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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skyggnast inn í hugarheim nemenda viðskiptafræðideildar 

Háskóla Íslands, sjá hvernig þeir haga námi sínu og hvernig þeir skynja prófumhverfi sitt. 

Einnig er leitast við að fá þeirra álit á náminu og núverandi prófskipulagi. Lagt var af stað 

með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Endurnýta kennarar viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands of margar prófspurningar ?   

Hvernig haga námsmenn viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands námi sínu og próf 

undirbúningi ?  

Fyrst voru skoðaðar sambærilegar erlendar rannsóknir og rit. Þá var lagður fyrir spurningalisti 

með 36 spurningum sem ætlaður var að svara rannsóknarspurningunum. Telst sú aðferð til 

megindlegra rannsóknaraðferða.  

Helstu niðurstöður voru að 99% námsmanna könnuðust við að hafa séð gamlar 

prófspurningar endurnýttar á prófi og 95% höfðu séð gamlar prófspurningar sem búið var að 

breyta lítillega. Námsmenn voru ekki á einu máli um hvort allir hefðu jafnan aðgang að 

gömlum prófum og úrlausnum gamalla verkefna. Þá höfðu 87,1% námsmanna nýtt sér gömul 

próf sem ekki eru öllum aðgengileg á Uglu, innraneti háskólans, með góðum árangri að miklu 

eða einhverju leyti.  

Einnig kom í ljós að námsmenn sóttu fyrirlestra og dæmatíma vel enda þyki þeim það 

mikilvægasti partur námsins og samræmist það vel öðrum rannsóknum á efninu. Annað sem 

kom í ljós var að nemendur lærðu almennt lítið yfir hverja önn, unnu flestir með skóla og 

tóku svo stórar prófatarnir þar sem stúdering gamalla prófa spilar stórt hlutverk. Námsmenn 

höfðu flestir nýtt sér að fara í prófbúðir og töldu þær hafa skilað sér góðum árangri. 

Jafnframt var stærsti hluti námsmanna ánægður með núverandi próf fyrirkomulag en taldi 

að þó að því væri breytt myndi það hafa lítil eða engin áhrif á gengi sitt í skólanum.  
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1. Inngangur  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að athuga hvernig nemendur viðskiptafræðideildar Háskóla 

Íslands mæta í skólann, hvernig námsástundun þeirra er og hvernig þeir læra fyrir lokapróf. 

Jafnframt er kannað hvort og í hvaða mæli nemendur vinna með skóla, hvort þeir verði varir 

við endurnotkun prófspurninga og hvort nemendur viti til þess að próf sem ekki eru í umferð 

inni á Uglu, innraneti Háskóla Íslands, séu í umferð á meðal nemenda. Rannsóknarspurningar 

sem svarað verður eru :  

Endurnýta kennarar viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands of margar prófspurningar ?   

Hvernig haga námsmenn viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands námi sínu og próf 

undirbúningi ?  

Í ritgerðinni eru fyrst fræðilegir kaflar sem fjalla um viðhorf nemenda til háskólanáms, 

hvernig nemendur mæta í skólann og hlutavinnu nemenda með fullu námi. Einnig um 

viðhorf kennara til endurnýtingar prófspurninga og verkefna, einkunnabólgu sem hefur átt 

sér stað í háskólum Bandaríkjanna og hvort máli skipti að nemendur hafi aðgang að gömlum 

prófum. Í síðari hluta ritgerðarinnar er farið yfir niðurstöður spurningalista sem dreift var til 

nemenda í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og er aðferðafræðinni sem þar bjó að baki 

lýst. Þá verður svarað rannsóknarspurningunum auk þess að ályktunum höfundar verði gerð 

skil. 

Áhugi höfundar fyrir verkefninu kemur af persónulegum ástæðum. Höfundur sem nemandi í 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands hefur farið í gegnum námið með lágmarks mætingu, 

tekið kröftugar prófatarnir og stúderað gömul próf til hins ítrasta. Því vildi höfundur rannsaka 

hvort kennarar væru að endurnýta of stóran hluta prófspurninga og hvort nemendur gætu 

komist í gegnum viðskiptafræðideild með lítilli fyrirhöfn. Eftir viðræður við Eðvald Möller 

leiðbeinanda verkefnisins varð lendingin sú að gera megindlega rannsókn á atferli þeirra 

nemenda sem stunda nám við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 
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 2. Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla verður greint frá þeim hugtökum og rannsóknum sem tengjast rannsóknarefni 

þessarar ritgerðar. Að fyrstu verður fjallað um námsmenn, þeirra hlutverk þeirra og stöðu. 

Skoðuð verður þróun einkunnagjafa og hugarfar nemenda, auk afstöðu kennara til 

prófagerða. Rannsóknirnar sýna almennar niðurstöður en dregið verður saman hvernig 

viðfangsefnið birtist innan Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands. 

2.1 Námsmenn 

Hugtakið námsmaður er lýsandi og felur í sér að maður sé kenndur við nám, sama á við um 

hugtakið nemandi, sem felur í sér „sá sem nemur” (Íslensk orðabók, 1983). Miklar breytingar 

hafa átt sér stað í skólakerfum hvarvetna á síðastliðnum áratugum með tilkomu internetsins 

og stór aukinnar tölvunotkunar almennings. Algengt er að efni fyrirlestra sé nemendum 

aðgengilegt á internetinu og jafnvel í sumum tilfellum upptökur af fyrirlestrum. Á Íslandi fer 

dreifing heimaverkefna fer að miklu leyti fram í gegnum internetið og sömuleiðis skil þeirra. 

Þetta fyrirkomulag hefur sett mikinn svip á hvernig námsmenn geta hagað námi sínu. Innan 

sumra deilda eru áfangar án mætingarskyldu og því uppá nemandann komið hvort hann 

mæti í fyrirlestra en efni fyrirlestranna er oftast aðgengilegt á netinu og því geta nemendur 

nálgast það þegar þeim hentar. Með hraðri tölvuvæðingu er námsmönnum orðið kleift að 

afrita gögn svo sem glósur, verkefni, próf og annað á mun auðveldari og skilvirkari máta en 

áður þekktist. Með hliðsjón af þessum staðreyndum verður fjallað um hugarfar námsmanna 

gagnvart námi sínu, vinnu samhliða námi og lærdómsvenjur námsmanna.  

2.1.1 Hugarfar Námsmanna 

Í bók sinni Collage Life Through the Eyes of Students greinir Mary Grigsby frá þeim 

niðurstöðum að 70% námsmanna sögðu að félagslegur lærdómur (e. social learning) væri 

mikilvægari en fræðilegur (e. academic) árangur. Námsmenn afskrifuðu þó ekki fræðilegt 

nám algjörlega en líktu því við vinnu meðan að félagslegur lærdómur væri skemmtun. Í sömu 

bók kemur fram að takmark flestra nemenda með háskólanámi væri að fá gráðuna, skemmta 

sér á meðan og kynnast nýju fólki (Arum og Roksa, 2011).  

Í bókinni Academically adrift Limited Learning on College Campus eftir Richard Arum og 

Josipa Roksa er samantekt nokkurra bandarískra rannsókna varðandi val námsmanna á 
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áföngum. Í ljós kom að nemendur velja áfanga með það að markmiði að lámarka vinnuálag í 

skólanum (e. short-term investment) en að fá á sama tíma góðar einkunnir, án þess að huga 

rökrétt að hverju áfangarnir myndu skila þeim og hvernig þeir nýtast langtíma persónulegum 

markmiðum þeirra. Í sömu bók er fjallað um bók Barbara Schneider og David Stevenson, The 

Ambitious Generation: America’s Teenagers Motivated but Directionless, og þeirra 

niðurstöður. Þau komust að þeirri niðurstöðu að námsmenn hefðu háleit markmið en enga 

skýra áætlun um hvernig þeir ætla að komast þangað sem þeir vilja. Þeir vita lítið um þau 

störf sem þeim langar að vinna við, hafa litla hugmynd um þá menntun sem þarf eða þær 

kröfur sem gerðar eru til þeirra sem sækja um slíka vinnu (Arum og Roksa, 2011).  

 

2.1.2 Ástundun, vinna og heimanám  

Námsmenn í háskólum eyða sífellt minni tíma í nám sitt en áður. Samkvæmt rannsókn 

Bobcock og Marks (2008) eyddi námsmaður í fullu námi að meðaltali 40 klukkustundum á 

viku í nám sitt (tímasókn og heimanám) árið 1961 en árið 2004 var þessi tími kominn niður í 

26-28 klukkustundir. Árið 1961 notuðu 67% námsmanna 20 klukkustundir eða fleiri í 

heimanám á viku en það hlutfall fór niður í 20% í NSSE (national survey of student 

engagement) úrtaki og 13% í HERI (higher education research institute) úrtaki árið 2004. Hall 

(2010) komst að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni, The work–study relationship: 

experiences of full-time university students undertaking part-time employment, þar sem 

hann rannsakaði fjölda klukkustunda sem nemendur gáfu sér í heimanám á tímabilinu 1994 

til 2006. Á þeim tíma dróst heimanám námsmanna í háskóla saman um 4,5 klukkustundir á 

viku, eða frá 14,5 klukkustundum árið 1994 niður í 10 klukkustundir árið 2006. Jafnframt 

kom fram í grein Hall að á tímabilinu 1994 til 2009 jókst meðaltal klukkustunda sem 

námsmenn unnu á viku úr tæpum 7 klukkustundum í um 11 klukkustundir. Árið 1994 voru 

um 47% þeirra sem stunduðu fullt nám ekki í hlutavinnu samhliða námi en árið 2009 var 

hlutfallið komið niður í um 23%. 

 

2.1.2.1 Betri árangur og minna vinnuálag. 

Þrátt fyrir minnkandi tímasókn og tíma sem námsmenn eyða í heimanám er námsárangur, 

það er meðaleinkunn námsmanna, hvergi að minnka. Þvert á móti er hann að hækka en 

betur verður farið í það í köflum hér á eftir. Þessari þróun lýsir Rebekah Nathan sem listinni 
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að stjórna háskóla (e. the art of collage management) þar sem árangri er náð með því að 

mynda sér áætlun, temja kennara og að takmarka vinnuálag en ekki með að leggja hart að 

sér í námi (Arum og Roksa, 2011). Í rannsókninni REAL COSTS OF NOMINAL GRADE 

INFLATION? NEW EVIDENCE FROM STUDENT COURSE EVALUATIONS frá árinu 2010  var sýnt 

fram á að nemendur eyða um 50% minni tíma í lærdóm í áfanga sem þeir búast við hárri 

einkunn (A-einkunn) heldur en í áfanga, kenndan af sama kennara, þar sem þekkt er að 

nemendur fái lága einkunn (C-einkunn). Niðurstöðurnar leiða jafnframt líkur að því að 

lærdómstími nemenda byggist ekki einungis af áætlaðari einkunn nemandans heldur 

áætlaðri einkunn samnemenda einnig. Því leiða líkur að því að breyting í einkunnagjöf hafi 

áhrif á það vinnuálag sem nemendur leggja á sig (Babcock, 2010). Viðamikil rannsókn Eiszler 

(2002), Collage Students’ Evaluations of Teaching and Grade Inflation, sýndi fram á hvernig 

væntingar nemenda um betri einkunnir hækkuðu á tíunda áratug síðustu aldar og verður sú 

rannsókn skoðuð í næsta kafla. 

 

2.1.3 Áhrif mætingar í tíma á einkunnir 

Í rannsókn Credé, Roch og Kieszcynka (2010), Class Attendance in College: A Meta-Analytic 

Review of the Relationship of Class Attendance With Grades and Student Characteristics, 

kemur fram að mæting í tíma gefi námsmönnum ekki einungis færi á að nálgast upplýsingar 

sem ekki eru í námsbókum eða fyrirlestrar glærum á internetinu, heldur gefur námsmönnum 

fjölbreytta aðkomu að námsefninu, til dæmis með sýnidæmum, yfirferð á glósum og fleira. 

