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Útdráttur 
 
Meginmarkmið þessa verkefnis, sem fram fór á haustmisseri 2008, er að leggja 

mat á hagnýtt og fræðilegt gildi MPA-náms við Háskóla Íslands. Matið byggist 

meðal annars á spurningalistakönnun sem send var á alla brautskráða úr námi í 

opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands frá upphafi. 

 

Niðurstöður könnunarinnar eru að mestu leyti jákvæðar. Þær sýna að námið 

uppfyllir markmið og væntingar flestra nemenda. Einnig benda niðurstöðurnar til 

þess að nemendur telji námið hæfilega fræðilegt og að það gagnist þeim vel í 

starfi. Greina mátti ánægju með skipulagið og aðstandendur námsins. Þó voru 

ekki allir á einu máli um ágæti þessara þátta. Helstu veikleika námsins mátti 

greina í þáttum eins og innihaldi vissra námskeiða, námsmati og kennsluaðferðum 

og að lokum í fjarnáminu.  

 

Skoða má áherslur í náminu út frá niðurstöðum könnunarinnar. Þær benda til þess 

að nemendur vildu gjarna fá meiri kennslu í nokkrum greinum og að kennslu í 

tveimur greinum hafi verið ábótavant. Einnig má taka til skoðunar hvort rétt sé að 

auka kröfur til stjórnenda hjá hinu opinbera frá því sem nú er og gera þá jafnvel 

hluta af MPA-námi eða öðru sambærilegu námi að skyldunámi fyrir þennan hóp. 

Að lokum er rétt að íhuga áherslur og uppbyggingu í fjarnáminu. Það má efla og 

bæta frá því sem nú er.  

 

Þegar horft er yfir sögu námsins hér á landi er ljóst að mikil áhersla hefur verið á 

að þróa námið og efla það. Þannig hefur námið tekið stórfelldum breytingum á 

þeim sex árum síðan byrjað var að kenna það. Þær breytingar sýna að mikill 

metnaður ríkir meðal forsvarsmanna námsins. 
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1.     Inngangur  

Opinber þjónusta er í stöðugri þróun eins og aðrar greinar mannlegrar tilveru. 

Sérstaða starfsmanna og þá einkum stjórnenda hjá hinu opinbera er hins vegar 

nokkur. Í mörgum tilvikum er það svo að stjórnendur í opinbera geiranum ráðast 

til starfans af öðrum ástæðum en vegna hæfileika sinna eða þekkingar á sviði 

stjórnunar. Bakgrunnur þeirra er oft og tíðum afar fjölbreyttur. Þannig er 

jafningjastjórnun eða fagstéttastjórnun oft ríkjandi í opinberum stofnunum. Dæmi 

um það er stjórnun á sjúkrastofnunum og í háskólum. Margir stjórnendur hjá hinu 

opinbera sitja því í stöðum sínum vegna sérfræðiþekkingar sinnar á einhverjum 

öðrum sviðum en stjórnunar. Hins vegar hafa hæfniskröfur til stjórnenda í 

opinberum rekstri aukist undanfarin ár. Skýringa á því má meðal annars leita í 

nýskipun í ríkisrekstri. Á níunda áratug síðustu aldar fór að bera á auknum kröfum 

um hagkvæmni, skilvirkni og árangur innan opinbera geirans. Fram kom 

hugmyndafræði sem á ensku hefur verið nefnd New Public Management (NPM) 

eða nýskipan í ríkisrekstri. Inntak hennar er í meginatriðum það að nútímavæða 

opinbera geirann og mæta þannig kröfum um aukna hagkvæmni, skilvirkni og 

árangur sem sífellt urðu háværari (Ómar H. Kristmundsson, 2002, bls. 1). 

Jafnframt því sem ríkisstjórnir víða um lönd mótuðu nýja stefnu, sem tók mið af 

nýskipan í ríkisrekstri, jókst krafan um hæfni og þekkingu opinberra starfsmanna.  

Segja má að nýskipan í ríkisrekstri hafi hafist hér á landi árið 1993 er nýjar 

áherslur í ríkisrekstri voru kynntar til sögunnar. Hugtök eins og skilvirkni, árangur 

og árangursmælingar héldu þannig innreið sína í opinbera geirann og voru nú ekki 

lengur bundin við einkamarkaðinn. Margir stjórnendur hjá ríki og sveitarfélögum 

höfðu enga þekkingu á þessum málum. Þannig varð til þörf fyrir fræðslu handa 

starfsmönnum hins opinbera til að mæta nýjum tímum. 

 Samkvæmt heimild Ernu Guðrúnar Agnarsdóttur, námsstjóra hjá 

Endurmenntun Háskóla Íslands í tölvupósti 5. janúar 2009 var fyrst boðið upp á 

15 eininga diplómanám í opinberri stjórnsýslu stjórnun við stofnunina árið 1998. 

Ári áður, eða árið 1997 hóf Háskóli Íslands að bjóða upp á nám sem miðaði að 

sérhæfingu fyrir starfsmenn hins opinbera. Námið var á meistarastigi og leiddi til 

MA gráðu í opinberri stjórnsýslu og stefnumótun. Þar með var kominn vísir að 

námi til MPA-gráðu en nemendum stóð fyrst til boða að skrá sig í þá námsleið 
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árið 2001 (tölvupóstur frá Elvu Ellertsdóttur, verkefnisstjóra stjórnmálafræðideild 

HÍ, 21. júlí 2007). MPA-nám á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna en það var 

um miðjan sjötta áratug síðustu aldar sem farið var að bjóða upp á það vestanhafs. 

Hönnun MPA-námsins við Háskóla Íslands hefur tekið mið af náminu í 

Bandaríkjunum auk þess sem tekið er mið af evrópskri hefð í stjórnsýslunámi 

(Háskóli Íslands [HÍ], Félagsvísindadeild, 2006). Í fyrstu var námsleiðin hér á 

landi ekki mjög fjölsótt en með endurskipulagningu hennar, sem tók gildi haustið 

2003, varð sprenging í aðsókn sem hefur haldist nokkuð jöfn síðan. Þá fyrst stóð 

nemendum til boða að skrá sig í meistaranám í opinberri stjórnsýslu sem leiddi 

annaðhvort til diplóma- eða MPA-gráðu. Um uppsafnaða þörf var að ræða, margir 

þeirra sem höfðu verið í stjórnunarstöðum hjá hinu opinbera um nokkurt skeið 

þegar byrjað var að bjóða upp á námið skráðu sig til náms og hafa nú ýmist lokið 

diplóma- eða meistaragráðu í stjórnsýslufræðum frá HÍ. 

 Ritgerð þessi fjallar um verkefnamat, sem fram fór á haustmisseri 2008, þar 

sem lagt var mat á meistaranám í opinberri stjórnsýslu við HÍ með áherslu á 

hagnýtt og fræðilegt gildi námsins. Kveikjan að verkefnamatinu er sú að 

höfundinum lék forvitni á að vita hverju MPA-námið við Háskóla Íslands skilaði í 

raun og veru til þeirra sem það hafa sótt sem og til samfélagsins í heild. Mat á því 

hverju námið skilaði til samfélagsins reyndist of stórt verkefni að þessu sinni. Það 

er því óunnið og bíður betri tíma. Þess í stað var öll áhersla lögð á að meta hverju 

námið skilaði til þeirra sem það hafa sótt og útskrifast úr því sem og að meta 

upplifun þeirra af náminu. Lögð var áhersla á að leggja mat á hagnýtt sem og 

fræðilegt gildi námsins fyrir útskrifaða. Liður í matinu var könnun sem fram fór 

dagana 27. október til 16. nóvember 2008. Könnunin miðaði að því að fá mynd af 

stöðu nemenda bæði fyrir nám og nú ásamt upplifun þeirra af náminu með tilliti til 

hagnýts og fræðilegs gildis og einstakra þátta. Þegar búið var að vinna niðurstöður 

úr könnuninni var kallaður saman rýnihópur til að ræða þær, gagnrýna og fá fram 

fyllri mynd af skoðunum nemenda. Rýnihópinn skipuðu útskrifaðir nemendur. 

Niðurstöðum verkefnamatsins er ætlað að verða kennurum og skipuleggjendum 

námsins hér á landi gagnlegt tól við þróun þess þannig að það komi betur til móts 

við þarfir nemenda og atvinnulífsins en nú er. Þannig má auka gildi og virði 

námsins. Með þetta meginmarkmið í huga er vonast til að niðurstöðurnar dragi 

fram þá hugsanlegu galla sem nú eru á náminu. Ef það næst og unnið verður með 

niðurstöðurnar í framtíðarstefnumótun fyrir námið mun verkefnamatið stuðla að 
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því að í boði verður betra og öflugra meistaranám sem stenst betur þarfir og 

væntingar nemenda og atvinnulífsins en nú er. Ef niðurstöðurnar gagnast við að 

betrumbæta námið munu þær auka hagnýtt og fræðilegt gildi þess. Vonandi munu 

þær þannig leiða til þess að fleiri nemendur sæki námið en ella og þannig leiða til 

aukinnar fagmennsku á vinnumarkaði og þá einkum innan opinbera geirans og 

stofnana sem honum tengjast. 

 Viðfangsefnið er einkar áhugavert þar sem ekki hefur verið gerð slík 

könnun hér á landi áður og fróðlegt er að kanna upplifun fyrrverandi nemenda af 

náminu og afdrifum þeirra að því loknu. Árið 2005 lögðu forsvarsmenn námsins 

könnun fyrir nemendur þar sem spurt var um ýmsa þætti sem varða námið en ekki 

hefur verið gerð könnun áður meðal útskrifaðra. Þar sem námið er frekar nýtt af 

nálinni hér á landi getur verið gagnlegt fyrir skipuleggjendur þess að fá greiningu 

á því að hvaða leyti námið uppfylli væntingar og kröfur. Greining á þessum 

þáttum nú er sérstaklega áhugaverð þar sem Háskóli Íslands, sem og meistaranám 

í stjórnsýslufræðum við skólann, stendur nú á tímamótum. Hinn 1. júlí síðastliðinn 

var stjórnskipulagi skólans gjörbylt. Upphafið að þeirri endurskipulagningu má 

rekja til niðurstaðna þriggja úttekta á starfssemi skólans sem allar voru birtar árið 

2005 (Lokaskýrslur úttekta á Háskóla Íslands, e.d.). Í kjölfarið hófst vinna innan 

skólans við að móta stefnu hans fyrir árin 2006-2011. Stefnan var samþykkt í 

Háskólaráði í maí 2006 (Háskólaráðsfundur, 2006). Í henni er meðal annars 

kveðið á um það markmið skólans að komast í hóp 100 bestu háskóla heims 

(Háskóli Íslands [HÍ], 2006). Á haustmisseri 2008 tók gildi nýtt skipulag 

meistaranáms í opinberri stjórnsýslu við HÍ. Nemendum stendur nú til boða að 

sérhæfa sig á fleiri sviðum opinberrar stjórnsýslu en áður var (Háskóli Íslands 

[HÍ], félagsvísindasvið, 2008). Hlutur kjarnanámskeiða hefur verið aukinn á 

kostnað starfsþjálfunar eða starfsreynslu eftir atvikum. 

 Í ljósi þessa er bæði fróðlegt og gagnlegt að gera slíka könnun nú meðal 

útskrifaðra nemenda úr opinberri stjórnsýslu. Gagnlegt væri að endurtaka 

könnunina síðar til að komast að því hvort upplifun nemenda af MPA-náminu og 

afdrif þeirra að því loknu hafi tekið breytingum til hins betra með nýju 

námsskipulagi. Einnig mætti komast að breyttum áherslum, markmiðum og 

kröfum nemenda sem og atvinnulífsins með því að endurtaka könnunina. 
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1.1 Markmið verkefnamatsins 

Markmið verkefnamatsins er að leggja mat á meistaranám í opinberri stjórnsýslu 

við Háskóla Íslands með áherslu á hagnýtt og fræðilegt gildi námsins. Lögð er 

áhersla á að kanna hvernig námið nýtist fyrrverandi nemendum úti á 

vinnumarkaðnum ásamt upplifun þeirra af innihaldi þess. Matið getur þannig nýst 

kennurum og öðrum skipuleggjendum námsins við að endurskoða, endurbæta og 

þróa námið með þarfir nemenda og atvinnulífsins í huga. Þannig getur matið lagt 

lóð á vogarskálarnar við að færa Háskóla Íslands ofar á lista yfir bestu háskóla 

heims og þannig stutt við heildarstefnu skólans. Auk þess ætti betra nám að leiða 

til aukinnar fagmennsku og stjórnunarhátta hjá stjórnendum innan hins opinbera 

og þannig leiða til betra samfélags í öllum skilningi. 

 Það er von höfundar að könnunin gagnist forsvarsmönnum námsins hér á 

landi sem stöðumat og vegvísir inn í framtíðina á þeim tímamótum sem námið 

stendur nú á, hvort heldur sem er með tilliti til endurskipulagningar námsins eða 

stöðu þess í nýju stjórnskipulagi Háskóla Íslands. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknaspurningum: 

Hvert er hagnýtt og fræðilegt gildi meistaranáms í opinberri stjórnsýslu við 

Háskóla Íslands? 

 
Spurningar sem hafðar voru til hliðsjónar þegar leitast var við að svara 

ofangreindri rannsóknarspurningu eru eftirfarandi:  

 
• Hver var staða útskrifaðra á vinnumarkaði fyrir nám? 

• Hver er núverandi staða útskrifaðra á vinnumarkaði? 

• Hvert er mat útskrifaðra á áhrifum námsins á starfsferil þeirra? 

• Er það mat útskrifaðra að námið hafi bætt þekkingu þeirra og hæfni á þeim 

sviðum sem námið tekur til? 

• Hvert er mat útskrifaðra á því hvernig námið uppfyllti markmið þeirra og 

væntingar? 

• Hvert er mat útskrifaðra á kennslu- og námsmatsaðferðum í náminu? 
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Leitast var við að fá svar við þessum spurningum með því að senda öllum þeim 

sem útskrifast hafa með diplóma- eða meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu 

spurningalista á rafrænu sniði.  

1.3 Gildi verkefnamatsins 

Upphaf náms í opinberri stjórnsýslu má rekja allt aftur til miðrar 20. aldar en 

undanfarin 10 ár hefur skólum um allan heim, sem bjóða upp á slíkt nám, fjölgað 

mikið.  

 Aukið námsframboð og fleiri starfsmenn með menntun í opinberri 

stjórnsýslu tryggir þó ekki eitt og sér betri árangur í opinbera geiranum. 

Námskráin þarf að innihalda efni sem mætir þörfum nemenda í starfi og kröfum 

þeirra um árangursríkt nám. Æskilegt er að námið örvi hæfni nemenda til að takast 

á við margvísleg verkefni í störfum sem tengjast almannaheill eða 

almannaþjónustu án þess að slíkt sé beinlínis kennt í einstökum námskeiðum. 

Spurningin sem menn hafa löngum glímt við er með öðrum orðum sú hvort 

nemendur í opinberri stjórnsýslu læra í raun það sem nauðsynlegt er að þeir kunni 

til að verða hæfir starfsmenn í opinbera geiranum eða störfum tengdum honum og 

hvort þeir ná að tengja fræðin út fyrir skólastofuna. 

 Mun lengri hefð er fyrir MPA-námi vestanhafs en hér á landi. Þar hafa 

menn löngum velt fyrir sér æskilegum eiginleikum stjórnenda í opinbera 

geiranum, gæðum námsins, æskilegum markmiðum með því og hver sé 

ákjósanlegasta námskráin. Sem dæmi um þetta má nefna að árið 1887 ritaði 

Thomas Woodrow Wilson grein sem nefnist The Study of Administration. Þetta 

var tímamótagrein. Í henni tekur Wilson meðal annars til skoðunar nokkra 

persónulega eiginleika sem hann taldi nauðsynlega til að stýra ríkinu (Cleary, 

1990).  

 Fjölmargar kannanir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum í því skyni að varpa 

ljósi á gæði námsins innan einstakra skóla og til að meta upplifun nemenda af því. 

Slík könnun hefur ekki verið gerð hér á landi en vonast er til að matsniðurstöður 

muni nýtast kennurum og skipuleggjendum námsins við frekari þróun námsins og 

að sú vinna muni að lokum leiða til að boðið verði upp á betra og öflugra 

meistaranám í opinberri stjórnsýslu en nú er. Samkeppni um nemendur vex sífellt. 

Það er meðal annars í ljósi þess sem nauðsynlegt er að námið sé í stöðugri þróun 

þar sem slíkt ætti að efla samkeppnisstöðu þess. Vonast er til að rannsóknin leiði 
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til þess að námið muni í framtíðinni standast betur væntingar og upplifun 

nemenda og atvinnulífsins en nú er og að hagnýtt og fræðilegt gildi og virði 

námsins aukist. Ef matsniðurstöður gagnast við að betrumbæta námið mun það að 

lokum skila sér út í atvinnulífið og samfélagið í heild sinni. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla. Í inngangskaflanum er greint frá markmiðum 

verkefnamatsins, rannsóknarspurningum er varpað fram auk þess sem fjallað er 

um gildi verkefnamatsins. Í öðrum kafla er fjallað um opinbera stjórnsýslu sem 

fræðigrein og sagt frá námi í stjórnsýslufræðum víða um heim. Kafli þrjú 

inniheldur umfjöllun um aðferðir við að meta gæði náms í opinberri stjórnsýslu 

auk þess sem greint er frá gæðastöðlum NASPAA-samtakanna. Í lok kaflans er 

svo gerð grein fyrir vali rannsóknaraðferðar. Kafli fjögur hefst á fræðilegri 

umfjöllun um rannsóknaraðferðirnar sem beitt var í könnuninni, þeirri umfjöllun 

er svo fylgt eftir með því að greint er frá gerð og innihaldi spurningalistans sem 

og framkvæmd könnunarinnar. Að því loknu er fjallað um úrvinnslu 

rannsóknargagnanna. Við úrvinnsluna var meðal annars kallaður til rýnihópur sem 

fenginn var til að gaumgæfa niðurstöðurnar. Í kafla fimm er könnunin á mati 

útskrifaðra á náminu og hagnýtu gildi þess fyrir vinnumarkaðinn ítarlega greind. 

Sjötti kafli inniheldur samantekt á helstu niðurstöðum með áherslu á hagnýtu gildi 

námsins fyrir vinnumarkaðinn. Ritgerðinni lýkur svo á umræðukafla þar sem 

reifaðar eru hugmyndir um viðbrögð við niðurstöðunum.  
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2 Nám í opinberri stjórnsýslu 

Þessi kafli fjallar um nám í opinberri stjórnsýslu. Greint er frá bakgrunni 

greinarinnar í fræðilegu samhengi sem og innihaldi og uppbyggingu meistaranáms 

í opinberri stjórnsýslu með áherslu á MPA-námið. Sagt er frá vangaveltum þeirra 

sem láta sig menntun í greininni varða um innihald og uppbyggingu námsins og 

hvernig beri að mæta breyttum áherslum í rekstri hins opinbera sem og kröfum 

nemenda. Tæpt er á útbreiðslu námsins á heimsvísu og alþjóðavæðingu þess. 

Kaflanum lýkur svo á því að sérstaklega er fjallað um námið í Bandaríkjunum, 

Evrópu og að lokum á Íslandi.  

2.1 Upphaf opinberrar stjórnsýslu sem fræðigreinar 

Frumkenningar um eðli opinberrar stjórnsýslu má rekja til hugsuða eins og 

Aristótelesar og Platóns sem uppi voru á fjórðu og fimmtu öld fyrir Krist 

(Sinclair, 1962 og Gunnar Dal, 1967). Þrátt fyrir að þessir tveir heimspekingar 

hafi ekki alltaf nálgast viðfangsefni sitt á sama hátt voru hugleiðingar um 

sambandið á milli mannsins og ríkisins og hvert hlutverk og eðli hins síðarnefnda 

væri áberandi í skrifum þeirra beggja. Margir síðari tíma heimspekingar og 

fræðimenn hafa velt fyrir sér þessum þáttum. Mikil gróska og gerjun átti sér stað í 

Mið-Evrópu á sextándu, sautjándu og átjándu öld. Frakkinn Jean Bodin sem uppi 

var á 16. öld var einn af þeim fyrstu sem kom fram með kenningar um hlutverk og 

eðli ríkisvaldsins sem svo hafa reynst mikilvægt innlegg í þann grunn sem fræðin 

byggja á í dag (Stromberg, 1975, bls. 23). Bodin fjallaði mikið um alræðisvald 

ríkisins. Þrátt fyrir að kenningar hans hafi á suman hátt verið ruglingslegar voru 

skrif hans mikilvægt innlegg í fræðin og fyrir framtíð þeirra. Eftir daga Bodin tók 

við upplýsingaöldin í Frakklandi. Hér væri hægt að nefna fjölmarga merka 

fræðimenn þar sem gróskan á þessum tíma var gríðarleg. Hér verður þó látið 

nægja að nefna skrif Jean-Jacques Rousseau sem fæddist í Genf en kom ungur til 

Frakklands þar sem hann varði mestum hluta ævi sinnar. Rousseau var afar 

gagnrýninn á þjóðfélagsgerðina eins og hún birtist Frökkum um miðja 18. öld 

(Stromberg, 1975, bls. 147). Í einu merkasta rita sínu, sem á frummálinu nefnist 

Du contrat social, eða Samfélagssáttmálinn í íslenskri þýðingu Björns 
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Þorsteinssonar og Más Jónssonar, lýsti Rousseau eftir algerlega nýrri 

þjóðfélagsskipan þar sem ríkti jafnrétti og lýðræði. Hugmyndir og skrif Rousseau 

og annarra samtímamanna og samlanda hans lögðu grunn að frönsku byltingunni 

1789. Segja má að þetta hafi verið vendipunktur í þróun til nútímalýðræðis. 

Hugmyndir og skrif frönsku upplýsingaheimspekinganna höfðu áhrif víða í 

Evrópu og voru leiðandi þar (Stromberg, 1975, bls 180).  

Þessir atburðir hafa allir haft áhrif á þá þróun opinberrar stjórnsýslu sem 

síðar varð. Á 19. öld má merkja upphaf þróunar stjórnsýslufræði sem 

fræðigreinar. Fram á miðja öldina voru stjórnsýslufræði talin vera hluti af 

stjórnsýslurétti en ýmsir fræðimenn fóru nú að leggja breiðari skilning í hugtakið. 

Fram komu nýjar skilgreiningar á opinberri stjórnsýslu sem lögðu grunninn að 

síðari kenningum og skilningi á opinberri stjórnsýslu sem enn er við lýði. Sem 

dæmi um það má nefna að á þessum tíma komu fram kenningar þess efnis að í 

opinberri stjórnsýslu sem fræðigrein mættust nokkrar fræðigreinar eins og 

félagsfræði, stjórnmálafræði, stjórnsýsluréttur og fjármál hins opinbera.  

Árið 1887 markaði svo tímamót í sögu opinberrar stjórnsýslu sem 

fræðigreinar en það ár birtist grein eftir Bandaríkjamanninn Woodrow Wilson 

(Shafritz og Hyde, 1997, bls. 10). Í greininni sagði Wilson meðal annars að 

viðfangsefni rannsókna í stjórnsýslufræðum væri í fyrsta lagi að greina hvaða 

viðfangsefni hið opinbera gæti leyst vel af hendi og í öðru lagi hvernig það gæti 

leyst þau af hendi á sem hagkvæmastan hátt, með sem minnstum tilkostnaði hvort 

sem talið væri í fjármunum eða mannafla. Segja má með sanni að þetta séu 

viðfangsefni sem ýmsir stjórnsýslufræðingar glíma við enn þann dag í dag og 

óvíst er hvort nokkurn tímann fáist endanlegt svar við þeim. Wilson kom einnig 

víðar við og fjallaði meðal annars um aðskilnað stjórnmála og stjórnsýslu, 

umræðuefni sem hefur lengi verið í brennidepli og hefur oft og tíðum orðið tilefni 

heitra umræðna.  

 Það var svo upp úr miðri 20. öld að opinber stjórnsýsla fór að þróast að 

einhverju marki í háskólum vestanhafs (Henry, 1999, bls. 44).  
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2.2 Innihald og uppbygging meistaranáms í opinberri  

stjórnsýslu 

Á ensku kallast meistaragráða í opinberri stjórnsýslu MPA og stendur fyrir Master 

of Public Administration. MPA-nám er ein nokkurra námsleiða sem boðið er upp 

á til sérhæfingar fyrir störf innan opinbera geirans eða störf honum tengd. Sem 

dæmi um aðrar námsleiðir á meistarastigi má nefna nám til meistaragráðu í 

opinberri stefnumótun, Master in Public Policy, MPP, og nám til meistaragráðu í 

opinberri stjórnun Master in Public Management, MPM.  

Námstíminn í MPA-námi er yfirleitt eitt eða tvö ár. Náminu er í öllum 

tilvikum ætlað að auka eða skerpa á þekkingu fólks fyrir störf á vegum hins 

opinbera eða hjá stofnunum eða fyrirtækjum sem starfa náið með opinberum 

aðilum. Meistaranám í opinberri stjórnsýslu á meðal annars að þjálfa nemendur í 

stefnumótun innan hins opinbera ásamt því að koma stefnumálum í framkvæmd. 

Algengt er að námið skiptist í fjóra hluta sem geta verið misstórir eftir námskrám. 

Þessir hlutar eru skyldunámskeið, valnámskeið, starfsþjálfun og lokaverkefni. 

MPA-nám er þverfaglegt nám þar sem ýmsar fræðigreinar mætast, svo sem 

hagfræði, félagsfræði, mannfræði og stjórnmálafræði. Að loknu námi eiga 

nemendur að búa yfir hæfileikum og þekkingu sem nær yfir vítt svæði málefna og 

fræða sem tengjast opinbera geiranum. Í kjarna námskrár dæmigerðs MPA-náms 

má gjarna finna námskeið í rekstrarhagfræði, þjóðhagfræði, aðferðafræði, 

stefnumótun og stefnugreiningu, siðfræði, opinberri stjórnsýslu, leiðtogafræðum, 

áætlanagerð og eftirfylgni við áætlanir og árangursstjórnun. Það getur þó verið 

afar mismunandi frá einni námskrá til annarrar hversu mörg skyldunámskeiðin eru 

(Cleary, 1990). Nemendum í opinberri stjórnsýslu stendur yfirleitt til boða að 

sérhæfa sig í ákveðnum málaflokkum opinberrar þjónustu, t.d. í 

umhverfisstjórnun, lýðheilsuvísindum, stjórnun menntastofnana og 

upplýsingatækni. Auk þessa getur nám í opinberri stjórnsýslu undirbúið nemendur 

fyrir ýmis störf eins og mannauðsstjórnun í opinbera geiranum og við störf tengd 

fjármálum hins opinbera svo að dæmi séu tekin.  

 Afar mismunandi er á milli skóla innan hvaða eininga MPA-námið er hýst. 

Algengasta formið á því skipulagi virðist þó vera að námið sé kennt innan 

stjórnmálafræðideildar eða innan sérstakra stjórnsýsludeilda eða -skóla. Einnig 

fann höfundur dæmi þess að kennt væri til MPA-gráðu innan viðskipta- og 
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hagfræðideildar þó að slíkt teljist til undantekningar. Það hvort námsleiðin er hýst 

innan stjórnmálafræðideildar eða innan stjórnsýsludeildar virðist vera háð fjölda 

nemenda og styður rannsókn Cleary (1990) frá 1989 þá kenningu. Svo virðist 

einnig sem stjórnsýsluskólar og -deildir séu að verða sjálfstæðari og sjálfbærari en 

áður (Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála, 2006). 

2.2.1 Vangaveltur um innihald og uppbyggingu MPA-ná msins 

Ýmsir fræðimenn hafa velt fyrir sér æskilegu innihaldi og uppbyggingu námskráa 

í MPA-námi og hafa margar greinar verið birtar um viðfangsefnið, samanber 

umfjöllun í kafla 2.3.1. Í náminu fléttast saman ýmsar fræðigreinar eins og 

hagfræði, stjórnmálafræði og rekstrarfræði. Þegar búin er til námskrá fyrir MPA-

nám eða slík námskrá er endurskoðuð er leitast við finna hið gullna jafnvægi milli 

kennslu í frekar hlutlægum greinum eins og fjármálastjórnun og huglægari 

greinum eins og leiðtogafræðum. Hvort það jafnvægi hefur verið fundið skal ósagt 

látið en eitt er víst að innihald námskráa í MPA-námi er mismunandi (Cleary, 

1990). Stundum tekur námið mið af umhverfi þeirrar stofnunar sem það er kennt 

við og stundum lita áherslur stofnunarinnar á öðrum sviðum námskrá MPA-

námsins. Fyrir þá sem annast uppbyggingu og skipulag MPA-náms er vert að hafa 

í huga að MPA-nám er ekki meistaragráða í fjármálum eða mannauðsstjórnun 

heldur sérstök gráða. Í grunninn snýst meistaranám í opinberri stjórnsýslu um 

stjórnun hjá hinu opinbera en ekki á einkamarkaði (Barth, 2002). Rætur fræðanna 

liggja fyrst og fremst innan stjórnmálafræði en ekki viðskiptafræði eða hagfræði. 

Þetta vill stundum gleymast þar sem samkeppnin um nemendur er hörð og sumir 

þeirra kjósa frekar að fara í nám sem hugsanlega skilar þeim betur launuðum 

störfum. En þrátt fyrir að rætur stjórnsýslufræða liggi fyrst og fremst innan 

stjórnmálafræði  má ekki gleymast að stjórnun innan hins opinbera eða verkefna 

sem tengjast almannaþjónustu krefst réttrar blöndu af pólitískri hæfni og hæfni í 

stjórnun og rekstri.  

Sígilt viðfangsefni þeirra sem láta sig menntun í opinberri stjórnsýslu 

varða er spurningin um hversu miklum tíma eigi að verja í að fjalla um og útskýra 

fræðin á móti þeim tíma sem fer í að æfa þau.  Mikilvægt er að fjalla um fræðin 

og varpa ljósi á þau en það mikilvægasta er að gengið sé úr skugga um að 

nemendur skilji fræðin og geti beitt þeim þegar út á vinnumarkaðinn er komið 



16 
 

(Barth, 2002). Það er gert með kennslu í verklegri færni, til dæmis með því að 

leggja raunhæf verkefni fyrir nemendur til úrlausnar.  

Þróun og endurskoðun námskráa í MPA-námi hefur einkum tekið mið af 

tvennu undanfarin ár. Stjórnun í eða tengd opinberum rekstri hefur tekið 

breytingum og orðið flóknari og vissrar tortryggni í garð opinberra stofnana hefur 

orðið meira vart hjá nemendum (Boyle og Whitaker, 2001). Verkaskipting hins 

opinbera og einkageirans er ekki jafn skýr og áður var. Mörg verkefni, sem áður 

voru á höndum hins opinbera, hafa nú flust yfir á hinn frjálsa markað og sér í raun 

ekki fyrir endann á þeirri þróun þótt búast megi við að eitthvað hægi á henni í 

kjölfar þeirra efnahagsþrenginga sem nú ganga yfir heimsbyggðina. Sem dæmi 

um verkefni sem hafa flust yfir á einkamarkað frá opinberum aðilum, má nefna 

rekstur fjarskiptafyrirtækja, menntastofnana og heilbrigðisstofnana. Sum 

verkefnanna eru nú alfarið í höndum einkaaðila en einnig má finna fjölmörg dæmi 

um þjónustu sem einkaaðilar sinna með fjárframlögum frá hinu opinbera. Þannig 

eru þau stjórntæki sem notuð eru í opinberum rekstri orðin fjölbreyttari en áður og 

algengara er nú að notuð séu óbein stjórntæki eins og þjónustusamningar. Ekki er 

hægt að nota sömu nálgun við notkun allra stjórntækjanna (Kettl, 2001). Auk þess 

sem starfsumhverfi í opinberum rekstri hefur breyst hefur tiltrú sumra þeirra sem 

stunda nám í opinberri stjórnsýslu á opinberar stofnanir minnkað. Margir þeirra 

eru tortryggnir og telja að of mikið skrifræði ríki hjá hinu opinbera. Þannig eru 

þeir efins um að þeir komi einhverju góðu til leiðar með því að starfa hjá ríki eða 

sveitarfélögum. Margir velja sér starfsvettvang annars staðar en hjá hinu opinbera 

og starfa þess í stað hjá hálfopinberum stofnunum eða einkaaðilum. Sumir skólar 

hafa nú endurskoðað námskrár sínar til að bregðast við þessum breytingum. 

Námsgreinar þar sem fjallað er um starfsemi og rekstur stofnana sem ekki eru 

reknar í hagnaðarskyni og fyrirtækja á einkamarkaði hafa þannig fengið aukið 

vægi í þeim tilgangi að undirbúa nemendur betur til starfa á ýmsum sviðum 

atvinnulífsins þar sem opinberri þjónustu er sinnt. 

2.3 Meistaranám í opinberri stjórnsýslu á alþjóðaví su 

Samkvæmt meðlimalista IASIA samtakanna, International Association of Schools 

and Institutes of Administration hefur nám í opinberri stjórnsýslu náð allmikilli 

útbreiðslu á heimsvísu. Þess ber þó að geta að sumar stofnananna á listanum bjóða 

ekki upp á nám til MPA-gráðu en samkvæmt heimild í tölvuskeyti frá 
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framkvæmdastjóra samtakanna er MPA-nám í boði við allflestar þeirra. Í 

samtökunum eru 190 stofnanir og skólar. Listinn er vísbending um útbreiðslu 

náms í opinberri stjórnsýslu á alþjóðavísu þrátt fyrir að hann sé fjarri því tæmandi 

yfirlit yfir allar stofnanir og skóla sem bjóða upp á slíkt nám. 

 

Mynd 1: Fjöldi skóla/stofnana í IASIA eftir heimsálfum 

 
Heimild: Tölvupóstur frá Johannes Irschik framkvæmdastjóri IASIA samtakanna, 8. september 

2008. 

