi voru mjög svipuð milli skólanna, sbr. töflu 1. 
 
 
 
Tafla 1: Fjárhagslegur samanburður á H.Í. og K.H.Í. fyrir árið 2001 
 
   H.Í. K.H.Í. 
Rekstrartekjur (m.kr.) 5.177      957 
Rekstrargjöld án framkvæmdaliða (m.kr.) 4.586      971 
Ríkisframlag sem hlutfall tekna   65%     87% 
Sértekjur sem hlutfall tekna   35%     13% 
Nemendaígildi 4.565   1.000 
 
 
Báðir háskólarnir eru fjármagnaðir af ríkissjóði að stærstum hluta, og eru þær tengdar 
samningum um kennslu og rannsóknir við menntamálaráðuneytið.  Töluverður munur er 
þó á hlutfalli sértekna, sem voru 35% hjá H.Í. en 16% hjá K.H.Í.  H.Í. fær, svo dæmi sé 
tekið, verulegar tekjur á hverju ári frá Happdrætti H.Í. og mun hærri erlenda styrki en 
K.H.Í.  Laun og tengd gjöld voru 64% af útgjöldum H.Í. en 74% hjá K.H.Í. 
 
Ef rekstrargjöld skólanna eru lögð saman á árinu 2001 verður hlutur H.Í. 84% en hlutur 
K.H.Í. 16%.  Ef laun og tengd gjöld hjá skólunum eru lögð saman fyrir 2001 verður 
hlutur H.Í. 82% en K.H.Í. 18%.  Nýbyggingar H.Í. eru fjármagnaðar að mestu leyti með 
tekjum Happdrættis Háskóla Íslands.   
 
Hugsanlegur samruni skólanna eða aukið samstarf þeirra á milli á að geta leitt til betri 
nýtingar fjármuna, með bættri nýtingu sameiginlegrar þjónustu, húsnæðis og starfsfólks.  
Fjárveitingar á hvert nemendaígildi eiga einnig að geta nýst betur en þær gera nú. 
 
Fjárhagsleg áhrif af auknu samstarfi eða verkaskiptingu milli skólanna velta m.a. á þeim 
samningum sem gerðir yrðu á milli skólanna, ef til þess kæmi.  Hins vegar mun 
hugsanlegur samruni skólanna kalla á töluverða vinnu og samninga í tengslum við 
fjármögnun skólanna.  Ef samruni á að heppnast vel er ekki um aðra aðferð að ræða en að 
skólarnir, með samþykki menntamálaráðuneytisins, leggi tekjustofna sína saman í einn 
tekjupott.  Það hefur verið gert þegar sjúkrahús, orkufyrirtæki og sveitarfélög hafa 
sameinast og ekki verður séð að önnur aðferð sé heppilegri við samruna tveggja 
ríkisháskóla. 
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4.4 Stjórnskipulag 
 
Nokkur munur er á fyrirkomulagi stjórnsýslu og yfirstjórnar skólanna.  Starfsemi K.H.Í. 
skiptist í tvær megindeildir, þ.e. grunndeild og framhaldsdeild.  Þá er sérstakt fjármála- 
og rekstrarsvið með 15 starfsmönnum á skrifstofu og 4 við umsjón fasteigna.  Að með-
töldum rektor eru þetta 19 starfsmenn.  Auk þess starfa um 20 manns við stoðþjónustu, 
þar af 14 við menntasmiðju, 4 við kerfisþjónustu og 2 við rannsóknastofnun.  Undir 
grunndeild heyrir grunnnám fyrir grunnskólakennara og leikskólakennara, námsbraut í 
þroskaþjálfun, námsbraut í íþróttafræðum og nám til kennsluréttinda.  Undir framhalds-
deild heyrir m.a. rannsóknatengt framhaldsnám, sérkennslufræði og framhaldsnám fyrir 
þroskaþjálfa. 
 
Við sameiginlega stjórnsýslu og stjórnsýslu deilda H.Í. starfa rúmlega 100 manns.  
Yfirstjórn H.Í. skiptist í skrifstofu rektors, rekstur og framkvæmdir (rekstrar- og fram-
kvæmdasvið og fjárreiðusvið) og akademíska stjórnsýslu (kennslusvið, rannsóknasvið, 
starfsmannasvið og stjórnsýslusvið).  Undir þessari sameiginlegu yfirstjórn starfa um 80 
starfsmenn.  Þar af eru um 20 sem starfa á bygginga- og tæknideild og um 20 við rekstur 
fasteigna.  Hluti þessara starfsmanna starfar sem iðnaðarmenn og því ekki rétt að telja þá 
til yfirstjórnar. 
 
Ef til aukins samstarfs eða verkaskiptingar milli skólanna kemur mun það að öllum lík-
indum hafa lítil áhrif á stjórnsýslu skólanna, að öðru leyti en því að vel þarf að halda utan 
um framkvæmd slíks samstarfs eða verkaskiptingar.  Ef til samruna milli skólanna kemur 
sameinast stjórnsýsla þeirra og er í slíkum tilvikum almennt beitt þeirri reglu að stjórn-
sýsla minni stofnunarinnar rennur inn í stjórnsýslu stærri stofnunarinnar.  Slíkt kostar 
alltaf nokkrar tilfæringar á starfsfólki og breytingar á stöðu þeirra og verkefnum.   
 
Samruni stofnana skapar tækifæri til að endurskipuleggja innra skipulag og vinnuferla í 
stjórnsýslu.  Verulegt hagræði yrði af því fyrir skólana að taka upp eina nemendaskrá.  
Skólarnir nota sama nemendaskrárkerfið en hvor skóli er með sína skrá.  Unnið er að 
endurskipulagningu þessa kerfis með aðild beggja skólanna.  Á næsta ári munu báðir 
skólarnir verða með sama bókhaldskerfið. 
 
Annað sem kemur til álita í þessu sambandi er að sjálfstæði deilda í H.Í. er mun meira en 
í K.H.Í.  Ef núverandi starfsemi K.H.Í. yrði í kjölfar hugsanlegrar sameiningar að einni 
deild uppeldis- og kennslufræða innan H.Í. gæti hluti þess starfsfólks sem nú starfar við 
stjórnsýslu K.H.Í. farið í störf við stjórnsýslu deildarinnar og hinn hlutinn til starfa við 
sameiginlega stjórnsýslu H.Í.  Þetta gæti leitt til fækkunar starfa. 
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4.5 Kennarar og starfsfólk 
 
Samkvæmt starfsmannaskrá Háskólans frá 1. desember 2001 voru 838 fastráðnir starfs-
menn við skólann, þar af 423 kennarar.  Auk þess samsvaraði stundakennsla umreiknuð í 
kennarastörf á árinu 2001 182 störfum.  Um 92% stundakennslunnar var tímavinna en 8% 
yfirvinna greidd til starfsmanna Háskólans.  Niðurstaðan er því sú að haustið 2001 hafi 
kennaraígildi við skólann verið 605.  Skráðir stúdentar á haustmisseri 2001 voru 7.273 
talsins og því voru þá 12 skráðir stúdentar á hvert kennaraígildi. 
 
Af fastráðnum kennurum við H.Í. 1. desember 2001 voru 171 prófessor, 141 dósent, 85 
lektorar og 26 aðjúnktar.  Áberandi er að 87% prófessora eru karlar og 73% dósenta, en 
konur eru tæpur helmingur lektora.  Það nám í H.Í. sem helst tengist námi við K.H.Í. er 
uppeldis- og menntunarfræði en við þá kennslugrein starfa 9 kennarar í H.Í., þar af 3 
prófessorar, 2 dósentar og 4 lektorar. 
 
Fastráðnir starfsmenn K.H.Í. árið 2001 voru 168 talsins og skiptust þannig að við kennslu 
voru 106 og 62 í öðrum störfum.  Prófessorar voru 10, dósentar 22, lektorar 53 og 
aðjúnktar 21.  Mikill fjöldi stundakennara kemur að kennslu við skólann auk viðtöku-
kennara í vettvangsnámi nemenda.  Ígildi fullra starfa við kennslu, að meðtalinni stunda-
kennslu og vettvangsnámi, voru samtals 153 og við önnur störf en kennslu samtals 82. 
 
Af fastráðnum kennurum við K.H.Í. eru 35-40 sem starfa við kennslu einstakra greina, 
svo sem í íslensku, ensku, dönsku, sögu, samfélagsfræði, heimspeki, landafræði, náttúru-
fræði, stærðfræði, eðlisfræði, sálarfræði og tölvu- og upplýsingafræði.  Heldur fleiri karl-
ar en konur gegna starfi prófessora og dósenta við K.H.Í. en fleiri konur en karlar gegna 
starfi lektora. 
 
 
Tafla 2: Kennarar og starfsmenn við H.Í. og K.H.Í. haustið 2001 
 
 H.Í. K.H.Í. 
Kennaraígildi  605        98 
Starfsmannaígildi (að meðtöldum kennurum)  900      176 
Fjöldi prófessora  171        10 
Fjöldi dósenta  141        22 
Fjöldi lektora    85        53 
Fjöldi aðjúnkta    26        21 
 
Á síðustu árum hefur mat á rannsóknum verið eflt við H.Í. og K.H.Í.  Tekið hefur verið 
upp hvetjandi framgangskerfi fyrir kennara og sérfræðinga, sem byggir m.a. á 
rannsóknum þeirra.  Þá keppa þeir um styrki úr sjóðum.  Rannsóknatengdir sjóðir H.Í. 
veita styrki eftir umsóknum til rannsóknaverkefna, launa aðstoðarmanna, tækjakaupa og 
viðbótarlauna fyrir fenginn árangur í rannsóknum.  Kennarar og sérfræðingar gera yfir-
stjórn Háskólans reglulega grein fyrir rannsóknum sínum og niðurstöðum þeirra.  Ritverk 
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og önnur hugverk eru metin m.a. með tilliti til röðunar í grunnlaunaflokka, greiðslna úr 
vinnumatssjóðum og framgangs á milli starfsheita. 
 
