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Skemman og Opinn aðgangur 

Með hugtakinu „opinn aðgangur“ er átt við það að afrakstur vísindastarfs, sem kostaður er af 

opinberu fé, er aðgengilegur öllum á veraldarvefnum. Þar er fyrst og fremst um að ræða 

rannsóknir sem unnar eru af fræðimönnum og sérfræðingum, meðal annars akademískum 

starfsmönnum háskóla, og þeim sem hljóta styrki úr opinberum rannsóknar- eða 

samkeppnissjóðum. Opinn aðgangur að vísindalegu efni er mikið hagsmunamál allra sem 

stunda einhvers konar rannsóknir eða almenna upplýsingaleit, ekki síst háskóla- og 

fræðimanna. Helsti tilgangur opins aðgangs er að miðla þekkingu en höfundarréttur breytist 

hvorki né skerðist.   

Skemman 

Skemman veitir aðgang að lokaritgerðum nemenda allra íslenskra háskóla. Skemman 

varðveitir einnig rannsóknarrit kennara og fræðimanna og hýsir ráðstefnurit og tímarit í 

opnum aðgangi. Þegar þetta er skrifað í júní 2012 eiga rúmlega 11807 höfundar efni í 

Skemmunni. Langflestir höfundar eru nemendur. Í Skemmunni er einnig að finna um 60 

doktorsritgerðir, þrjú raftímarit, ráðstefnurit, bækur, m.a. heil ljóðabók, skýrslur og greinar 

eftir kennara o.fl. Hægt er að fletta upp eftir höfundum, titlum, efnisorðum eða 

leiðbeinendum en einnig er hægt að leita innan ákveðinna sviða eða deilda. Í Gegni er að 

finna tengingu við allar ritgerðir sem eru í opnum aðgangi. Nýtt efni bætist við svo til 

daglega.  

Skil nema við Háskóla Íslands á rafrænu eintaki í Skemmuna byggir á samþykkt 

Háskólaráðs frá því í febrúar 2008.i Þar var erindi frá samstarfsnefnd Háskóla Íslands og 

Landsbókasafns− Háskólabókasafns um rafræn skil og varðveislu lokaritgerða nemenda 

samþykkt einróma. Ákveðið var að nemandinn skyldi hafa val um opinn eða lokaðan 

(tímabundinn eða ótímabundinn) aðgang að ritgerð sinni og velja sjálfur aðganginn í 

skilaferlinu. Hafist var handa við að safna ritgerðum í október sama ár. Reyndar hafði 

Kennaraháskólinn (nú Menntavísindasvið Háskóla Íslands) hafið söfnun ritgerða fyrr ásamt 

Háskólanum á Akureyri. Bókasafn Menntavísindasviðs sér enn um skil nemenda á því sviði en 

Landsbókasafn hefur umsjón með hinum fjórum sviðum Háskóla Íslands. Í lok júní 201 höfðu 

um 7884 nemendur Háskóla Íslands skilað inn lokaritgerð sinni.  

 

Tölfræði fyrir Háskóla Íslands 

Skil nemenda við Háskóla Íslands veturinn 2010-1011 voru skoðuð. Við tölfræðivinnsluna 

voru notaðir útskriftarlistar frá síðastliðnum vetriii, en Háskóli Íslands brautskráir nemendur 

þrisvar á ári, í október, febrúar og júní. Tölur miðast við fjölda nemenda sem skiluðu inn 

ritgerð en ekki fjölda ritgerða. Stundum eru fleiri en einn höfundur að ritgerð. Nemendum á 

útskriftarlistunum var flett upp í Skemmunni, athugað hvort skil hefðu átt sér stað og hvort 

ritgerðin væri opin eða lokuð. Talsvert margir nemar skila ekki ritgerð (t.d. nemendur í 

diplómanámi og nemendur í grunnnámi í verkfræði) og voru þeir nemar því ekki taldir með. Í 

sumum greinum í grunnnámi á Verkfræði- og náttúruvísindasviði hafa nemendur val um skil 

og voru þeir taldir með. Þess ber að geta að talning fór að mestu leyti fram sumarið og 

http://www.skemman.is/
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haustið 2011. Síðan hafa nokkrir nemendur beðið um breyttan aðgang að ritgerð sinni; flestir 

hafa beðið um lokun en örfáir hafa óskað eftir að opna aðganginn. 
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Mynd 1. H.Í. 2010-2011 - skil í okt., feb. og júní og hlutfall ritgerða í opnum aðgangi 

 

Á 1. mynd má sjá að langflestir nemendur skiluðu ritgerð veturinn 2010 – 2011. Hlutfallslega 

flestir skiluðu ritgerð í október, eða 97%. Talsverður munur er milli sviða og deilda innan 

sviða, bæði hvað varðar skil og hlutfall opins aðgangs og verður hvert svið skoðað nánar hér 

á eftir. Tölfræðiúrvinnsla miðast hér eftir að mestu við útskriftina í júní 2011 en hún er 

langfjölmennust. 

