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Kennaraháskóli Íslands 2005–2010 

 
Stefna þessi er sett fram á grundvelli samnings Kennaraháskóla Íslands og 

menntamálaráðuneytisins um kennslu og rannsóknir til næstu fimm ára sem undirritaður 

var 29. mars 2004.  

 

Í megindráttum er um að ræða hugmyndir Kennaraháskóla Íslands um þróun grunn- og 

framhaldsnáms við skólann á næstu árum. Gert er ráð fyrir endurskipulagningu allra 

námsbrauta, m.a. með Bologna-samþykktina að leiðarljósi. Fjallað er um áhrif þessara 

breytinga á rekstur skólans og sett fram áætlun um þróun nemendafjölda, kennara- og 

starfsmannaþörf. Þá er gerð grein fyrir markmiðum rannsóknar- og þjónustusviðs skólans. 

 

Kennaraháskóli Íslands er, samkvæmt lögum, vísindaleg fræðslu- og rannsóknarstofnun 

sem er miðstöð kennara- og uppeldismenntunar á Íslandi. Skólinn veitir nemendum sínum 

menntun til að starfa við kennslu, þjálfun, uppeldi og umönnun og jafnframt til að sinna 

fræðilegum rannsóknum á því sviði. Skólinn býður upp á grunnmenntun, 

framhaldsmenntun og símenntun á starfssviði sínu.  

 

Mikilvægt er að í menntun hvers og eins tvinnist saman fræðilegt nám og nám á 

væntanlegum starfsvettvangi. Þessir tveir meginþættir skulu styðja hvorn annan og hvor 

um sig skal eflast af hinum. Í fræðilegu námi er þetta gert með skírskotun til 

starfsvettvangs og á vettvangi er mikilvægt að leiðsögn byggist á þeim fræðilega grunni 

sem nemandi hefur öðlast. Leiðarljós í menntun uppeldis- og umönnunarstétta er 

manngildishugsjónin og skal hún móta starf og starfshætti stofnunarinnar. Fagstéttir sem 

sinna störfum af þessum toga þurfa því að hafa til að bera fjölþætta hæfni sem m.a. felur í 

sér þroskaða siðgæðisvitund. Þessi hugsjón skal móta allt starf og starfshætti 

stofnunarinnar.  

 

Kennarar við Kennaraháskólann sinna rannsóknum á sérsviðum sínum. Til þess að unnt 

sé að taka mið af nýrri þekkingu í kennslu þurfa kennarar að gera hvort tveggja; fylgjast 



með á sérsviði sínu og skapa nýja þekkingu sem er alþjóðleg en tekur jafnframt mið af 

séríslenskum aðstæðum.  

 

Nemendur við Kennaraháskóla Íslands skulu öðlast þjálfun í að sinna fræðilegum 

rannsóknum og þróunarverkefnum. Þetta á bæði við um nemendur í grunnnámi og 

framhaldsnámi til æðri prófgráða þar sem sjálfstæð fræðileg vinna er uppistaðan í námi 

þeirra. 

 

Starfsmenn Kennaraháskólans búa yfir mikilvægri þekkingu og færni sem nýst getur á 

mörgum sviðum. Mikilvægt er að Kennaraháskólinn geti veitt samfélagslega þjónustu í 

krafti þekkingar sinnar. 

 

Kennaraháskóli Íslands vill eiga gott samstarf við þá sem hagsmuna eiga að gæta um 

starfsemi hans. Þetta á við um skóla landsins og þjónustustofnanir á sviði umönnunar, 

samtök kennara, þroskaþjálfa og annarra uppeldis- og umönnunarstétta, samtök foreldra, 

sveitarfélög, yfirvöld menntamála og rannsóknarstofnanir. 

 
 



Kennslusvið 2005–2010 

Kennaraháskóli Íslands telur sér skylt að efla hæfni nemenda sinna til að annast menntun, 

þjálfun, uppeldi og umönnun fólks á öllum aldri. Viðfangsefni þeirra sem sinna þessum 

störfum hafa tekið miklum breytingum á undanförnum árum vegna víðtækra 

samfélagsbreytinga. Jafnframt því hafa kröfur um fagmennsku og gæði orðið áberandi í 

opinberri stefnumörkun um menntun á þessu sviði, bæði hér á landi og erlendis. 