Þar að auki lætur mæting í tíma námsmenn brjóta upp lærdóm sinn (það er þeir læra ekki allt 

efnið á sama tíma) sem hefur verið sýnt að er áhrifarík leið til að viðhalda skilningi á efni 

betur. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu svo til þess að mæting væri námsmanna væri 

áreiðanlegri vísbending á einkunn námsmanna í grunnámi háskóla en nokkur önnur slík 

vísbending, að meðtöldum vísbendingum eins og tíma sem fer í lærdóm og fleiri. Önnur 

rannsókn, Class Attendance and Performance in Principles of Economics, sem framkvæmd 

var í hagfræðiáfanga yfir fjögurra ára tímabil, bendir til sömu niðurstaðna. Þar segir að 

niðurstöður rannsóknarinnar gefi sterklega til kynna að mæting í tíma hafi jákvæð áhrif á 

einkunnir. Jafnframt kom í ljós að nemendur sem þegar hafa háa meðaleinkunn eru líklegri til 

að mæta í tíma en þeir sem hafa lægri meðaleinkunn. Í því sambandi benda höfundar á að 

þeir sem sennilega myndu græða mest á að mæta í tíma mæta síður en þeir sem myndu 
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græða minna á því (Cohn og Johnson, 2006). Sambærilegar niðurstöður fengu Westerman, 

Perez-Batres, Coffey og Pouder í rannsókn sinni The Relationship Between Undergraduate 

Attendance and Performance Revisited: Alignment of Student and Instructor Goals. Þau 

fundu öfugt samband milli fjarvista og einkunna (það er færri fjarvistir skila betri einkunn) en 

þau fundu jafnframt að fjarvistir hafi lítil sem enginn áhrif á þá sem eru í efsta fjórðung 

einkunna skalans (Westerman, Perez-Batres, Coffey og Pouder, 2011).  

Cortright, Lujan, Cox og DiCarlo (2011) rannsökuðu í grein sinni Does sex (female versus 

male) influence the impact of class attendance on examination performance? hvort samband 

milli einkunna og mætinga héldi fyrir bæði karlkyns og kvenkyns námsmenn. Þau 

framkvæmdu rannsókn í lífeðlisfræði áfanga við East Carolina University yfir sumrin 2010 og 

2011. Þá kom í ljós að meðalmæting karlkyns og kvenkyns námsmanna var sú sama og 

meðaleinkunn þeirra í áfanganum var einnig sú sama. En þegar skoðað var tengsl milli 

mætingar og einkunna kom í ljós að þeir kvenkyns námsmenn sem voru yfir meðaleinkunn 

mættu í 89±4% tíma en þeir kvenkyns námsmenn sem voru undir meðaleinkunn mættu í 

64±6% tíma. Á hinn bóginn var lítill sem engin munur á mætingu karlkyns námsmanna sem 

fengu einkunn yfir meðaltali og þeirra sem fengu einkunn undir meðaltali (84±3% á móti 

79±5%). Í samræmi við þessar niðurstöður voru sumir karlkyns námsmanna oft fjarverandi í 

tímum en fengu einkunn yfir meðaltali og sumir karlkyns námsmanna mættu vel en fengu 

einkunn undir meðaltali. Því áætluðu höfundar rannsóknarinnar að mæting skipti meira máli 

fyrir kvenkyns námsmenn. 

Á svipuðum nótum hefur verið rannsakað hvort það hafi áhrif á mætingu eða meðaleinkunn 

námsmanna að kennarar setji PowerPoint glærur með efni fyrirlestra á internetið. Í 

rannsókninni Student Attitude Towards And Use Of Powerpoint® Slides As Study Guides In 

Undergraduate Introductory Financial Accounting eftir Kozub (2010) kemur fram að 

niðurstöður hafi verið blandaðar en lítið bendi til þess að það að setja fyrirlestrar glærur á 

internetið hafi verulega áhrif á einkunnir námsmanna. Að sama skapi sagði meiri hluta 

námsmanna að þeir litu ekki svo á að glærurnar kæmu í stað þess að mæta í tíma en þætti 

gott að hafa aðgengi að þeim á internetinu. 
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2.2 Einkunnir og einkunna bólga 

Marriam Webster orðabókin skilgreinir hugtakið einkunna bólga (e. grade inflation), sem 

fyrst kom fram árið 1975, svo: „Hækkun í meðaleinkunn sem stúdentar fá; sérstaklega 

úthlutun hærri einkunna en áður var úthlutað fyrir sama afrek (e. assigned for given levels of 

achievement)“ (Marriam Webster, e.d.). Rannsóknir hafa sýnt að einkunnum í háskólum 

Bandaríkjanna hafa farið hækkandi frá sjöunda áratug tuttugustu aldarinnar. Erfitt hefur 

reynst að fullyrða um hver ástæðan þar á baki sé en ýmsar kenningar hafa verið settar fram 

og verður í þessum kafla fjallað um þessa þróun og mögulegar ástæður.  

2.2.1 Einkunna þróun 

Frá sjöunda áratug seinustu aldar hefur meðaleinkunn í grunnnámi í bandarískum háskólum 

hækkað um 0,1 á hverjum áratug, á skala frá 0,0 til 4,0 þar sem einkunn 2,0 þarf til að 

standast og einkunn 4,0 samsvarar ágætis einkunn á íslenskum einkunna skala (Foreign 

Credits, e.d). Fyrst um sinn átti breytingin sér stað í einkareknum háskólum en náði svo til 

ríkisreknu skólanna og hefur þar ríkt jafnvægi frá um 1980. Á efri hluta einkunna skalans 

leiðir þetta til að erfitt er að greina framúrskarandi nemendur frá öðrum (Rojstaczer og 

Healy, 2010).  

Í rannsókn sinni, Collage Students’ Evaluations of Teaching and Grade Inflation, rannsakaði 

Eiszler (2002) samband einkunna bólgu og kennslukannanna. Þar gáfu nemendur, í 

almennings háskóla í Bandaríkjunum, kennurum einkunn frá byrjun níunda áratugsins og út 

þann tíunda. Þar sást að árið 1980 bjuggust rúm 34% nemenda við að fá einkunnina „A“ í 

áfanga sem þeir voru látnir meta, þetta hlutfall dróst saman niður í rúm 32% um miðjan 

áratuginn en hækkaði svo sleitulaust upp í 48% í lok tíunda áratugsins. Á sama tíma lækkaði 

hlutfall þeirra sem bjuggust við að fá einkunnir á bilinu „D“ til „B“ en hlutfall þeirra sem 

bjuggust við að fá falleinkunn „E“ hélst stöðugt í heldur. Þrjár sambærilegar rannsóknir, 

Grade Inflation: Reality or Myth? Student Preperation Level vs. Grades at Brigham Young 

University gerð af Olsen árið 1997, Students‘ evaluation of teaching effectiveness: the 

stability of mean ratings of the same teachers over a 13-year period gerð af Marsh og 

Hocevar árið 1991 og svo Effects of grading leniency and low workload on students‘ 

evaluations of teaching: popular myth, bias, validity , or innocent bystanders? gerð af Marsh 

og Roche árið 2000, höfðu verið gerðar áður en Eiszler birti sínar rannsóknarniðurstöður. 
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Allar fóru þær fram í einkareknum háskólum í Bandaríkjunum en niðustöður þeirra voru í 

mótstöðu við hver aðra. Tvær af rannsóknunum, önnur gerð af Marsh og Hocevar árið 1991 

unnin úr gögnum 13 ára tímabils og hin gerð af Marsh og Roche árið 2000 unnin úr gögnum 

10 ára tímabils, bentu til þess að væntar einkunnir nemenda hefðu ekki breyst nema að 

örlitlu leyti. Þriðja rannsóknin gerð af Olsen árið 1997, unnin úr gögnum tuttugu ára tímabils, 

styður hinsvegur við niðurstöður rannsókar Eiszlers um að einkunna bólgan hafi verið 

tiltölulega stöðug á níunda áratugnum en farið svo af stað á þeim tíunda (Eiszler, 2002).  

 

2.2.2 Ástæður einkunnaþróunar 

Í áður nefndri rannsókn Eizler (2002) bendir hann á að frá lok níunda áratugarins og í byrjun 

tíunda höfðu kennarar í skólanum, þar sem rannsóknin fór fram, möguleika á fjárhagslegum 

ávinningi með því að koma vel út úr kennslukönnunum. Síðar meir hafi öllum kennurum 

verið skylt að ræða við rektor skólans um frammistöðu sínu og starf innan skólans, á þriggja 

ára fresti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu jafnframt fram á að jákvætt samband var á 

milli fjölda „A“ einkunna sem kennarar gáfu og því að koma vel útúr kennslukönnun á 

viðkomandi önn. Eizler tók þó fram að ekki sé hægt að fullyrða um niðurstöðurnar og að 

hugsanlegt sé að önnur ástæða liggi að baki einkunna bólgunnar. Ákveðið einkunnabil 

myndaðist milli ríkisrekinna háskóla og einkarekinna háskóla í Bandaríkjunum á sjötta og 

sjöunda áratugnum og náðist loks jafnvægi um 1980. Ástæðan fyrir þessari þróun er ekki að 

fullu ljós en á þessu tímabili var farið að meta umsækjendur í meistara- og doktorsnám (e. 

graduate and professional school) með tölulegum hætti. Svo virðist vera að á sjötta og 

sjöunda áratugnum hafi tilgangur einkunna færst frá því að vera innra mælitæki og hvatning 

fyrir nemendur yfir í að vera að mestu leyti notað af utanaðkomandi aðilum til að meta 

nemendur. Í framhaldi byrjuðu háskólar, þá sérstaklega einkareknir, að gefa hærri einkunnir. 

Fyrrum kennarinn Noel Perrin, sem starfaði við Darthmouth, orðaði það svo „við hófum á 

kerfisbundin hátt að gefa hærri einkunnir (e. inflate grades), svo að útskriftarnemendur 

okkar gætu sýnt að þeir hefðu fleiri „A“ einkunnir“ (Rojstaczer & Healy, 2010).  

 

 

 



 

 14 

2.3 Gömul próf og verkefni 

Með gömlum prófum og verkefnum er átt við þau próf og verkefni sem námsmenn fyrri ára 

hafa þreytt. Allur gangur er á því hvort núverandi námsmenn hafa aðgang að þessum gömlu 

prófum og verkefnum og fer það að miklu leyti eftir reglum hvers skóla og viðkomandi 

deildar. Hér á eftir verður skoðað hvert viðhorf kennara er til þessara mála og hvernig staðan 

blasir við námsmönnum. Auk þess verða kannaðir kostir þess og gallar að birta 

námsmönnum gömul próf og verkefni. 