Rannsóknasjóður K.H.Í. er í umsjá Rannsóknastofnunar skólans og hefur hann til ráð-
stöfunar 3-4 m. kr. á ári.  Sjóðurinn veitir styrki til rannsóknaverkefna kennara og sér-
fræðinga við skólann.  Vísindanefnd H.Í. fer með stjórn Rannsóknasjóðs H.Í.  Úr sjóðn-
um geta kennarar og sérfræðingar fengið styrki til vel skilgreindra verkefna sem hafa 
vísindalegt gildi.  Sjóðurinn hafði til ráðstöfunar 111 m. kr. á árinu 2001. 
 
Vinnumatssjóður H.Í. byggir á kjarasamningi Félags háskólakennara í H.Í. (F.H.) og 
fjármálaráðherra.  Allir sem eru í félaginu og í meira en 50% starfi eiga rétt á greiðslum 
úr sjóðnum.  Vinnumatssjóður greiðir þeim félagsmönnum sem sýnt hafa árangur í 
rannsóknum samkvæmt metnum stigum.  Á árinu 2001 voru greiddar í H.Í. um 83 m. kr. 
úr Vinnumatssjóði fyrir rannsóknir ársins 2000.  Prófessorar fá greiðslu fyrir vinnu við 
rannsóknir umfram vinnuskyldu úr Ritlauna- og rannsóknasjóði prófessora sem heyrir 
undir kjaranefnd.  Á sama hátt byggja greiðslur fyrir vinnumat á kjarasamningi Kennara-
félags K.H.Í. (K.K.H.Í.) og fjármálaráðherra.  Hins vegar eru þær mun lægra hlutfall af 
greiðslum til kennara og sérfræðinga en hjá H.Í. 
 
Starfsfólk H.Í. og K.H.Í. er í ýmsum stéttarfélögum sem gera kjarasamninga fyrir hönd 
þess.  Prófessorar heyra undir kjaranefnd sem úrskurðar um starfskjör þeirra. Starfandi er 
sérstakur ritlauna- og rannsóknasjóður prófessora en kjaranefnd setur reglur um greiðslur 
úr honum til prófessora.  Þeir starfsmenn H.Í. og stofnana Háskólans sem lokið hafa 
fyrsta háskólaprófi geta verið félagsmenn í Félagi háskólakennara (F.H.).  Annað starfs-
fólk er flest í Starfsmannafélagi ríkisstofnana eins og í K.H.Í.  Allir fastráðnir kennarar 
K.H.Í. og flestir aðrir fastráðnir starfsmenn með háskólapróf sem sinna stjórnunar- og 
sérfræðistörfum við skólann taka laun samkvæmt kjarasamningi Kennarafélags 
Kennaraháskólans (K.K.H.Í.).  Bæði F.H. og K.K.H.Í. eru með kjarasamning við 
fjármálaráðherra sem gildir til 30. nóvember 2004.  Við bæði H.Í. og K.H.Í. er stofnana-
samningur hluti kjarasamnings.  Hann er sérstakur samningur milli F.H. og K.K.H.Í. 
annars vegar og skólanna og stofnana þeirra hins vegar um forsendur röðunar starfa í 
launaflokka.  Meðal annars fjalla stofnanasamningarnir um framgang kennara, sérfræð-
inga og fræðimanna.  Samkvæmt stofnanasamningunum er framgangskerfi kennara og 
sérfræðinga með líkum hætti í báðum skólunum.  Samkvæmt kjarasamningunum við F.H. 
og K.K.H.Í. er grunnmat kennara, þ.e. röðun í launaþrep með svipuðum hætti milli 
skólanna. 
 
Um ráðningarferli kennara við K.H.Í. gildir 16. gr. reglna um K.H.Í. nr. 843/2001 og um 
ráðningarferli við H.Í. gildir 3. kafli reglna fyrir H.Í. nr. 458/2000.  Samkvæmt reglunum 
er ráðningarferlið með líkum hætti.  Þó er á því munur sem þyrfti að samræma ef til 
samruna skólanna kæmi.  Hæfniskröfur við nýráðningu kennara eru þó sambærilegar. 
 
Ef til aukins samstarfs eða verkaskiptingar milli skólanna kemur hefur slíkt áhrif á verk-
efni og starfsskyldur þeirra kennara sem í hlut eiga.  Reyndar er sú þróun byrjuð, þó í 
litlum mæli sé, að kennarar við annan skólann geta gegnt hluta af kennsluskyldu sinni við 
hinn skólann.  Ef hins vegar kemur til samruna skólanna mun það líklega leiða til þess í 



 

   21

tímans rás, eftir því sem störf kennara losna, að störfum verður breytt og þau jafnvel færð 
á milli deilda.  Það ræðst þó m.a. af því í hve miklum mæli faggreinar fyrir kennaranema 
yrðu kenndar í deild uppeldis- og kennslufræða og í hve miklum mæli í deildum eins og 
heimspekideild, raunvísindadeild, félagsvísindadeild eða öðrum deildum.  
 
 
 

4.6 Skipulag kennslu 
 
Skipulag kennslu er með nokkuð mismunandi hætti milli skólanna.  Kennsla í H.Í. fer 
fram í 11 deildum og innan flestra þeirra í viðkomandi skorum eftir því sem við á.  
Skipting deilda í skorir fer eftir faggreinum eða ef um fámennar greinar er að ræða er 
mynduð skor um tvær eða fleiri skyldar greinar.  Deildirnar eru: guðfræðideild, lækna-
deild, lagadeild, viðskipta- og hagfræðideild, heimspekideild, lyfjafræðideild, tann-
læknadeild, verkfræðideild, raunvísindadeild, félagsvísindadeild og hjúkrunarfræðideild.  
Skipulag náms innan hverrar deildar er með nokkuð mismunandi hætti. 
 
Rannsóknatengt framhaldsnám á meistara eða doktorsstigi er einn helsti vaxtabroddurinn 
í starfi H.Í.  Það hefur vaxið ört undanfarin ár og stunda nú um 900 nemendur framhalds-
nám við skólann. 
 
Í H.Í. er boðið upp á nám í uppeldis- og menntunarfræðum á B.A. stigi og stutt hagnýtt 
nám í tómstundafræði.  Boðið er upp á tvenns konar nám að loknu B.A. námi, þ.e. starfs-
nám og framhaldsnám á meistara- og doktorsstigi.  Í starfsnámi er boðið upp á nám til 
kennsluréttinda í framhaldsskólum og efri bekkjum grunnskóla.  Um er að ræða ýmist 15 
eða 30 einingar en kröfur um einingafjölda í kennslufræði miðast við fyrri menntun sam-
kvæmt lögum nr. 86/1998 um lögverndun á  starfsheiti og starfsréttindum grunnskóla-
kennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra.  Einnig er í boði nám í náms- og starfs-
ráðgjöf.  Framhaldsnám er í boði til Dipl. Ed. prófs, M. Ed. prófs, M.A. prófs og 
doktorsprófs.  Þeir sem ljúka B.A. prófi, t.d. frá heimspekideild eða félagsvísindadeild, 
eða B.S. prófi frá raunvísindadeild, geta síðan lokið námi til kennsluréttinda hvort heldur 
er frá H.Í. eða K.H.Í.   
 
Kennslan í K.H.Í. skiptist sem fyrr segir í grunndeild og framhaldsdeild.  Innan grunn-
deildar eru sex námsbrautir:  Grunnskólabraut, íþróttabraut, kennsluréttindabraut, leik-
skólabraut, tómstundabraut og þroskaþjálfabraut.  Á kennsluréttindabraut er boðið upp á 
nám í uppeldis- og kennslufræðum til kennsluréttinda, en í hinum námsbrautunum geta 
nemendur lokið prófi sem leikskólakennarar, grunnskólakennarar, íþróttakennarar og 
þroskaþjálfar.   
 
Í framhaldsdeild K.H.Í. leggja nemendur stund á framhaldsnám og rannsóknir á ýmsum 
sviðum uppeldis- og menntunarfræða og er eftirspurn eftir framhaldsnámi í skólanum 
stöðugt að aukast.  Má sem dæmi nefna að 260 nemendur hófu framhaldsnám við K.H.Í. 
á haustmisseri 2002 og eru þeir 545 alls.  Nemendur í framhaldsnámi stunda m.a. nám í 
stjórnun, sérkennslufræðum, tölvu- og upplýsingatækni, uppeldis- og menntunarfræðum, 
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námi og kennslu ungra barna, menntun tvítyngdra barna, kennslufræði og námsefnisgerð 
og stærðfræðimenntun.  Þá er einnig í boði framhaldsnám fyrir þroskaþjálfa. 
 
Kennsla í fjarnámi er mjög mikilvæg í starfi K.H.Í. og af 2.300 skráðum nemendum skól-
ans á haustmisseri 2002 er um helmingur í fjarnámi. 
 
Ef til aukins samstarfs eða verkaskiptingar kemur milli skólanna mun það hafa áhrif á 
skipulag kennslu.  Líklega þyrfti þá að skipuleggja kennslu skólanna þannig að nemendur 
annars skólans gætu með tiltölulega auðveldum hætti tekið námskeið í hinum skólanum.   
Reyndar er slíkt mögulegt nú, en er ekki mikið notað af nemendum.  Ef til hugsanlegs 
samruna skólanna kemur mun það kalla á nýtt skipulag kennslu innan hins sameinaða 
skóla. 
 
 
 

4.7 Rannsóknir 
 
Stefnumörkun um rannsóknir við K.H.Í. var gefin út í september árið 2000.  Einnig var 
um svipað leyti samþykkt í háskólaráði reglur fyrir Rannsóknastofnun K.H.Í. og í 
framhaldinu ráðinn forstöðumaður.  Rannsóknarstofnun Kennaraháskólans styður við 
rannsóknir í uppeldis- og menntunarmálum, annast útgáfu á rannsóknatengdu efni og 
sinnir mati á starfi skóla og uppeldis- og umönnunarstofnana.  Rannsóknarstofnun K.H.Í. 
stendur einnig fyrir fjölbreyttu kynningarstarfi, m.a. með málstofum og fyrirlestrahaldi. 
Stofnunin gefur út tímaritið Uppeldi og menntun.  Þá stendur stofnunin fyrir rannsóknum 
af ýmsu tagi og hefur umsjón með rannsóknasjóði K.H.Í.   
 