 

 
Mynd 2. H.Í. 2010-2011. Skilafjöldi í júní og fjöldi ritgerða í opnum aðgangi eftir námsstigi. 

 

Ef skipting á milli grunnnáms og meistaranáms þeirra sem útskrifuðust í júní 2011 er skoðuð 

óháð sviði (mynd 2) kemur í ljós að eingöngu 59% meistaranema við Háskóla Íslands velja 

opinn aðgang að sínum ritgerðum en 67% nema í grunnnámi. Skil eru þó svipuð eða annars 

vegar 93% (grunnám) og hins vegar  94% (meistaranám). 28% þeirra sem útskrifuðust í júní 

voru meistaranemar en 72% útskrifuðust úr grunnnámi.  
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Samanburður milli sviða 

Ætla má að 313 nemendur hafi fengið ritgerð metna til einkunnar í október 2010. Samsvarandi fjöldi 

nemenda fyrir febrúar og júní 2011 eru 388 og 1302. Af þessum 2003 nemendum hafa 1894 (94%) 

skilað einni eða fleiri ritgerðum í Skemmuna.  Bæði í október og febrúar voru skil best á 

Menntavísindasviði. Í júní voru aftur á móti Félagsvísindasvið og Heilbrigðisvísindasvið með hæstu 

skilaprósentuna (sjá mynd 3). Skil til Skemmunnar í þessum þremur útskriftum voru ekki undir 91% 

nema á Verkfræði- og náttúruvísindasviði þar sem skilin voru 87% í febrúar og 72% í júní (sjá 3. 

mynd). Hvað varðar opinn aðgang er hann misjafn eftir útskriftum og erfitt að koma auga á einhverja 

reglu þar (sjá mynd 4). Hlutfall ritgerða í opnum aðgangi fer úr 65% í október 2010 í 73% í febrúar 

2011 og fellur svo aftur í júní 2011 niður í 65%. Töluverðar breytingar eru milli útskrifta á sumum 

sviðum. Til dæmis eru 63% ritgerða Félagsvísindasviðs frá október 2010 í opnum aðgangi en einungis 

49% ritgerða frá júní 2011. Aftur á móti eru 57% ritgerða Hugvísindasviðs frá október 2010 í opnum 

aðgangi en 77% í júní 2011 útskriftinni (sjá 4. mynd).  Verkfræði- og náttúruvísindasvið var með hátt 

hlutfall ritgerða í opnum aðgangi bæði í október og febrúar en talsvert lægra hlutfall í júní. 

Hugvísindasvið var með hærra hlutfall í febrúar en í október en lækkaði svo aftur í júní. 

Heilbrigðisvísindasvið var aftur á móti með lægra hlutfall í febrúar en hækkaði talsvert í júní. 

Menntavísindasvið hækkaði sitt hlutfall talsvert eftir því sem leið á veturinn. Sama má segja ef opinn 

aðgangur er borinn saman í deildum innan sviða og er mikill munur þar enda afar mismunandi 

námsframboð innan flestra sviða. 

 

 
Mynd 3. Skil nemenda við H.Í. í Skemmuna 2010-2011. Samanburður milli sviða. 
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Mynd 4. Opinn að gangur að ritgerðum nemenda við H.Í. í Skemmunni 2010-2011.  

Samanburður milli sviða. 

 

Opinn aðgangur eftir deildum 

Nú verður opinn aðgangur hjá hverri deild skoðaður nánar. Tölfræðiúrvinnsla miðast hér eftir fyrst og 

fremst við útskriftina í júní 2011 en hún var langfjölmennust að vanda. Innan sviga er fjöldi 

útskrifaðra nemenda sem skiluðu ritgerð í Skemmuna. 