  

Á þessari öld hefur skólum og stofnunum sem bjóða upp á nám í opinberri 

stjórnsýslu fjölgað umtalsvert. Alþjóðavæðing í viðskiptum og aukin samskipti á 

milli austurs og vesturs skýra þá þróun meðal annars auk alþjóðavæðingar í 

menntamálum (Yang, 2005). Mörg ríki hafa endurskoðað ýmsa þætti í stjórnkerfi 

sínu sem og menntakerfi í því skyni að styrkja samkeppnishæfni sína. Kína er gott 

dæmi um slíkt ríki. Um 1980 hófu þarlend stjórnvöld endurskoðun á stjórnkerfi 

sínu (Tong og Straussmann, 2003). Ríkið var vaxandi viðskiptaveldi og um 

miðjan tíunda áratug síðustu aldar var hlutur þess í alþjóðaviðskiptum orðinn 

verulegur. Efnahagslegu umbæturnar, sem þá áttu sér stað í landinu, höfðu í för 

með sér nokkur alvarleg vandamál og fyrirtæki í ríkiseigu áttu í talsverðum 

erfiðleikum. Að athuguðu máli komust kínversk stjórnvöld að þeirri niðurstöðu að 

rætur vandans fælust meðal annars í skorti á samþættingu á milli stjórnunar 

ríkisins annarsvegar og markaðsdrifins og alþjóðavædds hagkerfis hinsvegar. 

Þessi staðreynd ýtti meðal annars undir það að hafinn var undirbúningur að MPA-
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námi í Kína. Það var svo í febrúar árið 2002 að fyrstu nemendurnir hófu námið. 

Við hönnun MPA-námsins í Kína var tekið mið af hefðum námsins í 

Bandaríkjunum. Árangurinn er námskrá sem að stærstum hluta inniheldur það 

sama og dæmigerð MPA-námskrá vestanhafs. Námskráin tekur þó einnig mið af 

menningu, sögu og ríkjandi gildum í Kína þar sem finna má námskeið um 

uppbyggingu sósíalismans og námskeið um pólitískar kenningar Marx og Dengs.  

 Alþjóðavæðing á ýmsum sviðum, þar með talin alþjóðavæðing 

meistaranáms í opinberri stjórnsýslu, hefur vakið upp ýmsar spurningar. Meðal 

þeirra er hvort og þá hvernig mögulegt sé að yfirfæra sérhæfða þekkingu á 

stjórnkerfi eins ríkis til annars og hvernig einstök ríki eigi að bregðast við 

alþjóðlegum viðmiðum (Yang, 2005). Ljóst er að einstök ríki geta tileinkað sér 

þekkingu og hefðir úr stjórnkerfum annarra ríkja en hvernig til tekst veltur fyrst 

og fremst á því hvernig viðkomandi ríki er undir það búið til að læra, breyta, 

aðlaga og skapa. Staðbundnir hættir eins og saga, menning og hefðir í stjórnun 

hafa mikil áhrif þar á. Hingað til hefur alþjóðavæðing meistaranáms í opinberri 

stjórnsýslu einkum einkennst af því að vestræn lönd hafa flutt þekkingu sína til 

þróunarlandanna. Þannig fellur þessi alþjóðavæðing inn í þekkt mynstur sem 

einkennist af ójafnræði þar sem síaukinna vestrænna áhrifa gætir í löndum þriðja 

heimsins en að sama skapi gætir áhrifa frá löndum þriðja heimsins ekki á 

Vesturlöndum í sama mæli. Undir þessum kringumstæðum ættu þróunarríkin að 

gefa vestrænni þekkingu á stjórnsýslu gaum og aðlaga alþjóðleg viðmið að 

aðstæðum heima fyrir. 

 Þrátt fyrir að MPA-nám í Kína sé nú rétt að slíta barnskónum er saga þess 

þar í landi lýsandi dæmi um vel heppnaða samþættingu nýrrar námsleiðar við 

ríkjandi hefðir (Yang, 2005). Annað dæmi um slíkt eru Bandaríkin. Við 

uppbyggingu stjórnkerfisins og menntakerfisins þar í landi á 18. og 19. öld horfðu 

menn einkum til ríkjandi hefða í Evrópu. Líkja má Bandaríkjum þess tíma við 

Kína nútímans sem nú tileinkar sér vestræn viðmið í síauknum mæli. 

Bandaríkjamenn voru staðráðnir í að byggja upp stjórn- og menntakerfi sem væri 

það besta sem völ er á. Í þeim tilgangi horfðu þeir einkum til Evrópu og tóku upp 

það besta þaðan sem þeir svo aðlöguðu að sínum þörfum. Árangurinn lét ekki á 

sér standa og urðu Bandaríkin leiðandi ríki í heimsmálum. Þeir buðu fyrstir upp á 

MPA-nám sem margar þjóðir heims hafa svo tekið upp frá þeim. Þannig hafa þeir 
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orðið leiðandi afl í menntun fyrir almannaþjónustu þrátt fyrir að rætur þjóðríkisins 

sem vestræn stjórnsýsla byggir á liggi í Evrópu en ekki Bandaríkjunum.  

Nú á dögum eru áberandi fréttir af miklum erfiðleikum í hagkerfum ríkja 

sem hafa verið leiðandi í heimsbúskapnum um langt skeið. Rætur erfiðleikanna 

má rekja til bandaríska hagkerfisins sem hefur raunar borið höfuð og herðar yfir 

önnur hagkerfi og verið leiðandi í alþjóðavæðingunni. Því má spyrja sig hvort 

sagan frá því um aldamótin 1900 þegar Bandaríkin voru um það bil að taka yfir 

forystuhlutverkið í heimsmálum sé nú í þann mund að endurtaka sig. 

Bandaríkjamenn tóku yfir forystuhlutverkið eftir að hafa tekið mið af ýmsum 

venjum og hefðum frá Evrópu og dregið lærdóm af þeim. Vesturlönd undir 

forystu Bandaríkjanna hafa verið leiðandi afl í heimsmálunum en vel er mögulegt 

að nú sé að verða breyting þar á og að tími Austurlanda undir forystu Kína sé nú 

að renna upp. Þannig má gera því skóna  að Austurlönd hafi farið rétt að og 

yfirfært og aðlagað þekkingu sína á vestrænum stjórnkerfum yfir á sín eigin 

stjórnkerfi. Þannig hafa þau nýtt og dregið lærdóm af þeirri þekkingu sem þegar 

var til staðar með þeim árangri að verða leiðandi í afl í stað þess að fylgja eftir 

straumum og stefnum.  

MPA-námið er einn þeirra þekkingarbrunna sem Bandaríkjamenn hafa 

flutt út um heiminn og hefur það verið þjóðum víða um heim gagnlegt tæki við 

endurskoðun stjórnkerfis síns. Slík endurskoðun hefur reynst mörgum nauðsynleg 

til að bæta samkeppnishæfi og taka upp nútímavæðingu. Það er meðal annars í 

ljósi þessarar staðreyndar sem nú verður fjallað sérstaklega um námið í 

Bandaríkjunum. Auk þess verða námi í opinberri stjórnsýslu í Evrópu og á Íslandi 

gerð sérstök skil. Ástæður þess að sérstaklega er fjallað um námið á þessum 

svæðum, aðrar en hér hefur verið greint frá, eru nokkrar. Í fyrsta lagi er vert að 

minna á að markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á hagnýtt gildi MPA-

námsins við Háskóla Íslands. Við skipulagningu og uppbyggingu þess var einkum 

horft til Bandaríkjanna og Evrópu (HÍ, Félagsvísindadeild, 2006). Í öðru lagi ber 

að nefna að rætur kenninga og hefða í opinberri stjórnsýslu, sem MPA-námið 

byggir á, liggja í Evrópu. Að lokum skal þess getið að Bandaríkjamenn eru 

frumkvöðlar í MPA-náminu. 
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2.3.1 Meistaranám í opinberri stjórnsýslu í Bandarí kjunum 

Vestanhafs þróaðist opinber stjórnsýsla frá stjórnmálafræði og lögfræði sem 

sjálfstæð fræðigrein á fyrsta áratug 20. aldarinnar (Henry, 1999, bls. 27 og 28). 

Samkvæmt heimild í tölvuskeyti frá Scott Talan, framkvæmdastjóra hjá 

NASPAA-samtökunum, þann 9. september 2008 buðu Bandaríkjamenn fyrstir 

þjóða upp á nám til meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu og er MPA-gráðan í afar 

miklum metum meðal þeirra sem henni hafa lokið sem og stjórnenda í opinbera 

geiranum vestanhafs (Henry, 1999, bls. 486). Framan af var í raun ekki til nein 

skilgreining á því hvernig nám í opinberri stjórnsýslu ætti að vera (Henry, 1995). 

Menn voru einnig tregir til að þróa staðla en gæðakröfur voru vart fyrir hendi þar 

sem talið var að slíkt myndi hafa slæm áhrif á frumkvæði og sköpunargáfu þeirra 

sem buðu upp á námið eða höfðu hug á að gera það.  

Þetta breyttist þó smám saman og árið 1970 varð merkur áfangi í sögu 

meistaranáms í opinberri stjórnsýslu í Bandaríkjunum er NASPAA-samtökin, 

National Society of Schools of Public Affairs and Administration voru stofnuð. 

Vilji manna til að skapa skilvirka staðla fyrir fagmenntun í opinbera geiranum 

skipti miklu máli við stofnun NASPAA (Breaux og Clynch, 2003). Fyrstu árin var 

forgangsverkefni NASPAA-samtakanna að veita aðildarskólunum þjónustu og 

tryggja hag þeirra. Samtökin lögðu meginkrafta sína í að berjast fyrir 

fjárveitingum til menntunar í opinberri stjórnsýslu og árið 1974 náðist mikilvægur 

áfangi í þeirri baráttu er Bandaríkjaþing samþykkti frumvarp þess efnis (Henry, 

1995). Batnandi fjárhagur NASPAA-samtakanna jók sjálfstæði þeirra smám 

saman þar til þau öðluðust fullt sjálfstæði árið 1977. Þegar búið var að tryggja 

auknar fjárveitingar til málaflokksins lögðu menn krafta sína í auknum mæli í að 

endurskoða gæðakröfur og gæðastaðla. Á ársfundi NASPAA, sem haldinn var í 

Colorado árið 1977, lagði staðlanefnd samtakanna fram tillögur þar sem lýst var 

hvernig sjálfsmat stofnana skyldi fara fram og að í kjölfarið myndi nefnd á vegum 

NASPAA heimsækja stofnanirnar og taka þær út. Útkoma sjálfsmatsins og 

heimsóknarinnar skyldu vera skoðaðar í samhengi við staðla og þannig myndi 

niðurstaðan leiða í ljós hvort ákveðið nám væri ,,innan rammans“. Ekki var orði 

vikið að viðurkenningu í tillögum staðlanefndarinnar. Miklar umræður og deilur 

urðu um tillögurnar en þær voru þó samþykktar. Það var svo árið 1980 sem 

samtökin byrjuðu að flokka námsleiðir. Í grunninn voru sömu staðlarnir notaðir 
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við þá vinnu og voru notaðir þegar samtökin hófu formlega að veita námsleiðum 

viðurkenningu skólaárið 1986-1987 (Cleary, 1990). Með samþykkt ársfundarins í 

Colorado árið 1977 voru línurnar lagðar fyrir stærsta verkefni samtakanna enn 

þann dag í dag. Það er að setja staðla og veita skólum viðurkenningu. Á heimasíðu 

NASPAA kemur fram að hlutverk samtakanna sé að bæta menntun og þjálfun 

fyrir opinbera geirann, jafnt innanlands sem á alþjóðavísu (Overview, e.d.). Það 

gera samtökin meðal annars með því að þróa staðla og hvetja til þróunar 

námskráa.  

Ótti manna við að flokkun námsins eftir gæðastöðlum, eins og gert er í 

viðurkenningarferli NASPAA-samtakanna, myndi leiða til einsleitara náms 

reyndist ástæðulaus samkvæmt niðurstöðum könnunar sem Cleary gerði sumarið 

1989 (Cleary, 1990). Sá galli er þó á könnun Clearys að hún er gerð skömmu eftir 

að farið var að veita skólum viðurkenningu og áhrif viðurkenningarferlisins því 

sennilega ekki komin fram að fullu. Einnig er vert að geta þess að í úrtaki Clearys 

voru bæði stofnanir sem hlotið höfðu viðurkenningu og þær sem ekki höfðu 

fengið hana þannig að könnunin leiddi ekki í ljós hvort námskrár stofnananna sem 

hlotið höfðu viðurkenningu væru einsleitari en hinna. Önnur rannsókn Breaux og 

Clynch (2003), sem byggist á gögnum frá árinu 2000, leitast hins vegar við að 

svara því hvort kjarnanámskrár námsleiðanna sem hlotið hafa viðurkenningu 

NASPAA séu líkar eða ólíkar í grunninn og gefur því mun sterkari vísbendingar 

um það hvort viðurkenningarferli NASPAA hafi í raun leitt til einsleitara náms. Í 

rannsókninni voru námskrár námsleiða sem hlotið höfðu viðurkenningu árin 

1993-2000 skoðaðar og var niðurstaðan sú að það væri ekki mikill munur á kjarna 

námskráa námsleiðanna sem hlotið höfðu viðurkenningu á þessu tímabili. Ekki 

var skoðaður munur á valhluta námskránna. Þannig virðast gæðastaðlar NASPAA 

hafa náð tilgangi sínum. Viðurkenndir skólar veita sömu kjarnamenntun. Fyrir 

vikið ætti menntun frá viðurkenndum skóla að tryggja hagsmunaaðilum, svo sem 

nemendum, vinnuveitendum og notendum almannaþjónustu ákveðinn gæðastaðal. 

Þess ber þó að geta að höfundi er ekki kunnugt um samanburðarrannsókn við 

rannsókn Breaux og Clynch þar sem kjarnanámskrár skóla, sem ekki hafa hlotið 

viðurkenningu, eru bornar saman við viðurkenndar námskrár. Því er ekki ljóst 

hvort viðurkenningin sem slík beini innihaldi námskráa í ákveðinn farveg eða 

hvort aðrir þættir koma þar til.  
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 Vestanhafs hafa fjölmargar kannanir verið gerðar meðal fyrrverandi 

nemenda og opinberra starfsmanna á MPA-námi í því skyni að leggja mat á gæði 

þess. The Evergreen State College og The University of Akron könnuðu 

væntingar opinberra starfsmanna til námsins (King, 1999). Þar kom fram að þeir 

töldu námið ekki of fræðilegt en vildu gjarna að meiri áhersla væri lögð á að 

nemendur tileinki sér að nota fræðin í starfi. Þannig væri bilið milli námsins og 

vinnuumhverfisins brúað. Þar sem viðfangsefnin breytast mjög hratt í heimi 

nútímans er krafan ekki sú að nemendur komi fullmótaðir úr námi og viti 

nákvæmlega hvernig á að leysa tiltekin viðfangsefni heldur vilja stjórnendur að 

þeir séu skapandi, sýni frumkvæði og hugsi út fyrir rammann. Í annarri könnun, 

sem gerð var við University of South Dakota, voru fyrrverandi nemendur spurðir 

um hvaða þætti námsins þeir teldu gagnlegasta þegar út á vinnumarkaðinn er 

komið (Card og Fairholm, 2007). Í heildina töldu nemendurnir gagnlegast að hafa 

fengið þjálfun og kennslu í leiðtogahæfni og innri samskiptum stofnunar. Sem 

dæmi um þetta má nefna þjálfun í munnlegri tjáningu, verkefnalausnum og 

siðfræði. Þjálfun í ýmsum þáttum stjórnunar var talin næst mikilvægust, til dæmis 

fjármálastjórnun og mannauðsstjórnun. Síst mikilvæg var talin þjálfun 

rannsóknarhæfni og aðferða, til dæmis tölfræði. Í könnun, sem Mary Tschirhart 

gerði árið 1998, kom fram að stjórnendur stofnana, sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni, telja að starfsmenn kjósi mýkri stjórnunarstíl (Card og Fairholm, 

2007). Með mjúkum stjórnunarstíl er hér átt við að yfirmaðurinn sé 

hæfileikaríkur, áætlanir séu gerðar fram í tímann, siðareglur séu í heiðri hafðar, 

fundastjórnun sé árangursrík og að sköpunargáfan fái að njóta sín. 

 Niðurstöður margra kannanna sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum 

benda þannig til að eigi MPA-námið að nýtast nemendum og samfélaginu sem 

best beri að leggja mesta áherslu á þjálfun leiðtogahæfni og sköpunargáfu og 

leggja kapp á að efla siðferðisvitund nemenda. Því næst beri að leggja áherslu á að 

þjálfa nemendur í að leysa ýmis hagnýt verkefni eins og innan fjármálastjórnunar, 

stefnumörkunar og áætlanagerðar. Minnsta áherslu eigi að leggja á að þjálfa hæfni 

nemenda í rannsóknaraðferðum.  

Þróun námsins hefur tekið mið af þessu. Til að byrja miðuðust 

námskrárnar ekki endilega við sérstöðu opinbera geirans og voru margar hverjar 

frekar rýrar. Námið var gjarna hýst innan stjórnmálafræðideilda viðkomandi skóla 

(Henry, 1995). Nú eru námskrárnar hins vegar þverfaglegri í grunninn með 
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möguleika á sérhæfingu á fleiri sviðum auk þess sem algengara er að kennt sé 

innan sérstakra stjórnsýsluskóla eða deilda. Niðurstöður könnunar sem Cleary 

framkvæmdi árið 1989 leiddi í ljós að staðsetning námsleiðarinnar innan einstakra 

stofnana færi þó eftir fjölda nemenda og fjölda kennslustunda (Cleary, 1990). 

Skólum sem bjóða upp á nám í opinberri stjórnsýslu á meistarastigi í 

Bandaríkjunum hefur stöðugt fjölgað. Árið 1960 voru þeir um 100 (Henry, 1995) 

en nú eru um 265 stofnanir, sem bjóða upp á nám í opinberri stjórnsýslu á 

meistarastigi, aðilar að NASPAA samkvæmt heimild frá Scott Talan, 

framkvæmdastjóra hjá NASPAA. 

2.3.2 Meistaranám í opinberri stjórnsýslu í Evrópu 

Evrópa er sú heimsálfa, ásamt Norður-Ameríku, þar sem meistaranám í opinberri 

stjórnsýslu hefur náð hvað mestri útbreiðslu enda liggja rætur vestrænnar 

stjórnskipunar og nútímalýðræðis í Evrópu.  

 Þrátt fyrir ítarlega leit fann höfundur ekki tæmandi lista yfir skóla í Evrópu 

sem bjóða upp á nám í opinberri stjórnsýslu. Félagatal EPAN-samtakanna, 

European Public Administration Network er þó góð vísbending um útbreiðslu 

námsins í Evrópu sem og meðlimalisti IASIA sem þegar hefur verið gerð grein 

fyrir. Í félagatali EPAN má finna 120 skóla eða stofnanir sem kenna 

stjórnsýslufræði og dreifast þær vítt og breitt um Evrópu (List of EPAN members, 

e.d.). Eftirfarandi mynd sýnir hvernig meðlimir EPAN-samtakanna skiptast eftir 

löndum:  

Mynd 2: Fjöldi skóla/stofnana í Evrópu í EPAN 

Heimild: List of EPAN members, e.d. 
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Auk EPAN-samtakanna er vert að geta annarra evrópskra samtaka. Þau 

eru hliðstæð amerísku NASPAA-samtökunum og nefnast European Association 

for Public Administration Accreditation, EAPAA. Aðalhlutverk þeirra, eins og 

nafnið gefur til kynna, er hið sama og hjá NASPAA, að veita einstökum 

námsleiðum í opinberri stjórnsýslu viðurkenningu. Í undirbúningshóp fyrir 

stofnun samtakanna sat meðal annars prófessor Charles Wise, þáverandi forseti 

NASPAA (History, e.d.). Samtökin voru stofnuð síðla árs 1999 en á þriðja 

aðalfundi samtakanna í júní 2002 fengu fyrstu tvær námsleiðirnar viðurkenningu. 

Í dag eru 42 skólar eða stofnanir meðlimir í EAPAA (Members, e.d.) og hafa 

samtökin viðurkennt 26 námsleiðir þar af eru 16 sem leiða til MPA-gráðu 

(Accredited programmes, e.d.). 

 Þrátt fyrir að Evrópubúar hafi haft gæðastaðla og viðurkenningarferli 

NASPAA til hliðsjónar við mótun viðurkenningarferlis fyrir Evrópu ber að hafa í 

huga að því fer fjarri að hægt sé að líkja baklandi meistaranáms í opinberri 

stjórnsýslu í Bandaríkjunum við bakland sambærilegs náms í Evrópu. Slíkt væri 

mikil einföldun. Bandaríkin hafa ætið lotið einni yfirstjórn en Evrópa skiptist í 

mörg sjálfstæð ríki sem hvert og eitt hefur sína stjórn. Þannig er menningarlegur 

fjölbreytileiki ríkja Evrópu mun meiri. Auk þessa var Evrópa í raun klofin í tvennt 

um langt skeið 20. aldarinnar. Frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar árið 1945 til 

loka kalda stríðsins árið 1991 skiptist Evrópa í tvær blokkir, Austur- og Vestur-

Evrópu. Táknrænt séð skipti ,,járntjaldið“ Evrópu í þessar blokkir (Judt, 2005). 

Ríkin beggja vegna járntjaldsins þróuðu sín eigin hagkerfi og hernaðarbandalög. 

Rússland hafði afgerandi áhrif á ríkin austan megin en ríkin vestan megin fylktu 

sér um bandalög eins og NATO og Evrópubandalagið jafnframt því sem 

Bandaríkin höfðu mikil áhrif á þróun mála í Vestur-Evrópu á tímum kalda 

stríðsins. Við fall járntjaldsins þurftu ríki Austur- og Vestur-Evrópu, sem áður 

höfðu í raun tilheyrt tveimur aðskildum heimum, nú skyndilega að samræma 

sjónarmið sín og markmið. Þannig eru einkenni opinberrar stjórnsýslu sem 

fræðigreinar óljósari og breytilegri á milli ríkja í Evrópu en í Bandaríkjunum 

(Hajnal, 2003). Ekki nóg með það, heldur eru viðteknar venjur í háskólum í 

Evrópu ekki þær sömu í öllum ríkjum álfunnar. Hajnal (2003) leitaðist við að 

svara því hver væru einkenni og innihald námsleiða í opinberri stjórnsýslu í 

Evrópu. Rannsókn hans bendir til að tvær stórar breytingar eigi sér nú stað í 

menntunarmálum opinberrar stjórnsýslu í álfunni. Í fyrsta lagi að í Vestur- og 
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Suður-Evrópu sé nú hin hefðbundna áhersla á skrifræði og á hina lagalegu hlið 

smám saman að víkja fyrir áherslum á þverfaglega stjórnsýslu með áherslu á 

almenning og pólitík. Í öðru lagi virðist sem hin nýfrjálsu ríki Austur-Evrópu séu 

nú óðum að flytja áhersluna frá skrifræði og lögum yfir á fyrirtækjahliðina. Þetta 

er afar áhugaverð þróun sem fróðlegt verður að fylgjast með. 

2.3.3 Meistaranám í opinberri stjórnsýslu á Íslandi  

Nám í opinberri stjórnsýslu er fremur nýtt af nálinni hér á landi. Opinberi geirinn 

á Íslandi fór ekki varhluta af því nýja hugarfari sem fylgdi nýskipan í ríkisrekstri 

sem var einkennandi fyrir 10. áratug síðustu aldar. Hér á landi var boltanum 

kastað árið 1993 er ríkisstjórnin kynnti nýjar áherslur í ríkisrekstrinum (Ómar H. 

Kristmundsson, 2002, bls. 2). Megináherslan var á að hægja á vexti hins opinbera 

með því að endurskoða ríkisreksturinn í heild sinni og minnka umfang hans þar 

sem því var við komið. Þannig átti að tryggja hagkvæmni og skilvirkni í 

opinberum rekstri. Með auknum kröfum um bættan árangur, sem nýskipan í 

ríkisrekstri fól í sér, skapaðist þörf fyrir vettvang þar sem stjórnendur og annað 

starfsfólk við verkefni fyrir ríki eða sveitarfélög gat komið saman og bætt við 

þekkingu sína og hæfni til að vera betur í stakk búið til að mæta nýjum og 

krefjandi verkefnum. 

 Háskóli Íslands, ásamt Endurmenntunarstofnun skólans, hefur verið í 

fararbroddi þegar kemur að námsframboði sem sniðið er að þörfum opinberra 

starfsmanna á Íslandi. Árið 1998 bauð Endurmenntun Háskóla Íslands fyrst upp 

15 eininga nám í opinberri stjórnsýslu. Samkvæmt heimild Rögnu Haraldsdóttur, 

verkefnisstjóra hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, í tölvuskeyti dagsettu 24. 

október 2008, hófu stofnunin og Fjármálaráðuneytið samstarf um sérnámskeið 

fyrir ríkisstarfsmenn nokkru síðar, eða árið 2003, og hafa fjölmargir opinberir 

starfsmenn sótt námskeið á þeim fimm árum sem liðin eru frá upphafi 

samstarfsins. Námskeiðin eru af ýmsu tagi og miðast við þarfir ríkisstarfsmanna 

hverju sinni enda er markmiðið með framboðinu að bjóða opinberum 

starfsmönnum stutt hagnýt námskeið sem nýtast beint í starfi og snúa að opinberu 

starfsumhverfi. 

Fyrst var boðið upp á meistaranám í opinberri stjórnsýslu við HÍ árið 1997 

þegar hafin var kennsla til MA-gráðu í opinberri stefnumótun og stjórnsýslu. Árið 

2001 hófst svo kennsla til MPA-gráðu og árið eftir brautskráði skólinn þrjá 
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nemendur með gráðuna, samkvæmt skriflegu svari verkefnisstjóra 

stjórnmálafræðideildar HÍ, Elvu Ellertsdóttur, við fyrirspurn höfundar þann 21. 

júlí 2008. Námið er hýst innan stjórnmálafræðideildar skólans. Námið hefur 

þróast mikið frá upphafi til dagsins í dag. Mikilvægur áfangi í sögu þess varð um 

mitt árið 2002 er Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála var stofnsett (Stofnun 

stjórnsýslufræða og stjórnmála, 2003). Önnur aðaláherslan í starfi stofnunarinnar 

frá upphafi hefur verið að efla meistaranám í opinberri stjórnsýslu við HÍ og 

stuðla að þróun hagnýtra námskeiða og rannsókna á sviði stjórnsýslufræða. Fyrsta 

verkefni stofnunarinnar í þá veru var að taka þátt í endurskipulagningu MPA-

námsins. Fram til ársins 2003 var einungis tekið inn í námið annað hvert ár en 

skólaárið 2002-2003 var það endurskipulagt frá grunni og hófst það með nýju 

sniði haustið 2003. Þá var grunnurinn lagður að núverandi skipulagi þess, þar sem 

náminu er í grófum dráttum skipt í 4 hluta; skyldunámskeið, valnámskeið, 

lokaverkefni og svo er gerð ákveðin krafa um starfsreynslu eða starfsþjálfun. Mest 

áhersla er lögð á að þjálfa færni nemenda á eftirfarandi sviðum: í greiningu 

viðfangsefna, stjórnun og rekstri, forystu og að lokum lagaumhverfi hins opinbera 

(HÍ, félagsvísindasvið, 2008). Nám það sem boðið er upp á við Háskóla Íslands er 

stjórnendamiðað og þá frekar hannað fyrir fólk með starfsreynslu. Það er skipulagt 

með hliðsjón af gæðastöðlum NASPAA en ber einnig svipmót evrópskrar hefðar í 

stjórnsýslunámi. Námið tekur þó fyrst og fremst mið af íslensku samfélagi og má 

þar nefna löggjöf, skipulag og pólitískar hefðir innan íslensku stjórnsýslunnar. 

Nemendur sem teknir eru inn í námið þurfa að hafa lokið fyrstu háskólagráðu með 

fyrstu einkunn að öðru jöfnu. 

Samkvæmt rafrænu svari Kolbrúnar Eggertsdóttur, deildarstjóra á 

félagsvísindasviði HÍ, við fyrirspurn höfundar, dagsettu 27. október 2008, voru 

það aðallega stjórnendur af ýmsum sviðum sem sóttu námið til að byrja með. 

Fyrsta árið voru umsóknir yfir hundrað en nú berast um fjörutíu umsóknir á ári. 

Þannig telur Kolbrún að búið sé að taka kúfinn af þeirri uppsöfnuðu þörf sem var 

fyrir hendi fyrir nám af þessu tagi. Tilfinning Kolbrúnar er sú að nemahópurinn sé 

að breytast og yngra fólk sem kemur beint úr öðru háskólanámi sé að koma inn í 

auknum mæli. Þannig skapast aukin þörf fyrir pláss fyrir nema í starfsþjálfun. 

Stjórnendur ráðuneyta hafa nú flestir lokið náminu og nú eru aðrir starfsmenn en 

stjórnendur komnir í það. Að lokum er það tilfinning Kolbrúnar að námið sé orðið 

svo til ómissandi þáttur fyrir þá sem ætla sér frama innan opinbera geirans. 
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Með nýju námsskipulagi haustið 2003 fjölgaði nemum í meistaranámi í 

opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands gríðarlega. Árið 2002 lögðu 14 manns 

stund á námið en árið 2003 voru þeir orðnir 148 (Stofnun stjórnsýslufræða og 

stjórnmála, 2007). Nemendum fjölgaði svo smám saman uns fjöldinn hélst 

stöðugur milli áranna 2006 og 2007 er 199 nemendur voru skráðir í námið. Þegar 

tölur yfir fjölda nemenda eru skoðaðar er vert að hafa í huga að flestir þeirra 

stunda nám með starfi og eru því í hlutanámi. 

 

Mynd 3: Fjöldi meistaranema í opinberri stjórnsýslu árin 2002 til 2007 

 

Heimild: Ársskýrsla Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála, 2007. 

 

Þrátt fyrir góða aðsókn að náminu hafa forsvarsmenn þess verið vel 

vakandi fyrir því að samkeppni um nemendur fer stöðugt harðnandi. Námið hefur 

verið í stöðugri þróun og árið 2007 var byrjað á umfangsmiklu þróunarverkefni 

þar sem megininntakið var að fá aðrar deildir og skorir Háskólans til samstarfs 

þannig að unnt væri að veita nemendum aukna möguleika til sérhæfingar á 

tilteknum fagsviðum opinberrar stjórnsýslu. Þessi vinna gekk vel og frá og með 

kennsluárinu 2008-2009 er nemendum boðið að sérhæfa sig á einu af ellefu 

fagsviðum sem í boði eru (HÍ, félagsvísindasvið, 2008). Nýja námskráin felur það 

meðal annars í sér að skyldunámskeið eru nú sjö í stað fimm áður og hefur vægi 

starfsþjálfunar minnkað að sama skapi. Meiri áhersla er nú lögð á fræðilega 

þáttinn með nýju skyldunámskeiðunum en þau fjalla um rannsóknir og 
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rannsóknaraðferðir í félagsvísindum og greiningu tölfræðilegra gagna þar sem 

fjallað er um lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. Samkvæmt skriflegu svari 

Kolbrúnar Eggertsdóttur var aðsókn í námið svipuð haustið 2008 og verið hefur. 

Til lengri tíma litið er þó hugsanlegt að skipulagsbreytingin skili nýnemum sem 

annars hefðu ekki sótt í námið.  

Nemendur í MPA-námi við HÍ geta sótt um styrki til að taka hluta námsins 

erlendis. Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála hefur frá upphafi lagt áherslu á 

skapa tengsl við skóla erlendis sem bjóða upp á MPA-nám. Samkvæmt heimild í 

tölvuskeyti frá Margréti Björnsdóttur, forstöðumanni stofnunarinnar, dagsett 2. 

desember 2008, eru nemendur í opinberri stjórnsýslu hvattir til að nýta 

möguleikana sem eru á því að taka hluta námsins erlendis. Háskóli Íslands er með 

samstarfssamninga við fjölmarga erlendra háskóla, en í þeim geta innritaðir 

nemendur í HÍ tekið hluta af námi sínu. Nemendur í opinberri stjórnsýslu hafa í 

þessu skyni meðal annars farið til Belgíu, Norðurlandanna, Nýja-Sjálands og 

Ástralíu. Nemendur geta fengið ráðgjöf þar að lútandi hjá Stofnun 

stjórnsýslufræða og stjórnmála og síðan sótt um styrki fyrir námsdvölina í 

Nordplus og Erasmus styrkjaáætlununum. Einnig geta nemendur tekið 

starfsþjálfunarhluta námsins erlendis og fengið til þess styrki úr ERASMUS-

áætluninni (áður Leonardo). Á meðan einungis var um Leonardo styrki til 

starfsnáms að ræða sótti Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála um styrki fyrir 

MPA-nema fyrir ferðum og uppihaldi í þrjá mánuði og tók við nemendum á móti 

frá viðkomandi löndum. Íslenskir nemar fóru á þessum styrkjum meðal annars til 

Þýskalands, Litháen, Eistlands og Spánar. Háskóli Íslands er með ERASMUS-

samstarfssamninga við rúmlega 290 evrópska háskóla og þar að auki í Nordplus-

samstarfi við flesta háskóla á Norðurlöndunum. Samstarfsháskólar utan Evrópu 

eru 63.  

Boðið hefur verið upp á fjarnám í opinberri stjórnsýslu  og hefur 

nemendum af landsbyggðinni staðið til boða að taka tvö til þrjú námskeið á 

misseri í fjarnámi. Fjarnámið hefur hingað til einkum verið miðað við að 

nemendur geti lokið diplómaprófi með því. Fjarnámið hefur verið liður í 

starfssemi Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála frá upphafi og hefur hún séð 

um þann þátt í samstarfi við Kennslumiðstöð Háskóla Íslands. Árið 2004 

stunduðu um 20 til 25 nemendur fjarnám víðs vegar um landið og einn frá Svíþjóð 

(Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála, 2004). Það ár var boðið upp á sex 
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námskeið í fjarnámi yfir skólaárið. Árið 2007 hafði nemendum í fjarnámi fjölgað 

talsvert en það ár lögðu 40 nemendur víðsvegar um landið og erlendis stund á 

fjarnám í opinberri stjórnsýslu við HÍ (Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála, 

2007).  