Kennaraháskólinn hyggst ráðast í breytingar á skipulagi náms, bæði grunnnáms og 

framhaldsnáms, í þeim tilgangi að auka gæði námsins og bregðast við breyttum 

samfélagsaðstæðum.  

 

 

 

 

 

 

 
Til að efla starfsmenntun í Kennaraháskóla Íslands er í fyrsta lagi stefnt að því að 

nemendur eigi kost á því að ljúka meistaragráðu (M.Ed.) áður en þeir hefja störf. 

Nemendum mun gefast kostur á tveggja ára starfstengdu meistaranámi strax eftir að þeir 

hafa lokið B.Ed.-, B.A.- eða B.S.- gráðu. 

 
Í öðru lagi verður allt nám – bæði grunn- og framhaldsnám – endurskipulagt í þeim tilgangi 

að auka gæði námsins. 

 

Nýtt námsskipulag 

Breytingar á skipulagi grunnnáms 

Framboð og innihald námskeiða verður endurskipulagt. Annars vegar verður boðið B.Ed.-

nám, þar sem uppeldis- og menntunarfræði eru þungamiðja námsins, og hins vegar B.A.- 

eða B.S.-nám sem tengist ákveðnum fagsviðum eða kennslugreinum. Með þessu eru 

möguleikar til sérhæfingar auknir í grunnnámi og nemendum m.a. gert kleift að sérhæfa sig 

 
Meginmarkmið breytinganna er að  
- efla þá starfsmenntun sem Kennaraháskóli Íslands veitir 
 
Jafnframt er stefnt að því að 
- bæta aðgang ungs fólks að framhaldsnámi við skólann  
- laga nám við skólann að Bologna-samþykktinni 



til að mennta og auka þroska tiltekinna hópa eða öðlast meiri menntun í kennslugreinum en 

nú er.  

 
Breytingar á skipulagi framhaldsnáms 

Í boði verður tvenns konar framhaldsnám, rannsóknartengt nám sem lýkur með M.S.-, 

M.A.- eða Ph.D.-gráðu og starfstengt framhaldsnám sem lýkur með M.Ed.- eða Ed.D.- 

gráðu. Þannig verður námsframboð skólans lagað að því sem þekkist hjá öðrum fagstéttum 

í nágrannalöndum okkar; má þar nefna lækna, lögfræðinga og viðskiptafræðinga. Þessi 

breyting er einnig í takt við þá þróun sem átt hefur sér stað hér á landi með tilurð M.B.A.-, 

M.P.A.-, M.Ped.-náms svo dæmi séu tekin. Starfstengt nám (M.Ed.) á framhaldsstigi 

verður í boði strax að loknu grunnnámi og hægt verður að stunda fullt nám sem miðast við 

30 háskólaeiningar á ári. Breytingarnar munu auka fjölbreytni í framboði framhaldsnáms 

og símenntunar. Einnig má búast við að margir starfandi kennarar og þroskaþjálfar kjósi 

frekar að stunda starfstengt nám til M.Ed.-gráðu en rannsóknartengt framhaldsnám til 

M.A.- eða M.S.-gráðu. 

 

 

 
B.A.  B.S.     B.Ed. 

 
90 ein. 

M.A.   M.S. 
60 ein. 

(20–30 ein. 
verkefni) 

M.Ed. 
60 ein. 
(10 ein. 
verkefni) 

   
Ph.D. 

 
Ed.D. 



 

Myndin sýnir skipulag náms við Kennaraháskóla Íslands frá árinu 2007. 

 
Gert er ráð fyrir að ofangreindar breytingar leiði til lengingar á því starfsnámi sem skólinn 

veitir.  

Innihald náms – gæðakröfur 

Litið er á námið sem rannsóknartengt starfsnám og ætlast til að þrír samtvinnaðir þræðir 

gangi í gegnum öll námskeið: a) tengsl við rannsóknir, b) tengsl við vettvang og c) áhersla 

á sköpun og miðlun. Jafnframt er ætlast til að námskeiðin endurspegli þau siðrænu gildi 

sem fram koma í opinberum yfirlýsingum skólans. Fagleg dýpt, heildarsýn og áhersla á 

ábyrgð nemenda og virkni í eigin námi eiga að einkenna öll námskeið. Þess vegna er stefnt 

að því að sem flest námskeið verði fimm einingar.  

