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ÚRDRÁTTUR 
 
Verkefni og verkefnavinna er stór þáttur í vinnu þeirra sem hafa lokið námi í 
náttúruvísindum en lítil áhersla er oft á verkefnastjórnun í slíku námi. Því var leitast 
við í þessari rannsókn að kanna hver væri staða þekkingar á verkefnastjórnun meðal 
náttúrufræðinga á Íslandi og hvort að þörf væri á að auka við þá þekkingu. Til að reyna 
að svara þessari spurningu var framkvæmd spurningakönnun meðal náttúrufræðinga 
þar sem kom í ljós að einhver þekking var til staðar en að hana þyrfti að auka. Þá kom 
einnig fram áhugi meðal þátttakenda á frekari þjálfun í verkefnastjórnun sem ætti að 
vera hvati til að auka þverfaglega kennslu innan náttúrufræða, líkt og kennslu í 
verkefnastjórnun. 
 
 
 
 
 
1. INNGANGUR 
 
Alla daga um allan heim vinna náttúrufræðingar og raunvísindamenntað fólk að 
ýmsum verkefnum stórum og smáum, t.d. ýmis konar rannsóknar-, þróunar- og 
nýsköpunarverkefnum. Oft eru þetta verkefni sem skipta mannkynið sköpum, líkt og 
leit að nýju bóluefni gegn nýjum sjúkdómum, og stundum eru þetta verkefni sem ætlað 
er að svara grundvallarspurningum alheimsins. Ætla mætti því að áhersla væri lögð á 
kennslu í verkefnastjórnun samhliða háskólanámi í náttúruvísindum.  

Mín persónulega reynsla af slíku námi er hins vegar önnur, þar sem áherslan 
er öll á fræðin og framkvæmd rannsókna en ekkert minnst á verkefnastjórnun. Þegar 
ég kom á vinnumarkaðinn upplifði ég mig skorta þekkingu á verkefnastjórnun eftir því 
sem ég tók þátt í og stýrði stærri verkefnum. Þessi upplifun á þekkingarleysi, eftir því 
sem hún jókst, leiddi mig svo að lokum í MPM nám.   

Meðan á MPM-náminu stóð velti ég því oft fyrir mér af hverju ég hefði ekki verið 
látin taka að minnsta kosti eitt námskeið um verkefnastjórnun í raunvísindanámi mínu, 
líkt og er gert í verkfræðinámi við Háskóla Íslands. Þetta vakti því áhuga minn á að 
kanna stöðu þekkingar á verkefnastjórnun meðal náttúrufræðinga á Íslandi og hvort 
að þörf væri á meiri kennslu/þjálfun í verkefnastjórnun í raunvísindanámi.  
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
 
Þegar kemur að því að skoða verkefnastjórnun meðal náttúrufræðinga á Íslandi er rétt 
að staldra við og skoða hvað er átt við með verkefnastjórnun og náttúrufræðingum. 
Einnig hvernig verkefnastjórnun hefur hjálpað í náttúruvísindum og háskólaumhverfinu 
og hvernig hún gæti nýst á þessum stöðum. 

Náttúrufræði eða náttúruvísindi eru skilgreind sem þau vísindi sem rannsaka 
fyrirbæri náttúrunnar til að útskýra og spá fyrir um þau. Náttúruvísindum má svo 
skipta upp í raunvísindi (t.d. eðlisfræði, efnafræði og stærðfræði) og lífvísindi (t.d. 
líffræði) („Outline of natural science“, 2020). Hægt er að stunda nám í náttúruvísindum 
á háskólastigi við Verkfræði- og náttúruvísindssviði Háskóla Íslands („Verkfræði- og 
náttúruvísindasvið | Háskóli Íslands“, e.d.). Náttúrufræðingar eru því t.d. líffræðingar, 
erfðafræðingar, eðlisfræðingar, matvælafræðingar, efnafræðingar, stærðfræðingar, 
jarðfræðingar, umhverfisfræðingar og veðurfræðingar. Þeir starfa því á ýmsum 
vettvangi og í ýmsum geirum. Eitt af stéttarfélögum sem náttúrufræðingar tilheyra er 
Félag íslenskra náttúrufræðinga – FÍN („Hverjir eru náttúrufræðingar?“, e.d.). 