Rannsóknir kennara og sérfræðinga eru metnar til eininga og eru gerðar um það skýrslur 
ár hvert í báðum skólunum. 
 
 
Tafla 3: Rannsóknaeiningar við H.Í. og K.H.Í. 
 
   H.Í. K.H.Í. 
Rannsóknaeiningar 9.541 1.183 
Starfsmannaígildi    900    176 
Kennaraígildi    605      98 
Rannsóknaeiningar per starfsmannaígildi   10,6     6,7 
Rannsóknaeiningar á kennaraígildi   15,8   12,1 
 
 
Á vegum H.Í. starfa um 40 rannsóknastofnanir.  Þær eru misstórar og uppbygging þeirra 
er með mismunandi hætti.  Sem dæmi um slíkar stofnanir má nefna Raunvísindastofnun 
og Siðfræðistofnun.  Hlutverk rannsóknasviðs H.Í. er að annast sameiginleg málefni 
Háskólans er lúta að rannsóknum, svo sem ráðgjöf við kennara og stofnanir.  
Rannsóknasviði er ætlað að stuðla að samstarfi milli deilda og stofnana á vettvangi 
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rannsókna og starfar í nánum tengslum við vísindanefnd háskólaráðs.  Þá starfrækir H.Í. 
Rannsóknaþjónustu sem veitir margvíslega þjónustu í tengslum við alþjóðlegt rannsókna- 
og menntasamstarf og vinnur að hagnýtingu niðurstaðna rannsókna.   
 
Tilgangur Rannsóknasjóðs Háskóla Íslands er að efla rannsóknastarfsemi í Háskólanum.  
Stjórn sjóðsins er í höndum vísindanefndar háskólaráðs og er formaður nefndarinnar jafn-
framt formaður stjórnar sjóðsins.  Stjórnin ákveður vinnureglur sem beitt er við úthlutun.  
Úthlutað er einu sinni á ári. 
 
Sem fyrr greinir var í árslok 2001 gerður samningur á milli H.Í. og menntamála-
ráðuneytisins um rannsóknir og er hann umgjörð um samskipti milli aðila og árangurs-
tengda fjármögnun rannsókna.  Fyrirhugað er að gera sambærilegan samning milli 
menntamálaráðuneytisins og K.H.Í. 
 
Við samanburð á rannsóknum milli K.H.Í. og H.Í. er ljóst að rannsóknir í H.Í. eru mun 
umfangsmeiri og fjölbreyttari því í K.H.Í. eru þær að mestu á sviði uppeldis- og 
kennslufræða.  Aukið samstarf milli skólanna, eða samruna þeirra, gefur margvíslega 
möguleika á eflingu rannsókna á því fræðasviði og skyldum sviðum.  Rannsóknarhefðir 
og starfsskyldur kennara eru svipaðar milli skólanna. 
 
 
 

4.8 Húsnæði 
 
Meginstarfsemi K.H.Í. fer fram í húsnæði skólans við Stakkahlíð í Reykjavík.  Aðalbygg-
ing skólans er 5.700 fermetrar auk þess er nýbúið að byggja og taka í notkun 3.600 
fermetra hús á lóðinni.  Þar er einnig íþróttahús skólans.  Kennsla í list- og verkgreinum 
fer fram í leiguhúsnæði í Skipholti 37, Reykjavík, sem er 2.000 fermetrar.  Þá fer kennsla 
á íþróttabraut fram á Laugarvatni.  Þar er húsnæði sem skólinn hefur til ráðstöfunar 
samtals um 7.000 fermetrar að meðtalinni íþróttamiðstöð og heimavist.  Eiginlegt 
kennsluhúsnæði á Laugarvatni er 1.689 fermetrar auk íþróttahúss sem er 2.264 fermetrar. 
Einnig hefur K.H.Í. til umráða um 1.800 fermetra húsnæði að Varmalandi í Borgarfirði 
sem er leigt út.  Að frátöldu húsnæði á Varmalandi og því húsnæði á Laugarvatni sem 
ekki er nýtt til kennslu nýtir K.H.Í. í heild um 15.250 fermetra.  Nægt rými er á lóð K.H.Í. 
við Stakkahlíð fyrir alla núverandi starfsemi skólans.  
 
 
Tafla 4: Húsnæði H.Í. og K.H.Í. 
 
     H.Í. K.H.Í. 
Húsnæði (ferm.) 55.000 15.250 
Nemendaígildi   4.565   1.000 
Starfsmannaígildi      900      176 
Húsnæði per nemendaígildi (ferm.)     12,0     15,3 
Húsnæði per starfsmannaígildi (ferm.)     61,1     86,6 
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* Ath. að húsnæði á Laugarvatni er meðtalið hjá K.H.Í. 
 
Vegna umfangsmikils fjarnáms í K.H.Í. er húsnæði skólans betur nýtt en ella.  Nemendur 
í fjarnámi mæta í staðbundið nám í skólanum í maí, júní og ágúst. 
 
Fasteignir H.Í. eru tæplega 30 að tölu og samtals um 50.000 fermetrar að stærð.  Þá eru 
5.000 fermetrar í leiguhúsnæði og 8.000 fermetrar á byggingarstigi.  Húsnæðismálum 
H.Í. er þannig háttað að stærstur hluti bygginga skólans er á lóð hans á Melunum, beggja 
vegin Suðurgötu.  Hluti af starfsemi skólans er í húsnæði annars staðar í borginni, svo 
sem við Grensásveg, Skógarhlíð, Neshaga og Ármúla.  Náttúrufræðahús er í byggingu í 
Vatnsmýri og áform eru um byggingu háskólatorgs í nágrenni aðalbyggingar og um 
uppbyggingu þekkingarþorps í Vatnsmýri. 
 
Á bygginga- og tæknisviði H.Í. starfa um tuttugu manns og fer fjöldi starfsmanna upp í 
30-40 yfir sumarið, en auk þess starfar þar fjöldi verktaka.  Verksvið þess er að halda við 
húsnæði, húsbúnaði, tæknibúnaði, bílastæðum og lóðum Háskólans, að meðtöldum 
lóðum Þjóðarbókhlöðu og Norræna hússins.  Viðamestu verkefnin undanfarin ár hafa 
verið bygging Náttúrufræðahússins ásamt innréttingum í Læknagarði.  Nær allt fé til 
uppbyggingar, tækjakaupa og viðhalds bygginga Háskóla Íslands kemur frá Happdrætti 
Háskólans. 
 
Ljóst er að staðsetning aðalbygginga K.H.Í. við Stakkahlíð og aðalbygginga H.Í. við 
Suðurgötu mun hafa töluvert mótandi og jafnvel að nokkru leyti hamlandi áhrif á það 
hvernig skólarnir geta skipulagt samstarf sín á milli.  Þó er það þekkt hjá mörgum 
erlendum háskólum að starfsemi þeirra er dreifð á fleiri en einn stað.  Yfirleitt er það 
leyst með því að þær deildir eða námsleiðir sem starfa á sama sviði séu staðsettar á sama 
stað.  Ef til samruna H.Í. og K.H.Í. kemur virðist liggja beinast við að deild uppeldis- og 
kennslufræða yrði í núverandi húsakynnum K.H.Í. við Stakkahlíð en aðrar deildir á svæði 
Háskólans við Suðurgötu og í Vatnsmýrinni. 
 
 
 

4.9 Stoðþjónusta 
 
Stoðþjónusta er hér notuð sem samheiti yfir alla aðra starfsemi skólanna en kennslu, 
rannsóknir og æðstu yfirstjórn.  Margvísleg stoðþjónusta er veitt af stjórnsýslu skólanna, 
svo sem fjármálaumsýsla, starfsmannaþjónusta, fasteignarekstur, kerfisþjónusta, nem-
endaskrá og kennsluskrá.  Ýmis önnur stoðþjónusta er í boði og er fyrirkomulag hennar 
nokkuð mismunandi eftir því hvor skólinn á í hlut.  Má þar nefna að Háskólabókasafnið 
er nú sameinað Landsbókasafni og er starfsemin í Þjóðarbókhlöðunni.  Í K.H.Í. voru 
bókasafn, gagnasmiðja og kennslumiðstöð sameinuð í Menntasmiðju K.H.Í. árið 2000.  
Báðir skólarnir starfrækja námsráðgjöf fyrir nemendur.  Í H.Í. starfar alþjóðaskrifstofa 
háskólastigsins sem veitir upplýsingar um nám erlendis og alþjóðafulltrúar í flestum 
deildum skólans.  Í K.H.Í. starfar alþjóðafulltrúi.  Í H.Í. er starfrækt tungumálamiðstöð 
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sem aðstoðar nemendur við tungumálanám og kennslumiðstöð sem sinnir nýmælum í 
kennslutækni, fjarkennslu o.fl. 
 
Ef ákveðið verður að auka verulega samstarf skólanna eða sameina þá mun það kalla á 
endurskipulagningu stoðþjónustunnar.  Með sameiningu skólanna á að vera mögulegt að 
nýta betur þá fjármuni sem nú fara til stoðþjónustunnar.  Sameina má ýmsa þjónustuþætti 
til að draga úr kostnaði og þróa nýja fyrir þá fjármuni sem sparast.  Einnig á sameining 
þjónustuþátta að leiða til markvissari vinnubragða, t.d. ein kennsluskrá, ein nemendaskrá, 
ein bóksala, sameiginlegur fasteignarekstur og eitt upplýsingakerfi. 
 
 
 

4.10 Nemendur 
 
Við K.H.Í. starfar Félag stúdenta við Kennaraháskóla Íslands en það var formlega stofnað 
í núverandi mynd í marsmánuði 2002.  Félagið starfar samkvæmt eigin lögum og eru allir 
innritaðir nemendur við skólann í því.  Stjórn félagsins heitir Stúdentaráð Kennaraháskóla 
Íslands skammstafað S.K.H.Í. 
 