 
Tengsl við rannsóknir 

Öll námskeið verða að tengjast ákveðnu fræðasviði og rannsóknum á því sviði. Stefnt er að 

því að nemendur geti hagnýtt sér niðurstöður rannsókna og fræðilega þekkingu á 

viðkomandi sviði til að takast á við starf sitt á fagmannlegan hátt. Leggja þarf grunn að 

aðferðafræði snemma á námsferlinu.  

 
Tengsl við vettvang 

Öll námskeið verða að tengjast starfsvettvangi. Tengingin getur verið með ýmsum hætti, 

t.d. falist í heimsóknum eða beinni þátttöku í starfi á vettvangi, í umfjöllun um 

starfsaðferðir eða námsefni, í könnunum á vettvangi, eða í umfjöllun um starfið eða sögu 

þess. Lögð skal áhersla á að starfsvettvangurinn er hluti af stærra samfélagi. 

 
Áhersla á sköpun og miðlun  

Í öllu námi er lögð áhersla á að nemendur rækti sköpunarmátt hugsunar sinnar og að þeir 

þjálfist í öflun og miðlun þekkingar með fjölbreyttum aðferðum. Áhersla er lögð á að 

nemendur þjálfist í að móta, tjá og miðla hugsun og þekkingu í töluðu og rituðu máli, og 

einnig í myndmáli, tónum og með leik eða hreyfingu þar sem það á við. Að því skal 

stefnt að tölvu- og upplýsingatækni verði nemendum handgengin til jafns við sígildar 

aðferðir við samskipti og tjáningu. 



 
Gera verður grein fyrir þessum þremur þráðum í námskeiðslýsingum.  

 

Stefna Kennaraháskóla Íslands í ljósi opinberrar stefnumörkunar 

Eins og fram hefur komið er stefnt að auknum gæðum og lengingu námsins. Í skýrslu 

ríkisendurskoðunar (2003) um kennaramenntun kemur fram að í Evrópu hafi þróunin verið 

sú að lengja kennaranám – sem nú er 4–5 ár alls staðar nema í þremur löndum – í þeim 

tilgangi að auka fagmennsku kennara. Í skýrslunni kemur fram að skólaárið 2008–2009 

muni ekki lengur verða skortur á grunnskólakennurum sem uppfylla skilyrði laga um 

starfsréttindi kennara. Má ætla að í kjölfar þess verði við ráðningar kennara gerðar auknar 

kröfur um menntun þeirra án þess að lögum verði breytt. Gera má ráð fyrir að nemendur 

muni í auknum mæli kjósa að ljúka meistaragráðu til að verða eftirsóttir starfskraftar. Búast 

má við að hið sama gerist hjá öðrum stéttum sem skólinn menntar þegar fram í sækir.  

 
Lenging námsins samræmist Bologna-samkomulaginu um uppbyggingu háskólanáms 

(3+2+3). Hugmyndir um aukin gæði námsins falla að Bologna-samkomulaginu, Dakar- 

yfirlýsingunni og Green Paper on Teacher Education in Europe. Starfshópur sem fjallaði 

um breytta námsskipan til stúdentsprófs (Menntamálaráðuneytið, 2004) leggur áherslu á að 

auka þurfi hæfni kennara til að takast á við greinabundna kennslu og jafnframt auka 

þekkingu þeirra á kennsluaðferðum og námsmati. Breytingarnar á námi í Kennaraháskóla 

Íslands miða einmitt að því að auka möguleika á sérhæfingu í náminu og dýpkun í 

uppeldis- og kennslufræðum.  

 

Framkvæmdaáætlun 

Áætlað er að haustið 2007 geti nemendur hafið nám samkvæmt nýju skipulagi. Á árunum 

2005 og 2006 fara bæði fram umræður um breytingar og bein skipulagsvinna sem leiðir til 

þess að ný og breytt náms- og kennsluskrá verður gefin út að þeim tíma liðnum (sjá 

Aðgerðaráætlun kennslusviðs Kennaraháskóla Íslands 2004–2009). Einnig er hugsanlegt 

að bjóða fyrir 2007 ný námskeið í framhaldsdeild sem taka mið af ofangreindum 

meginreglum og auðvelda nýútskrifuðum nemum að hefja nám til M.Ed.-gráðu strax á 

næstu tveimur árum. 



 
Gera þarf sérstakar ráðstafanir til að aðlaga nám þeirra sem hefja nám haustin 2005 og 

2006 að nýju skipulagi þannig að ekki verði tvö kerfi í gangi á sama tíma haustið 2007.  