 Fyrsta brautskráning úr MPA-náminu var í júní 2002. Síðan þá hafa 76 

nemendur brautskrást með MPA-gráðu og 69 með diplómagráðu. Af þeim sem 

útskrifuðust með diplómagráðu hafa fimm nú einnig útskrifast með MPA-gráðu. 

 

Hér hefur verið fjallað um opinbera stjórnsýslu sem fræðigrein og uppgang 

greinarinnar í hinu akademíska umhverfi. Undanfarinn áratug hefur skólum og 

stofnunum, sem bjóða upp á nám í opinberri stjórnsýslu, fjölgað mikið. Á 

uppgangstímum er mikilvægt að staldra við og meta stöðuna. Það á við um 

uppgang opinberrar stjórnsýslu sem fræðigreinar sem aðra þætti þjóðlífsins. Ef 

viðhalda á gæðum og stöðlum og vinna að áframhaldandi þróun er mikilvægt að 

meta námið reglulega og vinna að endurbótum út frá matsniðurstöðum. Til eru 

ýmsar leiðir við að meta námið en í næsta kafla verður fjallað um þessar leiðir og 

kostir og gallar hverrar fyrir sig metnir.  
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3 Aðferðir við að meta gæði MPA-náms 

Hægt er að fara ýmsar leiðir og beita ýmsum aðferðum þegar leggja skal mat á 

gæði meistaranáms í opinberri stjórnsýslu. Mikið hefur verið skrifað um aðferðir 

til að nálgast viðfangsefnið en reynslan hefur sýnt að það er afar erfitt að þróa 

fullkomna mælikvarða sem ná yfir öll svið MPA-náms, eins flókið nám og það er 

(Williams, 2002). Því ættu þeir sem fást við að leggja mat á einstakar námsleiðir 

MPA-námsins að sætta sig við að nota einfaldari mælikvarða. Margar gildar 

ástæður eru fyrir því, til dæmis að ekki er tryggt að áreiðanlegri mælingar fáist þó 

að flóknari mælikvarðar séu notaðir. Það er allt í senn mjög erfitt, dýrt og 

tímafrekt að ætla sér að nota fullkomna mælikvarða í þessum tilgangi og ekki er 

víst að þeir séu fyrir hendi.  

Hér á eftir verður stuttlega gerð grein fyrir þremur aðferðum við að leggja 

mat á MPA-nám og fjallað um kosti þeirra og galla. Að því loknu verður greint frá 

gæðastöðlum NASPAA-samtakanna í stuttu máli. Að lokum verður gerð grein 

fyrir þeirri aðferð sem höfundur valdi til að leggja mat á MPA-námið við HÍ, 

ásamt rökstuðningi.  

3.1 Þrjár aðferðir við að meta MPA-nám 

Árið 1989 skrifaði Edwards T. Jennings grein í Public Administration Review þar 

sem hann gerði grein fyrir nokkrum aðferðum við að meta gæða MPA-náms sem 

og mismunandi nálgunum þeirra (Jennings 1989). Aðferðum þessum má skipta í 

þrjá flokka eftir því hvaða þáttur í starfssemi skólans það er sem er í brennidepli. Í 

þeirri sem fyrst er gerð grein fyrir er rannsóknavirkni skólans sett í forgrunn til að 

meta gæði námsins, því næst eru aðföngin í brennidepli og að lokum er það 

árangurinn sjálfur sem kastljósinu er beint að.  

3.1.1 Gæði metin út frá rannsóknavirkni 

Ein leið til að meta gæði háskóla eða einstakra námsleiða er að skoða 

rannsóknavirkni en framúrskarandi rannsóknir eru einmitt fyrsta aðalmarkmið 

sem Háskóli Íslands hefur sett sér í stefnu sinni til að vinna að því 

langtímamarkmiði sínu að verða meðal 100 bestu háskóla heims (HÍ, 2006).  
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3.1.2  Gæði metin út frá aðföngum 

Í stað þess að leggja aðaláhersluna á rannsóknavirknina við að meta gæði náms er 

hægt að færa hana yfir á aðföngin. Með aðföngum er hér átt við námskrána. 

Jennings (1989) fjallar um tvær nálganir við að meta gæði út frá aðföngum, það er 

staðlanálgunina og samanburðanálgunina. 

Þegar staðlanálgunin er notuð við að meta gæði náms er námskráin gjarna 

metin út frá fyrirfram skilgreindum gæðastöðlum. Sú staðreynd að tiltekið nám 

hafi hlotið ákveðna viðurkenningu og uppfylli þar með vissa gæðastaðla getur 

vissulega verið mælikvarði á gæði þess en einnig ber að hafa í huga að 

árangurinn, það er að segja hvernig nemendurnir koma úr námi, er ekki síður 

mikilvægur þegar meta skal gæði náms. Tengslin milli aðfanga og árangurs eru 

alls ekki alltaf ljós og í raun er oft lítið samhengi þarna á milli. Þannig er ekki 

alltaf ljóst hvort nemendur sem ljúka MPA-námi þar sem námskráin uppfyllir 

vissa gæðastaðla séu betur undir það búnir að starfa innan opinbera geirans eða 

við verkefni sem tengjast honum heldur en nemendur sem koma úr námi sem 

uppfyllir ekki þessa staðla. Að öðru jöfnu er ekki ljóst hvort nemendur úr fyrri 

hópnum eru líklegri til að verða betri starfsmenn en hinir síðarnefndu. Þannig eru 

megin vankantar á því að meta gæði námsins út frá stöðluðum aðföngum þeir að 

þá er námskráin í brennidepli. Árangurinn, þ.e.a.s. nemendurnir sjálfir, er ekki 

metinn, til dæmis hvað þeir í raun læra eða tileinka sér í náminu, hvaða 

hæfileikum þeir eru gæddir að námi loknu eða að hvaða marki þeir hafa þróast á 

leið sinni í gegnum námið.  

Önnur leið til að meta gæði náms út frá aðföngum er að bera námskrána 

saman við námskrá annars/annarra skóla sem eru í miklum metum. Þó að þessi 

aðferð kunni að vera gagnleg í einhverjum tilvikum er hún ekki síður varasöm. 

Það eru ekki endilega alltaf gæði námsins sem auka hróður skólanna. Til dæmis 

hefur stærð skólans þar talsverð áhrif og margt bendir til að litlir skólar sem bjóða 

upp á mjög gott nám eigi erfitt með að byggja upp orðspor á grundvelli gæða. 

Takmarkanir staðlanálgunarinnar og samanburðarnálgunarinnar eru þær að 

báðar aðferðirnar draga einungis að litlu leyti fram það sem er gott eða slæmt við 

einstakar námskrár og hvað hægt er að gera til að bæta gæði námsins. Auk þessa 

mæla þær ekki hæfni og færni nemandans að námi loknu til að takast á við ýmis 
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verkefni í starfi. Þannig er ekki lagt mat á hvað nemendur læra í raun og veru í 

náminu né hvaða hæfileikum þeir eru búnir þegar þeir útskrifast. 

3.1.3 Gæði metin út frá árangri 

Til að bregðast við vanköntunum sem eru á því að meta gæði náms með aðföngin 

í brennidepli er mögulegt að flytja áhersluna frá aðföngum yfir á árangurinn 

(Jennings, 1989). Þannig er áherslan á nemendurna og á að meta þá þekkingu og 

hæfni sem þeir búa yfir að námi loknu. 

Þegar aðferðin er notuð verður að taka tillit til þeirrar staðreyndar að 

nemendur hefja nám með fjölbreyttan bakgrunn og við upphaf náms er þekking, 

hæfni og gildismat og hæfni þeirra afar misjafnt. Þannig er nauðsynlegt að búið sé 

að skilgreina þá þekkingu, gildismat og hæfni sem ætlast er til að nemendur búi 

yfir við námslok þegar leggja á mat á gæði náms með árangurinn í brennidepli. 

Að því loknu er nauðsynlegt að setja niður hvernig mæla eigi þessa þætti. 

Mikilvægt er að hafa í huga að erfitt getur verið að greina á milli þess sem hefur 

áhrif á þekkinguna sem nemendur öðlast í náminu sjálfu og áhrifanna sem þeir 

verða fyrir annars staðar, til dæmis á vinnustað. Jennings (1989) nefnir þrjár 

nálganir við að meta gæði námsins með nemandann í brennidepli. Það er 

gildisaukningarnálgunina, starfsframanálgunina og áhrifanálgunina. Hér á eftir 

verður gerð grein fyrir þessum nálgunum. 

Gildisaukningarnálgunin gerir ráð fyrir því að nemendur breytist á ýmsan 

hátt og bæti við þekkingu sína á leið sinni í gegnum námið. Sé þessi nálgun notuð 

til að meta gæða námsins er lögð áhersla á að skoða hversu vel náminu tekst til 

við að miðla þekkingu og þróa starfsgetu nemenda. Þannig er mælt hver sé 

þekking, gildismat og hæfni fyrrverandi nemenda. Þessi nálgun er gagnlegust 

þeim sem skipuleggja námið og hefur mesta þýðingu fyrir þá. 

Með starfsframanálguninni er lögð áhersla á að skoða hvort námið hefur 

áhrif á starfsframa þeirra sem því ljúka. Hægt er að framkvæma þessa nálgun með 

því að ná til útskrifaðra en það er erfiðara að tengja velgengni í starfi við þá 

reynslu sem fékkst í náminu. Þannig gefa upplýsingar um starfsframa að námi 

loknu aðeins vísbendingar um gæði námsins. 

Þegar nálgast á námsgæðamat með því að nota áhrifanálgunina er einkum 

skoðað hvaða áhrif þeir sem ljúka náminu hafa á vinnustað sinn og opinbera 

þjónustu. Með þessari nálgun er ekki einungis skoðað hvaða áhrif námið hefur á 
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einstaklinginn heldur einnig hvaða þýðingu námið hefur á einstakar stofnanir og í 

víðara samhengi, samfélagið. MPA-námsleiðir eiga það sameiginlegt að markmið 

þeirra er að undirbúa nemendur sína fyrir að vera leiðtogar í opinbera geiranum. 

Því er mikilvægt að meta gæði náms út frá þessari nálgun en þó getur verið erfitt 

að mæla þennan þátt. 

3.2 Gæðastaðlar NASPAA-samtakanna 

Gæðastaðlar NASPAA eru eitt þeirra tækja sem samtökin hafa til að meta gæði 

einstakra námsleiða og hvort þær séu þess verðugar að hljóta viðurkenningu 

samtakanna. Staðlarnir hafa verið alllengi í þróun og mótun. Hér á eftir verður 

gerð grein fyrir forsendum viðurkenningar á MPA-námi vestanhafs í örstuttu máli 

sem og gæðastöðlum samtakanna. Í grunninn er viðurkenningarferlið 

stefnumiðað, með öðrum orðum er gert ráð fyrir að hver og ein stofnun, sem 

sækist eftir viðurkenningu, hafi svigrúm til að móta sína eigin stefnu (Barth, 

2002). 

3.2.1 Forsendur viðurkenningar 

Ein af grunnforsenum þess að skóli eða stofnun fái viðurkenningu NASPAA er að 

fram komi hvernig námskrá stofnunin vill hafa, hvar áherslan varðandi innihaldið 

liggur, og hvernig skuli miðla námskránni og þróa hana (Roberts, 2001). Sækist 

stofnun eftir viðurkenningu þarf hún að geta sýnt fram á að hún hafi markað sér 

skýra stefnu um námið og að innri og ytri umgjörð þess styðji við stefnuna. 

Viðurkenningin sjálf veltur svo á því hversu vel stofnuninni gengur við að fylgja 

eigin stefnu. Í viðmiðum sem fylgja stöðlunum koma aftur og aftur fyrir orð eins 

og ,,sveigjanleiki“ og ,,frumkvæði“. Þessu orðalagi er ætlað að hvetja 

námskrárhönnuði til að hugsa á skapandi hátt og búa til námskrá sem mætir 

þörfum einstakra landsvæða eða nemahópa (Barth, 2002).  

Í drögum að gæðastöðlum NASPAA fyrir árið 2009 kemur meðal annars 

fram að aðalmarkmið sérhverrar stofnunar eða skóla eigi að samanstanda af því að 

veita faglega menntun og að undirbúa nemendur til starfa innan almannaþjónustu. 

Einnig er tiltekið að að öðru jöfnu skuli námstíminn að vera tvö skólaár 

(Standards 2009, draft, 2008). Tilteknir eru sjö staðlar sem námsleiðir þurfa að 

uppfylla til að hljóta viðurkenningu samtakanna. Hér á eftir verður gerð grein fyrir 

þessum sjö stöðlum í örstuttu máli. 
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3.2.2 Staðlarnir sjö 

1. Stefna 

• Námsleið skal hafa skýra stefnu þar sem meðal annars kemur fram 

tilgangur og gildi hennar. 

2. Stjórnskipulag skal vera í samræmi við stefnu 

• Innri uppbygging stjórnsýslu skal vera í samræmi við stefnu og 

markmið. 

• Akademískir starfsmenn skulu hafa viðeigandi áhrif á stjórn og 

útfærslu námsleiðar.  

3. Aðföng skulu vera í samræmi við stefnu 

• Námsleið skal hafa nægt fjármagn og önnur áþreifanleg aðföng 

sem styður við stefnuna. 

4. Upplýsingar skulu vera í samræmi við stefnu 

• Nægar upplýsingar skulu vera fyrir hendi til hagsmunaaðila til að 

tryggja gagnsæi. 

5. Þjónusta við nemendur skal vera í samræmi við stefnu 

• Vel skilgreind inntökuskilyrði skulu vera fyrir hendi. 

• Gæta skal að því að nemendur fái nægan stuðning, til dæmis 

ráðgjöf varðandi valnámskeið og starfsmöguleika að námi loknu. 

Kapp skal lagt á að skapa andrúmsloft sem stuðlar að því að 

nemendur þróist í starfi innan almannaþjónustunnar.  

6. Námsefni skal vera í samræmi við stefnu 

Námsefni sem tekur mið af stefnunni og almennum gildum í 

almannaþjónustu myndar grunn námskrár. 

• Almennar kröfur sem námskráin tekur mið af skal þjálfa hæfni 

nemenda á fjórum sviðum: 

� Stjórnun opinberra stofnana. 

� Þátttöku og miðlun við opinbera stefnumótun. 

� Greiningu, sköpun, gagnrýnni hugsun, úrlausn vandamála og 

ákvarðanatöku. 

� Gagnkvæmum samskiptum í ólíkum hópum og við ólíkar 

aðstæður. 
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• Tilgreina skal sérstakar hæfniskröfur í stefnu sem tekið er mið af 

við hönnun námskrár. 

• Tilgreina skal valkvæðar hæfniskröfur í stefnu sem tekið er mið af 

við hönnun námskrár. 

• Námsefnið skal tryggja að nemendur öðlist skilning á 

margvíslegum sviðum almannaþjónustu og skiptist á skoðunum við 

starfsmenn innan þess geira. 

7. Árangur stofnunar skal vera í samræmi við stefnu 

• Stofnun skal vera bæði fræðilega og faglega hæf, hvort sem litið er 

til einstaklinga eða heildarinnar, til að styðja við stefnuna.  

• Nám skal stuðla að andrúmslofti sem ýtir undir fjölbreytni í nýliðun 

og  meðal þeirra sem fyrir eru innan stofnunar. 

• Stofnun skal veita styrki til námsins í samræmi við stefnu og 

markmið. 

• Meðlimir háskóladeildarinnar taki þátt í samfélaginu sem myndar 

umgjörð um opinbera þjónustu sem og faglegum málefnum utan 

háskólans eftir því sem við á.  

3.3 Árangurinn í brennidepli 

Af ofangreindu má sjá að ýmsar leiðir voru höfundi færar við það verkefni að 

leggja mat á styrkleika og veikleika meistaranáms í opinberri stjórnsýslu við HÍ 

með áherslu á hagnýtt og fræðilegt gildi námsins. Höfundur sá ýmsa kosti 

samhliða því að nálgast viðfangsefnið með nemendur í brennidepli. MPA-nám er 

fyrst og fremst starfsmiðað nám sem miðar að því að styrkja nemendur í starfi 

innan almannaþjónustu. Því er það mat höfundar að sjónarhorn og mat útskrifaðra 

á náminu og áhrifum þess á starfsferil sinn sé nokkuð góður mælikvarði á gæði 

námsins. Því ákvað höfundur að fara þá leið að legga spurningalistakönnun fyrir 

útskrifaðra. Að þessu sinni var ekki farið út að meta gæði námsins samkvæmt 

gæðastöðlum NASPAA. Slíkt mat reyndist of umfangsmikið. Ef til vill gefst þó 

ráðrúm fyrir þá vinnu síðar. 

 

Hér hafa ýmsar nálganir við það verkefni að leggja mat á gæði meistaranáms í 

opinberri stjórnsýslu verið til skoðunar. Kostir og gallar hverrar um sig hafa verið 
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tíundaðir og færð rök fyrir valinu á nálguninni sem notuð verður. Þegar búið var 

að ákveða hvaða nálgun skyldi vera í forgrunni við verkefnamatið, sem miðaði að 

því að leggja mat á hagnýtt og fræðilegt gildi meistaranáms í opinberri stjórnsýslu 

við HÍ og upplifun nemenda á náminu, tók við skoðun á mismunandi 

rannsóknaraðferðum og að lokum val á milli þeirra. Í kaflanum hér á eftir verður 

greint frá því ferli auk þess sem fram fer fræðileg umfjöllun um aðferðirnar. 
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4 Aðferðafræði og matsferlið 

Þessi kafli greinir frá rannsókn á MPA-námi við Háskóla Íslands sem fram fór á 

haustmisseri 2008. Fjallað verður um rannsóknaraðferðirnar sem beitt var við 

framkvæmd könnunarinnar og gerð grein fyrir aðferðafræðinni sem beitt var. Val 

á rannsóknaraðferð helgaðist af því að ákveðið var að skoða sérstaklega árangur 

námsins með útskrifaða nemendur í brennidepli samanber það sem greint var frá í 

kafla 3.3 hér að framan. Í kaflanum verður matsferlinu lýst frá því undirbúningur 

rannsóknarinnar hófst með öflun og úrvinnslu heimilda, gerð spurningalista í 

kjölfar þess, forprófun spurningalista og að lokum fyrirlagningu. Í lok kaflans 

verður svo greint frá úrvinnslu rannsóknargagna. 

4.1 Fræðileg umfjöllun rannsóknaraðferðanna 

Blanda af megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum var notuð við að 

leggja mat á MPA-nám við Háskóla Íslands.  

Megindlegi hluti rannsóknarinnar fólst í því að allir útskrifaðir nemendur 

úr MPA-náminu frá upphafi fengu sendan lokaðan spurningalista á rafrænu sniði 

þar sem flestar spurningarnar voru með lokaðan svarmöguleika. Hópurinn tók til 

þeirra sem útskrifast hafa frá júní 2002 til júní 2008, jafnt með diplómagráðu sem 

MPA-gráðu. Hundrað þrjátíu og fimm manns fengu könnunina senda. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar samanstóð af því að kallaður var saman 

rýnihópur sem samanstóð af fimm fyrrverandi nemendum. Hlutverk rýnihópsins 

var að túlka vissa þætti í niðurstöðum könnunarinnar og staðfesta eftir atvikum. 

Með því að kalla saman rýnihóp var vonast til að meiri breidd fengist í viðhorf og 

skoðanir á niðurstöðum könnunarinnar.   

 

Hér á eftir verður fjallað um megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir sem 

eru meginsjónarhorn rannsókna í félagsvísindum. Í umfjöllun um aðferðirnar 

verður gerð grein fyrir hugmyndafræðilegum grunni, þróun sem og helstu kostum 

og göllum. Að lokum verður fjallað um blöndun þessara tveggja 

rannsóknaraðferða í félagsvísindum. 
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4.1.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á hugmyndum eldri pósitívista. Oftast er 

litið á Skotann David Hume, sem telst til upplýsingahugsuðanna, sem frumsmið 

eldri pósitívismans en það var svo Frakkinn August Comte sem endanlega mótaði 

hugmyndafræðina á 19. öld (Delanty og Strydom, 2003). Eldri pósitívisminn 

byggist á þeirri trú að vísindin hafi svör við öllu, allt sé mælanlegt og gera þeir 

sem aðhyllast hann ráð fyrir því að allir hlutir eigi sér skýringu óháð mannlegri 

meðvitund og reynslu. Skiptar skoðanir eru meðal félagsfræðinga um hvort 

megindlegar rannsóknaraðferðir séu nauðsynlegar í faginu. Þeir sem telja að svo 

sé rökstyðja gjarna skoðun sína með því að ef ekki sé hægt að yfirfæra mannlega 

hegðun í tölur sé ekki hægt að mæla hana og gera samanburð. Þannig sé hún ekki 

rannsóknarhæf. Séu megindlegar (tölulegar) upplýsingar ekki fyrir hendi verði 

rannsóknaniðurstöður einungis óljós hugboð og skoðanir. Því sé það 

óhjákvæmilegt að yfirfæra rannsóknaraðferð náttúruvísinda á mannlega hegðun 

(Garðar Gíslason, 2008, bls. 41). 

Hægt er að skipta vinnu við dæmigerða megindlega rannsókn niður í þrjá 

hluta: Undirbúning, gagnasöfnun og að lokum tölfræðilega úrvinnslu gagna og 

gerð skýrslu. Helstu þættir undirbúningsvinnunnar við megindlega hluta 

rannsóknarinnar, sem miðaði að því að leggja mat á helstu styrkleika og veikleika 

MPA-námsins við Háskóla Íslands, fólust í að skilgreina það sem ætlunin var að 

mæla, skilgreina þýðið og úrtakið og að lokum hvernig gagnasöfnun færi fram. 

Lokaskrefið í undirbúningsvinnunni fólst svo í því að búa til spurningalistann sem 

var aðalmælitækið í rannsókninni og að finna netföng þeirra sem við átti. 

Gagnasöfnunin sjálf var tiltölulega einföld í framkvæmd þar sem hún fór fram 

með rafrænum hætti. Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS og 

töflureikninn Excel.  

Margir þeirra sem aðhyllast megindlegar rannsóknaraðferðir telja hlutleysi 

rannsakandans vera algera forsendu marktækra rannsóknarniðurstaðna 

(Sarantakos, 1998, bls. 18). Rannsakandinn skal gæta fyllsta hlutleysis og halda 

sínum eigin sjónarmiðum út af fyrir sig. Þrátt fyrir að þetta sé í einhverjum 

tilvikum ómögulegt var sérstaklega gætt að þessu við hönnun spurningalistans og 

túlkun niðurstaðna.  
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4.1.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir þróuðust á eftir hinum megindlegu. Sem dæmi um 

eigindlegar rannsóknaraðferðir má nefna djúpviðtöl, vettvangskannanir og 

rýnihópa. Hugmyndafræðilegur bakgrunnur eigindlegra rannsóknaraðferða er ekki 

eins afmarkaður og þeirra megindlegu (Sarantakos, 1998, bls. 6). Fyrirbærafræði 

skipar stóran sess í þeim hugmyndafræðilega grunni sem aðferðirnar hvíla á. 

Fyrirbærafræði er heimspekistefna sem fram kom á 20. öld og snýst hún um 

fyrirbæri. Ekki er endilega átt við óvenjuleg fyrirbæri heldur allt það sem borið 

getur fyrir mannlega vitund í reynslu hennar af heiminum. Þeir sem aðhyllast 

fyrirbærafræði gagnrýna gjarna pósitívista fyrir að lýsa hlutunum utan frá en 

skyggnast ekki inn fyrir. Slíkt sé hinsvegar nauðsynlegt þar sem allar lýsingar 

byggja á grunnreynslu tiltekinna einstaklinga af fyrirbærum. Rannsakandi sem 

aðhyllist eigindlegar rannsóknaraðferðir reynir þannig að skilja þýðingu hlutanna 

og hvernig hlutir og fyrirbæri verka á milli manna (Bogdan og Biklen, 2003, bls. 

23). 

Þannig snúast eigindlegar aðferðir ekki eingöngu um að safna saman 

gögnum sem svo síðan er hægt að setja fram og túlka með tölulegum upplýsingum 

heldur reynir hinn eigindlegi rannsakandi að setja sig í spor viðmælenda og skilja 

hvað liggur að baki orðum hans og gerðum. Sá sem framkvæmir eigindlega 

rannsókn þarf að nálgast viðfangsefnið með opnum huga og vinna traust 

viðmælenda. Túlkun niðurstaðna byggist því ekki á að túlka tölulegar upplýsingar 

heldur að túlka orðræðu og gerðir einstaklinga. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar fólst í því að kallaður var saman 

rýnihópur. Við undirbúning rýnihópsumræðunnar og meðan á henni stóð var 

höfundur meðvitaður um að umræður í hópnum geta orðið ruglingslegar og erfitt 

getur verið að hafa stjórn á þeim (Krueger, 1994, bls. 36). Við úrvinnslu 

niðurstaðna var haft í huga að niðurstöðurnar úr hópnum hafa ekki 

alhæfingargildi. Þær voru þó mjög gagnlegar við að veita höfundi dýpri sýn á 

niðurstöður spurningalistakönnunarinnar og færa lokaniðurstöðurnar nær 

raunveruleikanum. 

4.1.3 Blöndun rannsóknaraðferða 

Framan af voru skilin milli megindlegra og eigindlegra rannsóknaraðferða nokkuð 

skýr en með árunum hafa þau orðið óskýrari (Somekh og Lewin, 2005, bls. 251). 
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Áður var algengara að litið væri á þessar tvær aðferðir sem algerar andstæður en í 

dag kjósa margir þeirra sem fást við rannsóknir á sviði félagsvísinda að blanda 

þeim saman. Slíkir rannsakendur koma úr ýmsum fræðigreinum eins og 

félagsfræði, mannfræði, sálfræði og hjúkrunarfræði. Ástæður þess að 

rannsakendur velja þá leið að blanda rannsóknaraðferðum saman eru ýmsar. 

Komin er talsverð reynsla á blöndun aðferðanna og hefur hún gefið góða raun í 

mörgum tilvikum. Ef vel tekst til getur sú aðferð rannsakandans að blanda saman 

megindlegum og eigindlegum aðferðum í rannsókn sinni verið honum gagnlegt tól 

til að öðlast betri skilning á viðfangsefni sínu heldur en hann ef hann hefði aðeins 

notað aðferð úr öðrum hvorum flokknum (Somekh og Lewin, 2005, bls. 251). 

Það var með ofangreint í huga sem höfundur ákvað að blanda 

megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum saman. Þannig vonaðist 

höfundur til að fá fram meiri áreiðanleika í mælingar, öðlast dýpri skilning á 

upplifun fyrrverandi nemenda á náminu og afdrifum þeirra að því loknu og fá 

fleiri sjónarhorn á viðfangsefnið.  

4.2 Spurningalistinn 

Þegar ákvörðun var tekin um að nota rafrænan, staðlaðan spurningalista með 

lokuðum svarmöguleikum að megninu til sem aðalrannsóknartækið var einkum 

horft til þess að með þessu móti væri mögulegt að taka inn mikið af upplýsingum 

á tiltölulega stuttum tíma. Gagnaöflun með þessum hætti er frekar einföld og 

hagkvæm í framkvæmd miðað við margar aðrar. Það var mat höfundar að með því 

að senda rafræna könnun tækist að fá sjónarhorn flestra fyrrverandi nemenda. 

Þrátt fyrir það mat var höfundur meðvitaður um það að með því að senda rafræna 

spurningalistakönnun er tekin sú áhætta að svarhlutfall verði ekki nægilegt til að 

marktækar niðurstöður fáist. Reynt var að koma í veg fyrir slíkt með ýmsum 

hætti. Í fyrsta lagi voru sendar tvær ítrekanir á þeim tveimur vikum sem könnunin 

var opin. Fyrsta ítrekunin var send út viku eftir útsendingu og svo önnur fjórum 

dögum síðar. Auk þessa sendi forstöðumaður Stofnunar stjórnsýslufræða og 

stjórnmála útskrifuðum nemendum tölvupóst þar sem þeir voru hvattir til að svara. 

Í öðru lagi var könnunin send út í nafni stjórnmálafræðideildar Háskóla Íslands, 

ásamt kynningarbréfi. Líklegt er að slíkt gefi könnunni aukið vægi í augum 

svarenda og auki þannig svarhlutfallið. Þetta getur reyndar leitt til skekkju í 

svörum þar sem svör geta litast af tilfinningum og persónulegum skoðunum 
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svarenda í garð þess sem leggur könnunina fyrir eða þá að sumir svarendur vilji 

ekki vera leiðinlegir og svari eins og þeir halda að sá sem spyr vilji að þeir svari 

(Alreck og Settle, 1985, bls. 114 og 116). Líklegra er að fólk svari samkvæmt 

sannfæringu sinni undir nafnleysi. Svarendum var heitið fullum trúnaði og 

nafnleynd. Það er mat höfundar að þrátt fyrir að ekki væri verið að spyrja 

viðkvæmra persónulegra spurninga fengist betri svörun og minni skekkja í svörum 

með því að tryggja nafnleynd. Þannig væri fyrrverandi nemendum veitt tækifæri 

til að láta álit sitt óhindrað í ljós en það myndu þeir sennilega síður gera ef svör 

þeirra væru rekjanleg. 

4.2.1 Innihald og uppsetning spurningalista 

Við hönnun og gerð spurningalista var tekið mið af eftirfarandi atriðum: 

• Til að spurningalistakönnun þjóni tilgangi sínum skiptir góður og 

vandaður spurningalisti öllu máli og því er mikilvægt að vandað sé til 

orðalags og uppbyggingar spurninganna (Alreck og Settle, 1985, bls. 97).  

• Afar mikilvægt er að orðalag spurninga sé skýrt og einfalt og að notuð séu 

eins algeng orð og hægt er (Þorlákur Karlsson, 2003; Alreck og Settle, 

1985, bls. 100). 

• Markmið rannsakandans í spurningalistakönnun er að allir þátttakendur 

svari öllum spurningunum auk þess sem allir skilji spurningar á sama hátt 

og hann sjálfur (Þorlákur Karlsson, 2003).  

• Mikilvægt er að huga að því að spurningarnar mæli það sem þeim er ætlað 

að mæla og niðurstöðurnar varpi þannig ljósi á rannsóknaspurninguna eða 

spurningarnar (Bradburn, Sudman og Wansink, 2004, bls. 21).  

• Rétt uppsettir svarmöguleikar eru ekki síður mikilvægir fyrir áreiðanleika 

niðurstaðna. Taka þarf afstöðu til þess hvort svarmöguleikar spurninga eigi 

að vera lokaðir, hálflokaðir eða opnir. Þegar raðkvarði, oft nefndur 

Likertkvarði, er notaður er mikilvægt að svarmöguleikar spurninga gefi 

báða enda kvarðans til kynna og að hann nái alla leið í báðar áttir 

(Þorlákur Karlsson, 2003).  

• Uppsetning spurningalistans lýtur að röðun spurninga sem og útliti. Röð 

spurninga getur haft áhrif á hversu aðgengilegur listinn sem og nákvæmni 

svara (Þorlákur Karlsson, 2003). Mikilvægt er að flokka spurningar niður 
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og hafa efnislegar spurningar á svipuðum stað. Skipta má 

spurningalistanum niður í nokkra kafla og gefa hverjum þeirra heiti. Mælt 

er með að byrja á léttum og ef til vill áhugaverðum spurningum. Miðbik 

spurningalistans skal svo snúast um aðalviðfangsefni rannsóknarinnar. 

Best er að hafa viðkvæmar spurningar seint og skilja að spurningar sem 

gætu haft áhrif hver á aðra verði því við komið. Mælt er með því að 

spurningar er varða lýðfræðilegar breytur komi aftast. 

• Góðar leiðbeiningar geta skipt svarendur miklu máli. Huga skal að því að 

spurningalistinn innihaldi góðar leiðbeiningar (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Að lokum skal ávalt gæta þess að forprófa spurningalista áður en hann er 

lagður fyrir. 

• Við gerð spurningalistans er einnig mikilvægt að leita að spurningum um 

efnið sem áður hafa verið notaðar við rannsóknir (Bradburn, Sudman og 

Wansink, 2004, bls. 23). 

 

Flestar spurningarnar voru lokaðar og spurningalistinn var lagður fyrir rafrænt. 

Við gerð hans var stuðst við spurningalista sem notaður var við framkvæmd 

könnunar meðal útskrifaðra við Andrew Young School of Policy – George State 

University (MPA alumni survey, e.d.) auk þess sem tekið var mið af skýrslu sem 

greinir frá niðurstöðum sambærilegrar könnunar við The State University of New 

Jersey - Rutgers Camden (MPA alumni survey analysis, 2006). Grein Roberts 

(2001) um kannanir sem miða að því að mæla árangur í MPA-námi þar sem 

hagsmunaaðilar eru í forgrunni var einnig höfð til hliðsjónar. Skoðaður var 

spurningalisti sem notaður var í könnun sem framkvæmd var meðal útskrifaðra úr 

meistaranámi í stjórnsýslufræðum í Bandaríkjunum (Light, 1999). Að lokum var 

stuðst við könnun sem forsvarsmenn náms í opinberri stjórnsýslu við HÍ lögðu 

fyrir nemendur árið 2005.  

Spurningalistinn skiptist í þrjá meginhluta, í þeim fyrsta var spurt um 

starfsferil, annar hlutinn snerist um mat á náminu og þriðji hlutinn innihélt 

bakgrunnsspurningar.  

Í fyrsta hlutanum var spurt um núverandi stöðu og vinnumarkaði, stöðuna 

þegar viðkomandi hóf námið og að lokum starfsferil að loknu náminu í opinberri 

stjórnsýslu. Markmiðið með spurningunum í þessum hluta var að draga upp mynd 
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af þeim sem sækja námið og leggja mat á hversu gagnlegt námið reynist vera 

þegar út á vinnumarkaðinn er komið. 