Stofnun S.K.H.Í. á upphaf sitt í stofnun sameiginlegra hagsmunasamtaka fyrir nemendur 
nýs Kennaraháskóla Íslands sem tók til starfa um áramótin 1997-1998.  Þá voru fjórir 
skólar, Kennaraháskóli Íslands, Fósturskóli Íslands, Þroskaþjálfaskóli Íslands og Íþrótta-
kennaraskóli Íslands sameinaðir í einn.  Í framhaldi af flutningi þriggja námsbrauta í 
sameiginlegt húsnæði var svo ráðist í stofnun S.K.H.Í. sem leysti þannig af hólmi þrjú 
nemendafélög og hinn sameiginlega samráðsvettvang gömlu félaganna.  
 
 
Tafla 5: Upplýsingar um nemendur H.Í. og K.H.Í. haustið 2001 
 
     H.Í. K.H.Í. 
Heildarfjöldi nemenda    7.273   1.642 
Nemendaígildi   4.565   1.000 
Kennaraígildi      605        98 
Starfsmannaígildi (að meðtöldum kennurum)      900      176 
Húsnæði (ferm.) 55.000 15.250 
Rekstrarkostnaður 2001 án framkvæmdaliða   4.587      971 
Rekstrarkostnaður á nemendaígildi (þús.kr.)   1.005      971 
Húsnæði per nemendaígildi (ferm.)   12,05   15.25 
Nemendaígildi per kennaraígildi     7,55   10,20 
Nemendaígildi per starfsmannaígildi     5,07     5,68 
 
Stúdentaráð K.H.Í. rekur bóksölu sem leitast við að bjóða námsbækur, ritföng og ljósritun 
á sem hagstæðustu verði fyrir stúdenta.  S.K.H.Í. er aðili að Bandalagi íslenskra sérskóla-
nema (B.Í.S.N.) og einnig að Byggingafélagi námsmanna (B.N.).  Byggingafélag náms-
manna sér, m.a. um að byggja og leigja út íbúðir á hagstæðu verði fyrir aðildarfélaga sem 
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ekki hafa aðgang að annarri leigu.  B.Í.S.N. er hagsmunafélag nemenda sem m.a. heldur 
uppi þjónustu fyrir félagsmenn, gefur út símaskrá yfir nemendur aðildarskólanna, heldur 
íþróttamót, skemmtikvöld og ljóðasamkeppni.  Þá er B.Í.S.N. með lánasjóðsfulltrúa hjá 
LÍN.  Innan S.K.H.Í. er rekinn styrktarsjóður S.K.H.Í.  Hlutverk sjóðsins er að styrkja 
menningarstarf nemenda og faglega vinnu þeirra (útgáfu eða rannsóknir).  
 
Stúdentaráð heldur úti vef þar sem nálgast má ýmiskonar þjónustu svo sem einkunnir, 
vefpóst, stundatöflur, fréttir og myndir úr skólalífinu svo eitthvað sé nefnt.  Einnig er á 
vefnum umræðusíða en sú umræða sem þar fer fram hefur reynst grundvöllur málefna-
legra skoðanaskipta meðal stúdenta. 
 
Náms- og starfsráðgjöf er sérstök þjónustudeild innan K.H.Í.  Náms- og starfsráðgjafar 
þjónusta alla nemendur skólans á öllum námsbrautum, bæði í grunndeild og framhalds-
deild. 
 
Stúdentaráð H.Í. var stofnað 1920 og er málsvari allra háskólastúdenta og fer með öll mál 
er varða hagsmuni þeirra, jafnt inn á við, gagnvart háskólayfirvöldum og út á við 
gagnvart stjórnvöldum.  Félagsstofnun stúdenta (F.S.) var stofnuð með lögum nr. 
33/1968.  Aðild að stofnuninni eiga allir skrásettir stúdentar við H.Í., Háskólinn og 
menntamálaráðuneytið.  Stofnunin er sjálfseignastofnun með sjálfstæða fjárhagsábyrgð.   
 
Félagsstofnun stúdenta starfrækir margháttaða þjónustu við stúdenta svo sem Stúdenta-
garða, Bóksölu stúdenta, Kaffistofur stúdenta, Atvinnumiðstöð stúdenta og leikskóla.  Í 
stjórn F.S. eiga sæti þrír fulltrúar stúdentaráðs, einn fulltrúi Háskólans og einn fulltrúi 
menntamálaráðuneytisins.  Stúdentaheimilið við Hringbraut er í eigu F.S. og hýsir það 
helstu starfsemi hennar. 
 
Hagsmunafélög stúdenta starfa við H.Í.  Þekktust þeirra eru Röskva og Vaka.  Þá eru 
starfandi yfir 40 nemendafélög sem flest hver eru félög nemenda í tilteknum greinum við 
skólann. 
 
Ljóst er að félagsstarf og þjónusta við nemendur er með nokkuð mismunandi hætti milli 
H.Í. og K.H.Í.  Það mun ekki á neinn hátt valda vandkvæðum þótt samstarf milli skólanna 
verði aukið.   
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5. SAMANBURÐUR LEIÐA 
 
 

5.1 Almennt 
 
Ef tekið er mið af þeirri þróun sem átt hefur sér stað erlendis undanfarna áratugi er eðli-
legt að hér á landi sé tekið til athugunar hvaða ávinningur kunni að felast í auknu sam-
starfi milli H.Í. og K.H.Í. á tilteknum sviðum náms, rannsókna og stoðþjónustu og hvaða 
fyrirkomulag á slíku samstarfi sé líklegast til að efla kennslu og rannsóknir við skólana.  
Við slíka skoðun er rétt að kanna einnig þann kost að sameina skólana.  
 
Hér á landi er skortur á vel menntuðum kennurum til starfa á flestum skólastigum.  Mark-
mið kennaramenntunar hlýtur að vera það að veita þeim sem stunda kennaranám eins 
góða menntun og kostur er og laða gott fólk að kennaranámi eða námi til kennsluréttinda.  
Kennaranám er í boði í þremur háskólum hér á landi, í H.A., H.Í. og K.H.Í.  Í H.A. og 
K.H.Í. sem þriggja ára nám fyrir leikskóla- og grunnskólakennara með möguleika á fram-
haldsnámi og í öllum skólunum sem réttindanám fyrir þá sem lokið hafa fyrstu háskóla-
gráðu, einkum fyrir væntanlega kennara í framhaldsskólum og efri bekkjum grunnskóla.   
 
Eins og fram kom í 2. kafla hefur kennaranám í sjálfstæðum kennaraháskólum verið á 
undanhaldi í flestum þeim löndum sem tekin voru til skoðunar, nema helst Danmörku.  
Kennaranámið hefur annað hvort verið fært alfarið inn í háskólana eða kennaraháskólar 
verið felldir undir háskólana á einn eða annan hátt.  Ljóst er að sá ávinningur sem stjórn-
völd hafa sóst eftir með þessari breytingu á skipulagi námsleiða og rannsókna í uppeldis- 
og menntunarfræðum er margvíslegur.  Nefna má eftirfarandi: 
 

 Hagkvæmni stærðarinnar gætir yfirleitt í starfsemi háskóla sem eru með nokkur 
þúsund nemendur, auk þess sem stærri háskólar geta almennt veitt betri þjónustu 
og boðið upp á vandaðra og fjölbreyttara nám og rannsóknir en minni háskólar. 

 
 Nýting margvíslegrar stoðþjónustu og fjárfestingar í húsnæði verður almennt betri 

eftir því sem stofnanirnar eru stærri. 
 

 Fræðilegt nám og rannsóknir í uppeldis- og menntunarfræðum á góða samleið 
með ýmsum fræðigreinum sem eru stundaðar innan almennra háskóla.  Má þar 
nefna sem dæmi sálfræði og félagsfræði. 

 
 Kennaranám er blanda af hagnýtu námi í ýmsum greinum uppeldis- og menntun-

arfræða og starfsþjálfun annars vegar og námi í þeim námsgreinum sem kennarar 
kenna helst, t.d. móðurmáli, erlendum tungumálum, stærðfræði, eðlisfræði, nátt-
úrufræði og samfélagsfræði hins vegar.  Háskóladeildir sérhæfðar í viðkomandi 
námsgreinum geta yfirleitt boðið upp á meiri sérhæfingu og fjölbreytni í 
námsframboði en kennaraháskólar. 
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 Annað starfsnám á sviði kennslu, uppeldis, þjálfunar og umönnunar eflist faglega 
við að færast inn í öfluga háskóla. 

 
Ná má þessum samlegðaráhrifum sem hér hafa verið nefnd bæði með auknu samstarfi 
milli H.Í. og K.H.Í. eða með sameiningu skólanna.  Verður fjallað um helstu möguleikana 
í þeim efnum hér á eftir. 
 
 
 

5.2 Aukið samstarf 
 
Nokkrar mismunandi leiðir eru til aukins samstarfs, markvissari verkaskiptingar, samein-
ingar verkefna eða samruna.  Þær helstu sem koma til greina eru eftirfarandi.  
 
 

5.2.1 Samstarfssamningur 
 
Ein leið er formlegur samningur um samstarf og verkaskiptingu milli skólanna á afmörk-
uðum sviðum og um tiltekin verkefni eða starfsemi.  Slíkur samstarfssamningur getur 
falið í sér samkomulag um vissa verkaskiptingu og samstarf í kennslu, rannsóknum og 
stoðþjónustu milli skólanna og að nemendur hafi greiðan aðgang að námskeiðum beggja 
skólanna.  
 
Með markvissari verkaskiptingu milli skólanna gæti t.d. komið til álita að allt starfsnám 
vegna kennsluréttinda færi fram í K.H.Í. og að Endurmenntunarstofnun H.Í. hefði umsjón 
með allri símenntun beggja skólanna.  Einnig að nemendur sem eru í grunnnámi eða 
framhaldsnámi í K.H.Í. geti sótt námskeið í ýmsum greinum í H.Í., svo sem raungreinum, 
heimsspeki, sálfræði, félagsfræði, sagnfræði, landafræði og tungumálum.  Jafnframt að 
nemendur í grunnnámi í H.Í. geti sótt námskeið í K.H.Í. til að kynnast uppeldis- og 
menntunarfræðum.  Enn fremur komi til greina að kennarar úr báðum skólunum haldi 
sameiginleg námskeið fyrir nemendur beggja skólanna.  Þá mætti hugsa sér samstarf um 
stoðþjónustu svo sem bókasafn, námsráðgjöf, íþróttir, starfsmannamál, nemendaskrá, 
kennsluskrá, stúdentaíbúðir og tölvu- og upplýsingatækniþjónustu.  
 