Til að skilgreina verkefnastjórnun er gott að byrja að á að skilgreina hvað er 
verkefni. Í íslenskri útgáfu Grunnviðmiða um hæfni verkefnastjóra (ICB – Individual 
Competence Baseline) frá Alþjóðlega verkefnastjórnunarsambandinu, IPMA 
(International Project Management Association), segir: „Verkefni er einstök, 
tímabundin, þverfagleg og skipulögð aðgerð sem er framkvæmd til að raungera 
samþykkta afurð innan skilgreindra krafna og er háð ákveðnum takmörkunum.” 
(International Project Management Association, 2018, bls. 17). Í sama riti segir 
eftirfarandi um verkefnastjórnun: 

 
Verkefnastjórnun tekur til aðferða, tækja, tækni og hæfni til að ná þeim 
meginmarkmiðum sem til er ætlast. Framkvæmdin er skipulögð út frá ákveðnum 
ferlum og tekur m.a. til samþættingar mismunandi áfanga á líftíma verkefnis. 
Skilvirkri verkefnastjórnun fylgir ávinningur af ýmsu tagi fyrir skipulagsheildina og 
hagsmunaaðila. Verkefnastjórnun eykur líkurnar á því að sett meginmarkmið náist, 
tryggir skilvirka notkun aðfanga og getur uppfyllt ólíkar þarfir hagsmunaaðila í 
verkefninu.(International Project Management Association, 2018, bls. 23) 
 

Samkvæmt þessu er verkefnastjórnun því stjórnun á tímabundinn aðgerð, þar sem 
notast er við skilgreindar aðferðir, ferla, tækni og tól til skila samþykktri afurð af 
tilteknum gæðum í samræmi við markmið. 
 Eitt af viðfangsefnum verkefnastjórnunar er gerð verkefnisáætlunar, en slík 
áætlun felur meðal annars í sér skilgreiningu á umfangi verkefnisins, skiptingu þess í 
verkþætti og gerð tíma- og kostnaðaráætlana út frá þeim, gerð samskiptaáætlunar, 
gerð ýmissa greininga líkt og áhættu-, flækjustigs- og hagsmunaaðilagreiningu og 
áætlunar um þau aðföng sem þarf til verkefnisins, líkt og tækjabúnaðar og mannafla. 
Verkefnastjórnun tekur einnig á því að forgangsraða verkefnum og sjá til þess að 
verkefni séu unnin í takt við stefnu og markmið þeirra skipuheilda sem koma að þeim. 
Þá felur verkefnastjórnun í sér teymisvinnu og stjórnun á teymum, utanumhald um 
framgang verkefnis og samskipti við hina ýmsu haghafa verkefnis, líkt og eigendur, 
verkefnishópa, birgja og notendur (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2016).  
 Innan verkefnastjórnunar er að finna ýmis samtök og félög t.d. landssamtök 
líkt og Verkefnastjórnunarfélag Íslands og bresku verkefnastjórnunarsamtökin APM 
(Association for Project Management), en einnig alþjóðlega samtök líkt og Alþjóðlega 
verkefnastjórnarsambandið IPMA  og PMI (Project Management Institute). IPMA, APM 
og PMI bjóða upp á vottanir á þekkingu, reynslu og færni í verkefnastjórnun, en hægt 
er að fara í gegnum IPMA vottun hjá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands. Þá halda þau 
úti hugtakagrunnum og grunnhæfnisviðmiðum eins Individual Competence Baseline 
(ICB) og PMBOK. Einnig eru til ýmis ritrýnd fræðitímarit sem birta nýjustu rannsóknir 
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á sviði verkefnastjórnunar og sem dæmi má nefna Project Management Journal á 
vegum PMI og International Journal of Project Management á vegum IPMA og APM. 
Verkefnastjórnun er því í senn aðferðafræði við stjórnun, starfssvið og fræðasvið. 
(IPMA, e.d.; „Project Management Institute - PMI“, e.d.; Verkefnastjórnunarfélag 
Íslands, e.d.) 

Teymisvinna er eitt af megin viðfangsefnum innan verkefnastjórnunar. Teymi 
eru skilgreind sem hópur fólks sem vinnur saman í átt að sameiginlegu markmiði sem 
þau eru öll ábyrg að ná (Scholtes, Joiner og Streibel, 2018). Rannsóknir hafa staðfest 
að teymi skila betri árangri en hver og einn einstaklingur innan þess m.a. þegar kemur 
að verkum sem eru flókin, þegar hugmyndaauðgi er þörf, ef leiðin að lokatakmarkinu 
er óskýr, þegar verkið eða ferillinn er þverfaglegur og enginn einn einstaklingur hefur 
þekkinguna sem þörf er á til að leysa vandamálið (Scholtes o.fl., 2018). Teymisvinna 
og áhersla á teymisvinnu er sífellt að aukast bæði á vinnustöðum og í námi en þessari 
aukningu hefur ekki endilega verið fylgt eftir með aukinni þjálfun fólks í teymisvinnu. 
Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að þjálfun og kennsla í teymisvinnu og 
verkefnastjórnun hefur jákvæð áhrif á frammistöðu og samvinnu teyma, 
sameiginlegan lærdóm, getu til að skipuleggja og samhæfa vinnuna og viðhorf fólks til 
hópavinnu (Ellis, Bell, Ployhart, Hollenbeck og Ilgen, 2005; Hansen, 2006; Leopold og 
Smith, 2020; Young Illies og Stachowski, 2020).  