 

     Núverandi skipan náms    Skipulag náms frá 2007 

 

M.Ed. 60 ein. 
(15–30 ein. 

verkefni) Fjarnám 
 

 Dipl.Ed. 
30 ein. 

 
B.A.    B.S.     B.Ed. 

 
90 ein. 

 
Fjar/        Stað     Fjar/ 
stað                     stað 

 
  B.A.  B.S.     B.Ed.  
 

90 ein 
Sveigjanlegt nám 

(stað/fjar) 

M.A.   M.S. 
60 ein. 

(20–30 ein. 
verkefni) 

M.Ed. 
60 ein. 
(10 ein. 
verkefni) 

   
Ph.D. 

 
Ed.D. 

   
Ph.D. 



Helstu áhrif breyttrar námsskipunar  
á rekstur Kennaraháskóla Íslands 

 
Ekki er gert ráð fyrir að breytt skipan náms hafi sérstök áhrif á þörf Kennaraháskólans 

fyrir kennara eða aðra starfsmenn eða á húsnæðisþörf skólans. Fjölgun nemenda hefur 

hins vegar bein áhrif á alla starfsemi skólans og ef gert er ráð fyrir að ársnemendum fjölgi 

úr 1400, sem Kennaraháskóli Íslands fær greitt fyrir árið 2004, í 1800 árið 2009 verða 

áhrifin veruleg. Gert er ráð fyrir að nemendum í grunnnámi fjölgi ekki en fjölgunin verði 

nær öll í framhaldsnámi eða á fjórða og fimmta námsári. Áfram er gert ráð fyrir að a.m.k. 

helmingur nemenda verði í fjarnámi. 

 

Ár 

Grunndeild 
1.–3. ár 
ársnem. 

% af 
heild 

Framhaldsnám 
4. og 5. ár 
ársnem. 

% af 
heild 

Samtals 
ársnem. 

Kennarar, 
stöðugildi 

Aðrir starfsm., 
stöðugildi 

2003 1206 87% 179 13% 1385 115 55 
2004 1255 87% 195 13% 1450 121 58 
2005 1270 86% 210 14% 1480 123 59 
2006 1270 85% 230 15% 1500 124 60 
2007 1300 81% 300 19% 1600 133 62 
2008 1300 76% 400 24% 1700 141 64 
2009 1300 72% 500 28% 1800 150 68 
2010 1300 72% 500 28% 1800 150 68 

                
  Fjölgun ársnemenda 2005–2010  350    
  Fjölgun starfsmanna 2005–2010   29 10 

 
 

Starfsmenn 

Gert er ráð fyrir að kennurum fjölgi í sama hlutfalli og nemendum eða um 29 stöðugildi á 

tímabilinu. Nauðsynlegt er að taka tillit til þess að yfirvinna kennara er mjög mikil og 

draga þarf úr henni á næstu misserum. Af þeim orsökum mun kennurum fjölga a.m.k. í 

sama hlutfalli og nemendum fjölgar. 

 

Vakin er athygli á því að rannsóknarskylda kennara er 43% af vinnuskyldu hans og þarf 

að fjármagna þann hluta launakostnaðarins með fjárveitingu til rannsókna. Þar sem 

fjárveiting til rannsókna og annarra verkefna er föst tala samkvæmt samningi þarf að 

koma til breyting á samningnum ef unnt á að vera að viðhalda lögbundnu 



rannsóknarhlutverki Kennaraháskólans og akademísku frelsi háskólakennara. Samhliða 

endurskoðun rannsóknarsamnings er nauðsynlegt að leita leiða til að rjúfa fast samhengi 

kennslu og rannsókna í vinnu kennaranna. Þá þarf einnig að taka tillit til þess að hluti af 

kjörum háskólakennara eru ákvæði um rannsóknarmisseri, framlag úr rannsóknar- og 

vinnumatssjóðum o.fl. 

 

Fjölgun nemenda og aukið umfang hefur áhrif á alla starfsemi skólans. Einnig verður að 

gera ráð fyrir nokkurri fjölgun annarra starfsmanna en kennara. Er þá fyrst og fremst um 

að ræða starfsmenn Menntasmiðju, sem annast beina þjónustu við nemendur og 

starfsmenn í stjórnsýslu skólans. 