Samstarfssamning má í fyrstu gera t.d. til 5 ára og ef samstarfið gengur vel má endurnýja 
samninginn og jafnvel auka umfang samstarfsins.  Mikilvægt er að undirbúningur sé 
góður, fullur vilji af beggja hálfu, trúnaður milli aðila og trú á að samstarfið gangi vel.  
Kynna þarf samninginn vel öllum sem hlut eiga að máli og gefa sem flestum tækifæri til 
að koma með hugmyndir og tillögur á undirbúningsstigi. 
 
Ef til kemur er ráðlegt að setja á fót sérstaka verkefnisstjórn sem fylgist vel með fram-
kvæmd samningsins og tekur á þeim agnúum sem upp kunna að koma við framkvæmd-
ina.  Þegar líður að lokum samningstímans má fá utanaðkomandi aðila til að meta árangur 
af samstarfinu. 
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Þessi leið kallar á samhæfingu milli stofnananna.  Hún getur leitt til betri nýtingar 
fjármuna og fjölbreyttara námsframboðs, einkum fyrir kennaranema, og opnar fleiri 
möguleika á þverfaglegu námi og rannsóknum.  Einnig á hún að geta skapað skilyrði til 
þess að bæta menntun og þjónustu sem samstarfið nær til.  Samstarfssamningur getur 
aldrei leitt af sér umfangsmikið samstarf því slíkur samningur hentar best þegar um vel 
afmörkuð samstarfsverkefni er að ræða.  Þessi leið er ekki flókin í framkvæmd og hægt 
ætti að vera að ná samstöðu um hana án verulega átaka.  Samstarfssamning má gera að 
frumkvæði skólanna án aðildar stjórnvalda. 
 
 

5.2.2 Samstarfsstofnun 
 
Það fyrirkomulag er nokkuð þekkt að tveir eða fleiri háskólar stofni samstarfsstofnun 
(consortium) um tiltekna sameiginlega þjónustu, t.d. rannsóknastofu, bókasafn, bóksölu, 
tölvuþjónustu, veitingarekstur, húsnæðisskrifstofu fyrir stúdenta og atvinnumiðlun eða 
um viss sameiginleg verkefni eins og t.d. símenntun og framhaldsnám.  Slíkar samstarfs-
stofnanir hafa yfirleitt eigin stjórn, sjálfstæðan fjárhag og lúta reglum sem settar eru með 
samstarfssamningi eða sérstakri samþykkt. 
 
Þessi leið hentar vel fyrir einstök verkefni þegar um afmarkað samstarf er að ræða.  Hana 
má framkvæma samhliða annarri leið eins og t.d. samstarfssamningi.  Þessi leið gæti falið 
í sér að H.Í. og K.H.Í. myndu starfrækja sameiginlega símenntunarstofnun.  Annað dæmi 
væri ein framhaldsdeild sem hefði það hlutverk að skipuleggja og halda utan um 
framhaldsnám við skólana þótt það fari fram innan einstakra deilda skólanna.  Þriðja 
dæmið er sameiginlegt fasteignafélag í eigu skólanna sem ætti og ræki allar fasteignir en 
leigði síðan húsnæði til deildanna.  Fjórða dæmið gæti verið sameiginleg félagsstofnun 
stúdenta eða íþróttamannvirki. 
 
 

5.2.3 Skólasamlag 
 
Skólasamlag (federation) milli tveggja eða fleiri jafnsettra skóla er þekkt samstarfs-
fyrirkomulag meðal erlendra háskóla.  Þessi leið gengur mun lengra og er víðtækari en 
samstarfssamningur milli skóla.  Skólar sem taka þátt í slíku samlagi halda sjálfstæði 
sínu.  Þeir halda líka eignum sínum óskertum, svo og skuldbindingum.  Einnig halda þeir 
óbreyttri stjórn og hafa áfram sama rétt til að ráða kennara og starfsfólk og veita nemend-
um inngöngu.   
 
Þessi leið hefur verið farin í Bretlandi þar sem “stúdentagarðar” (colleges) gegna mikil-
vægu hlutverki í háskólum.  Þannig eru t.d. háskólarnir í Oxford og Cambridge 
skipulagðir sem skólasamlag stúdentagarða.  Í Norður Ameríku hefur þessari leið m.a. 
verið beitt þegar ákveðið hefur verið að samnýta tvo eða fleiri skóla sem eru bundnir 
tilteknum trúarbrögðum eða tungumálum (t.d. háskólar fyrir enskumælandi eða frönsku-
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mælandi nemendur, eða háskólar kaþólskra og mótmælenda). Þannig næst hagræðið í 
rekstrinum en viðkomandi þjóðarbrot eða trúarhópar halda áhrifum sínum í rekstri 
skólanna. 
 
Þetta fyrirkomulag gerir skólunum mögulegt að ná fram markvissri verkaskiptingu.  
Þannig myndi þessi leið t.d. skapa möguleika á því að K.H.Í. sæi um kennslu og 
rannsóknir á sviði uppeldis- og menntunarmála og starfsþjálfun kennara fyrir báða skól-
ana.  H.Í. gæti á sama hátt séð um almenna kennslu nemenda K.H.Í. í hugvísindum, raun-
vísindum og tungumálum.  Stoðþjónustu beggja skólanna mætti endurskipuleggja þannig 
að hún yrði sem hagkvæmust og árangursríkust þegar á heildina er litið, ýmist með 
sameiningu eða betri nýtingu. 
 
Útfæra má þetta fyrirkomulag, líkt og þekkt er t.d. í Bandaríkjunum, að H.Í. yrði valinn 
sem móðurskóli.  Hann myndi jafnvel útskrifa alla nemendur og bera ábyrgð á gæðum 
menntunar í báðum skólunum gagnvart stjórnvöldum.  
 
Það gæti kostað nokkur átök að koma þessu fyrirkomulagi á og líklegt er að deilur muni 
standa um framkvæmd þess milli hagsmunaaðila innan beggja skólanna.  Ýmsir starfs-
menn skólanna munu óttast breytingar á sínum högum.  Hún gengur það langt að ekki er 
við því að búast að hægt sé að ná henni fram með frumkvæði skólanna einu saman.  Að 
öllum líkindum þarf bæði þrýsting og stuðning frá stjórnvöldum til að framkvæma hana. 
 
Það sem mælir gegn þessari hugmynd er að hún er í ósamræmi við þá meginreglu sem 
fylgt hefur verið við uppbyggingu íslenska stjórnkerfisins, þ.e. að hver ríkisstofnun sem 
stofnuð er lögum samkvæmt sé sjálfstæð og beri ábyrgð á eigin málum.  Hún myndi kalla 
á umfangsmikla lagabreytingu þar sem gera þyrfti nákvæma grein fyrir frávikum frá 
gildandi stjórnsýslurétti. 
 
 

5.2.4 Stjórnunarsamningur 
 
Fjórða leiðin sem hér er nefnd er sú að menntamálaráðuneytið geri stjórnunarsamning við 
H.Í. um að skólinn taki að sér rekstur K.H.Í.  Ef af því yrði myndi K.H.Í. halda nafni sínu 
og ímynd, eignum, nokkru sjálfstæði í innri málum, en ábyrgðin á starfseminni myndi 
færast til H.Í.  Slíkur samningur gæfi H.Í. tækifæri til að endurskipuleggja alla starfsemi 
K.H.Í. og að ná fram markvissari verkaskiptingu milli skólanna hvað varðar nám og rann-
sóknir í uppeldis- og menntunarfræðum.  Einnig mætti endurskipuleggja allar þjónustu-
deildir beggja skólanna og jafnvel sameina sumar þeirra. 
  
Þessi leið er mjög skýr hvað varðar ábyrgð, skyldur, boðleiðir, vald og fjármögnun og er 
mjög afgerandi í framkvæmd.  Hún hefur allar forsendur til að vera hagkvæm og 
árangursrík.  Hún byggir á því að stjórnvöld taki forystu um að leiða þetta viðfangsefni til 
lykta með þessum hætti.  Gera má ráð fyrir miklum deilum um þessa leið, t.d. meðal 
fagfélaga og uppeldisstétta, og hugsanlega innan skólanna.  
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Framkvæmd þessarar leiðar krefst mikils undirbúnings.  Vanda þyrfti gerð slíks stjórnun-
arsamnings.  Samningsaðilar yrðu menntamálaráðuneytið og H.Í., en í raun væri þá allt 
frumkvæði tekið frá K.H.Í.  Sama athugasemd á við þessa leið og um skólasamlag, þ.e. 
að hún er ekki í samræmi við þá meginreglu sem fylgt hefur verið við uppbyggingu 
íslenska stjórnkerfisins að hver ríkisstofnun sem stofnuð er að lögum sé sjálfstæð og ber 
ábyrgð á eigin málum.   
 
 

5.3 Sameining 
 
Sameining H.Í. og K.H.Í. gengur lengst þeirra leiða sem hér hefur verið fjallað um.  
Reynslan erlendis er sú að sameining háskóla er yfirleitt átakamikil, bæði meðan á 
sameiningunni stendur og fyrstu árin þar á eftir.  Hún á að geta skilað miklum ávinningi 
þegar til lengri tíma er litið, ekki síst þegar um er að ræða sameiningu sérhæfðs skóla á 
háskólastigi við öflugan almennan háskóla. 
 
Í grein Harman (2000) á bls. 358-9 eru talin upp þau atriði sem mestu máli skipta ef sam-
runi háskóla á að takast vel miðað við reynsluna af umfangsmiklum samruna margra 
háskóla í Ástralíu allt frá 1960.  Þau atriði sem Harman gerir að umtalsefni í grein sinni 
og skipta máli ef hugsanleg sameining H.Í. og K.H.Í. á að takast vel eru eftirfarandi: 
 

 Báðar stofnanirnar verða að leggja sig fram um að taka þátt í sameiningunni.  
Mikilvægt er að virkja starfsfólk undir öflugri forystu rektoranna. 