Opinn aðgangur eftir deildum í júní 2011   

  
  

  

  Alls Meistaranám Grunnnám 

Jarðvísindadeild (12) 100% 100% 100% 

Raunvísindadeild (4) 100% 100% 100% 

Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda 
(48) 90% 80% 91% 

Sálfræðideild (66) 83% 70% 89% 

Uppeldis- og menntunarfræðideild (30) 83% 100% 71% 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild (100) 73% 100% 72% 

Uppeldis- og menntunarfræðideild (30) 83% 100% 71% 

Félags- og mannvísindadeild (79) 81% 85% 77% 

Líf- og umhverfisvísindadeild (41) 80% 67% 82% 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (10) 80% 80% 0 

Sagnfræði- og heimspekideild (45) 78% 63% 86% 

Hjúkrunarfræðideild (80) 75% 77% 74% 

Guðfræði- og trúarbragðadeild (3) 75% 75% 75% 

Félagsráðgjafardeild (50) 74% 58% 79% 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild (100) 73% 100% 72% 

Læknadeild (26) 73% 50% 100% 

Íslensku- og menningardeild (81) 69% 52% 76% 

Stjórnmálafræðideild (44) 66% 64% 68% 

Kennaradeild (257) 63% 89% 62% 

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og 
tölvunarfræðideild (4) 55% 50% 100% 
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Hagfræðideild (21) 38% 33% 40% 

Viðskiptafræðideild (102) 34% 38% 31% 

Lagadeild (82) 17% 23% 12% 

Lyfjafræðideild (12) 0% 0% 0 

Matvæla- og næringarfræðideild (0) 0% 0% 0 

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild (0) 0% 0% 0 
 

 

  Opinn aðgangur eftir deildum í júní 2011     

  
   

  

  
 

Alls Meistaranám Grunnnám 

Fé
l 

Lagadeild (82) 17% 23% 12% 

Viðskiptafræðideild (102) 34% 38% 31% 

Hagfræðideild (21) 38% 33% 40% 

Stjórnmálafræðideild (44) 66% 64% 68% 

Félagsráðgjafardeild (50) 74% 58% 79% 

Félags- og mannvísindadeild (79) 81% 85% 77% 

H
ei

l 

Lyfjafræðideild (12) 0% 0% 0 

Matvæla- og næringarfræðideild (0) 0% 0% 0% 

Læknadeild (26) 73% 50% 100% 

Hjúkrunarfræðideild (80) 75% 77% 74% 

Sálfræðideild (66) 83% 70% 89% 

Tannlæknadeild (1) 100% 0% 100% 

H
u

g 

Íslensku- og menningardeild (81) 69% 52% 76% 

Guðfræði- og trúarbragðadeild (3) 75% 75% 75% 

Sagnfræði- og heimspekideild (45) 78% 63% 86% 

Deild erlendra tungumála, bókmennta og 
málvísinda (48) 90% 80% 91% 

M
en

n
t Kennaradeild (257) 63% 89% 62% 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild (100) 73% 100% 72% 

Uppeldis- og menntunarfræðideild (30) 83% 100% 71% 

V
o

N
 

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild (0) 0% 0% 0% 

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og 
tölvunarfræðideild (11) 55% 50% 100% 

Líf- og umhverfisvísindadeild (41) 80% 67% 82% 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (10) 80% 80% 0% 

Raunvísindadeild (4) 100% 100% 100% 

Jarðvísindadeild (12) 100% 100% 100% 

Tafla 1. Opinn aðgangur eftir deildum og námsstigum að ritgerðum nemenda sem útskrifuðust í júní 

2011 úr Háskóla Íslands.   

Í töflu 1 má sjá að fjöldi útskrifaðra nemenda úr hverri deild er afar mismunandi og þær deildir þar 

sem flestir nemendur völdu opinn aðgang að sínum ritgerðum eru ekki á sama sviði. Innan sviða er 

víða mikill munur á milli deilda. Fjöldi útskrifaðra nemenda er líka afar mismunandi og minna er að 

marka hlutfallstölur þegar um fáa nemendur er að ræða. 
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Það er áberandi að meirihluti nemenda í lagadeild velur lokaðan aðgang að ritgerð sinni og á 

það bæði við um nemendur í grunnnámi og framhaldsnámi. Nemendur í lyfjafræði velja allir lokaðan 

aðgang og mun það vera samkvæmt fyrirmælum frá deildinni. Í jarðvísindadeild,  raunvísindadeild og 

deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda  velja aftur á móti langflestir nemendur opinn 

aðgang. Ef eingöngu er litið er á ritgerðir nemenda úr meistaranámi sem brautskráðust í júní 2011, þá 

er áberandi að þær þrjár deildir sem hafa lægst hlutfall ritgerða í opnum aðgangi eru allar af 

félagsvísindasviði. Þetta eru lagadeild (23%), hagfræðideild (33%) og viðskiptafræðideild (38%). Á 

hinum enda skalans eru deildir innan menntavísindasviðs með 89% í opnum aðgangi í kennaradeild 

og 100% í opnum aðgangi bæði í íþrótta- tómstunda- og þroskaþjálfadeild og í uppeldis- og 

menntunarfræðideild.  