 

2.3.1 Viðhorf kennara 

Árið 2004 fór fram víðamikil rannsókn, Reuse of Homework and Test Questions: When, Why, 

and How to Maintain Security?, sem fólst í því að háskólakennarar frá ýmsum löndum voru 

beðnir að svara spurningalista varðandi hvort þeir endurnýttu prófspurningar og 

heimadæmi. Jafnframt að hve miklu leyti og afhverju. Alls svöruðu 340 kennarar, flestir frá 

Bandaríkjunum en jafnframt nokkrir frá Kanada, Ástralíu, Taívan, Tyrklandi og Bretlandi. Lang 

stærsti hluti þeirra kennara sem svöruðu könnuninni kenndu við verkfræði- eða 

tölvunarfræðideildir. Af þessum 340 kennurum sögðust 235 endurnýta heimaverkefni og 211 

sögðust endurnýta prófspurningar. Að meðaltali endurnýttu kennarar gömul heimaverkefni á 

árs til eins og hálf árs fresti en próf voru endurnýtt að meðaltali á tveggja ára fresti. Ástæður 

fyrir því að endurnýta prófspurningar voru ýmsar, til dæmis sagði einn kennari að eftir 25 ár 

af kennslu hefði hann aldrei séð marktækan mun á einkunnum hvort sem hann endurnýtti 

spurningar eða ekki. Varðandi endurnýtingu heimaverkefni sögðu margir að þeir létu þau 

hafa lítið vægi, einungis um 10% af lokaeinkunn og því skipti litlu þó nemendur afriti hver af 

öðrum. Jafnframt benti einn á að nemendur læri umtalsvert á því einu að afrita útleiðslur á 

verkefnum og því skipti ekki máli ef þeir höfðu samskonar verkefni frá fyrri árum við 

höndina. Aðrir kennarar höfðu önnur svör, einn sagði að hann endurnýtti ekki prófspurningar 

vegna þess að nemendafélög innan skólans ættu stór prófasöfn og því gætu nemendur lært 

spurningarnar þaðan. Einn kennari sagðist reikna með að ákveðinn hluti nemenda hefði 

aðgang að gömlum prófum og verkefnum og því hefði hann opinn aðgang að þeim til að allir 

hefðu jöfn tækifæri. Þá sagði annar að hann hefði öll próf gagnapróf og nemendur hefðu 

aðgang að gömlum verkefnum og prófum því þannig væri það á vinnumarkaðinum, enginn 

yfirmaður myndi skamma starfsmann fyrir að skoða samskonar verkefni sem aðrir hefðu 
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leyst. Jafnframt var nefnd sú leið að birta öll próf án lausna og þeir nemendur sem myndu 

leysa prófin myndu læra efnið við það. Til að koma í veg fyrir að nemendur kæmu höndum 

sínum yfir svör við gömlum prófum sögðust 46% kennara ekki setja lausnir inn á netið, 18% 

sögðust einungis setja þau inn á svæði með aðgangstakmörkunum og 37% sögðust leyfa 

nemendum að koma í prófsýningu og sjá prófin sín en ekki halda þeim. Höfundur 

rannsóknarinnar bendir á í vangaveltum sínum að nemendur sem læra með því að svindla 

gætu verið að læra eitthvað annað en það sem ætlast er til, það að finna upplýsingar en ekki 

að leiða þær út sjálfir (Gehringer, 2004). Hér skal tekið fram að í þessu samhengi er svindl 

það að læra gömul próf og verkefni utanbókar en slíkt telst ekki til svindls í Háskóla Íslands 

en athugasemd höfundar rannsóknarinnar á samt sem áður jafnt við í Háskóla Íslands sem og 

í Bandarískum háskólum. Slíkt svindl skaði ekki einungis þá sjálfa heldur framtíðar 

vinnuveitendur og orðspor skólanna sem þeir koma úr. Á sömu nótum var sýnt fram á 

jákvæða fylgni milli endurnýtingar á prófspurningum og svindli hjá námsmönnum (Gehringer, 

2004). 

  

2.3.2 Gömul próf og námsmenn 

Í rannsókninni Effects of Posting Examinations and Answer Keys on Students’ Study Methods 

and Test Performance sem gerð var í fjórum áföngum tannlæknaskólans Arthur A. Dugoni 

School of Dentistry, University of the Pacific var athugað hvort marktækur munur væri á 

einkunnum námsmanna milli áfanga eftir því hvort próf voru þeim aðgengileg með lausnum 

að prófi loknu eða ekki. Einnig var skoðað hversu mörgum tímum námsmenn eyddu í hina 

ýmsu þætti prófundirbúnings, svo sem að lesa glærur, skoða gömul próf og fleira. Allir höfðu 

áfangarnir krossapróf sem haldin voru ársfjórðungslega. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar var ekki marktækur munur á einkunnum námsmanna í áföngum þar sem 

próf voru aðgengileg að þeim loknum og í þeim áföngum þar sem próf voru óaðgengileg. Af 

hverjum 8,9 klukkustunda prófundirbúningstíma eyddu námsmenn að meðaltali 10-96 

mínútum í að skoða gömul próf, mis milli áfanga. Námsmenn töldu líklegra að spurningar 

væru endurnýttar í þeim áföngum þar sem próf voru þeim aðgengileg og eyddu því meiri 

tíma í að skoða gömul próf. Í ljós kom að námsmenn áttu erfitt með að átta sig á hversu 

mikið af prófspurningum væru endurnýttar í áföngum. Þar er nefnt sem dæmi að námsmenn 

töldu að þrefalt fleiri spurningar væru endurnýttar í áfanga sem í raun endurnýtti 40% og 
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birti próf á móti áfanga sem í raun endurnýtti 90% spurninga en birti ekki próf. Að auki 

byrjuðu námsmenn fyrr að læra fyrir próf í þeim áföngum þar sem próf voru óaðgengileg og 

eyddu lengri tíma í að læra fyrir þau. Þá var jafnframt sýnt fram á tengsl milli annarsvegar að 

treysta meira á að læra gömul próf og að prófspurningar verði endurnýttar og hinsvegar að 

byrja að læra seinna undir próf og að hafa lægri meðaleinkunn (Lake og Chambers, 2009).  

Námsmenn sögðu jafnframt að ekki væri til neitt sem væri öruggt próf. Nemendum bæri 

óbein skylda til að miðla því efni sem þeir hefðu aðgang að til annarra nemenda með 

einhverjum hætti. Einn nemendi orðaði það svo: „Kennarar vita að það eru gömul próf í 

umferð sem ekki eiga að vera það en þeir kjósa að líta framhjá því eða að segja nemendur 

siðlausa fyrir að nýta sér slík próf, þó að allir viti að þau standa sumum til boða“ (Lake og 

Chambers, 2009). 

Tengt framangreindum ummælum um próf í umferð, sem eiga ekki að vera það, er rétt að 

nefna að í Háskóla íslands eiga námsmenn rétt á aðgangi að gömlum prófum, óháð því hvort 

þeir hafi setið áfangann eða ekki. Er þessi réttur í samræmi við upplýsingalög, nr. 50/1996 og 

er leiddur út frá 1.mgr. 3.gr. laganna (Próf.is, e.d.). 
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3. Aðferð 

Rannsóknin er byggð á spurningalista sem dreift var rafrænt á Uglu, innraneti Háskóla 

Íslands, til námsmanna viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands. Rannsóknin var framkvæmd í 

fyrrihluta apríl 2012. Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferð, val á þátttakendum, 

framkvæmd og ítarlega greiningu gagna. 

3.1 Rannsóknaraðferð  

Sú aðferð sem beitt var við rannsóknina er megindleg aðferð. Í því felst að rannsakandinn 

velur hvað á að rannsaka, spyr sérstakra hintmiðaðra spurninga, safnar upplýsingum sem 

hægt er að túlka á tölulegan máta (e. quantifiable) frá þátttakendum, greinir tölurnar með 

tölfræði og safnar upplýsingunum og túlkar á óháðan og hlutlægan máta (Creswell,2008).  

Ákveðið var að notast við spurningalistaform. Helstu vankantar þess eru að ekki er hægt með 

góðu móti að skýra orsök og áhrif en þess í stað geta spurningalistar frekar lýst stefnu 

gagnanna (e. trends in the data). Rannsóknin er af tegundinni „Cross sectional survey“ en í 

því felst að rannsakandinn safnar gögnum á einungis einum tímapunkti. Slík rannsókn hefur 

þá kosti að rannsaka núverandi viðhorf og venjur auk þess að taka skamman í framkvæmd 

(Creswell, 2008).  

Spurningalisti er ein tegund könnunar sem notað er við rannsóknir og felur í sér að 

þátttakendur svara lista af spurningum og skila svo til rannsakandans (Creswell, 2008). 

Rannsóknin var gerð með því að senda beiðni um að svara spurningalistanum á netföng 

þátttakenda í gegnum svokallað K2 spurningakerfi á Uglu, innraneti Háskóla Íslands. Þar að 

auki var könnunin auglýst á netinu, meðal nemenda í úrtakinu. Fyllsta öryggis var gætt til að 

sami aðili gæti ekki svarað listanum oftar en einu sinni og þurftu nemendur því að skrá sig 

inn í Uglu og lokaðist aðgangur viðkomandi nemanda að listanum að þátttöku lokinni. 

Þátttakendur nutu nafnleyndar og ekki var spurt neinna bakrunnsspurninga. Spurningalistinn 

samanstóð af 36 spurningum og þar af voru 25 fjölvalsspurningar, ein vægisröðunar spurning 

(e. rank-order scale) og níu opnar spurningar. Töflureiknirinn Excel var notaður við tölfræði 

úrvinnslu sem og uppsetningu á myndum. 
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3.2 Val á þátttakendum 

Ákveðið var að undanskilja fyrsta árs nemendur frá rannsókninni og var því spurningalistinn 

lagður fyrir þá nemendur í grunnámi viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands sem voru á sínu 

öðru eða þriðja ári. Ákvörðunin byggist á því að þeir nemendur sem eru á sínu fyrsta ári hafa 

einungis farið í eina prófatörn í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og því ólíklegra að þeir 

séu komnir með jafn fastmótaðar lærdómsvenjur og þeir sem lengur hafa stundað nám við 

deildina. Auk þess eiga fyrsta árs nemendur erfiðara með að svara sumum spurningum 

spurningalistans sökum skammrar námsreynslu við deildina.  

 Öllum þeim nemendum sem höfðu verið skráðir í áfanganna „VIÐ 404 Rekstrarstjórnun“ og 

„VIÐ 405 Tölfræði B“ árin 2011 eða 2012 var gert mögulegt að svara spurningalistanum. 

Áfangarnir teljast til skylduáfanga í viðskiptafræðideild og því var talið að flest allir 

nemendur, utan fyrsta árs nema, hefðu setið þessa. Þýði rannsóknarinnar var því allir 

viðskiptafræðinemar Háskóla Íslands í grunnámi að undanskildum fyrsta árs nemum, úrtakið 

voru þeir sem höfðu verið í áðurnefndum áföngum annað hvort árið 2011 eða 2012. Því er 

um þæginda úrtak (e. convenience sampling) að ræða en í því felst að rannsakandinn velur 

úrtak byggt á hverjum hann hefur aðgang að og hverja mögulegt er að nota (Creswell, 2008). 

Kostir þæginda úrtaks eru helst þeir að auðvelt er að framkvæma könnunina, ódýrt sem og 

að framkvæmdartími rannsóknarinnar er lítill í samaburði við líkindaúrtak (e. probability 

sampling techniques). Ókostir eru að niðurstöður geta verið hlutdrægar þar sem ákveðnum 

hópum innan þýðisins er komið of mikið eða lítið á framfæri (e. under-representation or 

over-representation). Auk þess er erfitt að alhæfa um þýðið útfrá niðurstöðum með þæginda 

úrtaki (Lærd dissertion, e.d ). 

3.3 Framkvæmd 

Þann 30. mars 2012 var spurningalistinn fullbúinn og var í framhaldi ákveðið að setja hann af 

stað. Beiðni var send á netföng þátttakenda í úrtakinu og þeir beðnir að svara 

spurningalistanum. Jafnframt var send samskonar beiðni á „Facebook” síðu 

viðskiptafræðinema og á „Facebook” síðu þriðja árs viðskiptafræðinema. Aðgangi að 

könnuninni var lokað þann 18. apríl 2012 og höfðu þá tvær ítrekunar beiðnir verið sendar á 

þátttakendur, auk áminninga á báðum „Facebook” síðunum. Alls svöruðu 101 af þeim 328 
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sem könnunin var send á og var svarhlutfall 31%. Þá voru gögnin færð í töflureikninn Excel og 

greind. 

 

3.4 Niðurstöður könnunar 

Hér á eftir verður greint fra öllum spurningum spurningalistans, hverri fyrir sig, og greint 

ítarlegar frá niðurstöðum í máli og myndum. Fjöldi svarenda hverju sinnu var 101, nema 

annað sé tekið fram. 

  

Spurning 1 : Í hversu mikið af fyrirlestrum mætir þú ?  