 
 Sameiginleg framtíðarsýn er nauðsynleg um þann mögulega ávinning sem sam-

einingin muni líklega færa þeim. 
 

 Náið samráð þarf við starfsfólk og þátttaka þess í skipulagi og samrunaferlinu er 
mikilvæg.  Þá þarf ákvarðanatökuferlið að vera gagnsætt. 

 
 Tryggja þarf strax að starfsfólki verði tryggð störf áfram í nýrri sameinaðri stofn-

un og að allir stúdentar geti lokið námi sínu óhindrað þrátt fyrir þær breytingar á 
skipulagi náms sem sameiningin hefur í för með sér. 

 
 Þýðingarmikið er að gera vel skipulagða áætlun um samningaviðræður milli 

stofnananna og framkvæmd samninga um sameininguna.  Einnig þarf að gera 
vandaða tíma- og aðgerðaáætlun um framkvæmd samrunans eftir að hann hefur 
verið ákveðinn. 

 
 Taka þarf ákvörðun mjög snemma í ferlinu um nafn á hinni nýju sameinuðu 

stofnun. 
 

 Leggja þarf mikla áherslu á að byggja upp traust til hinnar nýju stofnunar er stuðli 
að sameiginlegri stofnanamenningu og góðum starfsanda. 
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Sameining gefur mesta möguleika á að endurskipuleggja allt nám í uppeldis- og mennt-
unarfræðum, þ.m.t. starfsnám kennara.  Jafnframt veitir hún tækifæri t.d. fyrir heimspeki-
deild, félagsvísindadeild og raunvísindadeild til að taka virkari þátt í menntun kennara og 
annarra uppeldis- og umönnunarstétta.  Það gerist bæði með þátttöku þessara deilda í 
kennslu einstakra námsgreina fyrir kennaranema og með því að þeim nemendum sem eru 
í grunnnámi í einstökum greinum hugvísinda og raunvísinda verði boðið að taka áfanga í 
uppeldis- og menntunarfræðum, m.a. til að vekja áhuga þeirra á kennslu.  Einnig má ætla 
að sameining skólanna leiði til samlegðaráhrifa í rannsóknum svo sem í kennslu- og 
uppeldisfræðum og á skyldum fræðasviðum.  Sameining myndi leiða til þess að til yrði 
mjög öflug háskólastofnun sem hefði alla burði til að standast alþjóðlegan samjöfnuð í 
kennslu og rannsóknum í þágu íslensks samfélags. 
 
Með sameiningu skólanna yrðu allar þjónustudeildir þeirra sameinaðar svo og félög 
starfsmanna og námsmanna.  Síðast en ekki síst færðist allt húsnæði skólanna á eina 
hendi sem gefur möguleika á betri nýtingu þess.  Húsnæðismál eru nokkur flöskuháls í 
skipulagi náms og rannsókna í báðum skólunum og mikilvægt er að hægt verði að þjappa 
starfsemi þeirra sem mest saman í Vatnsmýri og Stakkahlíð. 
 
Kennaranám hefur mjög víða erlendis verið að færast inn í háskólana og þeir sem gerast 
kennarar taka í auknum mæli háskólapróf fyrst, t.d. B.A. eða B.S. próf, áður en þeir taka 
sérhæft kennsluréttindanám.  Dæmi eru um tvær háskólagráður, þ.e. kennarapróf (B.Ed.) 
og próf í einhverri grein hugvísinda eða raunvísinda samhliða (B.A. og B.S.).  Enn aðrir 
taka aðeins kennarapróf (B.Ed.).  Ef mögulegt á að vera að fara mismunandi leiðir í kenn-
aranámi hér á landi er líklega hagkvæmast og árangursríkast að sameina skólana.  Ef það 
yrði gert væri eðlilegast, miðað við skipulag beggja skólanna, að stofna deild fyrir 
uppeldis- og menntunarfræði í nýjum sameinuðum skóla sem hefði náið samstarf við 
aðrar deildir hans um menntun kennara. 
 
Ennfremur má sjá fyrir sér þá þróun sem átt hefur sér stað víða erlendis að sérhæfing 
verði aukin í kennsluréttindanámi eftir aldurshópum væntanlegra nemenda.  Þannig gæti 
það hugsanlega skipst í fjóra flokka, þ.e. leikskólakennslu, kennslu yngri barna í grunn-
skólum, kennslu efri bekkja í grunnskólum og kennslu í framhaldsskólum.   
 
Staðsetning skólanna í borginni veldur því að ekki næst eins mikið hagræði og árangur af 
sameiningu þeirra og ef þeir væru á sömu lóð.  Stærð lóða skólanna og staðsetning þeirra 
miðsvæðis í borginni felur eigi að síður í sér mikla þróunarmöguleika í húsnæðismálum 
skólanna. 
 
Mörg atriði tengd innra starfi, starfsháttum og réttindum starfsmanna þarf að endurskoða 
ef af sameiningu verður.  Má þar nefna aðgang að sjóðum innan skólanna.  Af starfs-
tengdum réttindum má nefna rannsóknamisseri, ferðafé, vinnumatssjóð, tækjakaup, 
aðstoðarmannasjóð, rannsóknasjóð, matskerfi vegna rannsókna og kennslu og vinnumat 
vegna stjórnunar.  Þá er mismunur í fjárveitingum til skólanna skv. reiknilíkani.  Þessi 
atriði eru ekki auðveld úrlausnar en þeir sem taka ákvörðun um sameiningu taka hana á 
grundvelli þess að heildar- og framtíðarhagsmunir stofnananna vegi þyngra en afmörkuð 
úrlausnarefni. 
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6. HELSTU KOSTIR 
 
Við mat á helstu kostum er höfð hliðsjón af eftirfarandi fimm þáttum sem notaðir hafa 
verið til að leggja mat á starfsemi háskóla, sbr. Lang (2002).  Það er stærð skólanna, hve 
breitt starfssvið þeirra er, gæði kennslu og rannsókna, hve dreifð eða skipt starfsemin er 
og hversu hagkvæmur eða skilvirkur rekstur þeirra er. 
 
Niðurstaðan af athugun þessari er að tvær leiðir séu líklegastar til að skila þeim árangri 
sem stefnt er að, sbr. 2. kafla um tilgang og markmið.  Það eru: 
 
 
Leið 1:  Samstarfsleið  
 

Með þessari leið yrði unnið að gerð samstarfssamnings milli skólanna þar sem 
þeir myndu sameina krafta sína á afmörkuðum sviðum, taka upp markvissa verka-
skiptingu og stofna hugsanlega til samstarfsstofnana um verkefni sem báðir skól-
arnir eru sammála um að séu til hagsbóta. 

 
 
Leið 2:  Sameiningarleið   
 

Með þessari leið eru skólarnir sameinaðir í einn háskóla og innra skipulagi hans 
breytt þannig að sett verði á laggirnar deild í uppeldis- og menntunarfræðum. 
Stoðþjónusta verði sameinuð og starfsemi nokkurra deilda H.Í. eins og félagsvís-
indadeildar, heimspekideildar og raunvísindadeildar löguð að þessari breytingu og 
hlutverk þeirra í menntun kennara og annarra uppeldis- og umönnunarstétta aukið. 

 
 
Samanburður þessara tveggja leiða, með tilliti til framgreindra fimm matsþátta, leiðir til 
eftirfarandi niðurstöðu. 
 
Sameiningarleiðin felur í sér að til yrði stærri og öflugri háskóli en ef samstarfsleiðin yrði 
valin.  Hann yrði betur í stakk búinn til að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, byggja upp ný 
rannsóknasvið, nýjar námsleiðir og bæta stoðþjónustu.  Samstarfsleiðin myndi á hinn 
bóginn efla starfsemina á afmörkuðum sviðum.  Þannig gætu H.Í. og K.H.Í. t.d. sameinast 
um að byggja upp enn öflugri kennslu og rannsóknir á sviði uppeldis- og menntunarfræða 
en nú er án þess að til sameiningar skólanna kæmi, eða sameinast um tiltekna stoð-
þjónustu. 
 
Almennt gildir að eftir því sem háskóli er stærri þeim mun meiri fjölbreytni getur hann 
staðið fyrir í kennslu, rannsóknum og margvíslegri þjónustu.  Í fjölbreytninni felst styrkur 
svo sem með möguleikum á þverfaglegu námi og rannsóknum sem gerir háskóla hæfari 
til að þróa starfsemi sína í takt við nýja tíma.  Sameining skólanna mun því skapa skóla 
með mikla fjölbreytni í kennslu og rannsóknum.  Samstarfsleiðin mun leiða til aukinnar 
fjölbreytni á afmörkuðum sviðum, einkum tengt uppeldis- og menntunarfræðum, og 
öðrum þeim sviðum sem samstarfið myndi ná til. 
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Sameiningarleiðin er líklegri til að tryggja betur gæði kennslu og rannsókna en samstarfs-
leiðin.  Gæði kennslu og rannsókna ráðast að miklu leyti af hæfni starfsfólks og þeirri að-
stöðu sem því er búin.  Stærri og öflugri háskólar geta að öðru jöfnu laðað til sín hæfara 
fólk og búið því betri aðstöðu en þeir skólar sem minni eru.  Hins vegar getur samstarfs-
leiðin bætt gæði kennslu og rannsókna á þeim sviðum sem samstarfið nær til. 
 
Starfsemi H.Í. er nokkuð dreifð um borgina og skiptist í margar deildir, en starfsemi 
K.H.Í. er mun afmarkaðri og er að langmestu leyti á einum stað, ef starfsemin á Laugar-
vatni er undanskilin.  Þetta kallar á endurskipulagningu húsnæðis skólanna og bættar 
samgöngur á milli þeirra ef til sameiningar kemur.  Samstarfsleiðin getur einnig kallað á 
breytta nýtingu húsnæðis skólanna, því nálægð þeirra sem eiga að starfa saman og efla 
tiltekið fræðasvið skiptir máli ef samstarf á að vera árangursríkt, bæði í kennslu og 
rannsóknum.  Það er ekki síst mikilvægt fyrir nemendur að það nám sem þeir stunda sé 
sem mest á sama stað. 
 