Húsnæði 

Ekki er gert ráð fyrir að auka þurfi við kennsluhúsnæði skólans. Fyrirhugað er að mæta 

aukinni húsnæðisþörf með lengri kennsludegi og bættri nýtingu kennsluhúsnæðis. Það á 

einnig við um íþróttaaðstöðu skólans, bæði í Reykjavík og á Laugarvatni. 

 

Samkvæmt áðurgreindum áætlunum mun starfsmönnum fjölga um tæplega 40. Þessu 

fólki þarf að útvega vinnuaðstöðu. Lagt er til að byggð verði starfsmannaálma, um 1200 

fermetrar, við hús skólans við Stakkahlíð með vinnuaðstöðu fyrir u.þ.b. 50 starfsmenn. 

Frumdrög að slíku húsi liggja fyrir. Þá er gert ráð fyrir að mötuneyti skólans við 

Stakkahlíð verði stækkað árið 2005. 

 

Fjölgun nemenda á Laugarvatni hefur í för með sér að auka þarf framboð á 

einstaklingsherbergjum fyrir stúdenta. Nýta mætti hús Íþróttamiðstöðvar Íslands í þá veru 

eða semja við Byggingafélag námsmanna. 

Tæknibúnaður 

Kennaraháskólinn stefnir að því að  nýta til fulls möguleika upplýsingatækninnar og efla 

þjónustu við nemendur og starfsmenn á því sviði. Auk þess þarf að gera ráð fyrir 

fjárfestingum í nýjum tölvuverum fyrir nemendur og búnaði fyrir nýja starfsmenn. Vegna 

mikillar áherslu á sveigjanleika í námi og kennslu skiptir aðgangur að kennslukerfum og 

rafrænum gagnasöfnum sérstaklega miklu máli. 



Annar rekstrarkostnaður 

Þó ekki sé séð fram á verulegar breytingar á rekstrarkostnaði má almennt gera ráð fyrir að 

hann aukist með fjölgun nemenda og breytingu á samsetningu nemendahópsins, m.a. þar 

sem gert er ráð fyrir að fleiri stundi framhaldsnám en áður. 

 

 



Rannsóknarsvið 2004–2009 
Rannsóknarsvið nær til málefna sem lúta að rannsóknum innan Kennaraháskólans, 

rannsóknarsjóðum, mati á rannsóknarstarfsemi, alþjóðlegum rannsóknar- og 

þróunarverkefnum, þjónusturannsóknum, starfi Rannsóknarstofnunar skólans og annarri 

rannsóknarstarfsemi sem tengist ákveðnum verkefnum og fagsviðum. 

 

Þó að kennarar við Kennaraháskóla Íslands njóti akademísks frelsis í vali á 

rannsóknarefnum, vísar skilgreining laga um hlutverk skólans sem vísindilegrar 

fræðslu- og rannsóknarstofnunar á sviði kennslu og uppeldisvísinda til þess að þeir skuli 

sinna sjálfstætt fræðilegum menntarannsóknum og öðrum rannsóknum á kennslusviði 

skólans. Mikil þörf er á að efla tengsl rannsókna og daglegs starfs þeirra stétta sem 

skólinn menntar og nauðsynlegt er að kynna nemendum skólans betur en nú er það 

rannsóknarstarf sem þar er unnið.  

Ábyrgð 

Vísindaráð Kennaraháskólans ber ábyrgð á stefnumótun um uppbyggingu rannsókna 

við skólann. Jafnframt myndar vísindaráð stjórn Rannsóknarstofnunar.  

 

Rannsóknarstofnun skólans gegnir mikilvægu hlutverki. Hún er starfsmönnum til 

ráðuneytis um ýmsa þætti sem lúta að rannsóknum á menntamálum. Starfsmenn 

Rannsóknarstofnunar vinna undir stjórn forstöðumanns en bera jafnframt ábyrgð á 

afmörkuðum verkefnum. 

 

Fjölmargar nefndir bera ábyrgð á starfinu innan rannsóknarsviðs og á vegum 

Rannsóknarstofnunar. Hlutverk þeirra er mikilvægt í þróun rannsókna og ábyrgð þeirra 

er mikil í þeirri viðleitni að skapa hvetjandi rannsóknarumhverfi innan skólans og 

jafnframt að tryggja gæði rannsókna. 