Niðurstöður voru á þá leið að 71,3% þátttakenda sögðust mæta í 61% eða fleiri fyrirlestra. Þá 

sögðust 12,9% þátttakenda mæta í 0-20% fyrirlestra en restin, 15,8%, dreifðist á bilið 21-40% 

mætingu. Niðurstöður er nokkuð afgerandi að bróðurpartur nemenda mætir vel eða mjög 

vel en þó er um 13% námsmanna sem mæta lítið sem ekkert. Mynd 1 sýnir tíðni og skiptingu 

svara nánar. 

 

Mynd 1 : Í hversu mikið af fyrirlestrum mætir þú ? 

Spurning 2 : Í hversu mikið af dæmatímum mætir þú ? 

Tæplega tveir af hverjum þremur þátttakendum, réttar sagt 62,4%, svöruðu að þeir mæti 81-

100% dæmatíma. Þá sögðust 12,9% mæta í 61-80% dæmatíma en að sama skapi sögðust 

10,9% mæta í 0-20% dæmatíma. Í samanburði við spurningu 1 má sjá að álíka stórt hlutfall 
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þátttakenda segist mæta í 61-100% dæmatíma/fyrirlestra, þó er umtalsvert stærri hluti 

þessa hóps sem mætir betur í dæmatíma en fyrirlestra. Nánari niðustöður má sjá á mynd 2. 

 

 

Mynd 2 : Í hversu mikið af dæmatímum mætir þú ? 

 

Spurning 3 : Lest þú námsbækurnar sem notast er við í þeim áföngum sem þú ert í ?  

Flestir þátttakendur, 42,6%, svöruðu þessari spurningu „Já, í 20% áfanga“. Svarmöguleikinn 

„Já, í 40% áfanga“ fékk næst flest svör eða 21,8% en fæstir, 5,9%, svöruðu „Já, í 100% 

áfanga“. Afgangur þátttakenda dreifðist á hina þrjá svarmöguleikana og má sjá ítarlegri 

útlistun á mynd 3. Ljóst þykir af þessum svörum að þátttakendur lesa námsbækurnar í fáum 

áföngum og rúmlega tveir af hverjum fimm þátttakendum lesa námsbækurnar ekki nema í 

fimmta hverjum áfanga.  
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Mynd 3 : Lest þú námsbækurnar sem notast er við í þeim áföngum sem þú ert í ?  

 

Spurning 4 : Ef þú lest ekki kennslubækurnar í öllum námskeiðum, afhverju ?   

Hér var um að ræða spurningu þar sem þátttakendur gátu gefið fleiri en eitt svar. Vinsælasti 

svarmöguleikinn var „Glærur/glósur kennara á Uglunni hjálpa mér betur að skilja efnið“ en 

73,3% þátttakenda merktu við hann. Þá merktu 63,4% við „Ég nýti mér gömul próf til þess að 

læra“ og 50,5% við „Það væri of tímafrekt“. Svarmöguleikarnir „Ég mæti frekar í tíma og 

glósa sjálfur“ og „Ég les glósur frá öðrum nemendum“ voru valdir af 48,5% og 41,6% 

þátttakenda. Að lokum merktu 19,8% við svarmöguleikann „Finnst bækurnar ekki gefa mér 

nægjanlegan skilning á efninu“. Þessar niðurstöður gefa sterklega til kynna að ástæða þess 

að nemendur lesi ekki alltaf námsbækurnar sé ekki að þær séu torskildar heldur að þeir kjósi 

frekar að nota aðrar lærdómsaðferðir og að um helmingi námsmanna finnist námsbækurnar 

of langar. 

Spurning 5 : Ef þú svaraðir seinustu spurningu með: Finnst bækurnar ekki gefa mér 

nægjanlegan skilning á efninu, hvað veldur því ?  

Hér voru þátttakendur beðnir að skrifa niður ástæðu þess að þeim fannst námsbækurnar 

ekki gefa þeim nægjanlegan skilning á efninu. Tuttugu nemendur, 19,8%, höfðu merkt við 

þennan svarmöguleika. Þá sögðu 13 að enskan væri að vefjast fyrir þeim, að erfitt væri að fá 

sama skilning á ensku og ef þeir læsu texta á íslensku, auk þess að lestrarhraði þeirra væri 

minni. Sjö þátttakendur sögðu að bækurnar væru of langar og ekki nægilega hnitmiðaðar. 
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Tveir þátttakendur sögðu að orðalag bókanna væri of vísindalegt og flókið og að lokum 

sögðu tveir að áherslur kennara væru ekki í takt við námsbækurnar. 

Spurning 6 : Ert þú í vinnu með skóla ? 

Alls sögðust 63 af 101 þátttakenda, 62,4%, vera í vinnu með skóla. Af þeim sögðust 

36,5% vinna á bilinu 10-19 tíma á viku. Þar á eftir sögðust 28,6% vinna 1-9 tíma á viku og 

nánast jafnmargir, eða 27%, sögðust vinna 20-29 tíma á viku. Niðurstöður leiða því í ljós 

að 40,6% þátttakenda vinna á bilinu 1-19 tíma á viku og 20,8% þátttakenda vinna 20 

tíma eða fleiri á viku, eða með öðrum orðum er fimmti hver þátttakandi í hálfu starfi eða 

meira. Mynd 4 gefur vinnutíma þeirra sem hafa vinnu með skóla betri skil.  

 

  

Mynd 4 : Ert þú í vinnu með skóla ? 

Spurning 7 : Hversu mörgum klukkutímum eyðir þú í lestur fyrir skólann á viku ?  

Til að auðvelda framsetningu á niðurstöðum þessarar spurningar voru svör sett saman í 

hópa, fimm talsins sem hver spannaði 5 klukkustundir að undan skildum þeim stærsta sem 

spannaði öll svör hærri en 20 klukkustundir á viku. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni 

en fimm svör voru á huglægu formi sem ekki var hægt að greina og því ekki með í 

niðurstöður. Meðalfjöldi klukkustunda sem þátttakendur sögðust eyða í lestur fyrir skólann á 

viku var 10,94. Þá svöruðu 22 þátttakendur, 22,9%, að þeir eyði 20 klukkustundum á viku í 

lestur fyrir skólann. Nánari skiptingu á svörum má sjá á mynd 5.  
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Mynd 5 : Hversu mörgum klukkutímum eyðir þú í lestur fyrir skólann á viku ? 

 

Spurning 8 : Hve mörgum dögum fyrir lokapróf byrjar þú á próflestri ? 

Helmingur þátttakenda, 49,5%, svöruðu því að þeir byrji próflestur 11-20 dögum fyrir 

lokapróf. Þá sögðu 31,7% að þeir byrjuðu próflestur 21-30 dögum fyrir lokapróf. 13,9% 

þátttakenda sögðust byrja 1-10 dögum fyrir lokapróf og loks sögðu 5,0% að þeir byrjuðu 31 

degi eða fyrr að læra fyrir lokapróf. Tíðni má sjá á mynd 6. 

 

Mynd 6 : Hversu mörgum dögum fyrir lokapróf byrjar þú í próflestri ? 

 

Spurning 9 : Hversu mörgum klukkutímum eyðir þú í lestur á viku þegar þú ert í próflestri?  
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Líkt og í spurningu 7 var framsetning niðurstaðna auðvelduð með því að setja svör 

þátttakenda saman í fimm hópa, hver hópur spannaði 20 klukkustunda bil að undanskildum 

einum hóp sem náði yfir öll svör hærri en 80 klukkustundir. Allir þátttakendur svöruðu 

spurningunni en tvö svör voru ógild sökum þess að þau voru á huglægu formi sem ekki var 

hægt að greina. Meðalfjöldi klukkustunda sem þátttakendur eyða í lestur á viku þegar þeir 

eru í próflestri er 53,38. Flestir þátttakenda, 40,4%, sögðust lesa á milli 41-60 klukkustunda á 

viku í prófalestri og dreifðust svör hinna þátttakendanna nokkuð jafnt hærra og lægra við 

þetta tíðasta gildi (28 hærri og 31 lægri). Mynd 7 sýnir þessa dreifingu betur. 

 

 

Mynd 7 : Hversu mörgum klukkutímum eyðir þú í lestur á viku þegar þú ert í prófalestri ? 

 

Spurning 10 : Er einhver þáttur í að undirbúa sig fyrir próf mikilvægari en annar? Flokkið frá 

mikilvægasta til minnst mikilvægasta þar sem 1 hefur mest vægi og 4 hefur minnst vægi. 

Hér var ætlunin að finna út hvaða þættir námsins námsmönnum þótti mikilvægastir og 

hvaða þættir voru minnst mikilvægir. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni en vegna 

ónægra leiðbeininga eða formgalla á spurningunni þurfti að eyða nokkrum fjölda svara úr 

niðurstöðunum. Til að svara spurningunni hvaða þætti þátttakendum þótti mikilvægastur 

þurfti að eyða út 10 svörum (9,9% allra svara). Að því loknu kom í ljós að flestir þátttakenda, 

50,5%, töldu mikilvægast að mæta í tíma og lesa eigin glósur. Næst flestir þátttakenda 

,26,4%, töldu mikilvægast að leysa gömul próf. Til að svara spurningunni hvaða þætti 

þátttakendum þótti minnst mikilvægur þurfti að eyða út 21 svari (20,8% allra svara). Að því 

loknu var áberandi að flestir nemendur lögðu minnsta áherslu á að lesa glósur skrifaðar af 
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öðrum, það er 72,5% nemenda svaraði svo en 11,3% sögðu að leysa gömul próf væri síst 

mikilvægt.  

 

Spurning 11 : Ferð þú í prófbúðir í þeim námskeiðum sem þú ert í, ef prófbúðir standa til 

boða ?  

Þátttakendum stóð aðeins til boða að svara með já eða nei í þessari spurningu.  Játandi 

svöruðu 71 af 101 eða 70,3% og 30 svöruðu nei, eða 29,7%. 

 

Spurning 12 : Í hversu margar prófbúðir hefur þú farið ?  

Meðaltal fjöldi prófbúða sem þátttakendur höfðu farið í var 2,62 og var miðgildi og tíðasta 

gildi 3. Alls svöruðu 27,7% því að þeir hefðu farið í 3 prófbúðir. Þá sögðust 22,8% hafa farið í 

fjórar prófbúðir og 21,8% höfðu farið í tvennar prófbúðir. Þá hafði um það bil einn af 

hverjum sjö , 13,9%, aldrei farið í prófbúðir. Mynd 8 gefur tíðninni svo nákvæmari skil.  

 

Mynd 8 : Í hversu margar prófbúðir hefur þú farið ? 

Spurning 13 : Að hve miklu leyti hafa prófbúðir aðstoðað þig ? 

Hér voru þeir sem merktu við 0 í spurningu 12 beðnir að svara ekki og því var fjöldi svara hér 

87. Af þeim 87 sem svöruðu fannst 53 prófbúðir hafa hjálpað þeim að miklu leyti, 29 

prófbúðir hafa hjálpað þeim að einhverju leyti en fimm svarendum fannst prófbúðir ekki hafa 

hjálpað þeim að ráði. Mynd 9 sýnir í hvernig hlutföll svörin skiptast. 
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Mynd 9 : Að hve miklu leyti hafa prófbúðir aðstoðað þig ? 

 

Spurning 14 : Hver er ástæða þess að þú ferð í prófbúðir ? 

Líkt og í spurningu 13 voru þeir sem merktu við 0 í spurningu 12 beðnir að svara ekki og því 

var fjöldi svara hér 87. Líkt og sjá má á mynd 10, svöruðu 49 því að þeir færu í prófbúðir til að 

skerpa á því sem þeir hefðu lært um veturinn, 30 svöruðu því að þeir fengju betri í 

prófbúðum en í fyrirlestrum og dæma tímum. Loks svaraði einn því að hann færi í prófbúðir 

til að þurfa ekki að mæta í tíma um veturinn og sjö svöruðu með að segja „önnur ástæða“ 

sem næsta spurning skýrir betur.  