Í námi og að því loknu koma náttúrufræðingar oft að verkefnum sem eru styrkt 
af rannsóknasjóðum. Ýmsir styrktarsjóðir eru í boði allt eftir því á hvaða vettvangi er 
verið að vinna verkefnið og á hvaða stigi það er. Dæmi um slíka sjóði eru íslensku 
sjóðirnir Rannsóknasjóður Rannís og Tækniþróunarsjóður (rannis.is) og sem dæmi um 
erlendan sjóð má nefna Rannsókna- og nýsköpunaráætlun ESB - Horizon 2020. 
Sameiginlegt með þessum sjóðum, óháð stærð verkefnanna, er að nauðsynlegt er að 
skila inn verklýsingu þar sem markmiðum og umfangi verkefnisins er lýst, verk- og 
tímaáætlun, kostnaðaráætlun og í sumum tilfellum jafnvel arðsemismati á verkefninu 
(„Get prepared - H2020 Online Manual“, e.d.; „Hvernig er sótt um?“, e.d.; 
„Tækniþróunarsjóður - Reglur_S20“, e.d.). Eins og lýst var hér að ofan eru þeir þættir 
sem þarf að standa skil á í styrkumsóknum í raun allt þættir sem eru viðfangsefni 
verkefnastjórnunar. Á tímabilinu 2014 – 2018 hafa 176 íslensk verkefni hlotið styrki 
að virði samtals 10,2 milljarða íslenskar króna í gegnum hinar ýmsu áætlanir Horizon 
2020. Þá hlutu 63 ný verkefni styrk úr Rannsóknasjóði og 110 ný verkefni styrk úr 
Tækniþróunarsjóði árið 2018, en það voru ekki nema 18% umsókna annars vegar og 
17% hins vegar sem að hlutu styrki það árið þar sem margar umsóknir voru að bítast 
um það fjármagn sem var í boði („Ársskýrsla Rannís 2018“, e.d.). Færni og þekking í 
gerð verk-, tíma- og kostnaðaráætlana gæti því skipt sköpum við að skrifa 
framúrskarandi umsókn sem er líklegri til að hljóta náð matsmanna styrktarsjóða og 
þannig tryggja verkefni fjármagn. 

Færni í þessum þáttum gæti þó einnig skipt sköpum í stýringu verkefnanna eftir 
að styrkur er fenginn. Í rannsókn Kuchta, Gladysz, Skowron og Betta (2017) sem 
skoðuðu verkefnastjórnun í rannsóknar- og þróunarverkefnum í Póllandi sem höfðu 
hlotið rannsóknarstyrki kom í ljós að í einungis 17% verkefna hafði verið notast við 
einhverjar af aðferðafræðum verkefnastjórnunar við stjórnun þeirra. Þegar einungis 
eru skoðuð lífvísindi annars vegar og raunvísindi hins vegar voru ekki notaðar aðferðir 
verkefnastjórnunar í 100% tilfella í lífvísindum og í 85% tilfella í raunvísindum. Þegar 
spurt var um ástæðu þess að þær væru ekki notaðar svöruð 69,1% því til að þeir 
þekktu ekki til þeirra. Svipað var upp á teningnum þegar kom að tímastjórnun 
verkefnanna. Þá voru einnig skoðaðar hverjar voru helstu áskoranirnar sem reyndust 
vera tímastjórnun, mannauðsstjórnun og áhættustjórnun. Í greininni er því bent á 
nauðsyn þjálfunar í öllum þessum þáttum til að auka gæði stjórnunar á verkefnunum 
með það markmið að tryggja að styrkir nýtist vel. Þjálfun í verkefnastjórnun myndi því 
nýtast vel við stýringu rannsóknastyrktra verkefna.  
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Dæmi um framlag verkefnastjórnunar til rannsókna í náttúrufræðum 
Verkefnastjórnun er þó í mörgum tilfellum vel nýtt á sviði náttúrufræða. Sem dæmi 
má nefna lyfjageirann m.t.t. þróunar og prófunar á lyfjum. Í grein sinni fjalla þeir 
Odeleye, Kovacevic og Torichio (2001) um hvernig hlutverk verkefnastjóra í 
verktakafyrirtækjum sem sjá um klínískar prófanir fyrir lyfjafyrirtæki hefur þróast frá 
því að slík fyrirtæki komu fram um 1970. Á þessum tíma hefur hlutverk þeirra þróast 
frá því að vera almennt skrifstofustarf sem sér aðallega um að halda utan um 
innanhússteymið yfir í að vera verkefnastjóri sem er ábyrgur fyrir utanumhaldi um 
tímalínur og kostnað, samskipti við alla haghafa, þátttöku í gerð heildaráætlunar 
verkefnisins, samræma tímalínur á milli allra þátttakenda og tryggja að verkefnið sé 
innan allra krafna alþjóðlegra lyfjaskráninga staðla. Þá tala þeir einnig um hvernig 
krafa á verkefnastjóra innan þessara fyrirtækja er að aukast um meiri 
sérfræðiþekkingu þeirra á öllu sem tengist þessu sviði eins og þekking á 
lyfjaskráningum, markaðsmálum og lyfjaþróun. Þannig að þeir þurfa ekki einungis að 
hafa þekkingu á verkefnastjórnun heldur einnig sérfræðiþekkingu á sviðinu.   