 

Hluti af vinnuskyldu fræðimanna við skólann er að stunda rannsóknir og ber þeim að 

skila skýrslum um rannsóknir sínar og stjórnunarstörf einu sinni á ári. Í framtíðinni væri 



æskilegt að fræðimenn gerðu grein fyrir áformum sínum um rannsóknar- og/eða 

þróunarverkefni á komandi misserum.   

 

Stefna Kennaraháskóla Íslands um rannsóknir 

Mikilvægt er að Kennaraháskólinn treysti rannsóknir í þágu menntamála og á öðrum 

sviðum sem skólinn þjónar. Í Stefnumörkun um rannsóknir sem gefin var út í janúar 

2004 leggur vísindaráð áherslu á að á næstu árum verði eftirtalin atriði höfð að 

leiðarljósi. 

 

Rannsóknatengsl kennara og nemenda 

Í Kennaraháskólanum skal lögð áhersla á að kynna nemendum heim vísinda og efla 

hæfni þeirra til að taka þátt í og fylgjast með rannsóknum kennara. Mikilvægt markmið 

er að auka rannsóknatengsl kennara og nemenda. 

 

Framhaldsnám með tilliti til rannsókna 

Framhaldsnám við Kennaraháskóla Íslands hefur þróast og dafnað undanfarin tíu ár. 

Rannsóknarverkefni nemenda eru fjölbreytt og sum þeirra hafa sannað þýðingu sína 

fyrir þróunarstarf. Styrkja þarf rannsóknarumhverfi framhaldsnámsins enn frekar og 

bjóða nemendum upp á krefjandi en áhugaverðan vettvang þar sem gildi og gæði 

rannsókna eru í hávegum höfð. Nauðsynlegt er að leita leiða til að tengja rannsóknarefni 

nemenda við rannsóknarsvið kennara í meira mæli en gert hefur verið. Kröfur sem 

gerðar eru til nemenda í rannsóknartengdu námi eiga að vera strangar. Framsetning 

kennara á rannsóknaniðurstöðum þarf ávallt að vera til fyrirmyndar. 

 

Tengsl við fræðsluyfirvöld, skóla og atvinnulíf 

Þörf er á að efla enn frekar gagnvirk tengsl milli rannsakenda við Kennaraháskólann og 

fólks sem starfar á vettvangi til að styrkja gagnsemi rannsókna og nýta 

rannsóknarniðurstöður. Eðlilegt er að taka mið af stefnumótun sveitarfélaga og fag- og 

stéttarfélaga við val á rannsóknarverkefnum. Æskilegt er að auka samráð við atvinnulíf í 

þeim tilgangi að auka nýbreytni og fjölbreytileika í rannsóknarverkefnum. Þá ber að 

hyggja vel að áherslum þróunarsjóða hverju sinni. Kennaraháskólinn þarf að leita leiða 



til að efla samkeppnisstöðu sína svo að hægt verði að nýta þá möguleika til 

fjármögnunar sem fyrir hendi verða en ætla má að byggt verði á æ meiri samkeppni 

milli skóla og innan þeirra. 

 

Rannsóknarvirkni kennara  

Í síðustu kjarasamningum háskólakennara varð virkni í rannsóknum árangurstengd með 

tilliti til launa. Mikilvægt er að búa þeim kennurum sem hafa verið virkir í 

vísindastörfum enn betra starfsumhverfi og jafnframt styðja við þá kennara sem vilja 

gefa sig að rannsóknum í auknum mæli. Þá er mikilvægt að athuga hvort mögulegt sé  

að semja um sveigjanlega rannsóknarskyldu kennara.  

 

Samvinna um rannsóknir og þverfaglegar rannsóknir 

Mikilvægt er að styrkja einstök fræðasvið innan skólans án þess að draga úr núverandi 

breidd sem ríkir í rannsóknarverkefnum. Rannsóknarstarfsemi skólans verður að vera 

sveigjanleg þannig að auðveldara sé að bregðast við nýjungum og þróun sem 

endurspeglast í nýjum viðfangsefnum. Auka þarf kröfur um gagnsemi og ávinning 

rannsóknarverkefna en á sama tíma er nauðsynlegt að vísindalegt gildi rannsókna sé 

haft að leiðarljósi. Samkvæmt reglum um rannsóknarsvið er heimilt að setja upp 

tímabundnar eða ótímabundnar rannsóknarmiðstöðvar eða rannsóknarstofur um ákveðin 

verkefni.  