 

Mynd 10 : Hver er ástæða þess að þú ferð í prófbúðir ? 

 

Spurning 15 : Önnur ástæða:  

Einingis þeir nemendur sem merktu við svarmöguleikann önnur ástæði í spurningu 14 voru 

beðnir að svara þessari spurningu og því var fjöldi svara hér sjö. Enga eina áberandi ástæðu 
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var hér að finna. Mest gáfu tveir svipað svar sem fólk í sér að í prófbúðum fengju þeir góða 

kennslu og að námsefni til prófs væri skipulagt vel fyrir þig. Annar svaraði því til að 

fórnarkostnaður þess að fara í prófbúðir væri lítill en mögulegur ávinningur mikill og annar 

að hann hefði farið sökum þess að hann hafi verið með ungabarn og náð illa að stunda 

skólann yfir önnina. Niðurstöður úr þessari spurningu eru sundurleitar og lítið sameiginlegt 

er með hópnum. 

 

Spurning 16 : Hvort þykir þér mikilvægara til þess að ná árangri í Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands ? 

Valmöguleikarnir sem þátttakendur gátu valið um voru „Mæting í tíma“ , „Gott tengslanet 

við samnemendur“ og „Bæði jafn mikilvægt“. Tveir þriðjungar þátttakenda, 68 af 101, 

svöruðu því að bæði væri jafn mikilvægt. Þá sögðu 24 að mæting í tíma væri mikilvægari og 

níu að gott tengslanet við samnemendur væri mikilvægara. Niðurstöður eru í samræmi við 

svör við spurningu 10 og spurning 1, það er að þátttakendum finnist mikilvægt að mæta í 

tíma. Jafnframt gefur niðurstaðan til kynna að þátttakendum finnist gott tengslanet við 

samnemendur mikilvægur liður í að ná árangri en þó ekki mikilvægari en mæting. Hlutföll má 

sjá frekar á mynd 11. 

 

Mynd 11 : Hvort þykir þér mikilvægara til þess að ná árangri í Viðskiptafræðideild Háskóla 
Íslands ? 
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Spurning 17 : Þegar þú færð verkefni: Leitar þú fyrst lausnar á verkefninu áður en þú reynir 

við það sjálf/ur ?  

Tæplega þrír fjórðu, 73,3%, svaraði „Nei, ég reyni fyrst sjálf/ur“. Því svöruðu 26,7% játandi og 

gáfu til kynna hve oft þeir leituðu fyrst lausna áður en þeir reyndu sjálfir við verkefnin. Mynd 

12 sýnir hvernig þessi svör skiptast upp. Af þeim sem svöruðu játandi er meðafjöldi tilvika 

þar sem þeir leita fyrst lausna 61,7%, þegar tekið var frá þau sex svör sem ekki var gefið 

skilgreint hlutfall með. Sjá má dreifinguna á mynd 12. 

 

Mynd 12 : Þegar þú færð verkefni : Leitar þú fyrst lausnar á verkefninu áður en þú reynir 
við það sálf/ur ? 

 

Spurning 18 : Hvert ferðu að leita þessar lausna ? 

Hér var þátttakendum gefinn kostur á að svara fleiri en einum svar möguleika. Flestir, 66,3%, 

sögðust fyrst reyna við verkefnin sjálfir. Þar á eftir kom ég leita til samnemenda með 55,4% 

svarhlutfall og svo kom „ég leita á google” með 34,7% svarhlutfall. Þá svöruðu 7,9% með 

„annað“ sem verður skýrt nánar í spurningu 19. Niðurstöður þessarar spurningar eru í 

samræmi við við svör spurningar 17, að flestir reyni fyrst við verkefnin sjálfir en þar á eftir 

leita flestir til samnemenda. 

Spurning 19 : Annað:  

Þessi spurning var einungis fyrir þá sem svöruðu „annað“ í spurningu 18. Alls voru átta svör 

sem fengust við þessari spurningu. Fjögur þeirra hljómuðu á þá leið að leita í 

kennslubókunum og glærum kennara, þrír sögðust leita lausna til annarra nemenda í 
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viðskiptafræðinni og nemendum fyrri ára. Að lokum sagðist einn fá hjálp frá 

fjölskyldumeðlim. 

Spurning 20 : Hafa allir nemendur sömu möguleika á að nálgast próf síðustu ára í 

námskeiðum Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands ?  

Flestir svöruðu að allir nemendur hefðu sömu möguleika á að nálgast próf síðustu ára í um 

61-80% áfanga, með 33,7% svarhlutfall. Þar á eftir kom já í um 81-100% áfanga með 22,8% 

svarhlutfall. Hinsvegar svöruðu 17,8% spurningunni neitandi. Hér virðist vera talsverður 

munur á því hvernig þátttakendur skynja umhverfið í viðskiptafræðideildinni, þar sem álíka 

margir telja annarsvegar að allir hafi sama aðgang að gömlum prófum í öllum áföngum og 

hinsvegar að nemendur fái ekki sama aðgang í neinum áföngum. Um þriðjungur þátttakenda, 

31,7%, telur aðgengi nemenda að gömlum próf sé ekki jafn í 60-80% áfanga. Tíðni má sjá 

betur á mynd 13, sem einnig tekur til svardreifingar spurningar 21. 

 

Spurning 21 : Hafa allir nemendur sömu möguleika á að nálgast úrlausnir verkefna síðustu 

ára í námskeiðum Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands ?  

Flestir, 31,7%, svöruðu „Já, í 61-80 áfanga” en næst flestir svöruðu neitandi eða 22,8%. Þá 

kom „Já, í um 41-60% áfanga” með 21,8% svara. Þá telja 34,7% þátttakenda að nemendur 

hafi ekki sama aðgang að úrlausnum verkefna síðustu ára í 60-100% áfanga.  

Í samanburði við spurningu 20 er hlutfall þeirra sem svara „Já, í um 61-80% áfanga” heldur 

svipað en hlutfall þeirra sem svara „Nei” eykst. Þá eru mun færri sem svara með „Já, í um 81-

100% áfanga”, það er 11,9% samanborið við 22,8%. Þeim sem svara „Já, í um 41-60% áfanga” 

fjölgar nánast um sama hlutfall en ,,Já, í um 81-100% áfanga” minnkaði, fer úr 21,8% í 11,9%. 

Samanburðinn má sjá á mynd 13. 
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Mynd 13 : Hafa allir nemendur sömu möguleika á að nálgast próf síðustu ára í námskeiðum 
Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands? og Hafa allir nemendur sömu möguleika á að 
nálgast úrlausnir verkefna síðustu ára í námskeiðum Viðskiptafræðideildar Háskóla 
Íslands? 

Spurning 22 : Veistu þú til þess að gömul próf séu í umferð, að undanskildum þeim sem 

öllum eru opin inni á Uglunni ?  

Tveir svarmöguleikar fengu báðir jafn mörg svör, 24,8% hvor, og voru því báðir með flest 

svör. Þetta voru svarmöguleikarnir „Já, í um 41-60% áfanga” og „Já, í um 61-80% áfanga”. 

Mynd 14 skýrir svo hvernig restin af svörunum dreifðist. Þessar niðurstöður benda til þess að 

um helmingur þátttakenda veit til þess að í 41-80% áfanga eru gömul próf í umferð sem eru 

ekki öllum aðgengileg.  

 

Mynd 14 : Veist þú til þess að gömul próf séu í umferð, að undanskildum þeim sem öllum 
eru opin inni á Uglunni ? 
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Spurning 23 : Hefur þú aðgang að eða veist hvar þú getur nálgast gömul próf, önnur en þau 

sem eru öllum opin inni á Uglunni ? 

Hér svöruðu flestir, 25,7%, með „Já, í um 41-60% áfanga”. Næst flestir, 21,8%, svöruðu „Já, í 

um 61-80% áfanga”. Mynd 15 sýnir svo frekari skiptingu á svörum, en þessi niðurstaða gefur 

til kynna að tæplega helmingur, 47,5%, þátttakenda veit hvar þeir geta nálgast gömul próf 

sem ekki eru öllum aðgengileg í 41-80% áfanga. Hér má sjá að ef borið er við spurningu 22 að 

svörin liggja flest á svipuðu bili. Helsta breytingin er að fleiri segjast geta nálgast próf sem 

ekki eru öllum aðgengileg í 81-100% áfanga heldur en þeir sem töldu að próf væru í umferð 

sem ekki væru á Uglunni í 81-100% áfanga. 

 

 

Mynd 15 : Hefur þú aðgang að eða veist hvar þú getur nálgast gömul próf, önnur en þau 
sem eru öllum opin inni á Uglunni ? 

 

Spurning 24 : Hefur þú nýtt þér gömul próf (sem ekki eru opin inni í Uglunni) við próf 

undirbúning, og telurðu að það hafi hjálpað þér að ná betri árangri en annars ?  

Niðurstöður úr þessari spurningu eru athyglisverðar þar sem í ljós kom að 89,1% þátttakenda 

hafði nýtt sér gömul próf við prófundirbúning sem ekki eru aðgengileg á Uglu, og þar með 

eflaust ekki aðgengileg öllum nemendum. Þá sögðu 53,3% þeirra sem nýtt höfðu sér slík 

gömul próf að þau hafi hjálpað mikið og 44,4% sagði að þau hefðu hjálpað að einhverju leyti. 

Þessar niðurstöður benda til þess að stór hluti þátttakenda, 87,1%, hafi nýtt sér gömul próf 
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sem ekki eru öllum aðgengileg og telja að slík próf hafi hjálpað sér að einhverju leyti eða 

mikið. Mynd 16 sýnir tíðni hvers svarmöguleika fyrir sig. 

 

Mynd 16 : Hefur þú nýtt þér gömul próf (sem ekki eru opin inni í Uglunni) við próf 
undirbúning, og telurðu að það hafi hjálpað þér að ná betri árangri en annars ? 

 

Spurning 25 : Lærir þú á annan hátt fyrir lokapróf ef þú kemst yfir gamalt/gömul próf í 

námskeiðinu, sem eru öllum opin á Uglunni ?  

Hér var þátttakendum heimilt að svara fleirum en einum valmöguleika. Vinsælasti 

svarmöguleikinn, með 82,2% svarhlutfall, var „Nei, ég læri á sama hátt”. Næst á eftir með um 

átta sinnum lægra svarhlutfall, réttar sagt 10,9%, kom svarið „Ég les bókina síður”. Aðrir 

svarmöguleikar fengu á bilinu 5,0-6,9% svarhlutfall. Niðurstöðurnar eru nokkuð afgerandi, 

rúmlega fjórir af hverjum fimm þátttakendum læra eins þó að þeir hafi aðgang á gömlum 

prófum á Uglu, innraneti háskólans.  

 

Spurning 26 : Lærir þú á annan hátt fyrir lokapróf ef þú kemst yfir gamalt/gömul próf í 

námskeiðinu, sem EKKI eru öllum opin á Uglunni ? 

Hér var þátttakendum heimilt að svara með fleiri en einu svari. Flestir, 77,2%, svöruðu „Nei, 

ég læri á sama hátt”. Þar á eftir kom svarmöguleikinn „Ég les bókina síður” með 14,9% 

svarhlutfall, þá komu tveir svarmöguleikar með 9,9% svarhlutfall. Þeir eru „Ég mæti minna í 

tíma” og „Ég les síður glósur annarra nemenda”. Rúmlega þrír af hverjum fjórum læra á sama 

hátt og annars.  
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Í samanburði við spurningu 25 má sjá fækkun um 5% á þeim sem segja „Nei, ég læri á sama 

hátt”. Auk þess að 4% fleiri segjast lesa bókina síður, 3% fleiri segjast mæta minna í tíma og 

4,9% fleiri segjast lesa glósur annarra nemenda síður. 

 

Spurning 27 : Ef munur er á svörum þínum í spurningum 25 og 26, hvað er það sem veldur 

þessum mismun ? 