 

Félagsvísindasvið 

Á Félagsvísindasviði voru skil í júní yfir meðallagi (99%) en hlutfall ritgerða í opnum aðgangi undir 

meðallagi (49%), sjá mynd 5. Það er athyglisvert að þótt skilum hafi fjölgað hlutfallslega frá því árinu 

áður minnkar hlutfall ritgerða í opnum aðgangi. 

Ef skipting á milli grunnnáms og meistaranáms er skoðuð í júní (sjá mynd 6) sést að eingöngu  

50% meistaranema á Félagsvísindasviði velja opinn aðgang að sínum ritgerðum en 49% nema í 

grunnnámi. Þessar tölur eru talsvert undir meðallagi. Skil eru þó svipuð sama hvert námsstigið er, eða 

annars vegar  98% (grunnám) og hins vegar  99% (meistaranám). Á Félagsvísindasviði útskrifast 

hlutfallslega fleiri meistaranemar en á öðrum sviðum.  44% þeirra sem útskrifuðust í júní voru 

meistaranemar en  56% útskrifuðust úr grunnnámi. 

 

Mynd 5. Félagsvísindasvið 2010-2011. Skil í október 2010 og í febrúar og júní 2011 í prósentum  

og hlutfall ritgerða í opnum aðgangi. 
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Mynd 6. Félagsvísindasvið. Skil í júní 2011, annars vegar í grunnnámi og hins vegar í meistaranámi og fjöldi 

ritgerða í opnum aðgangi. 

 

Innan Félagsvísindasviðs eru sex deildir með ólíku námsframboði. Deildirnar eru félagsráðgjafardeild, 

hagfræðideild, lagadeild, stjórnmálafræðideild, viðskiptafræðideild og félags- og mannvísindadeild , 

en þar eru kennd bókasafns- og upplýsingafræði, félagsfræði, þjóðfræði og mannfræði. Ef skil í júní 

2011 eru skoðuð kemur í ljós að þau voru 100% í hagfræðideild, lagadeild, stjórnmálafræðideild og 

viðskiptafræðideild. Að meðaltali voru skilin í öllum deildum tæp 99%.  
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Mynd 7. Félagsvísindasvið. Fjöldi ritgerða í opnum aðgangi, samanburður milli deilda í júní 2011. 

 

Ef litið er á opin aðgang, þá er Félagsvísindasvið með lægsta hlutfall ritgerða í opnum aðgangi af 
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eru með fæstar ritgerðir í opnum aðgangi í júní 2011 af öllum deildum skólans (sjá 1. töflu).  Ef 
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meistarastigi en grunnstigi í lagadeild (23%/12%), viðskiptafræðideild (38%/31%) og félags-og 

mannvísindadeild (85%/77%). Þessu er öfugt farið í hinum þremur deildum Félagsvísindasviðsins, þar 

sem færri ritgerðir eru í opnum aðgangi á meistarastigi en á grunnstigi. Þetta eru hagfræðideild 

(33%/40%), stjórnmálafræðideild (64%/68%) og félagsráðgjafardeild (58%/79).  

Heilbrigðisvísindasvið 

Á heilbrigðisvísindasviði voru skil í júní 92% sem er undir meðallagi skila allra sviða skólans í 

júní (94%), en hlutfall ritgerða í opnum aðgangi var 73% sem er vel yfir meðallagi (65%) (sjá 

2., 3. og 4. mynd). Hlutfall skila fór lítillega lækkandi eftir því sem leið á veturinn (8.mynd). 

Hlutfall skila í opnum aðgangi var mest í febrúar (88%) en minnst í júní (73%) (8. mynd).   

Ef skipting milli grunnnáms og meistaranáms er skoðuð í júní 2011 (sjá mynd 9) sést 

að 56% meistaranema á Heilbrigðisvísindasviði völdu opinn aðgang að ritgerðum sínum en 

83% nema í grunnnámi. Til samanburðar er meðaltal skólans í heild 65% hjá meistaranemum 

og 73% hjá nemum í grunnnámi (sjá 2. mynd). Skil eru misgóð eftir námsstigi, eða annars 

vegar 99% (grunnám) og hins vegar 81% (meistaranám). Á heilbrigðisvísindasviði voru 

meistaranemar 34% þeirra sem útskrifuðust í júní en nemar í grunnnámi 64%. 