Annar hluti spurningalistans snerist um mat á náminu. Spurt var um 

væntingar til námsins áður en viðkomandi hóf það sem og hvernig námið stóðst 

væntingarnar. Einnig voru svarendur beðnir að leggja mat á þá þekkingu sem þeir 

öðluðust í náminu og mikilvægi hennar fyrir starf sitt. Spurt var um mat svarenda 

á vægi ýmissa þátta í náminu. Þessum hluta lauk svo með því að þátttakendum var 

gefið færi á því að tjá sig almennt um námið. 

Reynt var að spyrja eins fárra bakgrunnspurninga og unnt var til að trygga 

að ekki væri hægt að rekja svörin til einstaklinga.  

Þegar búið var að semja spurningar og setja listann upp var hafist handa 

við að koma honum á rafrænt form. Leitað var ráða hjá Félagsvísindastofnun HÍ 

um val á hugbúnaði og að ráði starfsmanns stofnunarinnar varð 

netkönnunarhugbúnaðurinn QuestionPro.com. Online Research Made Easy™ fyrir 

valinu.  

4.2.2 Forprófun spurningalista 

Áður en könnunin var send út var hún forprófuð á fjórum aðilum. Þeir fengu hana 

allir senda í gegnum netkönnunarforritið QuestionPro.com. Þrír þeirra voru 

starfsmenn HÍ og svo var einn fyrrverandi nemandi fenginn til að gagnrýna 

könnunina. Athugasemdir frá öllum þessum aðilum reyndust gagnlegar og fóru 

höfundur og leiðbeinandi saman í gegnum þær. Við útsendingu forprófunar kom 

fram tæknilegt vandamál sem fólst í því að könnunin barst ekki einum aðila. 

Höfundur lagði kapp á að ganga úr skugga um að um einstakt tilvik væri að ræða 

og reyndist svo vera samkvæmt athugunum hans. Eigi að síður fékk höfundur að 

vita um tvo aðra sem ekki fengu könnunina eftir að hún var send út. Að athuguðu 

máli reyndist það vera vegna stillinga í tölvu viðkomandi. Þeir voru látnir vita og 

fengu tækifæri til að svara könnuninni áður en lokað var fyrir hana.  

4.3 Könnunin 

Framkvæmd könnunarinnar, sem miðaði að því að leggja mat á hagnýtt og 

fræðilegt gildi MPA-náms við Háskóla Íslands, skiptist í tvo hluta. Eins og áður 

hefur komið fram voru bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir 

notaðar við framkvæmdina. Í fyrsta hlutanum var sendur spurningalisti til 
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allraþeirra sem útskrifast hafa með MPA-gráðu eða diplómagráðu í opinberri 

stjórnsýslu frá Háskóla Íslands. Samtals fengu 135 manns könnunina senda, 75 

sem hafa útskrifast úr MPA-náminu og 60 sem hafa útskrifast úr diplómanáminu. 

Spurningalistinn var sendur í tölvupósti þann 27. október. Ítrekun var send út viku 

síðar og svo önnur fjórum dögum síðar. Einnig sendi forstöðumaður Stofnunar 

stjórnsýslufræða og stjórnmála tölvupóst á tímabilinu þar sem hvatt var til 

þátttöku. Lokafrestur til að skila spurningalistanum útfylltum rann út þremur 

vikum eftir að þeir voru sendir út.  

Eftir að búið var að vinna niðurstöður úr spurningalistakönnuninni hófst 

annar hluti könnunarinnar sem fólst í því að kallaður var saman rýnihópur til að 

ræða og þá einkum gagnrýna niðurstöðurnar. Rýnihópurinn samanstóð af fimm 

einstaklingum sem allir höfðu útskrifast úr náminu og höfðu þar af leiðandi allir 

fengið spurningalistann sendan. Rýnihópurinn hittist einu sinni í tvo tíma.  

4.3.1 Notagildi 

Meginmarkmið könnunarinnar var að fá fram mat fyrrverandi nemenda á hagnýtu 

og fræðilegu gildi meistaranáms í opinberri stjórnsýslu við HÍ. Niðurstöður 

matsins koma því skipuleggjendum og umsjónarmönnum námsins að mestum 

notum en notagildi þeirra er einnig ótvírætt fyrir aðra hagsmunaaðila, eins og 

tilvonandi nemendur sem og opinbera geirann í heild sinni. Hagnýtt og fræðilegt 

gildi námsins er greint sem og mikilvægustu þættir þess fyrir nemendur þegar út á 

vinnumarkaðinn er komið. Niðurstöðurnar má leggja til grundvallar við 

endurskoðun á ytri og innri umgjörð námsins með þarfir nemenda og 

atvinnulífsins í huga. Slíkt þarf ekki að vera á kostnað fræðilega þáttarins í 

náminu þar sem fræðilegi og verklegi þátturinn eiga góða samleið í náminu. 

Niðurstöðurnar eru tilvonandi nemendum einnig gagnlegar við val á námsleið. Að 

lokum geta þær verið mannauðsstjórum og öðrum þeim sem koma að ráðningum 

eða hafa mannaforráð gagnlegt tól við val á starfsfólki og í verkefnaúthlutunum.  

4.3.2 Trúnaður 

Til að freista þess að fá betri svörun var ákveðið að tryggja nafnleynd og að svör 

væru ekki rekjanleg. Ekki var spurt persónulegra eða viðkvæmra spurninga en 

könnunin var send út í nafni sama aðila og spurningarnar varðaði, það er, 

stjórnmálafræðdeildar Háskóla Íslands. Persónuleg tengsl og tilfinningar milli 
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fyrrverandi nemenda og stjórnmálafræðideildar eru með ýmsum hætti. Ef svörin 

hefðu verið rekjanleg er líklegt að minni svörun hefði fengist. Einnig er líklegra 

að svör hefðu litast af tengslum og tilfinningum svarenda í garð deildarinnar. Slíkt 

orsakaði skekkju í niðurstöðum. Með nafnleynd var fyrrverandi nemendum veitt 

tækifæri til að láta álit sitt óhindrað í ljós en það myndu þeir sennilega síður gera 

ef svör þeirra væri rekjanleg. Lögð var áhersla á að bakgrunnspurningar væru eins 

fáar og almennar og mögulegt var til að einstök svör væru ekki rekjanleg. 

4.4 Úrvinnsla rannsóknargagna 

Notast var við tölfræðiforritið SPSS og töflureikninn Excel til að vinna úr þeim 

megindlegu gögnum sem fengust með fyrirlagningu spurningalistans. 

Niðurstöðurnar voru settar upp í töflu eða mynd eftir aðstæðum og jafnframt 

skrifaður heildstæður texti um þær. Fundur rýnihópsins var tekin upp. Að 

fundinum loknum skrifaði höfundur viðtalið niður, þemagreindi það í grófum 

dráttum og notaði það sem þar kom fram við túlkun niðurstaðna. Að þeirri vinnu 

lokinni var upptökunni eytt.  

4.4.1 Rýnihópurinn 

Tilgangurinn með því að kalla rýnihópinn saman var að prófa niðurstöður 

könnunarinnar og eftir aðstæðum staðfesta þær. Með því að kalla saman rýnihóp 

vonaðist höfundur til að öðlast betri skilning á rannsóknarniðurstöðum þannig að 

setja mætti fram innihaldsríkari rannsóknaniðurstöður sem gæfu betri mynd af 

raunveruleikanum. 

Þegar ákveðið var að kalla til rýnihóp í þeim tilgangi að rýna í og túlka 

niðurstöður spurningalistakönnunarinnar fremur en að taka einstaklingsviðtöl var 

einkum horft til þess að með umræðum í rýnihóp er hægt að safna saman 

fjölbreyttum gögnum frá mörgum aðilum á fremur skjótan og hagkvæman hátt 

(Sóley S. Bender, 2003). Ekki var talið síður mikilvægt að aðferðin byggðist á 

samskiptum milli þátttakenda en þannig geta komið fram upplýsingar sem ekki 

nást með einstaklingsviðtölum. Fræðimenn eru ekki á einu máli um hver sé 

heppilegasti fjöldi í rýnihóp. Algengt er að mælt sé með að fjórir til tólf 

þátttakendur skipi hvern hóp.  

Fimm útskrifaðir einstaklingar skipuðu rýnihópinn. Þeir höfðu allir 

sameiginlegan bakgrunn úr námi í opinberri stjórnsýslu við HÍ. Við val í hópinn 
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var reynt að gæta þess að hann skipuðu ólíkir einstaklingar með mismunandi 

reynslu og bakgrunn. Þrjár konur og tveir karlar skipuðu rýnihópinn sem er í 

nokkuð góðu samræmi við hlutfall útskrifaðra úr náminu. 

4.5 Þátttakendur og svarhlutfall 

Þátttakendur í könnuninni voru þeir sem útskrifast hafa úr námi í opinberri 

stjórnsýslu við Háskóla Íslands frá því í júní 2002 til júní 2008. Námið leiðir 

annaðhvort til diplómagráðu eða MPA-gráðu. Fyrsti nemandinn útskrifaðist með 

diplómagráðu í opinberri stjórnsýslu í febrúar 2004. Frá þeim tíma til og með júní 

2008 útskrifuðust 69 nemendur með diplómagráðu úr námsleiðinni. Alls 

útskrifuðust 76 nemendur með MPA-gráðu frá júní 2002 til júní 2008. Sextíu 

fyrrverandi diplómanemendur fengu könnunina senda og 75 fyrrverandi MPA-

nemendur. Þetta skýrist af því að alls hafa fimm þeirra sem útskrifast hafa með 

diplómagráðu einnig lokið MPA-gráðu og fengu því könnunina senda sem 

brautskráðir MPA-nemendur, ekki tókst að finna netföng hjá þremur og einn er 

látinn. Áttatíu og fjórir luku könnuninni. Svör frá tveimur þeirra reyndust ónothæf 

og því eru svör frá 82 einstaklingum tekin með í niðurstöðurnar. Svarhlutfall 

meðal diplómanema var 67% en 56% prósent meðal MPA-nema. Samtals svaraði 

61% þeirra sem útskrifast hafa úr námi í opinberri stjórnsýslu við HÍ könnuninni. 

 

Tafla 1: Svarhlutfall meðal útskrifaðra 

Útskrifaðir úr opinberri stjórnsýslu 
við Háskóla Íslands  Þýði Svarendur Svarhlutfall 

Útskrifaðir úr diplómanámi 60 40 67% 

Útskrifaðir úr MPA-námi 75 42 56% 

Svarhlutfall samtals:  135 82 61% 

 

Tafla 2 sýnir yfirlit yfir svarhlutfall eftir útskriftarárgöngum. Eins og sjá 

má hefur brautskráðum fjölgað jafnt og þétt. Athyglisvert er að skoða hlutfall 

svara með hliðsjón af fjölda brautskráðra ár hvert. Þegar það er skoðað kemur í 

ljós að svarhlutfallið er mjög hátt meðal þeirra sem útskrifuðust fyrstu þrjú árin 

sem brautskráð var úr náminu. Svarhlutfallið dettur svo niður fjórða og fimmta 

árið en nær sér svo upp í viðunandi hlutfall síðustu tvö árin. 
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Tafla 2: Svarhlutfall eftir útskriftarárgöngum 

Útskriftarár Fjöldi Svarhlutfall 

Fjöldi 
útskrifaðra sem 

fengu 
könnunina 

senda 

Svarhlutfall af 
fjölda 

útskrifaðra 

2002-2004* 11 13% 12 92% 
2005-2006 24 29% 58 41% 
2007-2008* 47 57% 65 72% 
Svarhlutfall samtals: 82 100% 135 - 
* Fyrsta brautskráning í júní 2002 
** Síðasta brautskráning í júní 2008 
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5 Niðurstöður 

Þessi kafli greinir frá helstu niðurstöðum könnunarinnar sem var hluti af 

verkefnamati á MPA-námi við Háskóla Íslands sem lögð var fyrir í október 2008. 

Kaflinn skiptist í sex meginkafla ásamt undirköflum. 

Byrjað er á því að draga upp mynd af þeim nemendum sem sótt hafa 

MPA-námið frá upphafi og greint er frá fjölda fastra kennara sem og 

stundakennara. Því næst verður dregin upp mynd af stöðu útskrifaðra fyrir nám 

sem og stöðu þeirra á vinnumarkaði eftir nám og núverandi stöðu. Fjallað verður 

um mat fyrrverandi nemenda á gagnsemi námsins fyrir starfsferil sinn og mat 

þeirra á gagnsemi þess fyrir ýmsa geira atvinnulífsins. Þar á eftir verður greint frá 

niðurstöðum er varða mat nemenda á náminu. Því næst verður greint frá 

niðurstöðum tveggja opinna spurninga þar sem þátttakendum gafst færi á að nefna 

þrjá helstu kosti og þrjá helstu galla námsins að þeirra mati. Kaflanum lýkur svo á 

því að tekin eru saman svör við opinni spurningu þar sem fólki gafst kostur á að 

koma á framfæri því sem því lá á hjarta. 

5.1 Nemendur og kennarar í opinberri stjórnsýslu vi ð 

Háskóla Íslands 

Hér á eftir verður greint frá fjölda, kynjahlutfalli og meðalaldri innritaðra í nám í 

opinbera stjórnsýslu. Auk þess verður greint frá fjölda og kynjahlutfalli 

útskrifaðra. Stuðst er við tölur frá Nemendaskrá Háskóla Íslands. Auk þessa 

verður greint frá menntunarbakgrunni nemenda en í könnuninni voru þátttakendur 

spurðir að því af hvaða fræðasviði fyrsta háskólagráða þeirra hafi verið. Að lokum 

verður greint frá fjölda fastra kennara og stundakennara í náminu. 

5.1.1 Fjöldi, kynjahlutfall og meðalaldur innritaðr a nemenda 

Samkvæmt yfirliti frá Nemendaskrá Háskóla Íslands innritaðist fyrsti nemandinn í 

MPA-nám við skólann árið 1998. Síðan þá hafa verið 296 innritanir í námsleiðina. 

Fyrsti nemandinn innritaðist í diplómanám í opinberri stjórnsýslu árið 2001 og 

síðan þá hafa verið 388 innritanir í námsleiðina. Alls hafa verið 684 innritanir í 

nám í stjórnsýslufræðum við Háskóla Íslands. Hafa ber í huga að sami 
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einstaklingurinn getur innritað sig oftar en einu sinni, til dæmis ef nemandi 

innritar sig fyrst í diplómanámið og síðan í MPA-námið, þá er hann tvítalinn í 

tölum yfir heildarfjölda innritaðra í námi. Ef tölurnar yfir innritaða eru teknar 

saman í heild sinni sýna þær að 57% þeirra sem innritast hafa í nám í opinberri 

stjórnsýslu við skólann hafa innritast í diplómanámið og 43% innritast í 

meistaranámið.  

Skýringarinnar á því hvers vegna finna má dæmi um innritanir í MPA nám 

í Háskóla Íslands áður en námsleiðin var stofnuð árið 2001 er að leita í því að 

þegar nemendum stóð fyrst til boða að skrá sig í námsleiðina fengu nokkrir þeirra 

sem hafið höfðu MA-nám í opinberri stjórnsýslu og stefnumótun leyfi til að skrá 

sig úr þeirri námsleið og yfir í MPA-námið. Þeir sem skráðu sig í MA-nám í 

opinberri stjórnsýslu og stefnumótun fyrir árið 2001 og fengu síðar leyfi til að 

skrá sig sem MPA nema eru því skráðir sem MPA nemar við innritun í töflunni 

hér að neðan þar sem þeir útskrifast sem slíkir. Það sama á við þann eina 

diplómanema sem skráður er árið 2001 en fyrst var boðið upp á skrá sig í 

diplómanám í MPA-náminu árið 2003. 

 
Tafla 3: Fjöldi innritaðara í diplómanám og MPA-nám eftir árum 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Diplómanám  -  -  - 1 - 50 52 49 81 80 75 

MPA-nám 1 5 - 17 - 92 43 37 30 26 45 

Samtals 1 5 0 18 0 142 95 86 111 106 120 
Heimild: Skrifleg heimild frá Guðrúnu Bóasdóttur, kerfisfræðingi, Nemendaskrá HÍ, 21. nóvember 
2008. 
 

Meirihluti þeirra sem innritast hafa í námið eru konur, eða 69% á móti 

31% karla. Þetta hlutfall er í samræmi við kynjahlutfall brautskráðra úr náminu en 

hlutur kvenna í framhaldsnámi í opinberri stjórnsýslu virðist vera ívið hærri en 

fyrir háskólann í heild (Framhaldsnám brautskráningar, e.d.) samanber umfjöllun í 

kafla 5.2.5 hér á eftir. 

Ekki er mikill munur á meðalaldri þeirra sem hafa innritast í 

diplómanámið eða MPA-námið þó að meðalaldur innritaðra í MPA-námið sé ívið 

hærri en diplómanema. Meðalaldur þeirra sem hafa innritast í diplómanámið er 

40,2 ár en þeir sem hefja MPA-nám eru að meðaltali 41 árs gamlir. Þannig er 

meðalaldur innritaðra í námið 40,5 ár og miðgildið 41 ár. Eins og myndin hér að 
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neðan sýnir þá hefur ekki orðið nein teljandi breyting á meðalaldri þeirra sem 

innritast hafa í gegnum árin.  

 

Mynd 4: Meðaldur við innritun í framhaldsnám í opin berri stjórnsýslu við 
HÍ 

 

 

5.1.2 Menntunarbakgrunnur nemenda 

Í könnuninni var spurt um af hvaða fræðasviði fyrsta háskólagráða viðkomandi 

hafi verið. Flestir eru af félagsvísindasviði eða 46% þeirra sem svöruðu. Rétt tæp 

20% koma af hugvísindasviði og önnur 20% af verkfræði- og náttúruvísindasviði. 

Heilbrigðisvísindasvið og menntavísindasvið reka svo lestina en fyrsta 

háskólagráða rúmlega 7% svarenda var af hvoru þessara sviða um sig.  
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Mynd 5: Fræðasvið fyrstu háskólagráðu útskrifaðra nemenda 

n=82 

5.1.3 Fjöldi og kynjahlutfall útskrifaðra 

Þegar fjöldi útskrifaðra eftir árum er skoðaður sést að útskrifuðum hefur fjölgað 

jafnt og þétt. Mikil aukning varð á fjölda útskrifaðra á milli áranna 2004 og 2005 

því að árið 2004 brautskráðust 9 nemendur úr opinberri stjórnsýslu við Háskóla 

Íslands en 25 árið 2005. Brautskráðum fjölgaði svo enn talsvert árið 2006 er 40 

nemendur útskrifuðust úr náminu en þeim fækkaði svo niður í 30 árið 2007. Árið 

2008 var svo met slegið í fjölda brautskráðra er 49 nemendur brautskráðust 

samtals, þar af 13 í október. Þar sem könnunin tók ekki til þeirra nemenda eru þeir 

heldur ekki með í töflunni hér fyrir neðan. Alls höfðu 145 manns útskrifast á því 

tímabili sem könnunin tók til.  

Tafla 4: Fjöldi brautskráðra úr diplómanámi í opinb erri stjórnsýslu og 
MPA-námi eftir árum 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Diplómanám - - 6 11 18 12 22 

MPA-nám 4 1 3 14 22 18 14 

Samtals 4 1 9 25 40 30 36 

 
 
Þegar kynjahlutfall brautskráðra er skoðað kemur í ljós að mun fleiri konur en 

karlar hafa lokið náminu. Það á jafnt við um brautskráða MPA-nemendur sem og 

diplómanemendur. Þetta hlutfall er í samræmi við kynjahlutfall innritaðra í námið 
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samanber það sem fram kemur í kafla 5.1.1 um fjölda, kynjahlutfall og 

meðalaldur innritaðra. Sé hins vegar kynjahlutfall brautskráðra úr meistaranámi 

við Háskóla Íslands skoðað fyrir tímabilið 2002 – 2007 kemur í ljós að hlutur 

kvenna sem útskrifast hafa úr diplóma- og meistaranámi úr opinberri stjórnsýslu 

er ívið meiri en hlutur kvenna úr meistaranámi fyrir Háskólann í heild 

(Framhaldsnám brautskráningar, e.d.). Fyrir háskólann í heild er hlutfallið 58% 

konur á móti 42% karlar á tímabilinu en 66% konur á móti 34% karlar fyrir 

meistaranám í opinberri stjórnsýslu. 

5.1.4 Fjöldi fastra kennara og stundakennara 

Samkvæmt rafrænni heimild Elvu Ellertsdóttur verkefnisstjóra, 

stjórnmálafræðideild HÍ, dagsett 12. desemeber 2008, eru fastir kennarar 

stjórnmálafræðideildar sem sinna MPA-náminu sem stendur tveir en voru þrír á 

tímabili. Stundakennarar skólaárið 2007-2008 voru 17. 

5.2 Staða útskrifaðra á vinnumarkaði fyrir nám 

Spurt var um stöðu útskrifaðara á vinnumarkaði fyrir nám. Þá var spurt um hversu 

lengi viðkomandi hafði verið á vinnumarkaði áður en hann hóf nám í opinberri 

stjórnsýslu, hver starfsvettvangurinn hefði verið og að lokum var spurt um 

starfssvið við upphaf námsins. 

5.2.1 Starfsaldur 

Þátttakendur í könnuninni voru spurðir hversu lengi þeir voru búnir að vera á 

vinnumarkaði eftir fyrstu háskólagráðu þegar þeir hófu námið. Að jafnaði hafa 

nemar í opinberri stjórnsýslu langan starfsaldur. Fjörutíu prósent útskrifaðra 

diplómanemenda höfðu verið lengur en 15 ár á vinnumarkaði eftir fyrstu 

háskólagráðu þegar þeir hófu námið og 46% MPA-nema. Þegar horft er á allan 

hópinn kemur í ljós að 81% þeirra sem útskrifast hafa úr námi í opinberri 

stjórnsýslu við Háskóla Íslands hefur 6 ára starfsreynslu eða lengri eftir fyrstu 

háskólagráðu.  
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Mynd 6: „Hversu lengi varst þú búin(n) að vera á vinnumarkaði eftir fyrstu 
háskólagráðu þegar þú hófst nám í opinberri stjórnsýslu?“ 
 

 
Diplómanemar; n=40, MPA-nemar; n= 41, Allir; n=81 

5.2.2 Starfsvettvangur 

Spurt var um starfsvettvang þegar viðkomandi hóf nám í opinberri stjórnsýslu. 

Algengast er að þátttakendur hafi verið í starfi hjá ríkisstofnun þegar þeir hófu 

námið og næstalgengast er að þeir hafi starfað hjá sveitarfélagi en 48% 

þátttakenda svöruðu að þeir hefðu starfað hjá ríkisstofnun og 28% hjá 

sveitarfélagi við upphaf náms. Alls störfuðu 86% þátttakenda í könnuninni hjá 

opinberum aðila eða við verkefni í almannaþágu þegar þeir hófu námið. Ívíð 

hærra hlutfall þeirra sem útskrifast hafa með MPA-gráðu störfuðu hjá opinberum 

aðila eða við verkefni í almannaþágu við upphaf náms heldur en þeir sem lokið 

hafa diplómagráðu eins og myndin hér að neðan sýnir. Þegar svör allra eru skoðuð 

sést að 5% störfuðu hjá einkafyrirtæki og önnur 5% voru í námi við upphaf náms. 

Fjögur prósent nefndu annan starfsvettvang eins og sjálfstæða starfssemi.  
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Mynd 7: Starfsvettvangur nema í opinberri stjórnsýslu við upphaf náms 
 

 
 
Diplómanemar; n=40, MPA-nemar; n=42, Allir; n=82 

 

5.2.3 Starfssvið 

Hærra hlutfall þeirra sem fara í MPA-nám voru æðstu yfirmenn stofnana sinna 

eða fóru með mannaforráð þegar þeir hófu námið en þeir sem fara í diplómanámið 

eða 62% MPA-nema á móti 49% nemenda í diplómanámi. Þegar niðurstöður fyrir 

alla útskrifaða nemendur eru skoðaðar sést að rúmur helmingur þeirra, eða 55%, 

voru æðstu yfirmenn eða höfðu mannaforráð hjá þeirri stofnun eða fyrirtæki sem 

þeir unnu hjá áður en þeir fóru í námið. Þrjátíu og sex prósent höfðu starfað hjá 

stofnun eða fyrirtæki en ekki haft mannaforráð. Að lokum nefndu 9% að þeir 

hefðu haft annað starfssvið en ofangreind við upphaf náms. Þar af nefndu 5% að 

þeir hefðu verið nemar og 4% nefndu annað starfssvið en gáfu það ekki upp. 
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Mynd 8: Starfssvið nemenda í opinberri stjórnsýslu við upphaf náms 

 

 
 
Diplómanemar; n=39, MPA-nemar; n=42, Allir; n=81 
 

5.3 Staðan eftir nám og núverandi staða á vinnumark aði 

Í könnuninni var spurt um stöðu þátttakenda á vinnumarkaði eftir nám og um 

núverandi stöðu. Spurt var um fyrsta vinnuveitanda eftir nám en aðrar spurningar í 

þessum flokki lutu að núverandi starfi. Þar var spurt um núverandi starfsvettvang 

og starfssvið en að lokum vægi einstakra starfsþátta í núverandi starfi.  

5.3.1 Fyrsti vinnuveitandi eftir nám 

Þátttakendur voru spurðir um fyrsta vinnuveitanda að námi loknu. Áttatíu og 

fimm prósent aðspurðra fóru til starfa eða héldu áfram fyrra starfi hjá opinberum 

aðila eða við verkefni í almannaþágu. Hærra hlutfall diplómanema en MPA-nema 

fer til starfa á einkamarkaði eftir nám en 13% diplómanema störfuðu hjá 

einkafyrirtæki eftir nám á móti 5% MPA-nema. Á heildina litið störfuðu 45% hjá 

ríkisstofnun strax eftir nám, 28% hjá sveitarfélagi og 6% hjá ráðuneyti. Fjögur 

prósent störfuðu hjá félagasamtökum og 2% hjá fyrirtæki í eigu opinberra aðila. 

Níu prósent störfuðu hjá einkafyrirtæki og 5% við annað, þar af. voru 4% ekki í 

launuðu starfi. 
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Mynd 9: Fyrsti starfsvettvangur að námi loknu 
 

 
Diplómanemar; n=40, MPA-nemar; n=42, Allir; n=82 

 

5.3.2 Núverandi starfsvettvangur 

Alls störfuðu 82% þeirra sem svöruðu könnuninni hjá opinberum aðila eða við 

verkefni tengd almannaþágu á þeim tíma sem þeir svöruðu henni. Ef svör við 

spurningum þar sem spurt er um starfsvettvang við upphaf náms, að námi loknu 

og að lokum um núverandi starfsvettvang eru borin saman sést að hærra hlutfall 

MPA-nema starfar nú á öðrum vettvangi en hinum opinbera heldur en við upphaf 

náms og að því loknu. Á þeim tíma er könnuninni var svarað störfuðu 11% 

útskrifaðra hjá einkafyrirtæki en 7% höfðu annan starfsvettvang en þann opinbera 

eða einkamarkað. Þar af nefndu 4% að þeir væru ekki í launuðu starfi og 1% var í 

námi. Að lokum nefndu 2% annan starfsvettvang sem ekki var gefinn upp. 
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Mynd 10: Núverandi starfsvettvangur útskrifaðra 

Diplómanemar; n=40, MPA-nemar; n=42, Allir; n=82 

5.3.3 Núverandi starfssvið 

Hærra hlutfall þeirra sem útskrifast hafa úr diplómanámi voru æðstu yfirmenn 

þeirra fyrirtækja eða stofnana þar sem þeir störfuðu eða voru stjórnendur með 

mannaforráð þegar þeir svöruðu könnuninni heldur en þeir sem lokið hafa MPA-

námi eða 69% diplómanema á móti 61% útskrifaðra MPA-nemenda. Þess ber að 

geta að 7% svöruðu ekki þessari spurningu. Alls voru 64% þeirra sem svöruðu 

spurningunni æðstu stjórnendur eða fóru með mannaforráð í núverandi starfi. 

Mynd 11: Núverandi starfssvið útskrifaðra 

 
Diplómanemar; n=38, MPA-nemar; n=38, Allir; n=76 
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5.3.4 Starfsþættir 

Þátttakendur voru beðnir um að raða nokkrum fyrirfram gefnum starfsþáttum eftir 

vægi þeirra í starfi sínu. Niðurstaðan úr þessari spurningu bendir til að 

fyrirferðarmesti starfsþátturinn í starfi útskrifaðra sé fagleg verkefni stofnunar. Þar 

á eftir fylgja þættir eins og verkefnastjórnun, áætlanagerð, stefnumótun og 

afgreiðsla erinda. Minna vægi hafa svo þættir eins og mannauðsstjórnun, 

almannatengsl, árangurs- og gæðastjórnun og breytingastjórnun. Á heildina litið 

hefur fjármálastjórnun og upplýsingatækni minnst vægi.  

 
Tafla 5: Vægi einstakra þátta í núverandi starfi útskrifaðra úr námi í 
opinberri stjórnsýslu 
 

  Mikið vægi 
Talsvert 

vægi Lítið vægi  
Ekkert 
vægi 

Fagleg verkefni stofnunar n=77 70% 22% 5% 3% 
Verkefnastjórnun n=77 49% 42% 8% 1% 
Áætlanagerð n=77 43% 38% 12% 8% 
Stefnumótun n=77 47% 27% 20% 6% 
Afgreiðsla erinda n=76 43% 33% 17% 7% 
Mannauðsstjórnun/starfsmannamál 
n=77 30% 29% 18% 23% 
Almannatengsl n=75 23% 35% 29% 13% 
Árangurs-/ gæðastjórnun n=75 21% 36% 31% 12% 
Breytingastjórnun n=74 12% 43% 27% 18% 
Fjármálastjórnun/fjárlagagerð n=77 23% 30% 25% 22% 
Upplýsingatækni n= 76 21% 26% 39% 14% 
 

5.4 Mat útskrifaðra á hagnýtu og fræðilegu gildi ná msins 

Könnunin miðaði meðal annars að því að leggja mat á gagnsemi námsins fyrir 

starfsferil útskrifaðra. Í fyrsta lagi voru þátttakendur beðnir um að leggja almennt 

mat á gagnsemi námsins. Í öðru lagi voru þeir beðnir um að meta vægi menntunar 

í opinberri stjórnsýslu á starfsferil sinn sem og nokkra aðra skilgreinda þætti. Þá 

voru þeir beðnir um að leggja mat á það hversu mikla þekkingu þeim fannst þeir 

öðlast á ýmsum þáttum sem koma fyrir í starfi hjá hinu opinbera og einnig að 

leggja mat á mikilvægi þessara sömu þátta fyrir starf sitt. Að lokum voru þeir 

beðnir um að leggja mat á það hvernig námið nýtist sem undirbúningur undir störf 

hjá ýmsum aðilum á vinnumarkaði. 
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5.4.1 Almenn gagnsemi námsins 

Þátttakendur voru beðnir að leggja mat á hvernig nám þeirra í opinberri 

stjórnsýslu hafi gagnast þeim í starfi. Mun hærra hlutfall fyrrverandi MPA-

nemenda telur að námið hafi gagnast sér mjög vel í starfi en fyrrverandi 

diplómanemenda. Meðal MPA-nemenda er þetta hlutfall 60% en 43% meðal 

diplómanemenda. Munurinn á milli þessara tveggja hópa verður heldur minni 

þegar skoðað er hlutfall þeirra sem telja að námið hafi gagnast sér mjög vel eða 

frekar vel en 88% diplómanemenda og 96% MPA-nemenda telja að svo sé. Þetta 

þýðir einnig að 9% diplómanemenda og 4% MPA-nemenda telji að námið hafi 

hvorki gagnast þeim vel eða illa í starfi og reyndar telja 3% fyrrverandi 

diplómanemenda að námið hafi gagnast sér mjög illa í starfi. Þó ber að gæta að 

einungis er um einn nemanda að ræða á bak við þá tölu. 

 
Mynd 12: „Hversu vel eða illa telur þú að námið í opinberri stjórnsýslu hafi 
gagnast þér í starfi?“  
 

 
Diplómanemar; n=40, MPA-nemar; n=42, Allir; n=82 

5.4.2 Áhrif menntunar í opinberri stjórnsýslu á sta rfsferilinn 

að loknu námi  

Þátttakendur voru beðnir um að meta áhrif menntunar í opinberri stjórnsýslu á 

móti öðrum þáttum á starfsferil sinn. Á sama hátt og hærra hlutfall MPA-nema 

telur að námið hafi gagnast sér mjög eða frekar vel í starfi telur hærra hlutfall 
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þeirra að menntun í opinberri stjórnsýslu hafi haft mikið eða talsvert vægi á 

starfsferil sinn að námi loknu en 78% þeirra telja að svo sé á móti 66% 

diplómanemenda. Diplómanemendur telja frekar að annað háskólanám sem þeir 

hafa lokið hafi haft mikið vægi eða 59% á móti 40% MPA-nemenda en reyndar 

jafnast þessi munur út þegar þeir sem telja að annað háskólanám hafi haft talsvert 

vægi á starfsferil sinn að loknu námi eru einnig teknir með en þá verður hlutfallið 

svo til það sama, 82% á meðal fyrrverandi diplómanemenda og 83% meðal 

fyrrverandi MPA-nemenda. MPA-nemendur meta áhrif tengsla eða tengslanets 

sterkar á starfsferilinn að námi loknu en 58% þeirra telja að þessir þættir hafi haft 

mikið eða talsvært vægi á móti 46% útskrifaðra diplómanemenda. Að öðru leyti 

meta útskrifaðir úr diplómanámi og MPA-námi áhrif þátta eins og starfsreynslu, 

eigin eljusemi og dugnaðar, persónulegrar hæfni og heppni eða óvæntra tækifæra 

nokkuð svipað.  