Alls svöruðu níu þátttakendur þessari spurningu, þar af voru tvö svör ónothæf þar sem ekki 

um fullnægjandi svar var að ræða. Af þeim sjö svörum sem fengust voru fimm á þá leið að 

líklegra væri að prófið, sem þátttakandinn var þá á leið í, væri líkt þeim prófum sem ekki eru 

á Uglunni og því myndi viðkomandi leggja meiri áherslu á það efni. Hin tvö svörin voru annars 

vegar að lausnir séu frekar með þeim prófum sem ekki eru inni á Uglunni og hinsvegar var 

eitt svar „veit það ekki, það fer svo mikið eftir því hvaða fag þetta er. Erfitt = ég læri á sama 

hátt. Auðvelt fag ég slaka þá frekar á í lærdómnum“. 

Spurning 28 : Hefur þú orðið var við að kennari endurnýti gamlar prófspurningar ?  

 Hér voru niðurstöður á þá leið að 1% nemenda sögðust ekki geta svarað þar sem þeir hefðu 

aldrei nýtt sér gömul próf en 99% sögðust hafa tekið eftir að kennarar endurnýti 

prófspurningar. Þá sögðu 54,5% að þeir yrðu stundum varir við þetta en 31,7% sögðust oft 

verða varir við þetta. Að lokum sögðust 12,9% sjaldan verða varir við þetta. Vert er að nefna 

að enginn svaraði valmöguleikanum „Nei aldrei“. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að 85% 

þátttakenda verða varir við að kennarar endurnýti prófspurningar stundum eða oft. Mynd 17 

sýnir tíðni á nákvæmari máta.  
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Mynd 17 : Hefur þú orðið var við að kennari endurnýti gamlar prófspurningar ?  

Spurning 29 : Hefur þú orðið var við að kennari breyti gömlum prófspurningum lítillega og 

endurnýti þær ? 

Hér voru niðurstöður þær að 1% nemenda sagðist ekki geta svarað þar sem þeir hefðu aldrei 

nýtt sér gömul próf. Þá sagði 95% hafa tekið eftir að kennarar breyti prófspurningum lítillega 

og endurnýti þær svo. Skiptist það þannig að 49,5% sögðust stundum verða varir við þetta, 

36,6% sögðust oft verða varir við þetta og 8,9% sögðust sjaldan verða varir við þetta. Að 

lokum sögðu 2% að þeir hefðu aldrei orðið varir við þetta. Niðurstöður eru að mörgu 

sambærilegar svörum við spurningu 28 og þrátt fyrir að 4% færri segjast verða varir við að 

kennarar breyti spurningum lítillega og endurnýti þær heldur en þeir sem segjast verða varir 

við að kennarar endurnýti spurningar án þess að breyta þeim nokkuð. Mynd 18 sýnir svo 

dreifinguna betur.  
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Mynd 18 : Hefur þú orðið var við að kennari breyti gömlum prófspurningum lítillega og 
endurnýti þær ? 

 

Spurning 30 : Finnst þér réttlátt af kennurum að endurnýta prófspurningar eða endurorða 

þær lítillega ? 

Flestir, 51,5%, svöruðu „Já, það þarf hvort eð er að læra efnið alveg jafn vel”. Næst á eftir 

kom svarið „Hvorki né” með 23,8%. Þá voru önnur svör með á bilinu 2,0-9,9% svarhlutfall, 

sem sjá má betur á mynd 20. Í heildina sögðu 60,4% já á meðan 11,2% sögðu nei. Þá merktu 

4,0% við „Annað“ og verður því gert skil í spurningu 31. Dreifingin sést á mynd 19. 

 

Mynd 19 : Finnst þér réttlátt af kennurum að endurnýta prófspurningar eða endurorða 
þær lítillega? 
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Spurning 31 : Annað: 

Þessi spurning var einungis fyrir þá sem svöruðu með „Annað“ í spurningu 30. Alls fengust 

fjögur svör og þar af voru þrír svarendur sammála um að það væri réttlátt af kennurum að 

endurnýta eða endurorða prófspurningar lítillega. Einn benti á að gott væri að kennarar 

endurnýttu prófspurningar með breytingu því að þá væri gott að geta skoðað gömul próf til 

að fá tilfinningu fyrir hvernig kennarinn spyr og benti á að það væri oft öðruvísi en í 

dæmatímum. Annar sagði „Auðvitað. Prófin eiga að ganga út á meginatriði námskeiðisins en 

ekki aukaatriði og útúrsnúninga“. Þá benti sá sem ekki var þessu sammála heldur hlutlaus á 

að það myndi spara vinnu og fyrirhöfn fyrir kennarann sem væri gott en á sama tíma væri 

hættan á því að nemendur læri svör eða aðferðir utanbókar en fái ekki skilninginn. 

 

Spurning 32 : Ef þú fengir að velja um eitt af eftirfarandi, hvað myndir þú velja: 

Eins og sést á mynd 20 svaraði yfirgnæfandi meirihluti, 79,2%, því til að reglum varðandi 

uppbyggingu lokaprófa ætti að halda óbreyttum. Næst flestir, 11,9%, völdu að kennurum 

ætti að vera skylt að skrifa nýjar spurningar fyrir til dæmis 50% af hverju lokaprófi. Þá völdu 

6,9% að kennarar mættu einungis endurnýta eða breyta gömlum spurningum ef það væru til 

dæmis 5 ár frá því þær voru notaðar síðast. Og að lokum völdu 2% að kennurum væri skylt 

að skrifa 100% nýtt lokapróf á hverju ári. Niðurstaðan er skýr hér, fjórir af hverjum fimm 

þátttakendum vilja halda stöðunni óbreyttri.  

 

Mynd 20 : Ef þú fengir að velja um eitt af eftirfarandi, hvað myndir þú velja: 
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Að kennurum væri skylt að skrifa 100% nýtt lokapróf á hverju ári. 

Að kennurum væri skylt að skrifa nýjar spurningar fyrir t.d. 50% af hverju 
lokaprófi.  
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Spurning 33 : Ef kennarar Háskóla Íslands myndu aldrei endurnýta gamlar prófspurningar, 

telur þú að einkunnir þínar í áföngum skólans myndu: 

Hér svöruðu flestir, 44,6% að þeir teldu að einkunnir sínar myndu haldast óbreyttar en þar 

fljótt á eftir kom svarið „Versna lítillega” með 43,6% svarhlutfall. Önnur svör hlutu 3, 4 og 5% 

svarhlutföll. Því þykir ljóst að þátttakendur myndu ekki búast við miklum breytingum á 

einkunnum sínum en þó myndu rúmlega tveir af hverjum fimm lækka lítillega að eigin sögn. 

Dreifinguna má betur sjá á mynd 21. 

 

Mynd 21 : Ef kennarar Háskóla Íslands myndu aldrei endurnýta gamlar prófspurningar, 
telur þú að einkunnir þínar í áföngum skólans myndu: 

Spurning 34 : Skipta einkunnir þig meira máli en skilningur á efninu ? 

Einkunnir skiptu meira máli fyrir 23,8% svarenda heldur en skilningur, sem skipti meira máli 

fyrir 20,8%. Þá voru bæði atriðin jafn mikilvæg fyrir 55,4% þátttakenda. Þess má geta að svör 

þeirra sem sögðu „Nei” er hægt að túlka á þann veg að skilningur skipti þá meira máli en 

einkunn, hægt er að leiða það út því að þeir völdu ekki að skilningur og einkunnir hefði jafnt 

vægi né að einkunnir hefðu meira vægi, því skilur það bara einn möguleika eftir. 

Niðurstöðurnar eru þær að einn af hverjum fimm metur einkunnir meira en skilning og 

rúmlega helmingur vegur einkunnir og skilning jafnt. Því er hægt að segja að hjá um þremur 

af hverjum fjórum þátttakendum skipta einkunnir umtalsverðu máli og sömu sögu má segja 

um skilning efnisins. Svörin má betur sjá á mynd 22. 
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Mynd 22 : Skipta einkunnir þig meira máli en skilningur á efninu? 

 

Spurning 35 : Nemendur sem EKKI sækja tíma í dag myndu þeir mæta betur í tíma  

Flestir, 37,6%, svöruðu þessari spurningu með „Ef námskeiðið væri próflaust 

(verkefnamiðað)”. Þá sögðust 31,7% ekki geta svarað því þeir mættu alltaf í tíma. Að lokum 

sögðu 22,8% „Ef skyndipróf væru lögð óvænt fyrir í tíma” og 7,9% svöruðu „Annað“. 

Niðurstaðan er sú að flestir þeirra sem töldu sig geta svarað vildu frekar sjá próflaus 

verkefnamiðuð námskeið heldur en skyndipróf í tímum. Hvorugt svaranna nær þó að vera í 

meirihluta. 

Spurning 36 : Annað:  

Þessi spurning var einungis ætluð þeim sem svöruðu „Annað“ í spurningu 33. Alls voru átta 

sem svöruðu spurningunni og voru helstu hugmyndir eftirfarandi: Tveir svöruðu á þann veg 

að þeir væru alfarið á móti að námsmenn væru skikkaðir til mætingar, annar sagði að 

kennsla á hentugari tímum myndi auka mætingu og þá bentu tveir á að láta setja fleiri 

verkefni fyrir eða láta þau gilda meira.  
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4. Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum og niðurstöður tengdar 

við fræðilega kafla ritgerðarinnar. 

4.1 Endurnýta kennarar viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands of mikið af 

prófspurningum ?   

Nánast allir, eða 99% þátttakenda, segjast hafa orðið varir við að kennarar endurnýti 

prófspurningar í einhverju mæli og 95% hafa tekið eftir því að kennarar endurnýti 

prófspurningar með lítillegum breytingum. Í báðum þessu tilfellum sögðust rúmlega 85% 

námsmanna taka eftir þessu stundum eða oft. Lang flestir voru þó sáttir við núverandi 

fyrirkomulag og töldu að ef kennarar myndu aldrei endurnýta spurningar eða breyta lítillega 

myndu þeir standa sig jafn vel í skólanum eða frammistaða þeirra versna lítillega. Þetta 

svipar til hluta niðurstaðna úr rannsókninni Reuse of Homework and Test Questions: When, 

Why, and How to Maintain Security? þar sem einn þátttakenda svaraði því til að á 25 ára 

kennsluferli hafi hann aldrei séð marktækan mun á einkunnum hvort sem hann endurnýtti 

prófspurningar eða ekki.  

Í ljós kom að 56,5% námsmanna telja að í 61-100% áfanga hafi allir námsmenn sama aðgengi 

að gömlum lokaprófum en á þveröfugu máli voru 17,8% námsmanna, sem sögðu að ekki 

hefðu allir námsmenn sama aðgengi að gömlum prófum í neinum áföngum. Þá töldu 13,9% 

að námsmenn hefðu jafnt aðgengi í einungis 1-40% áfanga. Aðspurðir hvort námsmenn hafi 

sama aðgang að úrlausnum gamalla verkefna töldu 43,6% svo vera í 61-100% áfanga en 

22,8% sögðu að það væri aldrei svo, þá voru 11,9% sem sögðu svo vera í 1-40% áfanga. Þá 

vita námsmenn til og hafa aðgang að gömlum prófum sem ekki eru inni á Uglu, innra neti 

Háskóla Íslands, í fleirum en helmingi áfanga. Á sama tíma segja 87,1% allra hafa nýtt sér 

þessi gömlu próf við próflestur og að það hafa reynst þeim vel að einhverju eða miklu leyti. 

Því er hægt að segja að ákveðnir nemendur sem ekki hafa aðgang að slíkum prófum, hver 

sem ástæðan kann að vera, standi höllum fæti andspænis þeim sem hafa greiðan aðgang að 

slíkum prófum. Þessu tengt telja um þrír fjórðungar námsmanna, 76,2%, að gott tengslanet 

við samnemendur sé jafn mikilvægt eða mikilvægara heldur en mæting í tíma og að annar 

mikilvægasti þátturinn í að undirbúa sig undir próf sé að skoða gömul próf.  
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4.2 Hvernig haga námsmenn viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands námi sínu 

og próf undirbúningi ?  