 

Mikilvægt er að stuðla að því að fræðimenn ólíkra fræðasviða vinni saman að 

rannsóknum. Rannsóknarsvið fræðimanna við Kennaraháskólann eru fjölbreytt og 

margbrotin og þess vegna á að vera tiltölulega auðvelt að koma á fót áhugaverðum, 

þverfaglegum rannsóknum. Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að á mörgum 

fræðasviðum innan skólans starfa fáir fræðimenn og búa þeir því oft á tíðum við faglega 

einangrun. Mikilvægt er að efla tengsl og samvinnu við aðra rannsóknaháskóla á Íslandi 

og einnig við erlenda háskóla. 



 

Fjármögnun rannsókna 

Ein af mikilvægustu forsendum fyrir aukinni rannsóknarvirkni starfsmanna er að meira 

fjármagn verði sett í þætti sem tengjast rannsóknum. Skilaboð stjórnvalda til 

ríkisháskólanna eru að aukið fjármagn til rannsóknarstarfsemi muni ekki koma beint frá 

ríkisvaldinu; hins vegar er ljóst að þörf verður á auknu fjármagni. Mun fleiri aðilar og 

fræðimenn munu keppa um verkefnisstyrki úr innlendum og ekki síður erlendum 

samkeppnissjóðum. Mikilvægt verður því að finna nýjar leiðir til að nálgast fjármagn 

svo að auka megi umsvif rannsókna á komandi árum. Kennaraháskólinn þarf að meta 

þróun og beitingu matskerfis þannig að starfsfólk skólans finni fyrir sanngjörnu en 

jafnframt hvetjandi starfsumhverfi. Einnig er nauðsynlegt að skoða enn frekar samband 

milli kennslu og rannsókna hvað varðar tíma til rannsókna, gæði þeirra, fræðasvið 

kennara og tengsl þeirra við nemendur í fræðilegu tilliti. 

 

Rannsóknarstörf tengjast óhjákvæmilega ýmsum þáttum í starfsemi háskóla. Þar ber að 

nefna starfsmannamál, sbr. vinnuskyldu kennara og kjarasamninga. Laun kennara, 

veiting rannsóknarleyfa, umbunarkerfi, úthlutun úr ýmsum sjóðum, kynningarmál, tæki 

og bókakostur; allt þetta snertir fjárveitingar og hefur áhrif á hvað er rannsakað, hvernig 

og hvenær. Helstu tæki skólans til að meta framlag kennara til rannsókna eða hvetja til 

rannsókna er beiting matskerfis og úthlutun úr vinnumatssjóðum.  



 
Þjónustusvið 2004 –2009 

 

Þjónustusvið nær til málefna sem lúta að Menntasmiðju Kennaraháskólans, þ.e. 

þjónustu til stuðnings námi, kennslu og rannsóknum í skólanum. Tölvu- og 

kerfisþjónusta skólans heyrir einnig undir þjónustusvið. 

 

Frá stofnun Menntasmiðju árið 2000 hefur hugmyndafræði hennar byggst á því að nám 

eigi sér ekki síst stað í félagslegum samskiptum og gott umhverfi hvetji til náms. 

Einstaklingurinn stundar hins vegar sjálfstætt nám út frá eigin forsendum og setur 

saman menntun sína. Þess vegna er lögð áhersla á að skapa bæði áþreifanlegt og rafrænt 

námsumhverfi til þess að mæta ólíkum þörfum einstaklinga en styðja jafnframt allt 

námsferlið frá upplýsingaöflun til miðlunar og framsetningar á nýrri þekkingu.  

 

Menntasmiðja starfar í tveimur deildum, safni og smiðju, og veitir aðgang að 

heimildum, sérhæfðum tækjakosti og hugbúnaði og sér um uppsetningu og rekstur 

tölvukerfis skólans. Þar er einnig veitt leiðsögn og aðstoð á sviði kennslutækni, 

gagnagerðar, upplýsinga- og samskiptatækni og við heimildaöflun.  

Auknar kröfur 

Með síaukinni áherslu á gæði í starfsemi Kennaraháskólans, lengra námi, stærri 

verkefnum, auknum rannsókna- og vettvangstengslum og ekki síst meiri kröfum um að 

geta skapað og miðlað mun eftirspurn eftir þjónustu Menntasmiðju vaxa til muna og 

kalla á aukna vinnuaðstöðu, safnkost, búnað og tæknilausnir. Tækniþróun mun að 

líkindum gera vinnu stúdenta enn sveigjanlegri í tíma og rúmi þannig að þeir eigi þess 

kost að sinna náminu hvar sem er og hvernig sem það skiptist í fjarnám og staðnám. 