 
Tafla 6: Mat útskrifaðra diplómanema á vægi ýmissa þátta á starfsferil sinn 

  
Mikið 
vægi 

Talsvert 
vægi Lítið vægi  

Ekkert 
vægi 

Persónuleg hæfni n=39 51% 46% 3% - 
Starfsreynsla n=39 56% 38% 3% 3% 
Eigin eljusemi og dugnaður n=40 50% 38% 12%  
Annað háskólanám sem þú hefur lokið 
n=39 59% 23% 15% 3% 
Menntun í opinberri stjórnsýslu n=39 28% 38% 23% 11% 
Tengsl eða tengslanet n=39 13% 33% 38% 16% 
Heppni eða óvænt tækifæri n=39 5% 21% 46% 28% 
 
Tafla7: Mat útskrifaðra MPA-nema á vægi ýmissa þátta á starfsferil sinn 

  
Mikið 
vægi 

Talsvert 
vægi Lítið vægi  

Ekkert 
vægi 

Starfsreynsla n=41 63% 27% 7% 3% 
Persónuleg hæfni n=41 51% 44% 2% 3% 
Eigin eljusemi og dugnaður n=40 43% 48% 7% 2% 
Annað háskólanám sem þú hefur lokið 
n=40 40% 43% 10% 7% 
Menntun í opinberri stjórnsýslu n=42 38% 40% 17% 5% 
Tengsl eða tengslanet n=40 20% 38% 30% 12% 
Heppni eða óvænt tækifæri n=40  - 30% 40% 30% 
 

Ef heildarniðurstöður við spurningunni eru skoðaðar er niðurstaðan sú að 

útskrifaðir meta það svo að vægi menntunar í opinberri stjórnsýslu lendi í fimmta 

sæti af sjö yfir þá þætti sem útskrifaðir telja að hafi haft mest áhrif á starfsferil 

sinn að námi loknu. Atriði eins og persónuleg hæfni, starfsreynsla, eigin eljusemi 

og dugnaður lenda öll fyrir ofan. Útskrifaðir meta það svo að tengsl eða tengslanet 
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og að lokum heppni eða óvænt tækifæri hafi síst haft áhrif á starfsferil sinn að 

námi loknu. 

5.4.3 Mat útskrifaðra á því hversu mikla þekkingu þ eir 

öðluðust á ýmsum þáttum námsins 

Í könnuninni voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á hversu mikla þekkingu 

þeir öðluðust í náminu á einstökum greinum miðað við þá þekkingu sem þeir 

bjuggu yfir áður. Í ljós kom að útskrifaðir úr námi í opinberri stjórnsýslu meta það 

svo að þeir hafi öðlast mesta þekkingu á opinberri stjórnsýslu í námi sínu miðað 

við gefnar forsendur. Alls svöruðu 97% þátttakenda að þeir hefðu öðlast mjög eða 

frekar mikla þekkingu á opinberri stjórnsýslu í náminu. Þá sögðu 94% svarenda 

að þeir hefðu öðlast mjög eða frekar mikla þekkingu á stjórnsýslurétti sem og 

skipulagi og stjórnun stofnana. Nemendur meta það einnig svo að þeir öðlist 

mikla þekkingu á stjórntækjum hins opinbera en 90% töldu að þeir hefðu öðlast 

mjög eða frekar mikla þekkingu á þeim þætti. Í fimmta sæti á þessum lista var svo 

þekking á stefnumótun og stefnugreiningu en 85% sögðust hafa öðlast mjög eða 

frekar mikla þekkingu á þeim starfsþætti. Margir fyrrverandi nemenda meta það 

einnig svo að þeir hafi öðlast mjög eða frekar mikla þekkingu á leiðtoga- og 

forystuhlutverki og mannauðsstjórnun en um 75% þeirra mátu það svo. Milli 60% 

og 70% fyrrverandi nemenda meta það svo að þeir hafi öðlast mjög eða frekar 

mikla þekkingu á árangursstjórnun og stjórnun sveitarfélaga. Öllu minni þekkingu 

töldu þátttakendur að þeir hefðu öðlast á siðfræði og faglegum gildum sem og 

rekstrarhagfræði í náminu en milli 40% og 50% töldu sig hafa öðlast mjög eða 

frekar mikla þekkingu á þessum þáttum. Einnig virðist sem hlutur 

verkefnastjórnunar, rannsóknaraðferða og tölfræði, almannatengsla sem og 

verkefnamats sé ekki ýkja mikill en milli 30% og 40% svarenda telja sig hafa 

öðlast mjög eða frekar mikla þekkingu á þessum þáttum. Að lokum telja rúm 20% 

sig hafa öðlast mjög eða frekar mikla þekkingu á þjóðhagfræði, fjármálastjórnun 

og upplýsingatækni sem rekur lestina með 20%.  
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Tafla 8: Mat útskrifaðra á því hversu mikla þekkingu þeim fannst þeir öðlast 
í náminu á ýmsum þáttum sem koma fyrir í starfi hjá hinu opinbera miðað 
við þá þekkingu sem þeir bjuggu yfir áður 

  

  
Mjög 
mikla 

Frekar 
mikla 

Hvorki 
mikla né 

litla 
Frekar 

litla 
Mjög 
litla 

Opinber stjórnsýsla n=82 70% 27% 3% - - 
Stjórnsýsluréttur n=82 60% 34% 6% - - 
Skipulag og stjórnun stofnana 
n=80 48% 46% 4% 2% - 
Stjórntæki hins opinbera n=80 46% 44% 8% 2% - 
Stefnumótun og 
stefnugreining n=78 40% 45% 13% 2% - 
Leiðtoga- og forystuhlutverk 
n=79 27% 51% 19% 3% - 
Mannauðsstjórnun n=78 24% 49% 15% 10% 2% 
Árangursstjórnun n=77 13% 56% 25% 5% 1% 
Stjórnun sveitarfélaga n=80 28% 35% 28% 4% 5% 
Siðfræði og fagleg gildi n=77 5% 42% 30% 18% 5% 
Rekstrarhagfræði n=78 9% 32% 31% 18% 10% 
Verkefnastjórnun n=77 8% 30% 39% 18% 5% 
Rannsóknaraðferðir og 
tölfræði n=76 7% 26% 32% 24% 11% 
Almannatengsl n=80 4% 28% 45% 18% 6% 
Verkefnamat n=77 3% 29% 44% 17% 7% 
Þjóðhagfræði n=75 1% 23% 37% 19% 20% 
Fjármálastjórnun n=76 1% 22% 45% 22% 10% 
Upplýsingatækni n=77 6% 14% 40% 26% 14% 
 

5.4.4  Mat á mikilvægi þekkingar sem miðlað er í ná minu fyrir 

starf þátttakenda 

Þegar niðurstöður spurningar, þar sem þátttakendur í könnuninni voru beðnir um 

að meta mikilvægi ýmissa greina sem kenndar eru í náminu fyrir starf sitt, eru 

skoðaðar kemur í ljós að þeir mátu þekkingu í opinberri stjórnsýslu mikilvægasta 

fyrir starf sitt af þeim greinum sem spurt var um eins og sjá má í heild sinni á 

töflum hér fyrir neðan. Fast á hæla mikilvægi þekkingar í opinberri stjórnsýslu 

fylgdi mikilvægi þekkingar í skipulagi og stjórnun stofnana en 87% svarenda 

mátu þekkingu í þessum greinum mjög eða frekar mikilvæga fyrir starf sitt. 

Þekking á stefnumótun og stefnugreiningu lenti svo í þriðja sæti á þessum lista en 

86% svarenda mátu þekkingu á þeirri grein mjög eða frekar mikilvæga fyrir starf 

sitt. Næstu sæti þar á eftir skipar mikilvægi þekkingar á greinum eins og 

stjórnsýslurétti, leiðtoga- og forystuhlutverki, verkefnastjórnun og 
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árangursstjórnun að mati þátttakenda en rúmlega 80% þeirra sem svöruðu nefndu 

að þekking á þessum greinum væri mjög eða frekar mikilvæg fyrir starf sitt. 

Útskrifaðir meta þekkingu á stjórntækjum hins opinbera, siðfræði og faglegum 

gildum, mannauðsstjórnun sem og almannatengslum einnig talsvert, en milli 70% 

og 80% nefndu þekkingu á þessum starfsþáttum sem mjög eða frekar mikilvæga 

fyrir starf sitt. Enn fremur töldu fyrrverandi nemendur að þekking á 

fjármálastjórnun, verkefnamati og upplýsingatækni væri nokkuð mikilvæg í starfi 

sínu en um 65% nefndu þessa þætti sem mjög eða frekar mikilvæga. Síður 

mikilvæg er þekking í greinum eins og stjórnun sveitarfélaga og rekstrarhagfræði 

þar sem um 45% töldu að þekking á þessum greinum væri mjög eða frekar 

mikilvæg fyrir starf sitt. Lestina í þessum flokki rekur svo þekking í 

rannsóknaraðferðum og tölfræði sem og þjóðhagfræði þar sem einungis rúmlega 

30% nefndu að þekking í þessum tveimur greinum væri mjög eða frekar mikilvæg 

í starfi.  

 

Tafla 9: Mat útskrifaðra á mikilvægi þekkingar á ýmsum greinum sem 
kenndar eru í náminu fyrir starf þeirra 

  
Mjög 

mikilvæg  
Frekar 

mikilvæg 

Hvorki 
mikilvæg 

né lítilvæg  
Frekar 
lítilvæg 

Mjög 
lítilvæg 

Opinber stjórnsýsla n=80 59% 28% 8% 5% 1% 
Skipulag og stjórnun stofnana 
n=78 45% 42% 8% 5% - 
Stefnumótun og 
stefnugreining n=79 52% 34% 8% 5% 2% 
Stjórnsýsluréttur n=80 53% 29% 9% 5% 4% 
Leiðtoga- og forystuhlutverk 
n=79 49% 33% 14% - 4% 
Verkefnastjórnun n=79 39% 44% 9% 5% 3% 
Árangursstjórnun n=78 31% 51% 10% 3% 5% 
Stjórntæki hins opinbera n=79 39% 35% 18% 5% 3% 
Siðfræði og fagleg gildi n=79 29% 49% 14% 6% 2% 
Mannauðsstjórnun n=79 43% 29% 18% 5% 5% 
Almannatengsl n=80 29% 45% 18% 6% 2% 
Fjármálastjórnun n=78 36% 29% 21% 4% 10% 
Verkefnamat n=79 18% 47% 25% 5% 5% 
Upplýsingatækni n=77 16% 47% 25% 9% 3% 
Stjórnun sveitarfélaga n=78 19% 27% 28% 13% 13% 
Rekstrarhagfræði n=78 14% 31% 32% 14% 9% 
Rannsóknaraðferðir og 
tölfræði n=77 12% 22% 42% 17% 7% 
Þjóðhagfræði n=78 4% 29% 36% 19% 12% 
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Þegar upplýsingarnar sem birtast okkur á töflum átta og níu eru settar 

saman í eina mynd kemur í ljós að nokkurt misræmi er á því hvernig útskrifaðir 

meta mikilvægi þekkingar á einstökum greinum fyrir starf sitt á móti því hvað þeir 

öðluðust mikla þekkingu í þessum greinum. Meira bil er í þá átt að útskrifaðir 

hefðu gjarna viljað öðlast meiri þekkingu í einstökum greinum miðað við 

mikilvægi þekkingarinnar fyrir starf þeirra heldur en að upplifunin hafi verið á 

hinn veginn, það er að segja að þeir hafi öðlast meiri þekkingu í einstökum 

greinum heldur en þeir meta mikilvægi hennar fyrir starf sitt.  

 Mun hærra hlutfall mat það svo að þekking í verkefnastjórnun, 

almannatengslum, fjármálastjórnun, upplýsingatækni, verkefnamati og siðfræði 

og faglegum gildum væri mjög eða frekar mikilvæg fyrir starf sitt heldur en það 

hlutfall sem sagði að þeir hefðu öðlast mjög eða frekar mikla þekkingu í náminu í 

þessum greinum. Þannig munaði 46% fyrir verkefnastjórnun, 43% fyrir 

almannatengsl, 41% fyrir fjármálastjórnun og upplýsingatækni, 34% fyrir 

verkefnamat og 31% fyrir siðfræði og fagleg gildi. Svör þátttakenda benda til þess 

að meira jafnvægi milli mikilvægi einstakra greina fyrir starf fyrrverandi nemenda 

og áherslunnar sem lögð er á þessar greinar í náminu sé í greinum eins og 

árangursstjórnun og þjóðhagfræði en þó munar nokkru þarna á milli. Niðurstöður 

könnunarinnar benda til að nokkuð gott jafnvægi sé í greinum eins og leiðtoga- og 

forystuhlutverki, rekstrarhagfræði, rannsóknaraðferðum og tölfræði, stefnumótun 

og stefnugreiningu, mannauðsstjórnun, skipulagi og stjórnun stofnana og að 

lokum opinberri stjórnsýslu. Einnig virðist næg áhersla vera á stjórnsýslurétt og 

stjórntæki hins opinbera samkvæmt niðurstöðunum.  
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Mynd 13: Mat útskrifaðra á mikilvægi þekkingar á einstökum greinum á 
móti því hversu mikla þekkingu þeir öðluðust í náminu 

 
 

5.4.5 Gagnsemi námsins fyrir ýmsa geira atvinnulífs ins 

Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á hvernig námið nýttist sem 

undirbúningur undir störf hjá ýmsum aðilum á vinnumarkaði. Nær allir þeir sem 

svöruðu töldu að námið nýttist mjög eða frekar vel sem undirbúningur undir störf 

hjá ráðuneytum, ríkisstofnunum eða sveitarfélögum. Einnig töldu þátttakendur 

almennt að námið nýttist mjög eða frekar vel sem undirbúningur undir störf hjá 

fyrirtæki í eigu opinberra aðila eða hjá félagasamtökum en rúmlega 90% töldu að 

námið nýttist mjög eða frekar vel hjá þesskonar aðilum. Þá mátu 83% það sem 

svo að námið nýttist mjög eða frekar vel sem undirbúningur undir frekara nám eða 

rannsóknir. Þátttakendur töldu að námið nýttist einna síst sem undirbúningur undir 

störf hjá einkafyrirtækjum en þó töldu 63% að námið nýttist mjög eða frekar vel 

sem undirbúningur fyrir störf á þeim vettvangi. 
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Tafla 10: Gagnsemi námsins sem undirbúningur fyrir störf hjá ýmsum 
aðilum á vinnumarkaði 
 

  Mjög vel Frekar vel 
Hvorki vel 

né illa Frekar illa 
Ráðuneyti n=82 76% 24% - - 
Ríkisstofnun n=82 72% 28% - - 
Sveitarfélög n=82 72% 27% 1% - 
Fyrirtæki í eigu opinberra 
aðila n=81 52% 41% 6% 1% 
Félagasamtök eða 
sjálfseignarstofnanir n=82 43% 48% 8% 1% 
Sem undirbúningur undir 
frekara nám eða 
rannsóknir n=78 41% 42% 16% 1% 
Einkafyrirtæki n=81 16% 47% 33% 4% 
 

5.4.6 Markmið nemenda með náminu og mat þeirra á þv í 

hvernig námið uppfyllir þau 

Fyrrverandi nemendur voru beðnir um að forgangsraða nokkrum fyrirfram 

gefnum atriðum sem vörðuðu markmið þeirra með náminu þar sem tölugildið 1 vó 

mest en 4 minnst. Heldur hærra hlutfall MPA-nema reyndist hafa það sem fyrsta 

markmið að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði eða 54% MPA-nema á móti 48% 

diplómanema. Að sama skapi reyndist hærra hlutfall diplómanema hafa það sem 

fyrsta markmið að efla sig í því starfi sem viðkomandi gegndi er hann hóf námið 

eða 35% þeirra á móti 29% MPA-nema. Þá merktu 13% diplómanema við að 

fyrsta markmið þeirra með náminu hefði verið að búa sig undir frekara nám og 

rannsóknir á móti 10% MPA-nema. 

  
Tafla 11: Helstu markmið fyrrverandi diplómanemenda með námi í 
opinberri stjórnsýslu 
  1 2 3 4 
Að styrkja stöðu mína á vinnumarkaði í 
samkeppni um störf n=40 48% 30% 18% 4% 

Að efla mig í því starfi er ég gegndi er 
ég hóf námið n=40 35% 28% 13% 24% 
Að kynna mér fræðasvið námsins n=39 5% 33% 46% 16% 

Að búa mig undir áframhaldandi nám 
og rannsóknir n=39 13% 10% 23% 54% 
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Tafla 12: Helstu markmið fyrrverandi MPA-nemenda með námi í opinberri 
stjórnsýslu 

  1 2 3 4 
Að styrkja stöðu mína á vinnumarkaði í 
samkeppni um störf n=41 54% 24% 7% 15% 

Að efla mig í því starfi er ég gegndi er 
ég hóf námið n=41 29% 34% 24% 13% 
Að kynna mér fræðasvið námsins n=41 7% 37% 49% 7% 

Að búa mig undir áframhaldandi nám 
og rannsóknir n=40 10% 5% 20% 65% 
 
Á heildina litið reyndist ekki mikill munur á helstu markmiðum diplómanemenda 

annarsvegar og MPA-nemenda hins vegar með námi í opinberri stjórnsýslu. 

Helsta markmið beggja hópa með náminu var að styrkja stöðu sína á 

vinnumarkaði í samkeppni um störf en um 78% allra þeirra sem svöruðu 

spurningunni nefndu þetta sem fyrsta eða annað markmið sitt með náminu. Þar á 

eftir stefndu flestir á að efla sig í því starfi er þeir gegndu er þeir hófu námið og 

sögðu 63% svarenda að þetta væri fyrsta eða annað markmið sitt með náminu. 

Öllu minni áhersla virðist hafa verið á að kynna sér fræðasvið námsins en þó 

nefndu 41% að það hafi verið annað hvort fyrsta eða annað markmið sitt með 

náminu. Minnst áhersla reyndist vera á að búa sig undir áframhaldandi nám og 

rannsóknir en tæp 20% sögðu að það hefði verið sitt fyrsta eða annað markmið. Í 

þessu samhengi er vert að vekja athygli á því að ívið hærra hlutfall 

diplómanemenda en MPA-nemenda nefndu þetta sem sitt fyrsta eða annað 

markmið með náminu. 

 

Tafla 13: Helstu markmið fyrrverandi diplómanemenda og MPA-nemenda 
með námi í opinberri stjórnsýslu 
  1 2 3 4 

Að styrkja stöðu mína á vinnumarkaði í 
samkeppni um störf n=81 51% 27% 12% 10% 

Að efla mig í því starfi er ég gegndi er ég hóf 
námið n=81 32% 31% 19% 18% 

Að kynna mér fræðasvið námsins n=80 6% 35% 48% 11% 

Að búa mig undir áframhaldandi nám og 
rannsóknir n=79 11% 8% 22% 59% 
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5.4.7 Mat fyrrverandi nemenda á hagnýtu og fræðileg u gildi 

námsins  

Útskrifaður nemendur voru beðnir að leggja mat á hagnýtt og fræðilegt gildi 

námsins. Á heildina litið mátu fyrrverandi MPA-nemendur gildi þess mun meira 

en diplómanemendur hvort sem horft var til hagnýts eða fræðilegs gildis. Meðal 

fyrrverandi MPA-nema skora allir þeir undirþættir sem spurt var um talsvert 

hærra en meðal diplómanema eins og eftirfarandi töflur sýna:  

Tafla 14: Mat fyrrverandi diplómanemenda á hagnýtu og fræðilegu gildi 
námsins 

  

Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála  

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
eða mjög 
ósammála  

Á 
ekki 
við 

Í náminu öðlaðist ég góða 
innsýn og skilning á opinberri 
stjórnsýslu sem fræðigrein n=40 

55% 40% 5% - - 

Nám í opinberri stjórnsýslu 
styrkti stöðu mína á 
vinnumarkaði í samkeppni um 
störf n=40 

38% 40% 10% 5% 7% 

Námið efldi mig í því starfi sem 
ég gegndi er ég hóf námið n=39 

31% 46% 15% 3% 5% 

Námið var góður undirbúningur 
undir frekara nám og rannsóknir 
n=40 

23% 40% 25% 5% 7% 

Nám í opinberri stjórnsýslu 
bætti launakjör mín n=40 

8% 35% 23% 25% 9% 

 
Tafla 15: Mat fyrrverandi MPA-nemenda á hagnýtu og fræðilegu gildi 
námsins 

  

Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála  

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
eða mjög 
ósammála  

Á 
ekki 
við 

Í náminu öðlaðist ég góða 
innsýn og skilning á opinberri 
stjórnsýslu sem fræðigrein 
n=42 

71% 29% - - - 

Nám í opinberri stjórnsýslu 
styrkti stöðu mína á 
vinnumarkaði í samkeppni um 
störf n=41 

51% 37% 7% 5% - 

Námið efldi mig í því starfi sem 
ég gegndi er ég hóf námið n=42 

50% 33% 12% - 5% 

Námið var góður undirbúningur 
undir frekara nám og rannsóknir 
n=41 

44% 22% 24% - 10% 

Nám í opinberri stjórnsýslu 
bætti launakjör mín n=42 

31% 19% 33% 14% 3% 
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Á heildina litið skorar námið hátt á flestum þeim þáttum sem þátttakendur 

voru beðnir um að leggja mat á nema hvað launakjörin varðar. Níutíu og sjö 

prósent svarenda eru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að þeir hafi 

öðlast góða innsýn og skilning á opinberri stjórnsýslu sem fræðigrein og 82% eru 

mjög eða frekar sammála því að námið hafi styrkt stöðu þeirra á vinnumarkaði í 

samkeppni um störf. Ennfremur er 81% svarenda mjög eða frekar sammála því að 

námið hafi eflt þá í því starfi sem þeir gegndu þegar þeir hófu námið. Nokkuð 

margir eru einnig mjög eða frekar sammála þeirri staðhæfingu að námið hafi verið 

góður undirbúningur undir frekara nám og rannsóknir eða 64%. Námið virðist 

ekki endilega bæta launakjör þeirra sem því ljúka því að einungis 47% þátttakenda 

voru mjög eða frekar sammála því að námið hafi bætt launakjör þeirra. 

 
Tafla 16: Mat fyrrverandi nema á hagnýtu og fræðilegu gildi námsins 
 

  

Mjög 
sammála  

Frekar 
sammála  

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála  

Frekar eða 
mjög 

ósammála 

Á 
ekki 
við 

Í náminu öðlaðist ég góða 
innsýn og skilning á opinberri 
stjórnsýslu sem fræðigrein n=82 

63% 34% 3% - - 

Nám í opinberri stjórnsýslu 
styrkti stöðu mína á 
vinnumarkaði í samkeppni um 
störf n=81 

44% 38% 9% 5% 4% 

Námið efldi mig í því starfi sem 
ég gegndi er ég hóf námið n=81 

41% 40% 14% 1% 4% 

Námið var góður undirbúningur 
undir frekara nám og rannsóknir 
n=81 

33% 31% 25% 2% 9% 

Nám í opinberri stjórnsýslu bætti 
launakjör mín n=82 

20% 27% 28% 20% 5% 

 

5.4.8 Aðferðir við að miðla og prófa þekkingu 

Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á vægi einstakra kennsluaðferða í 

náminu. Mest ánægja var með vægi fyrirlestra en 95% töldu að vægi þeirra í 

náminu væri hæfilegt. Einnig var nokkuð mikil ánægja með vægi 

einstaklingsverkefna, MPA-verkefna og skriflegra lokaprófa en um 85% töldu að 

þessir þættir hefðu hæfilegt vægi í námsmati. Rétt rúm 80% töldu að hópverkefni 

hefðu hæfilegt vægi í námsmati en meirihluti þeirra sem taldi að svo væri ekki 

taldi þau hafa of mikið vægi. Þá töldu ¾ hlutar aðspurðra að gestafyrirlestrar 
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hefðu hæfilegt vægi en meirihluti þeirra sem voru á annarri skoðun vildi sjá meira 

af þeim í náminu. Af þeim þáttum sem spurt var um virðist mest ójafnvægi virðist 

vera á hlut umræðutíma í náminu en 71% taldi að þeir hefðu hæfilegt vægi. Nær 

allir sem svo töldu ekki vera vildu fá meira af umræðutímum í námið.  

 
Tafla 17: Mat útskrifaðra á vægi einstakra kennsluaðferða 
 
  Of mikið vægi Hæfilegt vægi Of lítið vægi 
Fyrirlestrar n=79 3% 95% 4% 
Einstaklingsverkefni n=79 4% 87% 9% 
MPA-verkefni n=58 9% 86% 5% 
Skrifleg lokapróf n=77 13% 84% 3% 
Hópverkefni n=79 16% 81% 3% 
Gestafyrirlestrar n=77 3% 75% 22% 
Umræðutímar n=75 1% 71% 28% 

 

5.4.9 Heildarmat á náminu 

Þegar þátttakendur eru beðnir um að meta námið í heild með hliðsjón af því 

hvernig það uppfyllir þarfir þeirra kemur í ljós að námið virðist frekar mæta 

þörfum þeirra sem hafa útskrifast úr MPA-námi en diplómanámi en 62% 

fyrrverandi MPA-nema telja að námið hafi uppfyllt þarfir þeirra mjög vel á móti 

41% diplómanema. Þessi munur jafnast hins vegar út þegar aðeins þeir sem telja 

að námið hafi uppfyllt þarfir sínar frekar vel eru teknir með en 51% 

diplómanemenda telja að svo sé og 33% MPA-nemenda. Þannig telja 94% þeirra 

sem svöruðu að námið hafi uppfyllt þarfir sínar mjög eða frekar vel. Afar fáir telja 

að námið hafi hvorki uppfyllt þarfir sínar vel né illa eða frekar illa, eða einungis 

6% þeirra sem svöruðu. 
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Mynd 14: Mat útskrifaðra á því hvernig námið uppfyl lir þarfir þeirra á 
heildina litið 

Diplómanemar; n=39, MPA-nemar; n=42, Allir; n=81 

5.5 Helstu kostir og gallar námsins 

Í könnuninni voru tvær opnar spurningar þar sem þátttakendur voru annars vegar 

beðnir um að nefna þrjá helstu kosti námsins og hins vegar þrjá helstu galla þess. 

Við úrvinnslu voru svör þátttakenda flokkuð í eftirfarandi meginþemu:  

• Námskeið og innihald þeirra 

• Námsefni 

• Kennarar, nemendur og annað starfsfólk  

• Námsmat 

• Skipulag 

• Fjarnám 

• Ávinningur og hagnýtt gildi 

• Almennir kostir og gallar  

 
Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir niðurstöðum fyrir hvert meginþema. 

Í viðauka má sjá töflur þar sem finna má heildarsvör við spurningunum, flokkuð 

eftir þemum. Þau svör sem voru eins eru flokkuð saman og tíðni þeirra skipta sem 

þau komu fyrir skráð í sviga fyrir aftan. Byrjað er á að gera grein fyrir þeim 

kostum sem fram komu fyrir hvert þema fyrir sig og svo er gerð grein fyrir 

göllunum.  
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5.5.1 Námskeið og innihald 

Fram kom að námið skýrði vel uppbyggingu opinbera geirans og að nýjum 

hugmyndum og breytingum á rekstri hins opinbera hafi verið komið vel til skila. 

Nefnt var að námið miðlaði því sem lærðist ekki með reynslunni. Einnig kom 

fram ánægja með laganámskeið þar sem aðaláherslan er á stjórnsýslurétt fyrir 

starfsmenn hins opinbera. 

 Margir nefndu mismikið vægi í kröfum og vinnuframlagi á milli einstakra 

námskeiða sem galla á náminu. Einnig kom fram að sumir upplifa talsverða 

endurtekningu á milli námskeiða og að námsefnið sé ekki nægilega miðað við 

íslenskar aðstæður. Óánægja kom fram með rekstrarhagfræðinámskeið. Að lokum 

nefndu margir að leggja mætti meiri áherslu á fjármálastjórnun og rekstur. 

 Sjá má heildaryfirlit yfir kosti og galla námskeiða og innihalds þeirra í 

töflum 18 og 19 í viðauka. 

5.5.2 Námsefni 

Með námsefni er hér átt við kennslubækur og annað þess háttar. Í svörum voru 

ekki greindir neinir sérstakir kostir námsefnis. Sem galli varðandi námsefnið var 

nefnt að kennslubækur væru margar frá Bandaríkjunum og að skortur væri á 

íslenskum bókum um efnið. Einnig að of lítið væri um efni frá Norðurlöndunum. 

Sjá má nánari útlistun um galla námsefnis í töflu 20 í viðauka. 

5.5.3 Kennarar, nemendur og annað starfsfólk 

Margir nefndu að kennarar og fyrirlesarar væru mjög góðir og hæfir. Einnig var 

áberandi að nokkrir gáfu samnemendum sínum góða einkunn, og þá einkum fyrir 

mikla reynslu úr atvinnulífinu sem svo skilaði sér í námið. Nefnt var að starfsfólk 

væri vinsamlegt og fagmannlegt.  

Á sama hátt og margir nefndu að kennarar væru mjög vel hæfir vildu aðrir 

meina að þeir væru reynslulitlir. Nefnt var að mikill munur væri á hæfni þeirra og 

að þeir væru misvel undirbúnir. Einnig fannst einhverjum erfitt að þurfa að lesa í 

hvern kennara fyrir sig og að þeir settu mismiklar kröfur. 
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5.5.4 Námsmat 

Sveigjanleiki, hópavinna og raunhæf dæmi í verkefnum var allt nefnt sem kostir 

við námsmatið. Þá var hópavinna með einstaklingum með mismunandi og 

spennandi reynslu nefnd í þessu samhengi. 

Þegar þau atriði sem nefnd voru sem gallar á námsmatinu eru skoðuð 

kemur í ljós að hópverkefni eru bæði álitin kostur við námið sem og galli. Of lítið 

vægi hópverkefna var nefnt og einnig var nefnt að verkefnin hefðu of mikið vægi 

og vildu oft verða stærri en lagt var upp með. Einnig kom fram að um full mikla 

verkefnavinnu væri að ræða í náminu  

5.5.5 Skipulag 

Sveigjanlegt, vel skipulagt og hnitmiðað var meðal þess sem fram kom um námið 

þegar þátttakendur voru beðnir um að nefna þrjá helstu kosti þess. Nokkrir nefndu 

það sem kost að námið sé skipulagt með hliðsjón af þörfum þeirra sem eru í 

vinnu. Uppbygging námsins var tiltekin sem kostur sem og fjölbreytileiki þess og 

valmöguleikar. Aðra kostir sem nefndir voru má sjá í töflu 25 í viðauka. 

Á sama hátt og margir nefndu valmöguleika og fjölbreytileika sem helstu 

kosti námsins þá töldu aðrir að of lítið val og of fáir valmöguleikar væru helstu 

gallar námsins. Eigi að síður kom fram hjá tveimur þátttakendum að skipulagið 

hefði batnað frá því þeir voru í náminu, þó vantaði leiðbeiningu um sérhæfingu. 

Einnig kom fram að best væri að hefja daginn á náminu, kennslustundir sem væru 

á öðrum tímum væri erfiðara að sækja. Einhverjir nefndu að það vantaði fleiri 

umræðutíma og einn nefndi of mikla tímasókn.  

5.5.6 Fjarnám 

Fjarnámið var í nokkrum tilvikum nefnt sem einn af þremur helstu kostum 

námsins. Einnig voru nefndir gallar við fjarnámið. Þeir eru helstir að 

fjarnemendur missi af félagslegum tengslum og að erfitt sé að sérhæfa sig í 

fjarnámi. Einnig var nefnt að það hefði mátt taka fleiri fyrirlestra upp. 

5.5.7 Ávinningur og hagnýtt gildi 

Fjölmargir nefndu að námið væri hagnýtt þegar þeir voru beðnir um að nefna þrjá 

helstu kosti þess. Þannig nefndu margir að námið gagnaðist vel í starfi og styrkti 

stöðu á vinnumarkaði. Sumir nefndu einnig að þeir hefðu kynnst frábæru fólki og 



74 
 

myndað gott tengslanet. Námið væri góð viðbót við fyrra nám og nýttist vel hér á 

landi. Þannig væri það kostur að taka námið hérlendis.  

Þrátt fyrir að margir hafi nefnt hagnýtt gildi námsins sem einn af helstu 

kostum þess kom einnig fram að námið hefði mátt vera hagnýtara og 

„praktískara“ á ákveðnum sviðum. Til dæmis hefði matt fá fleiri gestafyrirlesara 

með fingurinn á púlsinum á stjórnsýslunni. Samantekt á þeim atriðum sem fram 

komu um ávinning og hagnýtt gildi námsins má finna í töflum 29 og 30 hér í 

viðauka. 

5.5.8 Almennir kostir og gallar 

Svo virðist sem mörgum hafi þótt námið mjög skemmtilegt en ellefu einstaklingar 

nefndu það sem einn helsta kostinn. Einnig nefndu margir að námið hafi verið 

fjölbreytt, fræðandi, gagnlegt, áhugavert, vandað, faglegt og krefjandi. Einnig var 

dýpt og metnaður nefnt. Önnur almenn atriði sem þátttakendur töldu lýsandi fyrir 

námið og teljast til kosta þess má finna í töflu 31 í viðauka. 

Á sama hátt og margir nefndu hagnýtt gildi námsins sem einn helsta kost 

þess töldu aðrir að það væri ekki nógu hagnýtt, það er að segja, sumir nefndu að 

námið hefði verið of fræðilegt og töldu það til eins helsta galla þess. Aðrir töldu 

það hins vegar ekki nógu fræðilegt. Það sama má segja um tengslanetið. 

Einhverjir nefndu að myndun tengslanets væri einn af helstu kostum námsins en 

aðrir töldu að lítið tengslanet væri einn af helstu göllum námsins. Einnig var nefnt 

að aðstaða nemenda væri ófullnægjandi og að of litlar námskröfur væru gerðar, 

svo að dæmi sé tekið. Aðra galla almenns eðlis má sjá í töflu 32 í viðauka. 