En hvernig gengur þetta þá fyrir sig þegar að sérfræðiþekkingin er til staðar en 
verkefnastjórnunarþekkinguna skortir? Í grein sinni fjalla þeir Gist og Langley (2007) 
um hvernig þeir innleiddu aðferðir verkefnastjórnar fyrir framkvæmd klínískra prófana 
á nýju lyfi. Þar fjalla þeir um hvernig rannsakendur í þeim prófunum sáu sig knúna til 
að nálgast verkefnið á annan hátt en þeir höfðu áður gert sökum stærðar og 
flækjustigs þess. Töldu rannsakendur að þar sem í þessum klínísku prófunum tæki alls 
kyns vísindafólk, við mismunandi háskóla, þátt væri æskilegt að ráða inn ráðgjafa í 
verkefnastjórnun til að eiga möguleika á að stýra þessu flókna verkefni á árangursríkan 
hátt. Í greininni er fjallað um að mikill tími fór í að þjálfa starfsfólkið í nýjum ferlum 
verkefnastjórnunar og í að setja ráðgjafana inn í ferli klínískra lyfjaprófanna. Í þessu 
rannsóknarverkefni var það þó þess virði og spá rannsakendur því að formlega 
verkefnastjórnun muni aukast í rannsóknaverkefnum í framtíðinni eftir því sem að þau 
verða stærri og flóknari og að þörf verði á því fyrir rannsakendur almennt að kynna 
sér verkefnastjórnun. 

Þá hefur því einnig verið lýst hvernig verkefnastjórnun var nýtt hjá ítölskum 
rannsóknastofnunum (CNR) til að innleiða gæðakerfi í von um bættan árangur og aukin 
gæði í rannsóknum á þeirra vegum. En þar var byrjað á að skilgreina hvert umfang 
verkefnisins ætti að vera og velja úr þeim hugmyndum sem komu upp um leiðir að 
gæðakerfi. Þá var sett upp verkefnisáætlun þar sem verkefninu var skipt upp í 
vinnupakka og verkþætti og þeim úthlutað á vinnuhópa, en þar var einnig tekið á 
vistun gagna og hvernig fundir og samskipti færu fram. Hópefli voru haldin til að 
tryggja góða samvinnu. Skýr verkefnisáætlun auðveldaði svo samþykki æðstu stjórnar 
fyrir framkvæmd þessa verkefnis. Öll þessi vinna skilað sér í því að allri þátttakendur 
höfðu skýra sýn á markmið innleiðingarinnar og hver áætlunin í því samhengi var. Það 
skilaði sér svo aftur í árangursríkri uppsetningu á gæðakerfi í völdum stofnunum og 
áhuga fleiri stofnanna á slíkri uppsetningu. (Bongiovanni o.fl., 2015). 