Hagræðing í rekstri getur tvímælalaust orðið meiri og nýting fjármuna betri ef sameining-
arleiðin verður valin fremur en samstarfsleiðin.  Sameining stofnananna gefur yfirstjórn 
mun betri möguleika og tækifæri til að taka ákvarðanir um rekstur og fjárfestingar með 
sjónarmið heildarinnar að leiðarljósi en ef samstarfsleiðin yrði valin.  Hins vegar getur 
samstarfsleiðin skilað töluverðum árangri hvað þetta varðar á þeim sviðum sem sam-
starfið nær til. 
 
Reynslan af sameiningu stofnana víða um heim sýnir að þegar sameiningarferlið einkenn-
ist af skoðanaágreiningi, deilum og jafnvel miklum átökum nást oft ekki fram þau 
markmið sem stefnt var að með sameiningunni.  Átakamikil sameining tekur lengri tíma 
og það getur tekið mörg ár fyrir stofnun að jafna sig á eftir.  Þvinguð sameining er því 
ekki góður kostur.  Mörg dæmi eru um góða reynslu af samstarfi á takmörkuðum sviðum, 
t.d. í skólakerfinu, heilbrigðisþjónustu og meðal sveitarfélaga.  Slíkt samstarf leysir 
yfirleitt afmörkuð viðfangsefni ágætlega en hættir til að skapa vandamál í stjórnsýslu 
stofnana ef samstarfsverkefnin verða of mörg og víðfeðm.  Það er einnig þekkt að vel 
heppnað samstarf milli stofnana getur síðar meir leitt til sameiningar þeirra.  
 
Niðurstaðan af þessum samanburði er sú að sameiningarleiðin er líklegri til að skila betri 
árangri þegar á heildina er litið en samstarfsleiðin.  Gera verður ráð fyrir að sameiningar-
leiðin verði mun átakameiri og að um hana verði nokkuð skiptar skoðanir.  Hún krefst 
aðildar stjórnvalda og lagabreytinga.  Samstarfsleiðina geta skólarnir framkvæmt sjálfir 
með samþykki stjórnvalda. 
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VIÐAUKI 
 
 
Umfjöllunin hér á eftir um skipulag náms í uppeldis- og menntunarfræðum er almenns 
eðlis og afmörkuð við Norðurlöndin, Bretland, Írland, Kanada og Bandaríkin.  Ályktanir 
af þessum samanburði er að finna í kafla 2.2. 
 
 
 
NORÐURLÖNDIN 
 
Í Danmörku fer menntun grunnskólakennara fram í 18 kennaraháskólum (seminarium) og 
er 4ra ára nám.  Námið er blanda af uppeldis- og menntagreinum, þjálfun í kennslu og 
menntun í nokkrum faggreinum að eigin vali.  Námið er byggt á lögum um kennara-
menntun frá 1998.  Dæmi um uppbyggingu og skipulag slíks náms er að finna á heima-
síðu Haderslev kennaraháskólans (www.haderslevsem.dk).  Danmörk virðist vera eitt af 
fáum löndum í Vestur-Evrópu þar sem kennaramenntun fer enn fram alfarið í sérhæfðum 
kennaraháskólum.  Í skýrslu sem danska menntamálaráðuneytið gaf út í júlí 2002 og 
nefnd er Bedre uddannelser, Handlingsplan, koma fram ýmsar stefnumarkandi áherslur 
dönsku ríkisstjórnarinnar.  Þar er m.a. lögð áhersla á aukinn sveigjanleika í háskólanámi, 
aukna möguleika á þverfaglegu námi, aukin gæði námsins og áherslu á að námið sé 
alþjóðlegt.  Framkvæmd þessarar stefnu mun hafa áhrif á þróun kennaranáms eins og 
margra annarra námsleiða í dönskum skólum á háskólastigi. 
 
Stærsti kennaraháskólinn er Danmarks Pædagogiske Universitet í Kaupmannahöfn.  Í 
honum fer eingöngu fram framhaldsnám fyrir kennara og uppeldisstéttir og rannsóknir á 
sviði kennslu- og uppeldisvísinda.  Á heimasíðu skólans er að finna upplýsingar um 
námsframboð og rannsóknarverkefni skólans (www.dpu.dk). 
 
Nám fyrir leikskólakennara og þroskaþjálfa er sameiginlegt í Danmörku og tekur það 3,5 
ár.  Framhaldsskólakennarar þurfa að hafa lokið háskólaprófi í sínu fagi eða fagsviði.  
Eftir að þeir eru ráðnir til starfa í upphafi starfsferils síns þurfa þeir að fara í gegnum 
réttindanám.  Fræðilegur hluti þess eru 5 mánuðir og 6 mánaða kennsluþjálfun í 
skólanum. 
 
Í Noregi fer kennaramenntun fram í ýmsum fylkisháskólum sem bjóða upp á margþætt 
nám.  Árið 1994 voru 98 sérskólar á háskólastigi sameinaðir í 26 fylkisháskóla.  Þetta 
voru 25 kennaraskólar, 15 tækniskólar, 27 skólar fyrir heilbrigðisstéttir, 3 fyrir félags-
ráðgjöf og 28 aðrir skólar.  Markmiðið var að bæta kennslu og fagþekkingu innan skól-
anna og gera stjórnsýslu þeirra markvissari með stærri einingum.  Einnig að brjóta niður 
múra milli fyrri skólanna og þróa nýjar og fjölbreyttari námsbrautir.  Auk þess var talið 
að stærðarhagkvæmni myndi leiða til betri nýtingar húsnæðis og aðstöðu.  Kyvik (2002) 
telur í grein sinni að þessar breytingar hafi á margan hátt tekist vel.  Stjórnsýsla skólanna 
sé nú betri en áður, þeir séu faglega sterkari, sýnilegri og hafi sterkari stöðu í samfélag-
inu.  Nokkur markmið með sameiningunni hafi þó ekki náðst sem skyldi.  Má þar nefna 
bætta kennslu og rannsóknir og hagkvæmari rekstur.  Ekki virðast heldur allir starfsmenn 
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ánægðir með hvernig til tókst með samrunann, telja m.a. að skrifræði sé of mikið og að 
sérstaða og sérhæfing fagmenntunar njóti sín ekki á sama hátt og áður. 
 
Skipulag kennaranáms í Noregi byggir á sérhæfingu eftir skólastigum, þ.e. leikskóla-
kennarar, grunnskólakennarar, framhaldsskólakennarar og kennarar í fullorðinsfræðslu.  
Á þessum mismunandi námsbrautum byggir hluti námsins á sameiginlegum kjarna.  Nám 
leikskólakennara er 3ja ára nám sem byggir mikið á uppeldisgreinum og veitir einnig 
réttindi til að vinna með 6 ára börnum í grunnskólum og yngri börnum á öðrum stofnun-
um en leikskólum.  Með eins árs viðbótarnámi geta leikskólakennarar fengið réttindi til 
að kenna 6-9 ára börnum. 
 
Almennt kennaranám er fjögurra ára nám sem byggir á uppeldisgreinum og þeim fag-
greinum sem kenndar eru í grunnskóla.  Á fjórða ári er í boði sérhæfing eftir fögum, aldri 
nemenda eða viðfangsefnum.  Fagkennaranám er yfirleitt þriggja ára nám og gefur 
möguleika á frekari sérhæfingu en almennt kennaranám.  Auk uppeldisgreina byggir það 
á sérhæfingu í einu fagi eða fagsviði.  Þetta próf veitir réttindi til kennslu faggreina í 
miðbekkjum og efri bekkjum grunnskóla, framhaldsskólum og fullorðinsfræðslu.  Þá er í 
boði eins árs nám til kennararéttinda fyrir þá sem hafa lokið fyrsta háskólaprófi og veitir 
það fagkennararéttindi.   
 
Nám fyrir þroskaþjálfa í Noregi er skipulagt með svipuðum hætti og hér á landi.  Um það 
má fá upplýsingar á heimasíðunni www.vernepleier.no og á heimasíðum nokkurra skóla 
svo sem Högskolen í Bergen (www.hib.no). 
 
Upplýsingar um skipulag kennaranámsins er að finna á heimasíðu norska menntamála-
ráðuneytisins (http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/dep/kuf/1998/publ/014005-990138). 
 
Í Finnlandi fer kennaramenntun eingöngu fram innan háskólanna svo sem í Helsinki, 
Joensuu, Oulu, Tampere og Turku sem allir hafa kennaradeildir.  Góðar upplýsingar um 
kennaranámið er að finna á vefsíðum þeirra.  Kennaranámið skiptist í fjórar námsleiðir, 
þ.e. leikskólakennaranám, almennt grunnskólakennaranám, fagkennaranám og sérkenn-
aranám.  Leikskólakennaranámið er 3ja ára nám og lýkur með B.Ed. prófi.  Grunnskóla-
kennaranámið byggist upp á uppeldisgreinum, faggreinum og starfsþjálfun í kennslu.  Því 
lýkur með M.Ed. prófi og tekur 4-5 ár.  Þeir sem áforma að ljúka prófi sem fagkennarar 
taka fyrsta háskólapróf og síðan eins árs nám í uppeldis- og kennslufræðum með áherslu 
á viðkomandi fag eða fagsvið.  Fagkennarar kenna í efri bekkjum grunnskóla og í 
framhaldsskólum.  Nám í sérkennslu má annað hvort taka sem aðalgrein eða sem sérsvið 
í kennaranámi.  Kennaradeild háskólans í Helsinki starfrækir tvo grunnskóla sem notaðir 
eru til starfsþjálfunar fyrir kennara.  Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
kennaradeildarinnar (www.malux.edu.helsinki.fi). 
 