5.6 Annað sem þátttakendur vildu koma á framfæri 

Í lok könnunarinnar var opin spurning þar sem fyrrverandi nemendum gafst færi á 

að koma á framfæri því sem ekki hafði gefist færi á fyrr í könnuninni. Samtals 

nýttu 29 einstaklingar, eða um 35% þeirra sem svöruðu, sér þennan möguleika.  

5.6.1 Helstu svör 

Margir notuðu tækifærið til að koma þakklæti á framfæri undir þessum lið. Einn 

nefndi að námið ætti að vera skyldunám fyrir alla ráðuneytisstjóra og annar nefndi 

að tvö námskeið, þar sem annars vegar er kennt um stjórnsýslurétt og hins vegar 

um opinbera stjórnsýslu, ættu að vera skyldunámskið fyrir þá sem starfa við 
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stjórnun hjá hinu opinbera. Fram kom að það þyrfti að kynna námið betur og 

auglýsa sem hagnýtt nám. Ýmsar aðrar gagnlegar ábendingar komu fram varðandi 

námið og atriði því tengd. Ábendingarnar í heild sinni má sjá í töfluyfirliti á töflu 

33 í viðauka. Þó voru teknar út athugasemdir er vörðuðu könnunina sjálfa eða 

persónulega námsframvindu þátttakenda.  
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6 Samantekt á helstu niðurstöðum 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að á heildina litið eru útskrifaðir úr námi í 

opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands ánægðir með námið. Þannig telja þeir 

upp til hópa að námið hafi gagnast þeim vel í starfi og mætt þörfum þeirra. Þó má 

einnig greina þætti í náminu þar sem gera mætti betur. Finna þarf leiðir til að bæta 

úr þeim vanköntum sem fram komu en jafnframt ber að gæta að því að hlúa áfram 

að því sem vel er gert. 

 Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður könnunarinnar. Byrjað verður á að 

bregða upp mynd af hinum dæmigerða nemanda. Því næst verður farið yfir helstu 

styrkleika námsins í heild og því næst helstu veikleika. Kaflanum lýkur svo með 

umræðu um það hvort of mikil áhersla sé á hagnýta þætti í náminu á kostnað 

þeirra fræðilegu. 

6.1 Nemendur í hnotskurn 

Meðalaldur innritaðra er hár, eða 40,5 ár, og eru konur í meirihluta þeirra sem 

innritast. Hlutfall kvenna er 69% á móti 31% karla. Nær helmingur innritaðra lauk 

fyrstu háskólagráðu sinni af félagsvísindasviði, eða 46%.  

Að jafnaði hafa nemendur í opinberri stjórnsýslu nokkuð langa 

starfsreynslu að baki er þeir hefja námið en 81% þeirra sem svöruðu könnuninni 

hafði að minnsta kosti sex ára starfsreynslu og 43% höfðu verið lengur en 15 ár á 

vinnumarkaði eftir fyrstu háskólagráðu er þeir hófu námið.  

Stærstur hluti þeirra, eða rúm 86% þeirra sem koma í námið, hefur 

starfsreynslu úr opinbera geiranum. Að loknu námi hverfa flestir aftur til starfa 

eða halda áfram starfi innan opinbera geirans eða við stofnanir sem tengjast 

honum þar sem ámóta hlutfall starfaði innan hins opinbera við upphaf og lok 

náms. Litlu minna hlutfall reyndist starfa við verkefni tengd opinbera geiranum 

þegar könnuninni var svarað heldur en við lok námsins, eða 82%.  

Rúmur helmingur innritaðra, eða 55%, hafði verið í starfi æðsta stjórnanda 

eða verið stjórnandi með mannaforráð við upphaf náms. Þegar könnuninni var 

svarað sögðust 64% vera í starfi æðsta stjórnanda eða vera stjórnandi með 

mannaforráð. Starfssvið útskrifaðara er að öllu jöfnu mjög breitt en þegar spurt 
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var um vægi einstakra þátta í starfi þeirra svöruðu að minnsta kosti 53% svarenda 

því til í tíu tilvikum af ellefu að viðkomandi starfsþáttur hefði mikið eða talsvert 

vægi í starfi sínu.  

Þannig er hinn dæmigerði nemandi sem hefur nám í opinberri stjórnsýslu 

rétt rúmlega fertug kona. Niðurstöður könnunarinnar benda einnig til þess að 

fyrsta háskólagráða hennar hafi verið af félagsvísindasviði. Hún hafði nokkuð 

langan starfsaldur úr opinbera geiranum við upphaf náms. Hún hafði verið 

stjórnandi með mannaforráð á vinnustað sínum áður en hún hóf námið. Allt þetta 

gerði það að verkum að hún hafði mikla reynslu sem hún gat svo miðlað í náminu.  

6.2 Styrkleikar námsins 

Styrkleikar námsins virðast fyrst og fremst felast í því að það mætir þörfum 

nemenda mjög vel auk þess sem það er afar hagnýtt og gagnast þeim sem því 

ljúka afar vel í starfi. Svo virðist einnig vera sem námsmat og kennsluaðferðir 

henti nemendum nokkuð vel. Hér á eftir fer fram nánari umfjöllun um þessar 

niðurstöður. 

6.2.1 Nám sem uppfyllir þarfir og væntingar nemenda  

Á heildina litið eru útskrifaðir nemendur ánægðir með námið, en 94% þeirra 

sögðu að það hefði uppfyllt þarfir þeirra mjög eða frekar vel. Samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar uppfyllir námið þarfir þeirra sem útskrifast hafa úr 

MPA-námi heldur betur en þeirra sem hafa útskrifast úr diplómanámi. Áhugavert 

er að velta fyrir sér orsökum þessa. Þær gætu verið af ýmsum toga en engin ein 

orsök skýrir þennan mun algerlega. Ein hugsanleg ástæða fyrir þessum mun getur 

verið að þeir sem meta það svo að námið hafi síður hentað sér hætti eftir að hafa 

lokið diplómanáminu. Ljóst má vera að væntingar fólks með náminu og orsakir 

þess að fólk fer í námið eru afar misjafnar og af ýmsum toga. Í sumum tilvikum 

eru þarfir fólks fyrir fara í nám þær að komast út af heimilinu eða að 

kennslutíminn milli átta og tíu á morgnana getur verið það atriði sem hefur mikið 

um það að segja að námið uppfylli þarfir þeirra sem það sækja.  

 Miðað við það hversu hátt hlutfall útskrifaðra svarar því að námið hafi 

uppfyllt þarfir þeirra mjög eða frekar vel hlýtur heildarskipulag og innihald þess 

að ná nokkuð vel utan um þarfir þeirra sem námið sækja. Námið er byggt upp og 

skipulagt fyrir fólk með starfsreynslu úr opinbera geiranum þó að slík 
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starfsreynsla sé ekki inngönguskilyrði í námið. Umræður í rýnihópnum staðfesta 

að uppbygging námsins hefur heppnast vel þar sem greina mátti mun í skoðunum 

þeirra einstaklinga sem höfðu starfsreynslu úr opinbera geiranum á móti þeim sem 

komu beint úr námi. Allir voru þeir ánægðir með námið en munurinn fólst í því að 

þeir sem höfðu starfsreynslu voru mjög ákveðnir í þeirri skoðun sinni að því sem 

þeim hafði verið lofað með náminu hafi staðist og á heildina litið voru þeir mjög 

ánægðir með námið. Námið hafði verið eins fræðilegt og efni stóðu til. Sá sem 

ekki hafði starfsreynslu velti því frekar fyrir sér hvort námið hafi verið nógu 

fræðilegt og hafi ef til vill ekki uppfyllt þarfir hans nógu vel af þeim sökum. 

 Auk þess sem mjög hátt hlutfall útskrifaðra svaraði því til að á heildina 

litið hafi námið uppfyllt þarfir þeirra mjög eða frekar vel þá benda niðurstöður 

könnunarinnar til þess að námið uppfylli einnig væntingar þeirra. Það sést þegar 

svör við spurningu þess efnis hver helstu markmið viðkomandi með náminu hafi 

verið eru borin saman við svör við staðhæfingarspurningu þar sem þátttakendur 

voru beðnir um að greina frá því hversu sammála eða ósammála þeir væru 

staðhæfingum sem ætlað var að leggja mat á það hversu vel námið uppfyllti 

væntingar þeirra með hliðsjón af markmiðum þeirra fyrir námið. Tæp 78% 

þátttakenda sögðu að fyrsta eða annað markmið sitt með náminu hefði verið að 

styrkja stöðu sína á vinnumarkaði í samkeppni um störf en 82% voru mjög eða 

frekar sammála þeirri staðhæfingu að námið hefði styrkt stöðu sína á 

vinnumarkaðnum. Á sama hátt sögðu 63% svarenda að fyrsta eða annað markmið 

sitt með náminu hefði verið að efla þá í því starfi sem þeir gegndu er þeir hófu 

námið og 81% var mjög eða frekar sammála þeirri staðhæfingu að námið hafi eflt 

þá í því starfi sem þeir gegndu er þeir hófu námið. Þá sagði 41% að fyrsta eða 

annað markmið sitt með náminu hefði verið að kynna sér fræðasvið námsins en 

heil 98% voru mjög eða frekar sammála þeirri staðhæfingu að þeir hafi öðlast 

góða innsýn og skilning á opinberri stjórnsýslu sem fræðigrein í náminu. Rétt tæp 

19% sögðu að fyrsta eða annað markmið sitt með náminu hefði verið að búa sig 

undir frekara nám og rannsóknir en 64% voru hins vegar mjög eða frekar 

sammála þeirri staðhæfingu að námið hafi verið góður undirbúningur undir 

frekara nám og rannsóknir. Þessar tölur benda allar eindregið til þess að námið 

hafi yfirleitt uppfyllt væntingar þeirra sem því luku og gott betur. Þetta á við hvort 

sem horft er til diplómanema eða MPA-nema.  
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6.2.2 Hagnýtt nám sem gagnast vel í starfi 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hversu vel eða illa þeir teldu að námið 

hefði gagnast þeim í starfi sagði 91% að námið hafi gagnast sér mjög eða frekar 

vel í starfi. Á sama hátt og námið virðist frekar uppfylla þarfir þeirra sem lokið 

hafa MPA-gráðu þá virðist það frekar gagnast þeim í starfi. Víst er að 

diplómanámið er stutt og veitir vissa innsýn í fræðin og í rýnihópnum kom fram 

sú skoðun að nauðsynlegt sé að vera lengur í náminu en diplómanámið býður upp 

á til að öðlast vissa dýpt og innsýn í fræðin. Markmið fólks með náminu er 

misjafnt og ekki endilega hið sama meðal diplómanemenda og MPA-nemenda. 

Niðurstöður könnunarinnar benda til að hærra hlutfall MPA-nema fari í námið til 

að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði en hærra hlutfall diplómanema fari í námið 

fyrst og fremst til að styrkja sig í því starfi sem þeir gegna fyrir. Þannig virðist 

vera sem að diplómanámið sé of stutt til að fólk nái nauðsynlegri dýpt í fræðin 

sem svo gagnast þeim í starfi. Í rýnihópnum kom einnig fram að þeir sem höfðu 

útskrifaðast úr MPA-náminu hafi lært mjög mikið á vinnu við lokaverkefnið og sú 

vinna hafi gagnast þeim geysilega vel í starfi. 

 Í könnuninni var opin spurning þar sem þátttakendum gafst færi á að nefna 

þrjá helstu kosti námsins. Margir nefndu hagnýtt gildi þess í þessu samhengi. 

Nefnt var að námið væri hagnýtt og krefjandi og nýttist vel í starfi hjá hinu 

opinbera. Það að námið nýttist í starfi, gæfi tengingu við raunveruleikann og ekki 

einungis fræðin og væri þverfaglegt sem nýttist með einum eða öðrum hætti var 

meðal þess sem fram kom. Auk þess kom fram að námið væri góður 

undirbúningur fyrir stjórnunarstörf hjá hinu opinbera og hentaði einkar vel fyrir 

stjórnendur í ríkisstofnunum. Námið væri gagnleg og nauðsynleg viðbót við fyrra 

nám vegna núverandi starfs, auk þess sem það væri mjög fræðandi og yki skilning 

á opinberri umræðu. Að lokum nefndu nokkrir að gott tengslanet hefði myndast í 

náminu og að það væri kostur að fara í námið hér á landi þar sem það tæki að 

hluta til mið af íslenskum aðstæðum þannig að það nýttist að mörgu leyti vel hér á 

landi. Í rýnihópnum kom einnig fram að fyrir þá sem lært höfðu erlendis væri afar 

nytsamlegt að kynnast íslenskum aðstæðum. Auk þessa hefði verið afar gagnlegt 

að læra annað fag heldur en í grunnmenntuninni, það hafi opnað augun fyrir því 

hvernig stjórnsýslan blasir við almenningi og fólki með aðra menntun en maður 



80 
 

sjálfur, námið víkkaði vissulega sjóndeildarhringinn en slíkt kæmi sér afar vel í 

starfi.  

Þátttakendur í hópnum voru beðnir um að nefna dæmi um hvernig námið 

hefði gagnast þeim í starfi. Nefnt var að það væri mikill munur að þekkja ýmis lög 

og reglur sem gilda um opinbera starfssemi og starfsmenn. Þessi þekking leiddi 

einnig til betri skilnings á muninum á hinu opinbera og einkaaðilum. Starfsþróun 

hafði átt sér stað, þátttakendur gegndu nú störfum sem þeir hefðu ekki gegnt hefðu 

þeir ekki farið í námið. Nefnt var að námið hefði leitt til aukinnar fagmennsku og 

gert samskipti við ýmsa í starfi auðveldari, faglegri og skilvirkari. Námið 

auðveldaði þátttakendum að takast á við ýmsa þætti í starfinu, eins og 

stefnumótun, að lesa lagafrumvörp og að skrifa góða texta. Slíkt veiti ákveðið 

sjálfsöryggi.  Fyrir þá sem höfðu verið lengi í starfi skerpti námið skilninginn á 

ýmsu sem lengi hafði verið gert á sama hátt og menn töldu sig hafa nokkuð góð 

tök á. Sem dæmi um þetta má nefna endurskoðun hugmynda um það hvernig á að 

reka stjórnsýsluna. 

 Þegar sagt er að námið gagnist vel í starfi ber að hafa í huga að námið er 

skipulagt og kennt með hliðsjón af þörfum þeirra sem starfa fyrir hið opinbera eða 

við verkefni tengd opinbera geiranum. Þannig töldu 100% þeirra sem svöruðu 

könnunni að námið nýttist mjög eða frekar vel sem undirbúningur fyrir störf hjá 

ráðuneytum, ríkisstofnunum og sveitarfélögum og um 90% sögðu það sama 

varðandi störf hjá félagasamtökum eða fyrirtækjum í eigu opinberra aðila. Hins 

vegar taldi nokkuð minna hlutfall, eða 63%, að námið nýttist mjög eða frekar vel 

sem undirbúningur undir störf hjá einkafyrirtæki. Þetta hlutfall er samt viðunandi 

þar sem námið er ekki skipulagt með hliðsjón af þeim lögmálum sem gilda á 

einkamarkaði. Það kom einnig fram í rýnihópnum að gráðan er vel metin innan 

opinbera geirans en utan hans þekktu menn hana ekki vel. Ef útskrifaðir fara í 

önnur störf en innan hins opinbera eða við stofnanir sem tengjast opinbera 

geiranum gagnast námið ekki alveg eins vel. Þó nýtist það ágætlega eins og nám 

gerir almennt samkvæmt umræðum í rýnihópnum. 

 Þrátt fyrir að útskrifaðir séu í miklum meirihluta tilvika mjög ánægðir með 

námið og gefi því sína bestu einkunn þegar horft er til hagnýts gildis þess þá ber 

að hafa í huga að það er ýmislegt annað sem hefur haft áhrif á starfsferil 

útskrifaðra að loknu námi en námið sjálft. Þannig mátu útskrifaðir það svo að nám 

í opinberri stjórnsýslu hefði haft fimmtu mestu áhrifin á starfsferilinn að námi 
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loknu af sjö atriðum sem nefnd voru. Persónuleg hæfni, starfsreynsla, eigin 

eljusemi og dugnaður og að lokum annað háskólanám sem viðkomandi hafa lokið 

voru allt þættir sem skoruðu hærra varðandi þetta atriði en tengsl eða tengslanet 

og heppni eða óvænt tækifæri skoruðu lægra. Í könnun sem framkvæmd var 

meðal útskrifaðra við The State University of New Jersey –Rutgers Camden árið 

2005 voru niðurstöðurnar þær sömu, það er að segja að útskrifaðir úr MPA-

náminu mátu það einnig svo að MPA-námið hefði haft fimmtu mestu áhrifin á 

starfsferilinn að námi loknu af sjö atriðum sem nefnd voru. Um sömu atriði var að 

ræða. Persónuleg hæfni skoraði þar hæst, því næst starfsreynsla, eigin eljusemi og 

dugnaður og tengsl eða tengslanet lentu í fjórða sæti. Heppni eða óvænt tækifæri 

og að lokum annað háskólanám rak svo lestina. Þannig eru niðurstöður 

könnunarinnar við Rutgers Camden nokkuð samhljóða könnuninni sem gerð er nú 

við Háskóla Íslands. Einungis mátti greina mun á því að fyrrverandi nemendur við 

Rutgers Camden mátu tengsl eða tengslanet mikilvægari fyrir starf sitt en 

nemendur við Háskóla Íslands þar sem annað háskólanám skoraði aftur hærra. 

6.2.3 Skipulag námsins 

Þegar yfirlit yfir þrjá helstu kosti er skoðað sést að nokkur ánægja er með ýmsa 

þætti er varða skipulagið. Þannig nefndu nokkrir fyrrverandi nemendur að 

sveigjanleiki og góð skipulagning væri meðal helstu kosta námsins. Námið 

samræmdist vel vinnu og það væri afar hentugt að hafa kennslustundir milli 

klukkan átta og tíu á morgnana. Námið væri skemmtilega samsett, það byði upp á 

fjölbreytt val og möguleika til sérhæfingar. Þess ber þó að geta að einnig var nefnt 

að takmarkað val væri einn af helstu göllum námsins en á sama tíma var tekið 

fram að svo hafi verið í fyrstu og líklega væri það vandamál úr sögunni núna. Þess 

ber að geta að frá og með hausti 2008 geta nemendur valið um 11 kjörsvið þannig 

að valið hefur aukist mikið frá því sem var. 

6.2.4 Samsetning hópsins sem tengist náminu 

Þrátt fyrir athugasemdir þess efnis að kennarar séu mishæfir og misvel undirbúnir 

þá kom ánægja með kennara mun sterkar fram í könnuninni heldur en óánægja. 

Auk ánægju með kennara kom einnig fram ánægja með samnemendur og þá 

einkum vegna fjölbreyttrar reynslu þeirra úr atvinnulífinu. Að lokum var nefnt að 

annað starfsfólk væri fagmannlegt og vinsamlegt. Þessar niðurstöður benda til 
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þess að námið skipi fjölbreyttur hópur fólks sem hefur mikla reynslu og hæfni 

sem það svo miðlar sín á milli.  

6.3 Veikleikar námsins 

Helst mátti greina veikleika við námið þegar litið var til innihalds einstakra 

námskeiða. Nokkurt misræmi virðist vera á milli þess hvað fólk öðlast mikla 

þekkingu í tilteknum fræðigreinum og þess hversu mikils það metur þekkingu í 

þessum sömu greinum fyrir starf sitt. Nefndir voru gallar við fjarnámið og verður 

þeim gerð skil hér á eftir. 

6.3.1 Innihald námskeiða 

Í könnuninni var opin spurning þar sem þátttakendum gafst færi á að nefna þrjá 

helstu galla námsins. Meðal þess sem fram kom var að í náminu væri of mikið um 

bandarískar dellukenningar sem ættu ekkert skylt við Ísland og það vantaði meira 

námsefni sem væri miðað við aðstæður hér á landi. Kennslubækur væru margar 

frá Bandaríkjunum en það mætti einnig hafa bækur frá öðrum löndum eða 

menningarheimum. Það væri skortur á íslenskum kennslubókum jafnframt því 

sem það mætti vera meira um efni frá Norðurlöndunum þaðan sem fyrirmyndin að 

stjórnkerfi okkar kæmi. Einnig kom fram að það væri eitthvað um endurtekningu 

á milli námskeiða. Þá nefndu nokkrir að námskeiðin væru misþung og að það væri 

ójafnvægi í hlutfalli eininga og vinnu einstakra námskeiða.  

Þegar svör við spurningu þess efnis hversu mikilvæg þekking á einstökum 

greinum er fyrir starf viðkomandi voru borin saman við svör við spurningu um 

hversu mikla þekkingu viðkomandi öðlaðist á einstökum greinum í náminu kom í 

ljós að þátttakendur mátu mikilvægi þekkingar á ýmsum greinum fyrir starf sitt 

mun meira en það hversu mikla þekkingu á sömu greinum þeir öðluðust í náminu. 

Þannig mátu þátttakendur það frekar svo að þekkingarmiðlun í vissum greinum 

hefði verið ábótavant miðað við mikilvægi þekkingarinnar fyrir starf þeirra heldur 

en að þeir hafi fengið of mikla fræðslu í tilteknum greinum. Þannig benda 

niðurstöður könnunarinnar til þess að útskrifaðir í náminu hefðu gjarna viljað 

öðlast mun meiri þekkingu í verkefnastjórnun, almannatengslum, fjármálastjórnun, 

upplýsingatækni, verkefnamati og siðfræði og faglegum gildum heldur en þeir 

gerðu í raun og veru. Athyglisvert er að skoða niðurstöður könnunarinnar frá 2005 

í þessu samhengi en þá töldu nemendur í flestum tilvikum að einstakar greinar 
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fengju of lítið vægi í náminu. Það ber þó að hafa í huga að þeir nemendur höfðu 

ekki lokið náminu en voru í því miðju og vantaði því ef til vill heildarmyndina. 

Eins og einn þátttakandi sagði í könnuninni sem var framkvæmd núna: „Þegar á 

leið rann allt námið saman í eina heild. Það er maður fékk heildarmynd, þekkti 

hugtök í vinnu og þjóðfélagsumræðu.“ Niðurstöður könnunarinnar, sem 

framkvæmd var við Rutgers Camden árið 2005, um innihald námskeiða benda í 

sömu átt og niðurstöður þessarar könnunar. Þegar mikilvægi einstakra greina fyrir 

starf viðkomandi er borið saman við það magn sem kennt var í MPA-náminu telja 

útskrifaðir að mikilvægi greinanna sé meira fyrir starf sitt heldur en það hversu 

mikið þeir lærðu um þær í náminu í 16 tilvikum af 19. Það er þó ekki endilega 

samræmi á milli þess í hvaða greinum misræmið kemur fram milli Háskóla 

Íslands og Rutgers Camden. Að lokum er vert að geta þess að í rýnihópnum kom 

það fram að þátttakendur hefðu gjarna viljað læra meira að námi loknu, það þarf 

þó ekki að vera merki um gæði námsins heldur getur það einnig verið vísbending 

um að námið sé vel heppnað og veki áhuga á frekara námi. 

Að lokum er vert að geta þess að niðurstöður sem varða innihald 

námskeiða, og reyndar námsins í heild sinni, vísa í sömu átt og niðurstöður 

könnunar sem gerð var við University of South Dakota (Card og Fairholm, 2007). 

Niðurstöður þeirrar könnunar benda til að útskrifaðir nemendur telji einna 

gagnlegast að hafa fengið þjálfun í verkefnalausnum, siðfræði og fjármálastjórnun 

en telji það síst mikilvægt að hafa fengið þjálfun í rannsóknaraðferðum og 

tölfræði ef mið er tekið af þörfum þeirra í starfi. 

 Rýnihópurinn fjallaði um þær niðurstöður sem benda til að ekki sé nóg 

kennsla um tilteknar greinar. Það var ekki eindregin skoðun þeirra sem hann sátu 

að kennslu í verkefnastjórnun og verkefnamati væri eins ábótavant og könnunin 

gefur til kynna. Vissulega sé þekking í þessum greinum afar mikilvæg en 

þátttakendur í rýnihópnum töldu almennt að ýmsa fræðslu um þær væri að finna í 

þeim námskeiðum sem nú eru í boði og voru námskeið sem fjalla um stjórnun 

stofnana og leiðtogafræði sérstaklega nefnd í því samhengi. Hvað almannatengsl 

varðar kom sú skoðun fram að þau séu mjög mikilvæg og að það vanti dýpt í það 

námskeið sem í boði er um efnið. Námskeiðið sé fremur yfirborðskennt og það 

vanti kjöt á beinin. Í opinni spurningu um galla námsins kom einnig fram að 

almannatengslanámskeiðið hafi verið of sundurlaust og ekki gott en það styrkir þá 

skoðun sem fram kom í rýnihópnum. Fram kom gap milli mikilvægis þekkingar í 
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fjármálastjórnun í starfi þátttakenda og þess hversu mikla þekkingu þeir öðluðust 

á greininni í náminu. Einnig kom fram í opinni spurningu um galla námsins að 

það vantaði meira um fjármálastjórnun í námið. Í námskránni fyrir veturinn 2008-

2009 má finna námskeið sem heitir Fjármálastjórnun í opinberum rekstri. Það 

námskeið reyndist hins vegar ekki hafa verið í boði meðan á námi þeirra sem 

mynduðu rýnihópinn stóð. Einn hafði þó tekið það námskeið og reyndist nokkuð 

ánægður með það en það hefði verið helst til létt. Þannig gæti námskeiðið fyllt 

upp í það gap sem er til staðar. Upplýsingatækni er vítt hugtak. Merking 

hugtaksins var rædd í rýnihópnum og það hvaða merkingu þátttakendur í 

könnuninni hafi lagt í það. Hópurinn hallaðist að því að það vantaði fræðslu um 

hvernig hægt er að nota upplýsingatækni og hvernig áhrif hún hefur á samfélagið 

og á mismunandi störf og stéttir sem og mikilvægi hennar fyrir stofnanir. Einnig 

mætti hugsa sér að í náminu væri að finna fræðslu um hvernig nota skal 

upplýsingatækni og hvernig nota megi gagnabanka. Þessi fræðsla væri í rauninni 

nátengd fræðslu í annarri grein sem skortir í náminu, það er að segja siðfræði og 

faglegum gildum. Þátttakendur í rýnihópnum voru sammála um það að kennsla í 

þessum fræðum mætti gjarnan öðlast hærri sess en nú er en greindi lítillega á um 

það hvort setja ætti saman heilt námskeið um efnið eða flétta fræðslu um það 

saman við önnur námskeið, til dæmis þar sem kennt er um stjórnun og 

leiðtogafræði. Bent var á að fjölmargar starfsstéttir ættu sér sínar siðareglur en 

ekkert væri fjallað um þær í náminu eftir því sem minni viðkomandi rak til. 

Þekking á siðfræði og faglegum gildum væri öllum stjórnendum afar mikilvæg. 

Nauðsynlegt væri fyrir stjórnendur að geta hafið sig upp fyrir sitt faglega 

sjónarmið.   

 Í könnuninni þar sem þátttakendum gafst færi á að nefna þrjá helstu galla 

námsins nefndu margir rekstrarhagfræðinámskeiðið. Þátttakendur í rýnihópnum 

tóku undir þá gagnrýni að mestu leyti og töldu að rekstrarhagfræðinámskeiðið 

hefði verið of fræðilegt miðað við bakgrunn flestra nemenda og því hefði það ekki 

gagnast þeim sem skyldi. Í núverandi námskrá er búið að endurskipuleggja 

kennsluna um rekstrarhagfræðina þannig að ef til vill hefur tekist að sníða 

einhverja ef ekki flesta vankantana af kennslunni. 

Þó að nokkuð væri um að útskrifaðir hafi upplifað misræmi í því hversu 

mikil áhersla væri lögð á einstakar námsgreinar annars vegar og mikilvægi 

þekkingar á þessum greinum hins vegar kom í ljós að fjölmargar greinar reyndust 
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í nokkuð góðu jafnvægi hvað þetta varðar samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar. 

Þannig reyndust greinar eins og mannauðsstjórnun, rannsóknaraðferðir og 

tölfræði, stefnumótun og stefnugreining, rekstrarhagfræði og að lokum skipulag 

og stjórnun stofnana vera svo til á pari. Auk þessa reyndist ekki mikill munur vera 

á greinum eins og þjóðhagfræði, opinberri stjórnsýslu og stjórnsýslurétti. Þessar 

niðurstaða er í nokkuð góðu samræmi við það sem fram kom í opinni spurningu 

um kosti námsins þar sem námskeiðin sem eru í jafnvægi að þessu leyti eru gjarna 

nefnd sem einn af kostum námsins. Það að jafnvægi sé á milli kennslu og 

mikilvægi þekkingar í rannsóknaraðferðum og tölfræði stangast á við niðurstöður 

könnunarinnar 2005 en þá taldi hátt hlutfall að rannsóknaraðferðir og tölfræði og 

gagnavinnsla hefði of lítið vægi í náminu. Einnig er athyglisvert í þessu samhengi 

að rekstrarhagfræðin er oft nefnd sem einn af helstu göllum námsins en svo virðist 

sem sú þekking sem nemendur öðlast á rekstrarhagfræði í náminu sé í góðu 

samræmi við mikilvægi fagsins fyrir starf þeirra. Þótt kennslunni í 

rekstrarhagfræðinni hafi verið í ýmsu ábótavant miðað við þarfir nemenda 

samkvæmt niðurstöðum þá gæti skýringarinnar í því verið að leita í því að 

fræðilegur bakgrunnur nemenda var ekki nægur frekar en að hún hafi verið of 

fræðileg miðað við þarfir nemenda í starfi.  

 Í ljósi þess hversu mikið bil er á milli þess hvert nemendur meta mikilvægi 

ýmissa greina fyrir starf sitt annars vegar og þess hversu mikið þær læra um 

greinarnar náminu er rétt að staldra við og endurskoða innihald námskeiða.  

  Í sumum tilvikum nægir að endurskipuleggja námskeiðin sem fyrir eru, í 

öðrum tilvikum mætti flétta fróðleik um ákveðin viðfangsefni inn í námskeiðin 

sem nú eru kennd og í enn öðrum tilvikum ætti að taka til skoðunar að búa til ný 

námskeið til að mæta þörfum nemenda. Það er auðvitað matsatriði hverju sinni 

hvaða leið verður fyrir valinu en nauðsynlegt er að leiðin sem farin verður bitni 

ekki á námsefninu sem fyrir er og ánægja er með. 

 Í könnuninni árið 2005 og könnunni núna kom fram að auka mætti veg 

kennslu í siðfræði og faglegum gildum eða siðferði í opinberri stjórnsýslu og tók 

rýnihópurinn undir þetta. Könnun Card og Fairholm (2007) styður einnig þessa 

niðurstöðu þar sem fram kemur að útskrifaðir nemendur töldu afar gagnlegt að 

hafa fengið kennslu og þjálfun í siðfræði. Könnun sem Mary Tschirhart gerði árið 

1998 bendir einnig til að starfsmenn stofnana, sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni, kjósi mýkri stjórnunarstíl, þar með talið að siðareglur séu í heiðri 
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hafðar (Card og Fairholm, 2007). Vert er fyrir forsvarsmann námsins að velta fyrir 

sér hvernig hægt er að bæta úr skorti á siðfræðikennslu í náminu hér á landi. Árið 

2008 var ár umróts, jafnt í íslensku þjóðfélagi sem á alþjóðavísu. Í góðæri 

undangenginna ára öðluðust margir ofurtrú á hinu frjálsa hagkerfi og þá 

sérstaklega hugmyndum nýfrjálshyggjumanna sem miða að algerlega óskertu 

athafnafrelsi. Stjórnmálamenn jafnt sem aðrir hrifust af þeim fjármunum sem 

nýfrjálshyggjan virtist skila til auðmanna, almennings og að lokum samfélagsins. 

Sumir lofuðu leikinn í hástert, aðrir freistuðust til að taka þátt í honum og enn 

aðrir sniðu til lög og reglur undir merkjum nýfrjálshyggjunnar. Ítrekuð reynsla 

okkar, og þá sérstaklega með atburði nýliðins árs í huga, kallar á að kennsla í 

siðfræði og faglegum gildum fái verðugan sess í námi sem sérstaklega er ætlað 

starfsmönnum hins opinbera. 

 Útskrifaðir nemendur úr opinberri stjórnsýslu við HÍ meta það svo að 

kennsla í rannsóknaraðferðum og tölfræði sé í nokkuð góðu jafnvægi miðað við 

mikilvægi fyrir starf þeirra. Það samræmist niðurstöðum könnunar Card og 

Fairholm (2007) þar sem kemur fram að útskrifaðir MPA-nemar telji að þjálfun í 

rannsóknaraðferðum sé ekki ýkja mikilvæg í starfi þeirra. Þrátt fyrir þessar 

niðurstöður er þekking á þessum fræðum afar mikilvæg fyrir þá sem eru í 

meistaranámi og gera þarf lágmarkskröfur um þekkingu á rannsóknaraðferðum 

fyrir þá sem útskrifast úr slíku námi. Misræmi milli niðurstaðna könnunarinnar 

árið 2005, sem nemendur í námi svöruðu, og könnunarinnar núna benda til þess 

að þrátt fyrir að þekking á þessum fræðum sé í mörgum tilvikum ekki sérlega 

mikilvæg fyrir starf útskrifaðra þá sé þekkingin mikilvæg meðan nemendur eru í 

námi. Þrátt fyrir að megináherslan sé á hagnýtt gildi þá er um meistaranám að 

ræða og því er rétt að gera þá kröfu að útskrifaðir úr náminu búi yfir 

lágmarksþekkingu á rannsóknaraðferðum og geti lesið rannsóknaniðurstöður. Þess 

vegna ber að fagna því að námskeiðin Hagnýt tölfræði og Rannsóknir í opinberri 

stjórnsýslu og alþjóðasamskiptum séu nú orðin skylda fyrir þá sem útskrifast með 

MPA-gráðu frá Háskóla Íslands. 