Helstu niðurstöður voru þær að bróðurpartur námsmanna telur mætingu í fyrirlestra og 

dæmatíma spila stóran þátt í velgengni í náminu og haga þeir mætingu sinni í samræmi við 

það. Þá mæta 71,3% námsmanna í 61-100% fyrirlestra og tæplega tveir þriðju, 62,4%, mæta í 

81-100% dæmatíma, auk 12,9% sem mæta í 61-80%. Þessar niðurstöður samræmast 

niðurstöðum rannsóknarinnar Class Attendance in College: A Meta-Analytic Review of the 

Relationship of Class Attendance With Grades and Student Characteristics og Class 

Attendance and Performance in Principles of Economics þar sem mæting var talin mjög góður 

mælikvarði á og stuðla að betra gengi námsmanna. Þar sem ekki var kannað kyn þátttakenda 

er ekki hægt að athuga hvort karlkyns námsmenn og kvenkyns námsmenn telji mætingu jafn 

mikilvæga, en eins og kom fram í rannsókninni Does sex (female versus male) influence the 

impact of class attendance on examination performance?  virðist mæting hafa meira að sega 

fyrir kvenkyns námsmenn. Þá vinna tæplega tveir þriðju námsmanna með skóla og sögðust 

um 92% vinna á bilinu 1-29 tíma á viku, sem samræmist ágætlega við rannsóknina The work–

study relationship: experiences of full-time university students undertaking part-time 

employment, þar sem í ljós kom að 77% námsmanna vinna með skóla og þá að meðaltali 11 

tíma á viku. Flestir námsmenn læra tiltölulega fáa tíma, rúmalega tíu, í hverri viku en taka  

prófatarnir sem hefjast um tveimur til þremur vikum fyrir lokapróf en þá fer lærdómstími 

námsmanna upp í tæplega 54 klukkustundir á viku. Þá les einn fimmti námsmanna almennt í 

20 klukkustundir eða meira á viku, sem samræmist rannsóknum Babcock og Marks frá 2008. 

Námsmenn lesa lítið í þeim námsbókum sem settar eru fyrir en notast frekar við aðrar 

aðferðir. Eins og áður kom fram telja námsmenn mætingu mjög mikilvæga og var hún sett í 

fyrsta sæti yfir mikilvæga hluti til að ná árangri í náminu, þá var í öðru sæti að leysa gömul 

próf.  

Prófbúðir eru algengar en flestir námsmenn hafa prófað að fara í prófbúðir og þá að 

meðaltali 2,6 sinnum. Sex af hverjum tíu námsmönnum segja prófbúðir hafa hjálpað sér 

mikið og þriðjungur segir þær hafa hjálpa sér að einhverju leyti. Af þeim sem hafa farið í 

prófbúðir segist rúmlega helmingur fara til að skerpa á því sem þeir hafa lært yfir veturinn en 

liðlega þriðjungur segist fá betri kennslu í prófbúðum heldur en almennt í skólanum. 
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Aðspurðir hvort einkunnir væru mikilvægari en skilningur á efninu sögðu rúmlega helmingur 

að þeim þætti bæði jafn mikilvægt en fimmtungi þótti einkunnir mikilvægari. Erfitt er að 

fullyrða útfrá svo tvíræðum niðurstöðum en þrátt fyrir það virðist vera tiltölulega stór hópur 

sem sækist fyrst og fremst eftir að útskrifast frá Háskóla Íslands með gráðu en ekki þá 

þekkingu sem gráðan stendur fyrir. Í bókinni Life Through the Eyes of Students segir að 

takmark flestra námsmanna sé að fá gráðu og skemmta sér á meðan en erfitt er að taka svo 

djúpt í árina út frá þessum niðurstöðum, þó að fyrir ákveðinn hluta námsmanna sé það hægt. 
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5 Lokaorð 

Útfrá framangreindum niðurstöðum lítur út fyrir að flestir námsmenn séu duglegir við að 

mæta, séu sáttir við sitt deili í skólanum og sjái ekki fram á að breytinga sé þörf. Þó virðist 

vera annar undirliggjandi hópur, sem ekki fer jafn mikið fyrir í gögnunum, en höfundur telur 

sterklega að sé til staðar. Höfundur vill veita eftirfarandi upplýsingum úr niðurstöðum 

spurningalistans sérstaka athygli : 

1.  Í ljós kom að 13% námsmanna mæta í 0-20% fyrirlestra (niðurstöður úr spurningu 1). 

2.  Í ljós kom að 10,9% námsmanna mæta í 0-20% dæmatíma (niðurstöður úr   

spurningu 2).  

3. Þá töldu 26,4% námsmann það að leysa gömul próf mikilvægasta þáttinn í að 

undirbúa sig fyrir próf (niðurstöður úr spurningu 10). 

4. Tæplega þrír af hverjum tíu námsmönnum, 29,7%, hafa farið í fjórar eða fleiri 

prófbúðir (niðurstöður úr spurningu 12). 

5. Af þeim sem farið hafa í prófbúðir sögðust 34,5% fá betri kennslu þar en í fyrirlestrum 

og dæmatímum (niðurstöður úr spurningu 14). 

6. Gott tengslanet við samnemendur sögðu 8,9% námsmanna að væri mikilvægara til 

þess að ná árangri í viðskiptafræðideild heldur en mæting í tíma (niðurstöður úr 

spurningu 16).  

Ef niðurstöður þessar koma frá sama hópi námsmanna er á ferðinni hópur sem mætir lítið 

sem ekkert, treystir að mjög miklu leyti á gömul próf og verkefni til að komast í gegnum 

námið auk þess að sækja mikið í prófbúðir. Hópurinn telur sig jafnframt fá betri kennslu í 

prófbúðum en viðskiptafræðideildin bíður upp á og láta sig hana því ekki varða. Þá telur 

hópurinn gott tengslanet við samnemendur skipta meira máli heldur en mæting í tíma. Hér 

er þó ekki hægt að fullyrða neitt um tilvist slíks hóps en forvitnilegt væri að gera frekari 

rannsókn á hvort slíkur hópur fyrirfinnist í raun og veru og kanna þær ástæður er liggja að 

baki tilvistar hans. Þessi möguleiki er þó ekkert öðruvísi en í öðrum slíkum könnunum þar 

sem úrtök sem þessi eru ekki alltaf lýsandi fyrir þýðið. Getur það orsakast af því að sú aðferð 

sem notuð var til að velja úrtakið hafi ekki verið sú hentugasta. Ekki er vitað um afstöðu 

þeirra í úrtakinu sem ekki svöruðu könnuninni en hún gæti verið álíka eða allt önnur. Einnig 

er hafður fyrirvari á því að fólk segi satt og rétt frá og hafi ekki misskilið fyrirmæli. Ýmis atriði 
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geta spilað inní en þessar niðurstöður gefa þó vísbendingar um hvernig staða nemenda er 

innan viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands.  

Að öðru leyti er helsta áhyggjuefnið að námsmenn sitji ekki allir við sama borð þegar kemur 

að því að nálgast gömul próf og úrlausnir gamalla verkefna. Upplýsingalög nr. 50/1996 kveða 

á um að námsmenn eigi rétt á aðgangi að öllum gömlum prófum en á þessum reglum virðast 

vera nægilega margar undantekningar. Getur þó verið að kennarar fylgi ekki alltaf settum 

reglum eða túlki þær á misjafnan hátt og því er ekki alltaf hægt að nálgast prófin. Þetta 

veldur því að þeir sem komast yfir þessi próf (hvort sem það er gert með leyfi eða ófrjálsri 

hendi) sem kennarar annað hvort telja örugg eða viljandi líta framhjá, eru betur staddir 

þegar og ef kennarar endurnýta spurningar þessara prófa. Þetta er sennilega stór þáttur í því 

að 76,2% námsmanna telja gott tengslanet við samnemendur mikilvægara eða jafnmikilvægt 

og mæting í tíma, þegar kemur að því að ná árangri í viðskiptafræðideild. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa sterklega til kynna að einmitt þessi próf sem ganga manna á milli, 

hugsanlega án vitundar kennara, eru að gefa þeim sem þau nota góðar niðurstöður. 

Jafnframt  eru þau hugsanlega að leika einhverja grátt sem ættu að vera í fremstir í flokki, 

þ.e. þá sem eru hvað duglegastir að sinna náminu og læra vel fyrir próf en hafa ekki aðgang 

að þessum gömlu prófum. 

Í tengslum við fræðilega kaflann og þær niðurstöður sem er að finna þar, sem samræmast 

niðurstöðum rannsóknarinnar að mörgu leyti, vill höfundur benda á að minnkandi áhugi 

nemenda á að lesa heima, nýting prófbúða til að læra allt námsefnið nokkrum dögum fyrir 

próf og fleiri atriði í þessum dúr samræmast ummælum William Cole, en hann sagði: 

„Nútíma nemendur, sýnist mér, vera mjög skynsamir og vilja læra, en vilja enn frekar ná 

árangri (e. even more eager to succeed) .. En ef, eftir að hafa fengið inngöngu, nemendur sjá 

að allt sem við biðjum um til að ná árangri er lágmarks metnaður, þá er það allt sem við 

fáum“ (Cole, 1993). 

 

  



 

 44 

Heimildaskrá 

 

Arum, R. og Roksa, J. (2011). Academically adrift Limited Learning on College Campus. 

Chicago and London: The University of Chicago Press.  

Babcock, P. (2010). Real costs of nominal grade inflation? New evidence from student course 

evaluations. [rafræn útgáfa]. Economic Inquiry, 48, 983-996. 

Babcock, P. og Marks, M. (2011). The Falling Time Cost of College: Evidence from Half a 

Century of Time Use Data. [rafræn útgáfa]. Review of Economics and Statistics, 93, 468-

478.  

Cohn, E. og Johnson, E. (2006). Class Attendance and Performance in Principles of 

Economics. Education Economics, 14, 211-233. 

Cole, W. (1993, 6. janúar). By rewarding mediocrity we discourage excellence. The Chronicle 

of higher Education, B1-B2. 

Creswell, J.W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluatin 

Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson International Edition. 

Credé, M., Roch, S.G. og Kieszczynka, U.M. (2010). Class Attendance in College: A Meta-

Analytic Review of the Relationship of Class Attendance With Grades and Student 

Characteristics. Review of Educational Research, 80, 272-295. 

Cortright, R.N., Lujan, H.L., Cox, J.H. og DiCarlo, S.E. (2011). Does sex (female versus male) 

influence the impact of class attendance on examination performance? . Advances in 

Physiology Education, 35, 416-420. 

Eiszler, C.F. (2002). College Students' Evaluations of Teaching and Grade Inflation [rafræn 

útgáfa]. Research in Higher Education, 43, 483-501.  

ForeignCredits. (e.d.). GPA Calculator. Sótt 30. apríl af 

http://www.foreigncredits.com/Resources/GPA-Calculator/.  

Gehringer, E.F. (2004). Reuse of Homework and Test Questions: When, Why, and How to 

Maintain Security? [Rafræn útgáfa]. Frontiers in Education, 3, S1F/24-29.  

Hall, R. (2010). The work–study relationship: experiences of full-time universitystudents 

undertaking part-time employment. Journal of Education and Work, 23, 439-449. 

Íslensk orðabók. (1983). Árni Böðvarsson (ritstjóri). Reykjavík: Bókaútgáfa menningarsjóðs. 

Merriam-Webster. (e.d.). Grade Inflation. Sótt 19. apríl 2012 af http://www.merriam-

webster.com/dictionary/grade%20inflation.  



 

 45 

Lake, E. og Chambers, D.W. (2009). Effects of Posting Examinations and Answer Keys on 

Students’ Study Methods and Test Performance. Journal of Dental Education, 73, 601-

613.  