 

Mynd 8. Heilbrigðisvísindasvið 2010-2011. Skil í október 2010 og í febrúar og júní 2011 í prósentum  

og hlutfall ritgerða í opnum aðgangi. 

 

Innan heilbrigðisvísindasviðs eru sex deildir: hjúkrunarfræðideild, lyfjafræðideild, læknadeild, 

matvæla- og næringarfræðideild, sálfræðideild og tannlæknadeild. Í júní 2011 var ritgerðum úr 

grunnnámi skilað úr fjórum deildum, það eru læknadeild (80% af 12 útskriftum), sálfræðideild (98% af 

47 útskriftum), hjúkrunarfræðideild (100% af 58 útskriftum), og tannlæknadeild (100% af 1 útskrift). 

Skil meistaranema voru 0% af 3 útskriftum í matvæla- og næringarfræðideild, 80% af 15 útskriftum í 

læknadeild, 86% af 14 útskriftum í lyfjafræðideild, 96% af 23 útskriftum í hjúkrunarfræðideild og 

100% af 20 útskriftum í sálfræðideild. 
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Mynd 9. Heilbrigðisvísindasvið. Skil í júní, annars vegar í grunnnámi og hins vegar í meistaranámi og 

fjöldi ritgerða í opnum aðgangi. 

 

Þegar skoðaður er opinn aðgangur af ritgerðum úr útskriftinni í júní 2011 sést að opinn aðgangur að 

meistaraprófsritgerðum er mestur í hjúkrunarfræðideild (80%) en minnstur í læknadeild (50%) (sjá 1. 

töflu). Nemar sem luku grunnnámi í júní 2011 veita aðgang að sínum ritgerðum í 89% tilfella í 

Sálfræðideild og allt upp í 100% tilfella í deildum lækna og tannlækna (1. tafla  

 

 

Hugvísindasvið 

Á hugvísindasviði voru skil í júní  94% sem er jafnt meðaltali skólans, en hlutfall ritgerða í 

opnum aðgangi var  77%, sem er yfir meðallagi (65%) (sjá 1. og 10. mynd). Skil voru svipuð í 

öllum þremur útskriftunum (91% - 97%) og hlutfall ritgerða í opnum aðgangi fór vaxandi úr 

57% í október 2010 í 77% í júní 2011 (10. mynd). 

Ef skipting milli grunnnáms og meistaranáms er skoðuð í júní 2011 (sjá mynd 11) sést 

að 56% meistaranema á hugvísindasviði velja opinn aðgang að sínum ritgerðum en 83% 

nema í grunnnámi. Á hugvísindasviði voru meistaranemar aðeins 25% þeirra sem 

útskrifuðust í júní en nemar í grunnnámi 75%. 
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Mynd 10. Hugvísindasvið 2010-2011. Skil í október 2010 og í febrúar og júní 2011 í prósentum  

og hlutfall ritgerða í opnum aðgangi. 

 

 

Mynd 11. Hugvísindasvið. Skil í júní, annars vegar í grunnnámi og hins vegar í meistaranámi og fjöldi 

ritgerða í opnum aðgangi. 

 

Innan Hugvísindasviðs eru fjórar deildir með fjölbreytt námsframboð. Deildirnar eru deild 

erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda, guðfræði- og trúarbragðafræðideild, 

íslensku- og menningardeild og sagnfræði- og heimspekideild. Innan þessara deilda, 

sérstaklega íslensku- og menningardeildar eru margar ólíkar námsgreinar, svo sem 

kvikmyndafræði, listfræði, táknmálsfræði og þýðingafræði. Ef skil eru skoðuð í júní 2011 

kemur í ljós að þau voru svipuð eftir deildum (92% - 96%) , en yfirleitt meiri hjá nemum í 

grunnnámi. Skil hjá nemum í grunnnámi voru 94% – 100% á móti 91% - 97% hjá nemum í 

meistaranámi (ekki sýnt).  

Hvað varðar opinn aðgang er munur milli deilda í júní frá 69% upp í 90% (sjá 1. töflu). 

Í grunnnámi leyfðu 75% af 12 nemendum í guðfræði- og trúarbragðadeild opinn aðgang að 
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sínum ritgerðum. Samsvarandi tölur fyrir hinar deildirnar eru 76% af 58 nemendum í 

íslensku- og menningardeild, 86% af 29 nemendum í sagnfræði- og heimspekideild og 91% af 

43 nemendum á grunnstigi í deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda (ekki sýnt). 