6.3.2 Námsmat og kennsluaðferðir 

Þrátt fyrir að svör þátttakenda við spurningunni um hvort þeir telji að einstakar 

kennsluaðferðir eða námsmatsaðferðir hafi haft of mikið, hæfilegt eða of lítið 

vægi bendi til þess að þessir þættir séu í nokkuð góðu jafnvægi í náminu er vert að 
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skoða þá nánar. Hér ber að hafa í huga að þeir sem svara könnuninni eru þeir sem 

luku náminu. Talsverður hluti innritaðra hættir námi hverju sinni. Í könnun sem 

gerð var meðal nemenda á vormisseri árið 2005 komu fram sterkari vísbendingar í 

þá veru að í einhverjum tilvikum væri of lítil eða of mikil áhersla á einstakar 

kennsluaðferðir eða námsmat. Vert er að hafa í huga að skoðanir nemenda á 

þessum efnum eru eflaust ákveðnari á meðan þeir eru í náminu en eigi að síður er 

það afar athyglisvert að sömu atriði fá þá umsögn að þau hafi of mikið eða of lítið 

vægi í þeirri könnun og í könnuninni nú. Núna varðaði sterkasta vísbendingin um 

að kennsluaðferð hefði of lítið vægi umræðutíma en 28% svarenda töldu að þeir 

hefðu of lítið vægi. Einnig töldu 22% að vægi gestafyrirlesara væri of lítið. Á 

hinum endanum mátti helst greina að hópverkefni hefðu of mikið vægi en 16% 

töldu að svo væri og 13% töldu að skrifleg lokapróf hefðu of mikið vægi. Þannig 

má túlka þessar niðurstöður á þann veg að útskrifaðir hefðu viljað meira af 

tilteknum kennsluaðferðum en minna af tilteknum námsmatsaðferðum. Það er þó 

ekki alveg í innbyrðis samræmi þar sem ein kennsluaðferð verður að koma í stað 

annarrar og það sama á við um námsmatsaðferðir.  

 Í könnuninni nú kom fram að gott væri að fá fleiri umræðutíma til að 

kynnast fólkinu betur. Of lítið vægi umræðutíma var einnig rætt í rýnihópnum. Þar 

kom fram að umræðutímarnir væru mjög mikilvægir fyrir þá sem eru búnir að 

starfa lengi í stjórnsýslunni. Það væri afar gagnlegt að heyra hvernig aðrir 

hugsuðu og gerðu hlutina. Þrátt fyrir allt hefði ekki verið mikið um umræðutíma í 

náminu en einna helst var boðið upp á umræðutíma í tengslum við málstofu 

meistaranema. Hún hafi verið gagnleg og þar hafi ný sjónarmið og sjónarhorn 

komið fram. Gott hafi verið að heyra um mismunandi vandamál sem fólk var að 

kljást við og hvernig það nálgaðist vandamálin á mismunandi hátt. Þó kom einnig 

fram í könnuninni að málstofan hafi ekki verið gagnleg, það virðist þó ekki vera 

almenn skoðun.  

Hvað of lítið vægi gestafyrirlesara varðar kom það einnig fram í opinni 

spurningu um galla námsins að það hefði mátt fá fleiri gestafyrirlesara sem væru 

með fingurinn á púlsinum á stjórnsýslunni og að gott væri að fá fleiri erlenda 

gestafyrirlesara. Rétt er að taka fram að brýnt er að vanda valið á 

gestafyrirlesurum til að koma þeirra þjóni tilgangi sínum. 

  Erfitt er að greina samræmi í því hvort hópverkefni hafi of mikið vægi 

samkvæmt niðurstöðum þar sem munurinn er ekki afgerandi. Í opinni spurningu 



88 
 

um galla námsmatsins kom bæði fram að hópverkefnin hefðu haft of mikið vægi 

og of lítið. Umræður fóru fram um þetta í rýnihópnum. Tilfinning manna var í þá 

veru að meðan á náminu sjálfu stóð hafi menn haft tilhneigingu til að líta á 

hópverkefnin neikvæðum augum. Það hafi stundum verið erfitt að taka tillit til 

annarra og geta ekki klárað hlutina á eigin hraða. Samsetning hópanna hafi verið 

mismunandi og stundum hafi verið „farþegar“ í þeim. Þannig hafi vinnuframlag 

fólks verið mismikið auk þess sem sumir séu erfiðir í samvinnu. Í könnuninni kom 

fram að val í hópa væri ekki alltaf eins og best væri á kosið. Fólk í fullu námi og 

fullri vinnu lenti saman í hóp og það hentaði ekki alltaf sem best. Rýnihópurinn 

var þó nokkuð á einu máli um það að eftir á að hyggja sitji það eftir að mikið hafi 

áunnist með hópavinnunni. Það hafi verið afar lærdómsríkt að vinna með fólki 

með mismunandi sýn á viðfangsefnin. Í hópavinnunni skipti máli að þekkja þær 

aðstæður sem koma upp og að framlegðin er misjöfn eftir mönnum. Mikilvægt sé 

að reyna að nýta styrkleika hvers og eins eftir fremsta megni. Fram kom að ef til 

vill væri rétt að minnka hámarksfjölda nemenda í hópverkefnum. Það hafi verið 

allt upp í fimm til sex manns í hópunum en það sé of mikið, það megi ekki vera 

fleiri en þrír til fjórir, líkur á „farþegamyndun“ minnki ef færri eru í hópunum. 

Það að einstaklingar geti komist í gegn um einstök fög þar sem námsmatið byggir 

eingöngu á hópverkefnum án þess að leggja neitt af mörkum opni á þann 

möguleika að fólk sem hefur hvorki mikla né góða þekkingu á námsefninu geti 

farið í gegnum námið. Fólk ætti þó ekki að geta útskrifast með meistaragráðu þar 

sem gerð er krafa um að lokaverkefni séu unnin á einstaklingsgrunni. Það sem 

fram kom í opinni spurningu um kosti námsins rennir stoðum undir þá kenningu 

að vægi hópverkefna sé hæfilegt frekar en of mikið en þar nefndu nokkrir að einn 

af helstu kostum námsins væri að hafa kynnst öllu þessu frábæra fólki og að gott 

tengslanet hafi myndast. Vinna í hópverkefnum hlýtur að ýta undir þessa þætti. 

Þannig hallaðist rýnihópurinn að því í umræðum sínum að hópverkefnin hefðu 

verið mikils virði og í raun skemmtilegur hluti námsins, svona eftir á að hyggja. 

 Svo virðist einnig vera sem skrifleg lokapróf hafi helst til mikið vægi í 

huga nemenda. Námið er fyrst og fremst hagnýtt og virðast sumir nemendur á 

þeirri skoðun að skrifleg lokapróf eigi ekki við. 

 

Á heildina litið virðast nemendur meta umræður og umræðutíma afar mikils og 

telja gagnlegt að auka hlut þessara þátta í náminu. Þeir vilja gjarna heyra 
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sjónarhorn annarra og miðla eigin reynslu. Vert er að kanna hvort grundvöllur er 

fyrir því að hafa sérstaka umræðutíma í fleiri námskeiðum en málstofunni. Hafa 

ber þó í huga að umræður skapast oft í tímum en fá mætti fram meiri dýpt í 

umræðuna með sérstökum umræðutímum. 

 Nokkuð er um gestafyrirlesara í náminu en á sama hátt og nemendur vilja 

meiri umræðu vilja þeir gjarna sjá fleiri gestafyrirlesara. Það kom þó einnig fram 

að ekki er sama hvernig gestafyrirlesarar eru, þeir eru jafn misjafnir og mennirnir 

eru margir. Þó var greinilegt á svörunum að í náminu hefðu verið boðið upp á 

nokkra mjög góða gestafyrirlesara. Þó er mikilvægt að stýra umræðunni, bæði í 

umræðutímum og meðal gestafyrirlesara þannig að hún komi að notum fyrir sem 

flesta.  

Skiptar skoðanir eru um hópverkefnin. Þegar upp er staðið virðist þó vera 

sem nemendur kunni að meta hópavinnuna og telji hana gagnlega. Þeir hagnist á 

henni þar sem þeir fái tækifæri til að vinna með fólki með fjölbreytta reynslu og 

sjónarhorn. Erfitt er fyrir kennara að hafa stjórn á því að allir leggi jafnt af 

mörkum í hópavinnunni. Það er þó hægt að reyna að hafa áhrif á það með því að 

setja skilyrði um það að ekki séu fleiri en fjórir nemendur í hóp og að gerð sé 

krafa um það að hópurinn skili skýrslu með verkefninu þar sem gerð er grein fyrir 

vinnuframlagi hvers og eins. 

Hægt er meta þekkingu og hæfni nemenda með ýmsum öðrum aðferðum 

en skriflegum lokaprófum. Það á sérstaklega við í hagnýtu námi eins og MPA-

námi. Það að nemandi hafi ekki gengist undir skriflegt lokapróf í námi sínu þarf 

ekki að gengisfella námið. Það er þó fyrst og síðast kennarans að meta hvernig 

hentugast er að prófa þekkingu nemenda en mælt er með að skoðaðar séu allar 

leiðir í þeim efnum. Reyndar er ekki mikið um skrifleg lokapróf í náminu og er 

búið að fella þau niður í einhverjum tilvikum frá því þeir sem tóku könnunina sátu 

tiltekin námskeið.  

6.3.2 Fjarnám 

Ekki er beinlínis hægt að segja að fjarnámið sem slíkt sé galli við námið. Þvert á 

móti er það kostur að boðið sé upp á fjarnám í sumum námskeiðum og nefndu það 

nokkrir í könnuninni. Hins vegar ber að geta að það er erfitt að sérhæfa sig í 

fjarnámi og þeir sem eru í fjarnámi missa gjarna af hinum félagslegu tengslum og 

tengslamyndum sem námið hefur upp á að bjóða. Nefnt var að það mætti taka 



90 
 

fleiri fyrirlestra upp og myndi það að einhverju leyti leysa það vandamál hversu 

erfitt er að sérhæfa sig í fjarnámi. Þannig væri einnig auðveldara að búa úti á landi 

og stunda námið. Í könnuninni árið 2005 var spurt um hversu líklegt væri að 

viðkomandi myndi notfæra sér námskeið að sumri til sem boðið væri upp á 

fjarnámi og svöruðu þá 40% því til að það væri mjög eða frekar líklegt að þeir 

myndu gera það. Eins og fjarnámið er hugsað í dag er það ekki skipulagt með 

þarfir fjarnema í huga. Almennir fyrirlestrar eru teknir upp og þeir settir inn á 

netið. Auk þess hafa fjarnemar aðgang að glærum og öðru kennsluefni á sama hátt 

og aðrir nemendur. Ekki er um neina sérstaka fundi eða kennslulotur að ræða fyrir 

þá sem eru í fjarnámi. Námskeiðin eru kennd einu sinni í viku á heilu misseri og 

námsmat er hefðbundið. Auk þess er framboð námskeiða takmarkað en hingað til 

hefur verið miðað við að nemendur geti lokið diplómanámi í gegn um fjarnám.  

Mikilvægt skref í þróun fjarnámsins væri að boðið yrði upp á námskeið 

sem eingöngu yrðu kennd í fjarnámi. Allir nemendur gætu skráð sig í þau, óháð 

búsetu. Skipulagðar yrðu vinnulotur þar sem fjarnemar hittast og vinna 

hópverkefni þar sem þess er krafist. Þannig mætti efla félagslegu tengslin á milli 

nemenda. Þá mætti hugsa sér að gera tilraun með að bjóða upp á sumarnámskeið í 

fjarnámi. Niðurstöður könnunarinnar frá því árið 2005 benda til að það sé áhugi 

fyrir því meðal nemenda.  

6.4 Er of mikil áhersla á hagnýtt gildi námsins á k ostnað 

hins fræðilega hluta þess? 

Það sem fram kemur í opnum spurningum um þrjá helstu kosti námsins og þrjá 

helstu galla þess bendir bæði til þess að námið sé bæði of hagnýtt og of fræðilegt. 

Eins og fram kom í kafla 6.2.2 hér að ofan nefna margir að hagnýtt gildi námsins 

sé einn af helstu kostum þess. Þegar yfirlit yfir helstu galla námsins er skoðað sést 

einnig að einhverjum þykir námið ekki nógu fræðilegt og að það vanti dýpt í það 

með fræðilegri nálgun. Ef til vill má skýra hluta þessarar þversagnar í 

niðurstöðum könnunarinnar með niðurstöðum annarar könnunar sem gerð var árið 

1999 við The Evergreen State College og The University of Akron (King, 1999). 

Könnunin var meðal opinberra starfsmanna og var tilgangur hennar að kanna 

væntingar þeirra til námsins. Eins og fram kemur í kafla 2.3.1 hér að ofan töldu 

þeir að námið væri ekki of fræðilegt en vildu að meira áhersla væri lögð að þjálfa 
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nemendur í að nota fræðin í störfum sínum þegar komið er út fyrir skólastofuna. 

Það er umhugsunarvert fyrir forsvarsmenn námsins við Háskóla Íslands hvort 

þetta eigi einnig við hér á landi.  

Umræða um það hvort of mikil áhersla sé lögð á hagnýtt gildi námsins á 

kostnað fræðilega hluta þess fór fram í rýnihópnum. Þar kom fram að það væri 

viss galli á náminu að ekki hafi verið gerð krafa um lágmarksþekkingu á tölfræði 

og rannsóknaraðferðum en nú er búið að bæta úr því með nýrri námskrá þar sem 

námskeið sem heita Hagnýt tölfræði og Rannsóknir í opinberri stjórnsýslu og 

alþjóðasamskiptum eru orðin að skyldu. Í rýnihópnum var bent á að það væri galli 

við námskipulagið að ekki væri hægt að velja að gera 60 eininga lokaverkefni. 

Stærri ritgerð rúmast þó ekki innan MPA-námsins eins og það er hugsað. Námið 

er fyrst og fremst hugsað og hannað sem hagnýtt nám fyrir fólk með starfsreynslu 

sem vill dýpka og bæta þekkingu sína í starfi. Þannig er það ekki strangfræðilegt 

nám heldur nám sem hefur bæði fræðilegt og hagnýtt gildi. Umræður í 

rýnihópnum og það sem fram kemur í könnuninni bendir til þess að þessi 

markmið hafi náðst með náminu við Háskóla Íslands. Þeir þátttakendur í 

rýnihópnum sem höfðu nokkra eða þó nokkra starfsreynslu er þeir hófu námið 

voru allir á þeirri skoðun að nálgunin í náminu væri góð og það væri gagnlegt að 

sjá hvaða fræðilega hugsun er að baki þeim stjórnunarvísindum sem gilda í 

opinberri stjórnsýslu. Einnig voru þeir sammála um að það sem var lofað með 

náminu hafi staðist. Hins vegar hefðu þeir gjarna viljað læra meira að námi loknu 

en auðvitað er tækifæri til þess að öðrum vettvangi.  
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7 Ályktanir og niðurlag 

Rannsóknin á meistaranámi í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands sem greint 

er frá hér er sú viðamesta sem fram hefur farið á náminu til þessa. Auk þess er 

þetta fyrsta könnunin sem gerð hefur verið meðal útskrifaðra úr náminu hér á 

landi.  

 Meginmarkið verkefnamatsins var að meta styrkleika og veikleika 

meistaranáms í opinberri stjórnsýslu með áherslu á hagnýtt og fræðilegt gildi 

námsins. Við rannsóknina var áherslan lögð á að fá fram mat fyrrverandi nemenda 

á þessum þáttum. Við úrvinnslu niðurstaðna var einnig stuðst við niðurstöður 

könnunar sem gerð var meðal nemenda í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands 

á vormisseri 2005 sem og könnunar sem gerð var við Rutgers Camden það sama 

ár. Komið var með tillögur að úrbótum á þeim veikleikum sem greindir voru. 

Nota má niðurstöðurnar sem stöðumat á þeim tímamótum sem námsleiðin sjálf og 

Háskóli Íslands stendur nú á. Einnig standa vonir höfundar til að niðurstöður 

verkefnamatsins verði lóð á vogarskálarnar í þróun námsins inn í framtíðina á 

þessum mikilvægu tímamótum. Áhugavert væri að gera sambærilega könnun 

reglulega og þá mætti nota könnunina nú sem og niðurstöður hennar til hliðsjónar 

við framtíðarrannsóknir. 

 

Á heildina litið benda niðurstöður verkefnamatsins til þess að meistaranám í 

opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands nái vel markmiðum sínum. Námið 

uppfyllir þarfir og væntingar nemenda og nýtist þeim vel í starfi. Nauðsynlegt er 

að standa vörð um og styrkja það sem vel er gert. Niðurstöðurnar benda þó 

jafnframt til þess að ýmsa veikleika sé að finna á námsleiðinni. Ný námskrá tók 

gildi haustið 2008. Þar var námsframboð aukið til muna, meðal annars með því að 

boðið er upp sérhæfingu á ellefu fagsviðum. Þannig má gera því skóna að stigið 

hafi verið stórt skref til framþróunar í náminu. Námið er nú óðum að slíta 

barnskónum og búið er að sníða stærstu vankantana af því sem finna mátti í 

byrjun. Eigi að síður er nauðsynlegt fyrir þá sem að náminu koma að sofna ekki á 

verðinum en halda áfram að þróa námið og vinna að því að bæta það. 

Skoða þarf sérstaklega hvort enn þurfi að breyta áherslum í náminu. Með 

nýrri námskrá, sem tók gildi haustið 2008, var hlutur skyldunámskeiða aukinn um 
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leið og dregið var úr vægi starfsþjálfunar. Nú hefur fræðilegi þátturinn fengið 

aukið vægi og er það til bóta. En betur má ef duga skal. Hluti af þessari rannsókn 

var fundur rýnihóps sem samsettur var úr hópi útskrifaðra nemenda. Það gæti 

verið gagnlegt að kalla saman annan slíkan rýnihóp þar sem endanlegar 

niðurstöður þessa verkefnamats liggja fyrir og ræða næstu skref. Einnig væri 

gagnlegt að kalla saman hóp stjórnenda og fá viðbrögð þeirra við niðurstöðunum 

og ræða næstu skref. 

Brýnt er að taka til alvarlegrar skoðunar að efla kennslu í siðfræði og 

faglegum gildum hið fyrsta. Einnig benda niðurstöður könnunarinnar til þess að 

hlut kennslu í verkefnastjórnun, almannatengslum, fjármálastjórnun og 

upplýsingatækni megi skoða nánar. 

Í nýársávarpi dr. Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, árið 2009 

lagði hann mikla áherslu á að skoðað yrði af fullri alvöru hvort gera ætti 

einhverskonar sáttmála eða samfélagssáttmála í anda heimspekinga fyrri tíma og 

getið var um í kafla 2.1. hér að ofan. Þjóðin öll tæki þátt í gerð sáttmálans og hann 

yrði samþykktur í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef af þessu yrði myndum við á vissan 

hátt hverfa til árdaga opinberrar stjórnsýslu þegar greinin var enn ómótuð. 

Aðstæður í íslensku þjóðfélagi í dag kalla á gagngera endurskoðun á innviðum og 

gildum samfélagsins. Við endurskoðun og þróun náms, sem sniðið er að þörfum 

opinberra starfsmanna, verður vart hjá því komist að horfa til breyttra aðstæðna í 

þjóðfélaginu og mun endurskipulagning námsins í nánustu framtíð mótast af þeirri 

staðreynd.  

Vert er að íhuga af fullri alvöru hvort gera eigi einhvers konar 

stjórnunarnám að skyldunámi hjá stjórnendum í opinbera geiranum. Stjórnendur í 

opinbera geiranum koma úr ýmsum áttum og hafa ólíka grunnmenntun. Slíkt er 

ekki til vansa nema síður sé. Hinsvegar er ekki hægt að horfa fram hjá því að gera 

þarf lágmarkskröfur til stjórnenda um fræðilega þekkingu og innsýn í opinbera 

stjórnsýslu, fjármálastjórnun, mannauðsstjórnun og stjórnsýslurétt. Samkvæmt því 

sem fram kom í rýnihópnum er ljóst að námið hefur víkkað sjóndeildarhring 

flestra þeirra sem það hafa sótt og aukið fagmennsku þeirra í starfi. Þannig gæti 

meistaranám í opinberri stjórnsýslu orðið hluti af þeim kröfum sem hægt er að 

gera til stjórnenda hjá ríki og sveitarfélögum. Það er þó of langt gengið að gera 

nákvæmlega það nám að skilyrði fyrir ráðningu í stjórnunarstarf hjá hinu opinbera 
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en það gæti verið ein af nokkrum námsleiðum sem skilgreindar væru sem 

forsenda fyrir ráðningu í stöðu stjórnenda. 

Í framhaldi af þessu er áhugavert að skoða hvort leggja eigi meiri áherslu á 

fjarnámið en nú er. Verði það svo að í framtíðinni verði gerð sú krafa til 

stjórnenda í opinbera geiranum að þeir hafi lokið námi á meistarastigi í opinberri 

stjórnsýslu eða öðru sambærilegu námi skapast enn frekari forsendur til að efla 

fjarnámið en nú er, til dæmis með því að bjóða upp á sumarnámskeið í fjarnámi 

eða sérskipulagt fjarnám í greininni. 

Að þessu sinni var ekki farið út í þá vinnu að skoða MPA-námið við 

Háskóla Íslands með hliðsjón af gæðastöðum NASPAA sem gerð er grein fyrir í 

kafla 3.2.2. heldur var aðaláherslan lögð á að meta námið út frá 

gildisaukningarnálguninni og starfsframanálguninni sem fjallað er um í kafla 

3.1.3. Það væri þó náminu afar gagnlegt að það væri skoðað með gæðastaðla 

NASPAA eða aðra sambærilega staðla í forgrunni. Við mótun 

viðurkenningarferlis fyrir MPA-nám í Evrópu voru gæðastaðlar NASPAA hafðir 

til hliðsjónar. Það væri vel við hæfi nú að forsendur fyrir því að sótt verði um 

viðurkenningu á náminu innan EAPAA verði skoðaðar. Þó að niðurstöðurnar 

myndu leiða í ljós í ljós að það væru ekki forsendur fyrir umsókn að sinni myndi 

slík skoðun draga fram ýmsa kosti og galla námsins í viðameira samhengi en hér 

hefur verið gert. Þá væri hægt að vinna með þá annmarka og kosti sem kæmu í 

ljós með það fyrir augum að betrumbæta námið. 

Að lokum vill höfundur láta í ljós það álit sitt að það væri framþróun 

námsins afar gagnlegt að verkefnamat sem þetta væri endurtekið á fimm ára fresti. 

Þannig lægi reglulega fyrir stöðumat sem hægt væri að nota til að skoða þróunina, 

breyttar áherslur meðal nemenda sem og sýn þeirra á námið. Slíkt stöðumat væri 

afar gagnlegt við þá þróun og stefnumótun sem er náminu nauðsynleg í 

síbreytilegum heimi þar sem samkeppni og kröfur fara sífellt vaxandi.  
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Viðaukar 

Spurningalistinn 

Könnun meðal útskrifaðra nemenda úr námi í opinberr i stjórnsýslu við Háskóla Íslands   
FYRSTI HLUTI: STARFSFERILL (Spurningar 1-9)  
Spurningar 1-3 varða núverandi stöðu þína á vinnumarkaði. 
  
 

1. Hjá hverjum starfar þú?  
 

 

  Ráðuneyti 

  Ríkisstofnun 

  Sveitarfélagi 

  Félagasamtökum eða sjálfseignarstofnun 

  Fyrirtæki í eigu opinberra aðila 

  Einkafyrirtæki 

  Er í námi 

  Er ekki launuðu starfi 

  Annað, hvað?      
 

 
2. Hvert er núverandi starf þitt?  
 

 

  Er æðsti stjórnandi stofnunar/fyrirtækis 

  Er stjórnandi með mannaforráð en þó ekki æðsti stjórnandi 

  Starfa hjá stofnun eða fyrirtæki en er ekki með mannaforráð 

  Annað, hvað?      
 

 
  

 3. Hvert er vægi eftirtaldra þátta í starfi þínu?   
 

 

 

 Mikið 
vægi 

Talsvert 
vægi 

Lítið  
vægi 

Ekkert  
vægi 

Mannauðs/starfsmannamál             
 
Fjármálastjórnun/fjárlagagerð             
 
Fagleg verkefni stofnunar             
 
Afgreiðsla erinda             
 
Verkefnastjórnun             
 
Áætlanagerð             
 
Stefnumótun             
 
Upplýsingatækni             
 
Almannatengsl             
 

Árangurs-/gæðastjórnun             
 

Breytingarstjórnun             
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Spurningar 4-6 varða stöðu þína áður en þú fórst í nám í opinberri stjórnsýslu 
  
 

4. Hversu lengi varst þú búin(n) að vera á vinnumar kaði eftir fyrstu háskólagráðu þegar þú hófst 
nám í opinberri stjórnsýslu?  
 

 

  Fór beint í nám 

  Skemur en 1 ár 

  1-5 ár 

  6-10 ár 

  11-15 ár 

  Lengur en 15 ár 
 

 

 

 
 

5. Hvar starfaðir þú þegar þú fórst í nám í opinber ri stjórnsýslu?  
 

 

  Ráðuneyti 

  Ríkisstofnun 

  Sveitarfélagi 

  Félagasamtökum eða sjálfseignarstofnun 

  Fyrirtæki í eigu opinberra aðila 

  Einkafyrirtæki 

  Var í námi 

  Var ekki í launuðu starfi 

  Annað, hvað      
 

  

 

 

6. Hvert var starf þitt þegar þú fórst í nám í opin berri stjórnsýslu?  
 

 

  Var æðsti stjórnandi stofnunar/fyrirtækis 

  Var stjórnandi með mannaforráð en þó ekki æðsti stjórnandi 

  Starfaði hjá stofnun eða fyrirtæki en var ekki með mannaforráð 

  Nemi 

  Var ekki í launuðu starfi 

  Annað, hvað      
 

 
  

 

 

 

    
 

Spurningar 7-9 varða starfsferil þinn eftir að þú laukst MPA-náminu 
  
 

7. Hver var fyrsti vinnuveitandi þinn eftir að þú l aukst námi í opinberri stjórnsýslu?  
 

 

  Ráðuneyti 

  Ríkisstofnun 

  Sveitarfélag 

  Félagasamtök 

  Fyrirtæki í eigu opinberra aðila 

  Einkafyrirtæki 

  Fór í frekara nám 

  Fór ekki í launað starf 

  Annað, hvað?      
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8. Hversu vel eða illa telur þú að námið í opinberr i stjórnsýslu hafi gagnast þér í starfi?  
 

 

  Mjög vel 

  Frekar vel 

  Hvorki vel né illa 

  Frekar illa 

  Mjög illa 
 

  

 

 

 

  9. Hversu mikið eða lítið vægi telur þú að eftirfar andi atriði hafi haft á starfsferil þinn að loknu n ámi?    
 

 Mikið vægi Talsvert vægi Lítið vægi Ekkert vægi 
Menntun í opinberri stjórnsýslu             
 
Starfsreynsla             
 
Annað háskólanám sem þú hefur lokið             
 
Eigin eljusemi og dugnaður             
 
Persónuleg hæfni             
 
Tengsl og tengslanet             
 
Heppni eða óvænt tækifæri             
 

 

  

   
 

11. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi  staðhæfingum?    
 

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 
Hvorki 

sammála né 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Nám í opinberri stjórnsýslu styrkti stöðu mína á 
vinnumarkaði í samkeppni um störf 

               

 
Nám í opinberri stjórnsýslu bætti launakjör mín                
 
Námið efldi mig í því starfi sem ég gegndi er ég hóf námið                
 
Í náminu öðlaðist ég góða innsýn og skilning á opinberri 
stjórnsýslu sem fræðigrein 

               

 
Námið var góður undirbúningur undir  áframhaldandi nám 
og rannsóknir 
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12. Hvernig telur þú almennt  að námið nýtist sem undirbúningur undir störf hjá eftirtöldum aðilum á vinnumarkaði?    
 

 
Mjög vel Frekar vel Hvorki vel né 

illa 
Frekar illa Mjög illa 

Ráðuneyti                
 
Ríkisstofnun                
 
Sveitarfélögum                
 
Félagasamtökum eða sjálfseignarstofnunum                
 
Fyrirtæki í eigu opinberra aðila                
 
Einkafyrirtæki                
 

Sem undirbúningur undir frekara nám eða rannsóknir                
 

 

Í spurningum 13-15 verður þú beðin(n) um að svara spurningum sem varða innihald námsins í opinberri stjórnsýslu og mikilvægi 
mismunandi þátta þess fyrir starfsferil þinn 
13. Miðað við þá þekkingu sem þú bjóst yfir áður en  þú hófst nám hversu mikla eða litla þekkingu eða h æfni fannst þér þú öðla
náminu á eftirfarandi þáttum?    
 

 Mjög mikla Frekar mikla Hvorki mikla 
né litla 

Frekar litla Mjög litla 

Almannatengslum                
 
Árangursstjórnun                
 
Fjármálastjórnun                
 
Leiðtoga- og forystuhlutverki                
 
Mannauðsstjórnun                
 
Opinberri stjórnsýslu                
 
Rannsóknaraðferðum og tölfræði                
 
Rekstrarhagfræði                
 
Siðfræði og faglegum gildum                
 
Skipulagi og stjórnun stofnana                
 
Stefnumótun og stefnugreiningu                
 
Stjórnsýslurétti                
 
Stjórntækjum hins opinbera                
 
Stjórnun sveitarfélaga                
 
Upplýsingatækni                
 
Verkefnamati                
 
Verkefnastjórnun                
 

Þjóðhagfræði                
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14. Hvernig metur þú mikilvægi þekkingar á eftirfar andi greinum fyrir starf þitt?    
 

 
Mjög mikilvæg Frekar 

mikilvæg 
Hvorki 

mikilvæg né 
lítilvæg 

Frekar lítilvæg Mjög lítilvæg 

Almannatengslum                
 
Árangursstjórnun                
 
Fjármálastjórnun                
 
Leiðtoga- og forystuhlutverki                
 
Mannauðsstjórnun                
 
Opinberri stjórnsýslu                
 
Rannsóknaraðferðum og tölfræði                
 
Rekstrarhagfræði                
 
Siðfræði og faglegum gildum                
 
Skipulagi og stjórnun stofnana                
 
Stefnumótun og stefnugreiningu                
 
Stjórnsýslurétti                
 
Stjórntækjum hins opinbera                
 
Stjórnun sveitarfélaga                
 
Upplýsingatækni                
 
Verkefnamati                
 
Verkefnastjórnun                
 

Þjóðhagfræði                
 

 

15. Hvert er mat þitt á vægi eftirfarandi þátta í n áminu?    
 

 Of mikið vægi Hæfilegt vægi Of lítið vægi Á ekki við 
Einstaklings verkefni             
 
Umræðutímar             
 
Hópverkefni             
 
Fyrirlestrar             
 
Gestafyrirlestrar             
 
Skrifleg lokapróf             
 
MPA verkefni             
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 Í spurningum 16-18 verður þú beðin(n) um að svara spurningum um námið í 
heild sinni 
  
 

 

16. Vinsamlega nefndu þrjá helstu kosti námsins:  

  
  
 

 

17. Vinsamlega nefndu þrjá helstu galla námsins:  
  
  
 

 18. Á heildina litið, fannst þér þá námið uppfylla vel eða illa þarfir þínar?  
 

 

  Mjög vel 

  Frekar vel 

  Hvorki vel né illa 

  Frekar illa 

  Mjög illa 
 

 
ÞRIÐJI HLUTI: Almennar spurningar (Spurningar 19-22 ) 
  
 

19. Á hvaða fræðasviði var fyrsta háskólagráða þín?  
 

 

  Félagsvísindasviði 

  Heilbrigðisvísindasviði 

  Hugvísindasviði 

  Menntavísindasviði 

  Verkfræði- og náttúruvísindasviði 
 

 
 20. Hvaða ár útskrifaðist þú úr námi í opinberri st jórnsýslu?  
 

 

  2002 

  2003 

  2004 

  2005 

  2006 

  2007 

  2008 
 

  
 21. Útskrifaðist þú með diplómagráðu í opinberri st jórnsýslu eða MPA-gráðu?  
 