Lærd dissertion. (e.d.). Convenience sampling: An overview. Sótt 29. apríl 2012 af 

http://dissertation.laerd.com/articles/convenience-sampling-an-overview.php. 

Próf.is. (e.d). Próf í Háskóla Íslands. Sótt 30. apríl 2012 af http://www.prof.is/rules.php.  

Rojstacze, S. og Healy, C. (2010). Grading in American Colleges and Universities. Sótt 20. apríl 

af http://www.gradeinflation.com/tcr2010grading.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

Viðauki  

Prófvenjur Viðskiptafræðinema 

Markmið könnunarinnar er að skyggnast inn í hugarheim nemenda Viðskiptafræðideildar 
Háskóla Íslands og sjá hvernig þeir haga námi sínu og hvernig þeir skynja prófumhverfi sitt. 
 
Könnunin er nafnlaus og því er ekki hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 
1. Mæting , vinnubrögð og vinna : 
 
* 1.1 Í hversu mikið af fyrirlestrum mætir þú ? 

0-20% 

21-40% 

41-60% 

61-80% 

81-100% 

 
* 1.2 Í hversu mikið af dæmatímum mætir þú ? 

0-20% 

21-40% 

41-60% 

61-80% 

81-100% 

 
* 1.3 Lest þú námsbækurnar sem notast er við í þeim áföngum sem þú ert í ? ? 

Já, í 100% áfanga 

. Já, í 80% áfanga. 

Já, í 60% áfanga 

. Já, í 40% áfanga 

. Já, í 20% áfanga. 

Nei, í 0% áfanga. 
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1.4 Ef þú lest ekki kennslubækurnar í öllum námskeiðum, afhverju? 
Athugið: Einungis fyrir þá sem svöruðu öðru en "100%" í seinustu spurningu. Merkja má við 
fleiri en einn valkost. 

Finnst bækurnar ekki gefa mér nægjanlegan skilning á efninu 

Glærur/glósur kennara á Uglunni hjálpa mér betur að skilja efnið. 

Ég mæti frekar í tíma og glósa sjálfur. 

Ég les glósur frá öðrum nemendum. 

Ég nýti mér gömul próf til þess að læra. 

Það væri of tímafrekt. 

 
1.5 Ef þú svaraðir seinustu spurningu með : Finnst bækurnar ekki gefa mér nægjanlegan 
skilning á efninu , hvað veldur því? 
T.d. er Enskan vandamál ? Þeir sem svöruðu öðru skulu sleppa þessari spurningu. 

 

 
* 1.6 Ert þú í vinnu með skóla ? 

Já, ég er í fullri vinnu (40 tíma á viku). 

Já, ég vinn á bilinu 30-39 tíma á viku 

Já, ég vinn á bilinu 20-29 tíma á viku 

Já, ég vinn á bilinu 10-19 tíma á viku 

Já, ég vinn á bilinu 1-9 tíma á viku 

Nei, ég vinn ekki með skóla. 

 
* 1.7 Hversu mörgum klukkutímum eyðir þú í lestur fyrir skólann á viku? 

 

2. Próflestur og prófbúðir : 
 
* 2.1 Hve mörgum dögum fyrir lokapróf byrjar þú á próflestri? 

1-10 

11-20 

21-30 

31+ 
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* 2.2 Hversu mörgum klukkutímum eyðir þú í lestur á viku þegar þú ert í próflestri? 

 

 
* 2.3 Er einhver þáttur í að undirbúa sig fyrir próf mikilvægari en annar? Flokkið frá 
mikilvægasta til minnst mikilvægasta þar sem 1 hefur mest vægi og 4 hefur minnst vægi. 
-Mæta í tíma, lesa eigin glósur. -Lesa glærupakka frá kennara. -Leysa gömul próf. -Lesa 
glósur skrifaðar af öðrum. (Hér skal afrita þessar fjórar þætti að framan og setja fyrir framan 
hvern og einn það númer sem þér finnst vera viðeigandi.) 

 

 
* 2.4 Ferð þú í prófbúðir í þeim námskeiðum sem þú ert í , ef prófbúðir standa til boða ? 

Já 

Nei 

 
* 2.5 Í hversu margar prófbúðir hefur þú farið ? 
Ef svarað er með "0" skal sleppa næstu þrem spurningum. 

 

 
2.6 Að hve miklu leiti hafa prófbúðir aðstoðað þig ? 

Ég hef farið í prófbúðir og þær hafa hjálpað mér mikið. 

Ég hef farið í prófbúðir og þær hafa hjálpað mér að eitthverju leiti. 

Ég hef farið í prófbúðir en þær hafa ekki hjálpað mér að ráði. 

 
2.7 Hver er ástæða þess að þú ferð í prófbúðir ? 

Fæ betri kennslu þar enn í fyrirlestrum / dæmatímum. 

Þarf þá ekki að mæta í tíma yfir veturinn. 

Til að skerpa á því sem ég hef lært í tímum. 

Önnur ástæða 

 
2.8 Önnur ástæða : 
Einungis fyrir þá sem svöruðu með "Önnur ástæða" í seinustu spurningu. 
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3. Samnemendur , verkefni og gömul próf : 
 
* 3.1 Hvort þykir þér mikilvægara til þess að ná árangri í Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands : 

Mæting í tíma. 

Gott tengslanet við samnemendur. 

Bæði svarmöguleikar 1 og 2. 

 
* 3.2 Þegar þú færð verkefni : Leitar þú fyrst lausnar á verkefninu áður en þú reynir við það 
sjálf/ur ? 
Svarið annað hvort : Já, í X % tilvika eða Nei reyni fyrst að leysa verkefnin sjálf/ur. 

 

 
* 3.3 Hvert ferðu að leita þessara lausna ? 
Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

Ég leita til samnemenda. 

Ég leita á Google. 

Annað : 

Ég reyni sjálfur við verkefnin fyrst. 

 
3.4 Annað : 
Einungis fyrir þá sem merktu við "Annað:" í spurningunni að ofan. 

 

 
* 3.5 Hafa allir nemendur sömu möguleika á að nálgast próf síðustu ára í námskeiðum 
Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands ? 
(M.ö.o. Hafa sumir betra aðgengi en aðrir ) 

Já, í um 81-100% áfanga. 

Já, í um 61-80% áfanga. 

Já, í um 41-60% áfanga. 

Já, í um 21-40% áfanga. 

Já, í um 1-20% áfanga. 

Nei 
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* 3.6 Hafa allir nemendur sömu möguleika á að nálgast úrlausnir verkefna síðustu ára í 
námskeiðum Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands ? 
(M.ö.o. Hafa sumir betra aðgengi en aðrir ) 

Já, í um 81-100% áfanga. 

Já, í um 61-80% áfanga. 

Já, í um 41-60% áfanga. 

Já, í um 21-40% áfanga. 

Já, í um 1-20% áfanga. 

Nei 

 
* 3.7 Veistu þú til þess að gömul próf séu í umferð, að undanskildum þeim sem öllum eru 
opin inni á Uglunni ? 

Já, í um 81-100% áfanga. 

Já, í um 61-80% áfanga. 

Já, í um 41-60% áfanga. 

Já, í um 21-40% áfanga. 

Já, í um 1-20% áfanga. 

Nei, veit ekki til þess. 

 
* 3.8 Hefur þú aðgang að eða veist hvar þú getur nálgast gömul próf, önnur en þau sem eru 
öllum opin inni á Uglunni ? 

Já, í um 81-100% áfanga. 

Já, í um 61-80% áfanga. 

Já, í um 41-60% áfanga. 

Já, í um 21-40% áfanga. 

Já, í um 1-20% áfanga. 

Nei, ekki í neinum áföngum. 
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* 3.9 Hefur þú nýtt þér gömul próf (sem ekki eru opin inni í Uglunni) við próf undirbúning, og 
telurðu að það hafi hjálpað þér að ná betri árangri en annars ? 

Já ég hef nýtt mér gömul próf og þau hafa hjálpað mér mikið. 

Já ég hef nýtt mér gömul próf og þau hafa hjálpað mér að eitthverju leiti. 

Já ég hef nýtt mér gömul próf en þau hafa ekki hjálpað mér að ráði. 

Nei ég hef ekki nýtt mér gömul próf (að undanskildum þeim sem eru á Uglunni). 

 
* 3.10 Lærir þú á annan hátt fyrir lokapróf ef þú kemst yfir gamalt/gömul próf í námskeiðinu, 
sem eru öllum opin á Uglunni ? 
Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

Ég mæti minna í tíma. 

Ég les bókina síður. 

Ég fer síður yfir glærur/glósur kennara á Uglunni. 

Ég glósa síður hjá mér. 

Ég les síður glósur annarra nemenda. 

Nei, ég læri á sama hátt. 

 
 
 
* 3.11 Lærir þú á annan hátt fyrir lokapróf ef þú kemst yfir gamalt/gömul próf í námskeiðinu, 
sem EKKI eru öllum opin á Uglunni ? 
Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

Ég mæti minna í tíma. 

Ég les bókina síður. 

Ég fer síður yfir glærur/glósur kennara á Uglunni. 

Ég glósa síður hjá mér. 

Ég les síður glósur annarra nemenda. 

Nei, ég læri á sama hátt. 

 
3.12 Ef munur er á svörum þínum í spurningum 3.10 og 3.11. , hvað er það sem veldur 
þessum mismun? 
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* 3.13 Hefur þú orðið var við að kennari endurnýti gamlar prófspurningar ? 

Já, oft. 

Já, stundum. 

Já, sjaldan. 

Nei, aldrei. 

Get ekki svarað, hef aldrei nýtt mér gömul próf. 

 
3.14 Hefur þú orðið var við að kennari breyti gömlum prófspurningum lítillega og endurnýti 
þær ? 

Já, oft. 

Já, stundum. 

Já, sjaldan. 

Nei, aldrei. 

Get ekki svarað, hef aldrei nýtt mér gömul próf. 

 
4. Þitt álit og einkannir. 
 
* 4.1 Finnst þér réttlátt af kennurum að endurnýta prófspurningar eða endurorða þær 
lítillega? 

Já, nemendur hafa hvort eð er jafnan aðgang að gömlum prófum. 

Já, það þarf hvort eð er að læra efnið alveg jafn vel. 

Hvorki né. 

Nei, því nemendur hafa ekki jafnan aðgang að gömlum prófum. 

Nei, það ýtir undir páfagauka lærdóm. (Að geta þulið efnið upp án skilnings á því.) 

Annað : 

 
4.2 Annað : 
Einungis fyrir þá sem svöruðu "Annað:" í seinustu spurningu. 
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* 4.3 Ef þú fengir að velja um eitt af eftirfarandi, hvað myndir þú velja : 

Að reglur varðandi uppbyggingu lokaprófa haldist óbreyttar 

Að kennurum væri skylt að skrifa nýjar spurningar fyrir t.d. 50% af hverju lokaprófi. 

Að kennurum væri skylt að skrifa 100% nýtt lokapróf á hverju ári. 

Að kennarar mættu einungis endurnýta/breyta gömlum spurningum ef að það væru t.d. 
5 ár frá því að þær voru notaðar síðast. 

 
* 4.4 Ef kennarar Háskóla Íslands myndu aldrei endurnýta gamlar prófspurningar, telur þú að 
einkunnir þínar í áföngum skólans myndu : 

Batna til muna. 

Batna lítillega. 

Vera óbreyttar 

Versna lítillega. 

Versna til muna. 

 
* 4.5 Skipta einkunnir þig meira máli en skilningur á efninu? 

Já. 

Nei. 

Jafn mikilvægt. 

 
* 4.6 Nemendur sem EKKI sækja tíma í dag myndu þeir mæta betur í tíma 

Ef námskeiðið væri próflaust (verkefnamiðað). 

Ef skyndipróf væru lögð óvænt fyrir í tíma. 

Annað : 

Ég mæti alltaf í tíma, get ekki svarað. 

 

4.7 Annað : 

Einungis fyrir þá sem svöruðu "Annað:" í síðustu spurningu. 

 

 