Á meistarastigi eru bæði útskriftirnar færri og hlutföll ritgerða í opnum aðgangi lægri. Tölur 

um opinn aðgang á meistarastigi sýna að 52% af 23 meistaranemum í íslensku- og 

menningardeild leyfðu opinn aðgang að sínum ritgerðum. Með sama hætti sýna gögnin að 

63% af 16 meistaranemum í sagnfræði- og heimspekideild, 75% af 4 nemum í guðfræði- og 

trúarbragðadeild og 80% af 5 nemum í deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda 

leyfðu aðgang að ritgerðum sínum (ekki sýnt).   

Menntavísindasvið 

Skil á menntavísindasviði voru 100% í október 2010 og febrúar 2011 en 95% skil voru í júní 

2011 (11. mynd). Hlutfall í opnum aðgangi fór úr 86% í október 2010 í 67% í júní 2011 (11. 

mynd).   

 

 

Mynd 12. Menntavísindasvið 2010-2011. Skil í október 2010 og í febrúar og júní 2011 í prósentum  

og hlutfall ritgerða í opnum aðgangi. 
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Mynd 13. Menntavísindasvið. Skil í júní, annars vegar í grunnnámi og hins vegar í meistaranámi og 

fjöldi ritgerða í opnum aðgangi. 

 

Innan menntavísindasviðs eru þrjár deildir: íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild, kennaradeild 

og uppeldis- og menntunarfræðideild. Ef skil eru skoðuð í júní 2011 kemur í ljós að þau eru mjög há í 

öllum deildum, sama hvort námsstigið er, eða annars vegar 95% fyrir grunnám og hins vegar 

94% fyrir meistaranám (13. mynd). Ef skipting milli grunnnáms og meistaranáms hvað varðar 

opinn aðgang er skoðuð (sjá mynd 13) sést að 94% meistaranema (31 af 33 sem skiluðu inn 

ritgerð) á sviðinu völdu opinn aðgang að ritgerðum sínum en aðeins 65% nema í grunnnámi. 

Hér ber að nefna að meistaranemar eru hlutfallslega mjög fáir á þessu sviði, aðeins 35 eða 

tæp 9% af heildarfjölda útskrifaðra af sviðinu.  

Hvað varðar opinn aðgang er nokkur munur milli deilda í júní, en hlutfall ritgerða í opnum 

aðgangi er ýmist undir eða yfir 65%, sem er meðaltal skólans. Opinn aðgangur að ritgerðum 

nemenda í grunnnámi sýnir að 62% af þeim 239 nemendum í grunnnámi í kennaradeild sem 

skiluðu ritgerð í júní 2011 leyfðu opinn aðgang. Sambærilegar tölur sýna 71% af 17 

nemendum á grunnstigi í uppeldis- og menntunarfræðideild og 72% af 98 nemendum í 

íþrótta-,  tómstunda- og þroskaþjálfadeild leyfðu einnig opinn aðgang. Á meistarastigi leyfðu 

89% af þeim 18 nemendum sem skiluðu ritgerð í kennaradeild opinn aðgang, og allir 

nemendur sem skiluðu ritgerð í íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild (2 meistaranemar) 

og uppeldis- og menntunarfræðideild (13 meistaranemar). 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði voru skil í júní 2011 72% sem er undir meðaltali skólans 

(94%), en hlutfall ritgerða í opnum aðgangi var  81% sem er yfir meðaltali skólans (65%) (sjá 

1. og 14. mynd). Hlutfall skila af heildarfjölda ritgerða fór minnkandi frá útskriftinni í október 

2010 (95%) fram að útskriftinni í júní 2011 (72%). Hlutfall ritgerða í opnum aðgangi var 84% í 

október 2010, 74% í febrúar 2011 og 81% í júní sama ár.  
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Í júní voru skil nemenda í grunnnámi 62% sem er talsvert undir meðaltali skólans 

(93%) (sjá 1. og 15. mynd). Skil nemenda í meistaranámi voru 100% eða vel yfir meðaltali 

skólans (94%). Ef skipting milli grunnnáms og meistaranáms hvað varðar opinn aðgang er 

skoðuð í júní (sjá mynd 15) sést að  73% meistaranema á Verkfræði- og náttúruvísindasviði 

völdu opinn aðgang að sínum ritgerðum og  85% nema í grunnnámi. Hér ber að nefna að 

meistaranemar eru hlutfallslega fáir í öllum deildum, aðeins  30 alls (eða  28% af 

heildarfjölda útskrifaðra af sviðinu). Sama má segja um nemendur í grunnnámi en einungis 

78 þeirra útskrifuðust af sviðinu í júní og af þeim skiluðu ekki nema 48 ritgerð í Skemmuna. 