Sveigjanleikinn gerir auknar kröfur um að þjónusta Menntasmiðju sé áreiðanleg og anni 

eftirspurn. Þverfaglegar rannsóknir, samvinna fræðimanna og rannsóknatengsl kennara 

og nemenda gera einnig miklar kröfur. 

 

Markmið 



Markmið Menntasmiðju er að vera í fremstu röð um þróun og samhæfingu þjónustu 

sem örvar til náms. Menntasmiðjan vill skapa hvetjandi og sveigjanlegt námsumhverfi 

og starfa í nánu sambandi við aðrar starfseiningar skólans.  Í því felst bæði að stuðla að 

stöðugum umbótum og hafa í heiðri gildi og góðar hefðir. 

 

Þjónusta 

Menntasmiðja þjónar fyrst og fremst stúdentum og starfsfólki Kennaraháskólans en 

safnið þjónar einnig utanaðkomandi viðskiptavinum sem fyrst og fremst koma víðs 

vegar að úr menntakerfinu. Í starfsemi sinni leggur Menntasmiðja áherslu á nokkra 

meginþætti sem stöðugt þarf að vinna að: 

 

Þekkingarveita  

Nútímaleg háskólasöfn opna dyrnar að þekkingarkerfi heimsins og sækja 

móðurstofnuninni þekkingu. Þá þekkingu verður að gera notendum aðgengilega með 

einstaklingsbundinni liðveislu í samræmi við upplýsingaþörf hvers og eins. Ný kynslóð 

reiknar með rafrænni þjónustu og hefur tilskilinn búnað til þess að nýta sér hana. Þess 

utan getur Menntasmiðja stutt við sköpun, skráningu og miðlun þekkingar sem verður 

til í Kennaraháskólanum.  

 

Aðgangur að tölvukerfi og tæknibúnaði 

Á sama hátt og bókasafn hefur lengi verið lífæð háskóla er upplýsinga- og 

samskiptatæknin orðin drifkrafturinn í því að þróa þekkingarkerfið. Leggja verður 

ofuráherslu á að afl og öryggi net- og tæknibúnaðar sé í samræmi við hlutverk skólans 

og stuðlað sé að þekkingu og vitund um ábyrgð hvers einstaklings í umgengni við 

flókin tölvukerfi og tölvunet.  Öruggt tölvukerfi, fjölbreyttar tæknilausnir, búnaður og 

þekking eru frumskilyrði þess að nútíma háskólastarfsemi gangi eðlilega fyrir sig.  

 

Stuðningur við stúdenta og starfsfólk  

Með fjölbreyttu kynningar- og fræðslustarfi beitir Menntasmiðja sér fyrir árangursríkri 

nýtingu þeirra auðlinda sem hún veitir aðgang að. Lögð er sérstök áhersla á liðveislu 

sem eflir upplýsingalæsi og tæknileikni stúdenta og starfsfólks. 



 

Nýbreytni- og þróunarstarf 

Við endurskipulag námsins á næstu árum verður mikilvægt að veita kennurum og öðru 

starfsfólki margvíslegan stuðning við að þróa kennsluhætti og nýta upplýsinga- og 

samskiptatækni í starfsemi skólans.  

 

Mannauður og ímynd 

Traust, vel þjálfað starfsfólk með nauðsynlega kunnáttu og metnað til að ná markmiðum 

Menntasmiðju er undirstaða góðrar þjónustu og farsællar ímyndar. Lögð er áhersla á 

samábyrgð og teymisvinnu, starfsþróun og stöðugar umbætur í ljósi mats á árangri. Með 

fjölgun nemenda, aukinni áherslu á rannsóknartengt framhaldsnám og fjölbreyttari 

nýtingu á húsnæði og tæknibúnaði verður á næstu árum nauðsynlegt að ráða fleira 

starfsfólk í Menntasmiðju.  

 

Samstarf  

Menntasmiðja tekur frumkvæði að samstarfi við aðrar starfseiningar Kennaraháskólans 

og sækist eftir samstarfi við aðra háskóla og stofnanir sem starfa að svipuðum 

viðfangsefnum.  

 
 