 

  Diplómagráðu 

  MPA-gráðu 
 

22. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?  
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Töflur 

Tafla 5: Kostir námskeiða og innihalds þeirra 
 
Áhugaverð námskeið 
Námskeiðin eru á breiðum grunni 
Góð innsýn í opinbera stjórnsýslu, s.s. stjórnsýslurétt, skipulag stofnana og nýja 
stjórnunarhætti 
Skýrir vel uppbyggingu opinbera geirans 
Nýjum hugmyndum og breytingum á rekstri hins opinbera var komið vel til skila 
Gefur innsýn í stjórnun 
Gefur innsýn í það sem maður lærir ekki „með reynslunni“ 
Gildi og virði opinbera kerfisins náðist vel fram 
Gefur innsýn í stjórnkerfi landsins 
Góð þekking yfir opinbera stjórnsýslukerfið í heild 
Nemendur fræðast um íslenska stjórnkerfið, hver eru einkenni þess og á hvaða hátt það er  
frábrugðið stjórnkerfum annarra landa 
Gefur góða yfirsýn yfir störf og skyldur hins opinbera 
Fjölbreytt yfirsýn yfir helstu þætti opinberrar stjórnsýslu. Sérstaklega var kúrsinn um  
stjórnsýslulögin gagnlegur í því samhengi, enda Páll Hreinsson óviðjafnanlegur í 
framsetningu sinni 
Íslenska lögfræðin 
Sterkur lagalegur grunnur 
Gefur yfirsýn, þekkingu á opinberri stjórnsýslu og stjórnun 
Stjórnsýslulögin og Páll Hreinsson 
Fróðleikur um lög og reglur 
Stjórnsýslulögin 
Stjórnsýsluréttur og starfsmannaréttur mjög gagnleg 
Kynning á lögum um opinbera stjórnsýslu 
Nemendur kynnast nýjum hugtökum, t.d. félagsauði, og fá nýja sýn á starfsemi sveitarfélaga 
Sveitarstjórnarmálefnin 
Stjórntæki kynnt vel 
Stefnugreining 

 



106 
 

Tafla 6: Gallar námskeiða og innihalds þeirra 

 
Of mikið um bandarískar dellukenningar sem eiga ekkert við um Ísland (þess vegna stoppaði ég  
eftir diplómanámið) 
Vantar meira námsefni og case studies um Ísland m.v. aðstæður hér. Meiri samanburðarfræði um  
Ísland vs önnur lönd 
Námsefni og kennsla ekki alltaf nógu tengt viðfangsefninu opinberri stjórnsýslu 
Einstök námskeið miðuð við BA stig, virðast ekki hafa verið uppfærð 
Dálítil endurtekning í sumum námskeiðum 
Kúrsar of líkir 
Námskeiðin mis erfið 
Misræmi í kröfum á milli námskeiða 
Mismunandi akademísk þungleikastig 
Mikið ójafnvægi í hlutfalli eininga og vinnu einstakra kúrsa 
Misþungir kúrsar, sumir ættu að vera fleiri einingar 
Þá er vægi námskeiða með sama einingarfjölda mjög mismunandi og hálf móðgandi 
Of mikið lesefni í sumum áföngum 
Mikil yfirferð, stórir kúrsar 
Hefði þurft að hafa kjarnarannsókn í aðferðafræði fyrir lokarannsókn í faginu 
Valnámskeið í viðskiptafræðinni of háfleyg og ópraktísk 
Rekstrarhagfræðin full flókin og fræðileg 
Allt of mikil áhersla á rekstrarhagfræði, mig skorti skilning á mikilvægi hennar fyrir 
heildarsamhengi námsins og kennarinn var ekki fær um skilgreina það né setja hlutina í 
raunverulegt samhengi við vettvang 
Rekstrarhagfræðin var út úr kú 
Hagfræðinámskeiðið var of þungt 
Kennslan í hagfræði var ekki upp á það besta  
Mætti vera meiri áhersla á hagnýta fjármálastjórnun 
Vantar meira um fjármálastjórnun 
Meir almennt um rekstur og fjármálastjórnun fyrirtækja 
Vantar meira um rekstur og fjármálastjórnun 
Ekki nóg af rekstrar/fjármálanámskeiðum 
Vantar betri fjármálastoð, tengsl við störf í raunvísindageira og fyrirtækjastjórnun 
Vantar meira um fjármál sveitarfélaga 
Vantaði meira um málefni sveitarfélaga 
Kúrsinn opinber stjórnsýsla var ansi umfangsmikill en skemmtilegur 
Almannatengslakúrsinn var of sundurlaus 
Almannatengslakúrsinn var ekki góður 
Vantaði upp á mannauðsstjórnun (námið hefur þó aðeins breyst síðan ég var) 
Meira um siðfræði 
Meira um tjáningu og framkomu 
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Tafla 7: Gallar námsefnis 
 
Kennslubækur margar frá Bandaríkjunum. Mætti hafa bækur frá öðrum löndum eða 
menningarheimum.  
Skortur er á íslenskum bókum um efnið sem er miður. 
Of lítið um efni frá Norðurlöndunum sem stjórnkerfi okkar er þó er byggt upp miðað við 

 

Tafla 8: Kostir kennara, nemenda og annars starfsfólks 
 
Afburða kennarar 
Frábærir kennarar 
Að hafa kynnst öllum þessum frábæru kennurum 
Mjög góðir fyrirlesarar 
Nokkrir mjög góðir kennarar 
Nokkrir mjög góðir gestafyrirlesarar 
Flestir kennarar mjög góðir 
Fyrirlesarar mjög vel undirbúnir og manneskjulegir (fyrirmynd Gunnar Helgi) 
Fagmennska í fyrirrúmi hjá kennurum varðandi frágang verkefna og lokaverkefnis 
Kennarar sem kunna að vekja áhuga 
Kennsla þeirra sem best þekkja til á viðkomandi sviði 
Hæfir kennarar 
Hæfir kennarar í flestum tilvikum 
Að mestu kennarar sem hafa áhuga á efninu 
Frábær leiðbeinandi í MPA, Gunnar Helgi 
Sýn samnemenda 
Nemendur á öllum aldri og með reynslu 
Flestir nemendur höfðu langa reynslu úr atvinnulífinu 
Nemendur hafa margir hverjir mikla reynslu frá hinu opinbera sem skilar sér í umræðum 
Mikil þekking og reynsla nemenda 
Opnir, metnaðarfullir nemendur 

Góð kennsla, vinsamlegt starfsfólk 
Fagmennska hjá starfsfólki 
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Tafla 9: Gallar kennara 

 
Kennarar ekki reyndari en margir í hópi nemenda 
Örfáir kennarar án kennslureynslu 
Mikill munur á hæfni kennara 
Einn slakur kennari en með mikið vægi 
Sumir kennarar þyrftu að læra sitthvað í kennslufræði 
Kennarar eru mjög mismunandi í kennsluaðferðum og sumir hverjir illa undirbúnir 
Mis vel undirbúnir kennarar 
Mismunandi nálgun kennara sem reyndar er einnig kostur 
Ótækt að þurfa að lesa í hvern kennara fyrir sig, þ.e. Kröfur mismunandi eftir kennurum. Hálf 
 móðgandi.  
Fáeinir ósveigjanlegir kennarar 
Undarlega lítill skilningur sumra stundakennara á nemendum og náminu 

 

Tafla 10: Kostir námsmats 
 
Hvernig námið fór fram: umræða, hópavinna, vinna með einstaklingum með 
mismunandi og spennandi reynslu 
Sveigjanleiki í verkefnum 
Verkefnin auka skilning á hvernig stjórnsýslan er byggð upp 
Raunhæf dæmi í verkefnum 

 
Tafla 11: Gallar námsmats 
 
Verkefnakynningum nemenda ofaukið 
Verkefni ekki í samræmi við fyrirlestra 
Endurskil á verkefnum ábótavant 
Vantar fleiri hagnýt verkefni 
Verkefnavinna í sumum námskeiðum afar mikil miðað við vægi 
Verkefnin urðu oft stærri en lagt var upp með, hver eining í náminu of „dýr“ 
Full mikil verkefnavinna 
Of lítið vægi hópverkefna. Þó það komi sér vel meðan á náminu sjálfu stendur þá leiðir það til  
þessa að nemendur kynnast síður og standa uppi að námi loknu án hins mikilvæga tengslanets 
sem námið ætti að geta skapað 
Kannski hópverkefni 
Of mikið af hópvinnuverkefnum m.v. nám með vinnu. 
Of mikil áhersla á hópverkefni 
Próf í mína tíð voru sum „kvikindislega“ þung 
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Tafla 12: Kostir skipulags 

 
Sveigjanleiki (X3) 
Vel skipulagt (X3) 
Hnitmiðað nám (X2) 
Vel skilgreint 
Góð nýting tíma 
Markvisst, skipulagt 
Mjög vel skipulagt og faglegt val námsgreina 
Þegar á leið rann allt námið saman í eina heild. Það er maður fékk heildarmynd, þekkti 
hugtök í vinnu og þjóðfélagsumræðu 
Uppbygging námsins, samspil skyldunámskeiða og valnámskeiða. Gefinn góður grunnur í  
skyldunámskeiðunum sem maður gat  síðan dýpkað í valnámskeiðunum 
Skemmtilega samsett nám 
Markvisst, þverfaglegt 
Fjölbreytilegt 
Möguleikar til sérhæfingar 
Að námið er þverfaglegt eykur gildi þess 
Fjölbreytt og mikið val 
Valáfangar 
Breidd í vali sem hentar hverjum og einum 
Sveigjanleiki í námskeiðsvali 
UGLAN og glærur birtar fyrirfram 
Gott að fá gestafyrirlesara úr atvinnulífinu 
Tímasókn að morgni 
Hentug tímasetning fyrirlestra 
Tímar milli 8-10 á morgnana 
Kennslutími (kl. 8 að morgni) hentar mjög vel fyrir fólk í vinnu 
Með vinnutíma, þarf ekki að mæta í tíma nema hægt sé útaf vinnu 
Samræmist vel vinnu 
Námið var skipulagt með tilliti til þess að nemendur væru í því með (fullri) vinnu (X2) 
Hægt að stunda nám samhliða vinnu (X2) 
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Tafla 13: Gallar skipulags 

Mér fannst vanta betri skipulagningu í námið á sínum tíma en með þessum fimm leiðum 
eða sérhæfingum finnst mér það vandamál úr sögunni 
Mætti kannski bjóða upp á fleiri valkúrsa - þannig að sérval verði breiðara t.d. Innan  
menningarstjórnunar 
Mætti vera meira af valfögum 
Of lítið val og fjölbreytileiki í kúrsum 
Of fáir valmöguleikar í fyrstu (lagaðist svo) 
Val á námskeiðum takmarkast af framboði hverju sinni þannig að nemanda gefst 
kannski ekki kostur á að taka þau námsekið sem hann helst vildi a.m.k. miðað við 
tiltekin tímaramma 
Fleiri valnámskeið 
Gott væri að fá fleiri erlenda gestafyrirlesara 
Mættu vera fleiri gestafyrirlesarar 
Vantar t.d. að hægt sé að taka sumarkúrsa 
Námstíma ekki notið nógu vel, þe. ekki ætti að leyfa nema tvo kúrsa á önn 
Lokaritgerð hefur of mikið vægi 
Skrifa ritgerðina, málstofan fyrir ritgerðina ekki mjög gagnleg veturinn 2006-2007. Of 
mikið að mæta í málstofu vegna ritgerðar einu sinni í viku allan veturinn og hlusta á fólk 
tala um eigin ritgerðir 
Stórir hópar. 
Of margir nemendur í sumum kennslutímum 
Slæmt þegar grunn- og meistarastigi er blandað saman, eins og í skjalastjórn 
T'imasetningar kennslustunda stundum erfiðar vegna vinnu - best að hefja daginn í 
náminu 
Upplýsingar um kennslubækur og stað og stund mættu liggja miklu fyrr fyrir 
tímasetningar 
Vantar meiri umræðu 
Vildi fá fleiri umræðutíma til að kynnast fólkinu betur 
Vægi starfstíma of mikið 
Vandræði með e-mission, mættu vera fleiri slíkir tímar. 
Frekar mikil tímasókn 

 
Tafla 14: Kostir fjarnáms 
 
Býður upp á fjarnám 
Fjarnám (X2) 

 

Tafla 15: Gallar fjarnáms 
 
Erfitt að sérhæfa sig í fjarnámi 
Helsti gallinn hjá mér var hvað ég gat sótt fá tíma, þurfti að nota mér fjarnámið ég missti því af  
félagaslegum tengslum en þar er eingöngu við sjálfa mig að sakast. 
Fjarnámsnemendur eru ekki í neinum tengslum við kennara eða stjórnendur 
Mætti taka fleiri fyrirlestra upp 
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Tafla 16: Ávinningur og hagnýtt gildi 
 
Hagnýtt nám (X8) 
Tengslanet sem myndast (X3) 
Praktískt (X2) 
Afar praktískt 
Nýtist í starfi 
Gagnast í starfi 
Hagnýtt og krefjandi nám sem nýtist vel í starfi hjá hinu opinbera 
Hentar einkar vel þeim sem starfa við stjórnun í stofnunum ríkisins 
Nám í opinberri stjórnsýslu styrkti stöðu mína á vinnumarkaði í samkeppni um störf 
Styrkti stöðu mína á vinnumarkaði í samkeppni um störf 
Eykur samkeppnishæfni á vinnumarkaði og þekkingu á opinberum starfsvettvangi 
Góður undirbúningur fyrir stjórnunarstörf hjá hinu opinbera 
Eflast á vinnumarkaði 
Námið efldi mig í því starfi sem ég gegndi er ég hóf námið 
Gagnleg/nauðsynleg viðbót við nám vegna núverandi starfs 
Mjög góð yfirsýn fæst fyrir þá sem vinna í opinbera geiranum 
Setja reynslu í faglegt samhengi. Nýjar hugmyndir, aukið sjálfstraust 
Mjög fræðandi og færði manni mikinn skilning á opinberri umræðu 
Læra gömul og ný sannindi 
Í náminu öðlaðist ég góða innsýn og skilning á opinberri stjórnsýslu 
Í náminu öðlaðist ég góða innsýn og skilning á opinberri stjórnsýslu sem fræðigrein 
Bætti talsvert við þekkingu mína 
Góð viðbót við fyrra nám 
Opnar dyr til frekara náms 
Hópverkefni með fólki úr ýmsum áttum 
Kynnast fólki 
Kynnist fólki með litla og mikla reynslu úr námi og starfi og mismunandi aðkomu að 
atvinnulífinu 
Að hafa kynnst öllum þessum frábæru félögum 
Myndaði gott tengslanet 
Gott tengslanet 
Tengslasköpun 
Námið nýtist að mörgu leyti vel hér á landi, þ.e. Tekur að hluta til mið að íslenskum aðstæðum  
sem er kostur þess að fara í þetta  nám hérlendis 
Þverfaglegt nám, sem nýtist með einum eða öðrum hætti 
Gott að fá tengingu við raunveruleikann, ekki einungis fræðin 
Gott að fá teóríu eftir langan praksís 
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Tafla 17: Gallar við hagnýtt gildi námsins 

Hefði mátt vera hagnýtara (t.d. fleiri gestafyrirlesarar með fingurinn á púlsínum á 
stjórnsýslunni) 
Mætta vera meiri praktík á ákveðnum sviðum 

 
Tafla 18: Ýmsir almennir kostir námsins 
 
Skemmtilegt (X11) 
Fjölbreytt (X7) 
Fræðandi (X6) 
Gagnlegt (X5) 
Áhugavert (X3) 
Vandað (X3) 
Faglegt (X2) 
Krefjandi (X2) 
Fjölbreytni (X2) 
Stutt 
Dýpt 
Metnaður 
upplýsingagildi,  
Víðsýni 
Áhugaverðar umræður 
Fagleg umræða 
Fræðandi fyrirlestrar 
Ítarlegt nám 
Hversu gaman var í náminu 
Raunveruleg dæmi nýtt í flestum námskeiðum 
Flest námskeiðin vel gerð 
Námið í alla staði mjög gott 
Sérsniðið fyrir starfsmenn í opinberri stjórnsýslu 
Nýtt nám og nýjar hugmyndir  
Virkjar nemendur, laðar til sín fólk úr ólíkum áttum, fræðilega vel ígrundað 
Yfirsýn yfir sviðið 
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Tafla 19: Ýmsir almennir gallar námsins 

Margt var of fræðilegt fyrir mig 
Of fræðilegt á köflum 
Mjög fræðilegt 
Stundum of fræðilegt, vantar sums staðar meiri praktíska hluti 
Of mikil djúpfræði á kostnað raunhæfra verkefna 
Of mikil handbókarfræði. 
Ekki nógu fræðilegt 
Vantar meiri dýpt með meiri fræðilegri/kenningarlegri nálgun. 
Mjög svipað fyrir þá sem koma úr stjórnmálafræði 
Getur orðið svolítið þurrt 
Erfitt að búa úti á landi og stunda námið 
Of lítill fókus og viðamikið efni 
Oft mikið álag 
Hefði gjarna viljað fá meiri dýpt í námið 
Val í hópa, ég er einstæð móðir og geymdi hópavinnukúrsa þar til í námsleyfi en var þá í 
hópum með fólki sem var í fullri vinnu og bara laust á kvöldin. Samt þó nokkuð af fólki 
í öðrum hópi sem var í fullu námi. Hefðum átt að vera saman í hóp 
Breitt nám. Leiðir nemandann ekki endilega inn á nýjan starfsvettvang, en um leið er 
það kostur hvað námið er breitt og margir faghópar geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi 
Aðstaða nemenda ófullnægjandi 
Mætti skipta hópnum eftir bakgrunni 
Engir sérstakir gallar (X2) 
Verkefni mættu miðast meira við raunverulegar aðstæður en ekki ímynduð verkefni 
Löngun til að læra meira sem reyndar er einnig kostur 
Vantar umræður 
Lítil samskipti nemenda 
Lítið tengslanet 
Kannski svolítið þurrt á köflum. Mætti tengja enn meir daglegri umræðu í þjóðfélaginu 
Má alveg gera meiri kröfur 
Hafði á tilfinningunni að námið hentaði síður þeim sem hafa litla reynslu (koma beint af 
BA, BS o.s.frv. stigi 
Of lítill tími (var að vinna með) Allt hitt gott 
Lítið notað af mikilli reynslu nemenda 
Misjafnleg góð framsetning 
Tæpast hægt að stunda með fullu starfi 
Mætti vera meiri umræða og upplýsingar um hvaða stefna er tekin í náminu 
Tíminn ekki nógu vel nýttur eða námið of stutt 
Hefði verið gott að fá leiðbeiningu um mögulega sérhæfingu 
Þarf að huga að því að fá fjölbreyttar innsýn í náminu 
Of litlar námskröfur 
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Tafla 20: „Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?“ 

Námskeið og innihald 
Ítreka þetta með að bandarísk sjónarmið og kenningar eiga sjaldast við hér á landi 
sökum fámennis og annarar þjóðfélagsuppbyggingar og menningar - einnig takk fyrir að 
fá að taka þátt í þessari könnun 

Námskeiðin opinber stjórnsýsla og stjórnsýsluréttur ættu að vera skyldunámskeið fyrir 
þá sem starfa við stjórnun hjá opinberum aðilum. Þessi námskeið mætti kannski bara 
kenna í endurmenntun. 
  
Kennarar, nemendur og annað starfsfólk 
Þakklátur kennurum fyrir þeirra vinnusemi, áhuga á miðlun þessarar fræða 
Gott aðgengi að kennurum, það er til fyrirmyndar 
Einlægri þökk til allra kennara og þá sérstaklega til Margrétar, Gunnars Helga og 
Ómars! 
Kennarar mjög góðir og starfsfólk einnig. 
  
Námsmat 
Mætti gefa lengri tíma til að klára fyrirliggjandi verkefni, þ.e. reikna meira með að 
nemendur hafi mikið að gera í vinnunni og vilji lesa mikið til að svara verkefnum vel 

Ekki gott að hafa verkefnaúrlausnir miðaðar við ákveðinn fjölda stafa. Sú takmörkun 
hefur í för með sér lélegri svör. Samt sem áður hafa mörg verkefni sem unnin voru 
reynst mér afar vel síðar í minni vinnu 
  
Skipulag 
Námið er vel skipulagt, áhugavert og kemur sér vel fyrir alla sem starfa hjá 
ríkisstofnunun 
Halda má fleiri stutta kynningarfundi til að fara yfir skipulag námsins - samsetningu 
námskeið - t.d. í tengslum við einstök námskeið. 
Kennslutímar á morgnana henta vinnandi fólki vel. 

Var búin að taka diplómanám í endurmenntun sem ekkert var metið inn en kom sér 
mjög vel sem undirbúningur. Mætti vera meira samstarf milli viðskipta-og 
hagfræðideildar og MPA-námsins 
  
Ávinningur og hagnýtt gildi 
Frábært nám, gefandi, reyndi á og skilaðu mér betri manni og stjórnanda. Þakkir fyrir 
það. 
Námið nýtist vel í áframhaldandi mastersnámi - (vantar möguleika hér á bæði í starfi og 
áframhaldandi námi eftir stjórnsýslunám)                                                                              
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 Tafla 20 (framhald): „Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?“  

Annað 
Þakklæti 
Bestu þakkir. 
Takk fyrir mig.  
Takk fyrir mig - þetta var erfitt, lærdómsríkt og umfram allt skemmtilegt 
Er þakklát fyrir að hafa fengið tækifæri til að fara í gegnum námið. 
Kærar þakkir til þeirra sem standa að skipulagi þessa náms, ný tækifæri fyrir fjölmarga 
hafa opnast sem leiðir örugglega til þess að við fáum betri stjórnendur og starfsmenn hjá 
hinu opinbera. Enn vantar þó á að námið sé metið til bættra launa, því miður, þar er verk 
að vinna. 
Mjög gefandi nám og skemmtilegt 
Þetta var skemmtilegasta námsár sem ég hef upplifað. Hafði námsleiða frá 13 ára til loka 
háskólanáms - svo takk fyrir óvænt skemmtilegan námstíma :-) 
Kann vel við strangar kröfur sem gerðar eru í þessu námi og sérstaklega í 
lokaritgerðinni, hefur komið sér vel í atvinnulífinu 

Í heildina var ég mjög ánægð með námið. Virkilega vel staðið að öllu og frábært að geta 
tekið námið í fjarnámi. Námsefnið var aðgengilegt og skýrt og aldrei nein vandamál sem 
komu upp þrátt fyrir að ég væri þannig staðsett að ég kæmist aldrei á staðinn til að vinna 
hópverkefni þá voru alltaf fundnar aðrar leiðir. Ég nýtti mér sumarnámskeið þar sem 
hafði tök á að mæta og er það virkilega gott að geta eitthvað mætt. Eins finnast mér  
námskeiðin sem eru í boði í sambandi við ritun ritgerða og heimildaleit alveg til 
fyrirmyndar. Aðstoð við meistararitgerðina var mjög góð. 
Námið þyrfti að kynna betur og auglýsa sem hagnýtt nám. 
Varðandi spurningu 9 (og fleiri) vil ég taka fram að ég gegni sama starfi fyrir og eftir 
námið. Námið hefur engin bein áhrif haft á starfsferil minn.  
Gott að stofnað var vefrit stjórnsýslufræðinga og vefritið mjög gott 
Vona að háskólinn haldi áfram að bjóða svona nám og af metnaði 
Ætti að vera skyldunám fyrir alla ráðuneytisstjóra  
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Könnun sem framkvæmd var meðal nemenda í meistaranámi í 

opinberri stjórnsýslu á vormisseri 2005 

(Heimild í tölvupósti frá Gunnari Helga Kristinssyni, prófessor, stjórnmálafræðideild, 18. desember 2008). 

 
Tíðnitöflur (98 tóku þátt – absolút tölur sýndar) 
 
1. Hver eru helstu markmið þín með náminu? (númerið svörin 1-4) 

□ Að styrkja stöðu mína á vinnumarkaði í samkeppni um störf 27 

□ Að efla mig í núverandi starfi 45 

□ Að kynna mér fræðasvið námsins 20 

□ Að búa mig undir áframhaldandi nám og rannsóknir 6 

2. Hver eftirfarandi setninga á best við þig? Vinsamlegast veljið einn 
svarmöguleika 

□ Ég hef verið á vinnumarkaði í talsverðan tíma og fór í MPA/diploma  
námið til að styrkja mig í samkeppni um störf 58 

□ Ég hef ekki mikla reynslu á vinnumarkaði en hef áhuga á MPA/ diploma  
náminu sem hagnýtri menntun sem gagnast mér í leit að atvinnu seinna meir 17 

□ Ég hef aðallega áhuga á að kynna mér opinbera stjórnsýslu sem fræðasvið  21 
óháð því hvort hún styrki stöðu mína á vinnumarkaði síðar meir eða ekki 

 

3. Hvar fréttir þú fyrst af MPA/diploma náminu? 

□ Á námskynningu 6 

□ Í fjölmiðlum 28 

□ Á vef háskólans 10 

□ Í kynningarbæklingi 14 

□ Í umræðum manna á meðal 22 
____ Í tölvupósti sem sendur var til kynningar 

□ Annað – hvað?_____________________________ 

 

4. Hvað réði mestu um að þú ákvaðst að fara í MPA/diploma nám við 
Háskóla Íslands frekar en annað nám? Vinsamlegast nefnið einungis eitt 
atriði 

□ Áhugavert framboð námskeiða 22 

□ Kostnaður 8 

□ Orðspor námsins 3 

□ Sveigjanlegt nám sem hentar mér 24 

□ Efni námsins, opinber stjórnsýsla á Íslandi er hvergi annars staðar í boði 39 
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5. Hvar vildir þú helst vinna í framtíðinni? (Vinsamlegast veljið þrjá liði) 
□ Ráðuneytum 57 

□ Stofnunum 53 

□ Sveitarfélögum 33 

□ Félagasamtökum eða sjálfseignarstofnunum 26 

□ Einkageiranum 28 

□ Annað – hvað___________________ 9 
 

6. Hvers konar störf vildir þú helst vinna í framtíðinni? (Vinsamlegast veljið 
þrjá liði) 

□ Almenn stjórnunarstörf 63 

□ Stefnumótun 51 

□ Mannauðsstjórnun 18 

□ Sérfræðingsstörf 47 

□ Rannsóknir og úttektir 20 

□ Almannatengsl 18 

 

7. Getur þú gefið náminu einkunn á eftirfarandi sviðum á kvarðanum 1-5? (1 
er lægst og 5 er hæst) 

Sem undirbúningur undir störf á almennum vinnumarkaði  
 1 2 3 4 5 
 2 13 33 40 6 
 
Sem undirbúningur undir störf hjá ríkinu      
 1 2 3 4 5 
 1 3 9 47 35 
 
Sem undirbúningur undir störf hjá sveitarfélögum    
 1 2 3 4 5 
 2 2 13 46 24 
 
Sem undirbúningur undir störf hjá félagasamtökum eða sjálfseignarstofnunum 
    
 1 2 3 4 5 
 4 7 29 36 10 
 
Sem undirbúningur undir frekara nám og rannsóknir    
 1 2 3 4 5 
 1 4 19 46 22 
 

8. Getur þú gefið kennslu í náminu einkunn á kvarðanum 1-5? (1 er lægst og 
5 er hæst) 

 1 2 3 4  5 
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9. Getur þú lagt mat á þjónustu við nemendur á kvarðanum 1-5? (1 er lægst 
og 5 er hæst) 

Einfaldur aðgangur að upplýsingum  
 1 2 3 4  5 
 3 3 14 47 26 
Aðgangur að kennurum    
 1 2 3 4  5 
 3 6 12 36 37 
Tölvuþjónusta     
 1 2 3 4  5 
 3 2 27 38 16 
Þjónusta deildarskrifstofu    
 1 2 3 4  5 
 3 7 32 32 12 
Þjónusta Stofnunar stjórnsýslufræða 
 3  20 29 33 
 
Þjónusta í aðalbyggingu HÍ 
 1 2 3 4  5 
 2 6 44 20 7 
 
Bókasafnsaðstaða     
 1 2 3 4  5 
  7 32 23 6 

 
10. Hvað finnst þér um vægi eftirfarandi þátta í kennslunni? 
Hagnýt verkefni:□ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 2 18 71 2 1  

Umræðutímar:   □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 9 34 43 5 2 

Hópverkefni:      □Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 2 4 55 23 9 
Fyrirlestrar um  

fræðileg efni:    □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 3 6 76 6 2 
Fyrirlestrar fólks með  
reynslu úr  

atvinnulífi:         □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið□ Allt of mikið 
 4 40 44 4  
Skrifleg  

lokapróf:           □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 3 6 61 17 6 

Ritgerðavinna: □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
  5 76 14 
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11. Hvernig finnst þér jafnvægið á milli skyldunámskeiða og valnámskeiða í 
náminu vera?  

□ Allt of mikil skylda        1 

□ Of mikil skylda         15 

□ Hæfilegt          76□ 
Of lítil skylda          2□ 
Allt of lítil skylda 

 
12. Hvað finnst þér um vægi starfstímans í náminu (er nú 15e)? 

□ Allof mikið vægi         6 

□ Of mikið vægi         17 

□ Hæfilegt          62 

□ Of lítið vægi         5 

□ Allt of lítið vægi 
   

13. Hvað finnst þér um vægi lokaverkefnis í náminu (er nú 15e)? 

□ Allof mikið vægi 3 

□ Of mikið vægi 16 

□ Hæfilegt 67 

□ Of lítið vægi 8 

□Allt of lítið vægi 
  

 

14. Hvað finnst þér um vinnuálag í náminu þegar á heildina er litið? 

□ Allt of mikið miðað við einingavægi 

□ Helst til mikið 

□ Hæfilegt 

□ Helst til lítið 

□ Allt of lítið miðað við einingavægi 

 

15. Finnst þér lesefni í námskeiðum almennt vera: 

□Mjög gott □ Gott □ Sæmilegt □ Lélegt □ Mjög lélegt 
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16. Hvað finnst þér um vægi eftirfarandi þátta í skylduhluta námsins? 

Kenningar um  

skipulagsheildir: □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □Of mikið □ Allt of mikið 
 9 71 12 3   
Íslensk  

stjórnsýsla: □      Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 4 30 56 3 
Stjórnun í opinbera  

geiranum:          □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 2 34 55 3 
Mannauðs- 

stjórnun:            □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 3 41 38 8 
Siðferði í opinberri  

stjórnsýslu:       □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 2 46 40 2 
Stjórnun 

sveitarfélaga:    □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 2 19 65 2 
Rannsóknar- 

aðferðir:            □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 10 40 38 3 
Tölfræði og 

gagnavinnsla:    □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 8 34 45 3 
Árangurs- 

stjórnun:            □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 2 25 54 10 
Stjórnsýslu- 

réttur:                □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið  
 1 15 77 1 
Rekstrarhagfræði og 
hagrænar stjórnunaraðferðir  
hjá hinu  

opinbera:         □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □Allt of mikið 
7 62 14 7 

Forysta:             □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 1 27 58 2 

Almannatengsl: □ Allt of lítið □ Of lítið □ Hæfilegt □ Of mikið □ Allt of mikið 
 2 22 59 4  
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17. Á hvaða sviðum myndir þú helst vilja að komið væri á valnámskeiðum í 
MPA-náminu? Nefndu allt að þrjú svið 

a)________________________ 
b)________________________ 
c)________________________ 

18. Ef krafist væri allt að 150 þúsund króna skólagjalda fyrir hvern vetur í 
náminu hefði það haft áhrif á ákvörðun þína um að fara í MPA- 
nám/diploma-nám? 

□ Já  □ Nei  □ Veit ekki  
    59      24  13 

 

19. Ertu nemandi í: □ Diplóma-námi □ MPA-námi? 

    18  78 

20. Hvenær hófstu nám ( m.v. fyrstu innritun)?________________ 
 
21. Myndir þú segja að þú værir: 

□ Í fullu námi 29 

□ Á hálfum hraða eða 37 

□ Hægri yfirferð 30 

 

22. Hversu mörgum einingum hefur þú lokið?___________________ 

 

23. Hvað af eftirfarandi skyldunámskeiðum hefur þú lokið? 

□ Opinber stjórnsýsla 89 

□ Inngangur að rekstrarhagfræði og réttlæting ríkisafskipta 72 

□ Stjórnsýsluréttur fyrir stjórnendur og starfsmenn opinberra stofnana 59 

□ Rekstur opinberra stofnana, stjórntæki og eftirlit 42 

□ Stjórnun og stjórnunarkenningar í opinberri stjórnsýslu  45 
Stjórnun og starfsumhverfi heilbrigðisstofnana 8 
Menningarstjórnun: Stjórnun menningarstofnana og menningarstjórnsýsla 14 
Upplýsingatækni – rafrænt samfélag 9 
Almannatengsl: Stjórnendur opinberra stofnana og fjölmiðlar 18 
Starfsumhverfi og stjórnun sveitarfélaga 36 
Stjórnun og rekstur sjálfboðaliðasamtaka 6 
 

□ Starfstími 35 

□ MPA verkefni 3 

 

24. Hvenær hyggst þú ljúka núverandi námi?_______________________ 
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25. Hvaða námi hefur þú lokið?  

 Grunnnám Meistaranám Doktorsnám 
Laganám 5 1  
Hagfræði/Viðskiptafræði 13 2  
Stjórnmálafræði 13 3  
Önnur félagsvísindi 19 1  
Hugvísindi eða guðfræði 11 1  
Tungumál 4 1  
Kennaranám 11 2  
Verkfræði eða 
tæknigreinar 

9 5  

Heilbrigðisgreinar 6 3  
Náttúruvísindi eða 
stærðfræði 

6 3  

 
26. Hvað hefur þú langa starfsreynslu eftir tvítugt?________________ 

 

27. Hvar hefur þú starfað og í hvað mörg ár á hverjum stað? 

□ Opinbera geiranum, fjöldi ára_____________ 

□ Sveitarfélagi, fjöldi ára________________ 

□ Einkageiranum, fjöldi ára______________________ 

□ Sjálfboðaliðageiranum, fjöldi ára___________________ 
 
28. Hvaða starfi hefur þú gegnt og í hvað mörg ár? 

□ Almennur starfsmaður, fjöldi ára______________ 7 

□ Sérfræðingur, fjöldi ára________________ 31 

□ Millistjórnandi, fjöldi ára_________________ 30 

□ Forstjóri/framkvæmdastjóri 14 

 

29. Hefur þú tekið þátt í námskeiðum sem undirbúning undir MPA-nám á 
vegum endurmenntunar eða stofnunar stjórnsýslu og stjórnmála? 

□ Já   □ Nei 

28  66 

 

30. Sækir þú opna fyrirlestra og málþing Stofnunar stjórnsýslufræða og 
stjórnmála og stjórnmálafræðiskorar? 

Já, oftast 4 

Já, stundum 36 

Sjaldan 36 

Aldrei 19 
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31. Finnst þér líklegt að þú myndir notfæra þér námskeið sem boðið væri 
uppá að sumri til 

Já mjög líklegt Frekar líklegt Ekki líklegt Ólíklegt 

24  26  31  15 

a) samanþjappað í 3 vikur í júní eða águst 

23  31  26  15  

b) í fjarnámi (kennt að mestu á netinu og verkefnavinnu eða prófum lokið í 
ágúst) 

20  19  19  26 

 

31. Almennar athugasemdir 

Er eitthvað sem þú vilt sérstaklega koma á framfæri við stjórn námsins en 
þér finnst ekki koma nægilega skýrt fram í þessum spurningalista? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
 
Starfsreynsla í árum 
   Opinb.  Sv.fél.  Einkag.  Sjálfb. 
Nei 9 63 20 70 
0-3 ár 14 16 30 13 
4-7 ár 17 6 27 7 
8-11 ár 13 4 6 1 
12 ár + 42 6 10 2 
 