Þess ber einnig að geta að í sumum greinum á þessu sviði geta nemendur valið hvort þeir 

skila lokaritgerð eða ekki og er því eðlilegt að skilatölur séu lágar miðað við önnur svið. 

 

Mynd 14. Verkfræði- og náttúruvísindasvið 2010-2011. Skil í október 2010 og í febrúar og júní 2011 í 

prósentum og hlutfall ritgerða í opnum aðgangi. 

 

 

Mynd 15. Verkfræði- og náttúruvísindasvið. Skil í júní, annars vegar í grunnnámi og hins vegar í 

meistaranámi og fjöldi ritgerða í opnum aðgangi. 
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Innan Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru sex deildir. Þær eru iðnaðarverkfræði-, 

vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, jarðvísindadeild, líf- og umhverfisvísindadeild, 

rafmagns- og tölvuverkfræðideild, raunvísindadeild og umhverfis- og 

byggingarverkfræðideild. Eins og fram kemur í kafla um ,,Tölfræði fyrir Háskóla Íslands“ hér 

að ofan, þá eru skil ritgerða í Skemmuna af Verkfræði- og náttúruvísindasviði reiknuð út frá 

fjölda útskrifaðra nemenda en ekki út frá fjölda nemenda sem fengu ritgerð metna. Þar sem 

ritgerðir eru oft val á grunnstigi á þessu sviði, þá reiknast skilin í Skemmuna að sama skapi 

lægri fyrir þetta svið. Í fjórum deildum voru skil meistaranema 100% (iðnaðarverkfræði-, 

vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, rafmagns- og tölvuverkfræðideild, raunvísindadeild og 

umhverfis- og byggingarverkfræðideild). 

Hvað varðar opinn aðgang er lítill munur milli deilda í júní. Sömuleiðis var lítill munur milli 

nema í grunnnámi og meistaranámi hvað varðar opinn aðgang. 73% ritgerða í grunnnámi eru 

í opnum aðgangi en 79% ritgerða í meistaranámi. Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði voru því 

71%-100% ritgerða í opnum aðgangi: (iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild 

71%, jarðvísindadeild 89%, líf- og umhverfisvísindadeild 68%, rafmagns- og 

tölvuverkfræðideild 100% (1 nemandi), raunvísindadeild 87% og umhverfis- og 

byggingarverkfræðideild 75%). Eins og áður segir er lítið hægt á álykta út frá þessum tölum 

þar sem fáir nemendur liggja að baki tölfræðinni. 

Doktorsritgerðir í Skemmunni 

Skemman hýsir doktorsritgerðir frá þremur háskólum: Háskóla Íslands (44), Háskólanum í 

Reykjavík (1) og Landbúnaðarháskóla Íslands (1). Einnig hafa þrír kennarar við Háskólann á 

Bifröst skilað inn ritgerð frá erlendum háskóla. Skipting milli sviða Háskóla Íslands er þessi: 

Félagsvísindasvið 1, Heilbrigðisvísindasvið 21, Hugvísindasvið 1, Menntavísindasvið 6 og 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 15. Ljóst er að aðeins lítið brot af þeim sem hljóta 

doktorsnafnbót frá Háskóla Íslands kjósa að skila ritgerð sinni í Skemmuna. 
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Mynd 16. Háskóli Íslands. Fjöldi doktorsritgerða eftir sviðum í Skemmunni í lok ágúst 2011. 

 

Samantekt 

Ef deildir og svið Háskóla Íslands eru borin saman í júní sést að ekkert eitt svið sker sig úr og deildirnar 

eru líka mjög ólíkar hvað varðar opinn aðgang (sjá 3. og 4. mynd). Lagadeild og lyfjafræðideild skera 

sig verulega úr hvað þetta varðar. Lyfjafræðideild er með lokaðan aðgang að öllum ritgerðum. 

Lagadeildin er aðeins með 17% ritgerða i opnum aðgangi. Jarðvísindadeild (100%) , raunvísindadeild 

(100%) og deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda (90%) eru með flestar ritgerðir í 

opnum aðgangi. Erfitt er að átta sig á ástæðum þess að svo margir nemendur velja að loka aðgangi að 

ritgerðum sínum. Ein ástæðan gæti verið ótti við hugverkastuld. Aðrar ástæður sem hafa verið 

nefndar fyrir lokuðum aðgangi eru: fyrirhuguð birting í ritrýndu tímariti, útgáfa í bók, viðkvæmar 

persónuupplýsingar og viðkvæmar fjármálaupplýsingar. Þó eru margar ritgerðir lokaðar þar sem 

engin þessara ástæðna er fyrir hendi. Eflaust eru sumir nemendur ekki nógu ánægðir með ritgerðina 

og vilja þess vegna ekki að hún sé öllum opin á netinu. Einn nemandi orðaði það svo að honum þætti 

tilhugsunin um að aðrir væru að lesa eitthvað eftir hann á netinu óþægileg.   