Í flestum háskólum í Svíþjóð eru kennaradeildir og er ágætar upplýsingar að finna um 
þær á vefsíðum háskólanna.  Má þar nefna sem dæmi háskólana í Gautaborg, Lundi, 
Uppsölum og Stokkhólmi.  Þá er starfandi einn kennaraháskóli í Svíþjóð, Lärarhögskolan 
í Stokkhólmi (www.lhs.se).  Á skólaárinu 2001-2002 voru um 7.400 nemendur í fullu 
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námi við skólann og 5.400 í hluta námi. Samkvæmt upplýsingum skólans útskrifast 
fimmti hver kennari í Svíþjóð frá skólanum. 
 
Kennaranám í Svíþjóð byggist á miklu vali nemenda og sérhæfingu þeirra eftir því á 
hvaða skólastigi þeir áforma að kenna, auk þess sem boðið er upp á nám í sérkennslu og 
ýmsum uppeldisgreinum.  Þá er í boði fjarnám, sérhæft framhaldsnám og rannsóknatengt 
nám.  Lengd náms til embættisprófs kennara er 3,5-5,5 ár, allt eftir því hvaða sérhæfing 
er valin.  Til að ljúka embættisprófi þurfa nemendur að velja vissar greinar í kjarna en 
síðan geta þeir valið úr fjölmörgum valgreinum.  Sem dæmi um valmöguleika má nefna 
að nemendur við  Lärarhögskolan í Stokkhólmi geta tekið hluta af námi sínu við 
Stokkhólmsháskóla, Tækniháskólann í Stokkhólmi og nokkra fleiri skóla. 
 
 
 
BRETLAND OG ÍRLAND 
 
Kennaranám á Írlandi hefur smám saman verið að færast meira inn í háskólana, en þó 
mismunandi eftir því hvaða skóli á í hlut.  Í háskólanum í Cork hefur í nær 100 ár verið 
kennaradeild.  Í háskólanum í Limerick er kennaradeild sem var stofnuð 1991 þegar 
Thomond College var sameinaður háskólanum.  Í Trinity College, sem er þekktur háskóli 
í Dublin, fer kennaranám fram með samstarfi milli kennaradeildar háskólans og þriggja 
kennaraskóla, þ.e. the Church of Ireland College of Education, the Froebel College of 
Education og St Mary's College of Education.  Stúdentar skrá sig til náms í einhvern 
kennaraskólanna að eigin vali en hafa fullan aðgang að námskeiðum og þjónustu í Trinity 
College.  Þeir sækja sum námskeið í viðkomandi kennaraskóla og sækja svo sameigin-
lega með öðrum kennaranemum námskeið við kennaradeild háskólans.  Nemendur út-
skrifast eftir 3 ár með B.Ed. gráðu (ordinary) en geta bætt við sig fjórða ári (honours 
degree) með meiri sérhæfingu.  Þá er einnig í boði framhaldsnám til M.Ed. gráðu þar sem 
nemendur geta sérhæft sig í greinum eins og námsskrárgerð, námsráðgjöf, skólastjórnun, 
tungumálakennslu og stærðfræðikennslu. 

Í Englandi og Wales voru áður margir kennaraskólar og var algengt að þeir væru bara 
fyrir annað kynið.  Skólarnir voru ýmist staðsettir í háskólabæjum og borgum, eða í 
borgum þar sem engir háskólar voru.  Kennaranámið var yfirleitt 3 ár og lauk með B.Ed 
gráðu.  Í þeim tilvikum að kennaraskólarnir voru í háskólabæjum voru þeir yfirleitt sam-
einaðir viðkomandi háskóla.  Aðrir kennaraskólar voru lagðir niður og húsnæðið nýtt 
fyrir aðra skóla.  Meðan kennaraskólarnir störfuðu var líka algengt að stúdentar sem lokið 
höfðu B.A. eða B.Sc. prófi tækju eins árs kennararéttindanám í háskólunum.  Fyrir 10-20 
árum var kennaranámið fært inn í háskólana.  Skipulag þess námsins er svipað og áður, 
þ.e. að kennaranemar geta lokið 3ja ára B.Ed. námi, eða eins árs kennararéttindanámi ef 
þeir hafa fyrsta háskólapróf í einhverri grein.  Þá er einnig í boði í mörgum skólum M.Ed. 
nám í greinum eins og skólastjórnun, sérkennslu, námsráðgjöf, námsskrárgerð og 
sérhæfðri kennslu á fagsviðum svo sem tungumálum, náttúrufræðum eða stærðfræði. 

Í Skotlandi hefur kennaranám færst inn í háskólana á síðustu áratugum.  Stærsta deildin í 
uppeldis- og menntunarfræðum (Faculty of Education) er í University of Strathclyde í 
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Glasgow.  Hún skiptist í 12 sérhæfðar námsleiðir.  Deildin býður upp á fjölbreytt nám á 
þessu sviði, bæði í grunnnámi og framhaldsnámi.  Með því að kanna heimasíðu skólans 
www.strath.ac.uk og skoða upplýsingar um deildina má greinilega sjá hve miklir mögu-
leikar felast í því að byggja upp kennslu og rannsóknir á þessu sviði innan öflugs háskóla.  
Í skólanum er boðið upp á fjögurra ára nám til B.Ed. prófs fyrir kennara 3-12 ára barna 
(primary education) auk margvíslegs annars náms á sviði menntunarfræða, tungumála-
kennslu, talþjálfunar, félagsráðgjafar o.fl. til grunnprófs.  Fyrir þá sem lokið hafa fyrsta 
háskólaprófi í einhverri grein er boðið upp á tvenns konar réttindanám fyrir kennara sem 
tekur eitt skólaár og er blanda af námi og starfsþjálfun.  Annars vegar er almennt kenn-
araréttindanám fyrir skólastigið upp í 12 ára aldur og hins vegar fagkennarapróf fyrir 
kennara á skólastiginu 13-18 ára (secondary schools).  Einnig er boðið upp á framhalds-
nám á flestum sviðum uppeldis- og menntunarfræða. 
 
 
 
NORÐUR AMERÍKA 
 
Í Kanada er háskólanám skipulagt innan hvers fylkis en þau eru 10 talsins.  Fyrirkomulag 
kennaranáms ekki það sama í öllum fylkjunum.  Vegna þessa verkefnis var það skoðað 
sérstaklega á austurströnd Kanada, en þar eru fjögur fylki, og aðstæður á margan hátt 
sambærilegar og hér á landi.  Hvergi á því svæði eru lengur til sérstakir kennaraháskólar 
(Teachers College) heldur fer kennaranám alls staðar fram innan háskólanna. 
 
Á Nýfundnalandi er sérstök kennaradeild innan Memorial University.  Í Nova Scotia er 
kennaranám í boði í fjórum háskólum, þ.e. St. Francis Xavier í Antigonish, Acadia 
University í Wolfville, Mount Saint Vincent University í Halifax og St. Anne sem er fyrir 
frönskumælandi nemendur.  Á Prince Edward Island er kennaradeild við University of 
Prince Edward Island.  Í New Brunwick er kennaranám í boði í University of New Bruns-
wick fyrir enskumælandi nemendur og í University de Moncton fyrir frönskumælandi 
nemendur. 
 
Í New Brunswick og á Nýfundnalandi geta stúdentar valið á milli þess að taka fyrst 
háskólapróf og svo kennarapróf, eða þess að taka kennarapróf með sérhæfingu á 
einhverju sviði.  Um þetta fyrirkomulag má lesa nánar á heimasíðum skólanna, þ.e. 
www.unb.ca og www.mun.ca.  Í báðum háskólunum er um að ræða mjög öflugar kenn-
aradeildir sem bjóða upp á fjölbreytta námsmöguleika.   
 
Í Nova Scotia og á Prince Edward Island er fyrirkomulagið þannig að stúdentar verða 
fyrst að taka B.A. eða B.S. próf, sem tekur 4 ár og síðan tekur kennaranám til B.Ed. náms 
tvö ár til viðbótar.  Allir kennarar hafa því tvö háskólapróf.  Í skýrslu sérstakrar nefndar 
sem B. Shapiro (1994) var formaður fyrir, og skilað var til menntamálaráðherra Nova 
Scotia fylkis, voru lagðar fram tillögur um endurskipulagningu kennaramenntunar í 
fylkinu.  Fólust þær í því að í stað þess að væntanlegir kennaranemendur færu í almennt 
kennaranám í kennaraháskólum, skyldu þeir fyrst ljúka B.A. eða B.S. prófi í tiltekinni 
háskólagrein (major) og einni eða fleiri aukagreinum (minor).  Að því loknu gætu þeir 
tekið tveggja ára sérhæft kennaranám í háskólum þar sem starfræktar væru deildir í 
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uppeldis- og menntunarfræðum (Faculty of Education).  Breytingartillögur nefndarinnar 
voru framkvæmdar nokkurn veginn eftir þeim tillögum sem hún lagði fram.  Að fram-
kvæmd lokinni var birt önnur skýrsla eftir Gaskell, J., Majhanovich, S. And Tymchak, M. 
(2000)  Post-Shapiro review of teachers education in Nova Scotia, Report of the review 
team to the Nova Scotia Council on Higher Education.  Í þeirri skýrslu er lagt mat á það 
hvernig til tókst með breytingarnar.  Virðast þær í heild sinni hafa tekist vel. 
 
Í Bandaríkjunum voru áður fyrr margir sjálfstæðir kennaraháskólar.  Flestir þeirra hafa nú 
annað hvort verið felldir inn í einhvers konar skólasamlag með háskólum (federation) eða 
sameinast háskólum, jafnvel þótt þeir haldi að töluverðu leyti sjálfstæði sínu innan við-
komandi háskóla.  Það er þekkt í Bandaríkjunum að einn háskóli hafi marga “colleges” 
og sé staðsettur á fleiri en einum “campus”.  Um skipulag kennaramenntunar í Banda-
ríkjunum fá finna greinargóðar upplýsingar hjá samtökum kennaraháskóla sem nefnast 
American Association of Colleges for Teacher Education (www.aacte.org).  Skipulag 
kennaramenntunar er nokkuð mismunandi eftir fylkjum og ekki sjálfgefið að kennara-
réttindi í einu fylki gildi í öðrum fylkjum. 
 