En opinn aðgangur vinnur hægt og bítandi á og ef Háskóli Íslands og aðrir íslenskir háskólar setja sér 

stefnu um opinn aðgang munu æ fleiri eflaust velja að veita almenningi aðgang að rannsóknum 

sínum á netinu í framtíðinni.  

Samanburður milli ára 

Markmið háskólaráðs HÍ er að allir nemendur skili ritgerð til Skemmunnar og að opinn aðgangur sé að 

sem flestum ritgerðum. Eins og sakir standa hefur umsjónarfólk Skemmunnar ekki nákvæmar tölur 

yfir þá nemendur sem fengið hafa ritgerð metna til einkunna. Hér munar um deildir þar sem 

ritgerðarsmíð er valfrjáls og því misræmi milli fjölda útskrifaðra nemenda og nema sem hafa ritgerð 

sem þeir gætu skilað í Skemmuna. Hlutfall ritgerða í opnum aðgangi er aftur á móti rétt á þeim 

tímapunkti sem gögn skemmunnar voru dregin út til skoðunar. Nemendur með ritgerð í Skemmunni 

geta opnað eða lokað aðgangi að ritgerðum sínum að vild. Tölur yfir ritgerðir í opnum aðgangi eru því 

að stöðugt að breytast. Þrátt fyrir þessa annmarka á tölfræði Skemmunnar gefa tölurnar nokkuð 

skýra mynd af hlutfalli nemenda sem skila ritgerð til Skemmunnar og einnig hlutfall þeirra nema sem 

hefur sína ritgerð í opnum aðgangi. Skýrsla þessi gefur því góða hugmynd um hversu vel gengur að 
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framfylgja markmiði um skil allra ritgerða og væntingar um opinn aðgang að ritgerðum . Í þessum 

samanburðarkafla Hér er ætlunin að bera saman tölur júní útskriftar árin 2010 og 2011. 

Flestir skila núna í Skemmuna. 

Öll svið Háskóla Íslands

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011

Grunnnám 93% 93% 73% 67%

Meistaranám 94% 94% 65% 59%

Alls 93% 94% 71% 65%

Júní útskrift

Skil Opinn aðgangur

 

2. tafla. Hlutfall nema í Háskóla Íslands sem útskrifuðust í júní 2010 og júní 2011 og skiluðu ritgerð í 

Skemmunna. Einnig hlutfall þeirra nemenda sem skiluðu ritgerð til Skemmunnar sem leyfir opinn 

aðgang að ritgerð sinni. 

Grunn- og meistaranám á hverju sviði

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011

Félagsvísindasvið 95% 99% 60% 49%

Heilbrigðisvísindasvið 96% 92% 84% 73%

Hugvísindasvið 79% 94% 65% 77%

Menntasvið 92% 95% 88% 67%

Verkfræði- og raunvísindasvið 70% 72% 75% 81%

Júní útskrift

Skil Opinn aðgangur

 

3. tafla. Hlutfall grunn- og meistaranema í Háskóla Íslands sem útskrifuðust í júní 2010 og júní 2011 af 

ýmsum sviðum HÍ og skiluðu ritgerð í Skemmuna. Einnig hlutfall þessara nemenda sem skiluðu ritgerð 

til Skemmunnar sem leyfir opinn aðgang að ritgerð sinni. 

 

                                                           
i
 Háskólaráðsfundur 21. febrúar 2008. Sótt 30. desember 2010 á 
http://www.hi.is/is/skolinn/haskolaradsfundur_21_februar_2008 
ii
 Brautskráning kandídata 23. október 2010, 26. febrúar 2011 og laugardaginn 11. júní 2011. Sótt 19. maí, 14. 

júní og 22. júní 2011 á  
http://www.hi.is/skolinn/brautskraning_kandidata_23_oktober_2009, 
http://www.hi.is/skolinn/brautskraning_kandidata_26_febrúar_2010 og 
http://www.hi.is/skolinn/brautskraning_kandidata_laugardaginn_11_juni_2011.  