Á öðrum stað er því lýst hvernig hin ýmsu verkefnastjórnunarlegu tól nýttust í 
akademísku starfi við uppsetningu á þverfaglegu rannsóknastofnuninni Institute of 
Shock Physics við Imperial College London. Við uppbyggingu hennar var sett upp 
áætlun um ráðningu starfsfólks og upphaf og dreifingu rannsókna. Þessari áætlun var 
ætlað að tryggja að nauðsynleg rannsóknaaðstaða og stuðningsþjónusta væri til staðar 
þegar rannsóknir hæfust. Heildaryfirsýn yfir fjármál stofnunarinnar var í höndum 
verkefnastofu hennar sem tryggði að peningarnir væru að skila virði sínu. Áhættumat 
var þá einnig mikilvægur liður í uppsetningu stofnunarinnar til að hægt væri að draga 
úr þeim áhættum sem væru til staðar, líkt og að passa upp á og hafa augun opin fyrir 
því að tryggja áframhaldandi fjármagn eftir að fyrstu samningar myndu renna út.   
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En verkefnastjórnun nýtist ekki bara við uppsetningu rannsóknastofnanna, en 
í grein sinni fjalla þeir Schimel og Keller (2015) um hvernig vistfræðingar eru í síauknu 
mæli að takast á við að svara stærri spurningum sem krefjast stærri verkefna og þar 
af leiðandi meiri innviða. Í greininni lýsa þeir áratuga reynslu sinni af þátttöku í stórum 
vistfræðiverkefnum og þeim lærdómi sem þeir hafa dregið af henni. Eitt af því sem 
þeir tala um í greininni er mikilvægi góðra samskipta á milli verkefnastjórans og 
aðalrannsakanda til að tryggja gott jafnvægi á milli vísindanna og skipulagsins.  

Ljóst er af þessum dæmum hér að ofan að verkefnastjórnun er til margra hluta 
nytsamlega fyrir náttúrufræðinga, allt frá því að nýtast við innleiðingu gæðakerfa yfir 
í stjórnun minni og stærri rannsóknaverkefna hvort sem er innan háskólasamfélagsins 
eða utan þess. Þekking á verkefnastjórnun gæti því verið mikilvægt tól í verkfærakistu 
náttúrufræðingsins. 

 
 
3. AÐFERÐIR RANNSÓKNAR 
 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu þekkingar á verkefnastjórnun meðal 
náttúrufræðinga á Íslandi í þeim tilgangi að leggja mat á hvort að þörf sé til staðar hjá 
þessum hópi á frekari þekkingu og þjálfun á þeim vettvangi. 
 Til að skoða stöðu þekkingar var ákveðið að framkvæma megindlega rannsókn 
og safna gögnum með spurningakönnun. Upphaflega hafði verið gert ráð fyrir að kanna 
þörfina á þekkingu með eigindlegri rannsókn á formi viðtala en í ljósi aðstæðna sem 
sköpuðust í samfélaginu vegna Covid-19 faraldursins var talið að aðstæðurnar væru 
ekki ákjósanlegastar fyrir viðtalsrannsókn og talið að niðurstöður slíkrar rannsóknar 
gætu skekkst vegna ástandsins.  
 Þróuð var spurningakönnun og var Microsoft Forms forritið nýtt í þeirri þróun, 
en það er vefforrit innan Microsoft 365 pakkans. Forritið hefur þann kost að það safnar 
saman og heldur utan um öll svör við könnuninni og með einum smelli er hægt að 
færa allar niðurstöðurnar yfir í Excel til frekari greiningar. Könnunin er sjálfkrafa 
nafnlaus þegar valið er að dreifa henni með hlekk sem allir geta notað til að svara, 
sem er kostur í þessu tilfelli. Helsti ágalli þess er þó að þegar henni er dreift með hlekk 
sem allir geta notað til að svara er ekki möguleiki á að tryggja bara eitt svar frá 
hverjum þátttakanda.  
 Spurningakönnunin samanstendur af 19 spurningum og þar af 6 
bakgrunnsspurningum fyrir frekari úrvinnslu niðurstaðna. Spurningarnar voru þróaðar 
af rannsakanda og byggja á þekkingu og reynslu rannsakanda af starfssviðum 
náttúrufræðinga og sambærilegri rannsókn á meðal arkitekta á Íslandi (Sunna Dóra 
Sigurjónsdóttir, 2019). 13 spurningunum er ætlað að kalla fram hvort til staðar sé 
þekking, áhugi og þörf á verkefnastjórnun. Spurningakönnunina má sjá í heild í 
viðauka. 
 Þekkingin var könnuð með því að spyrjast fyrir um hvort þátttakendur þekki 
almennt til verkefnastjórnunar og hvernig skilgreining á henni samræmist þeirra 
hugmyndum um verkefnastjórnun. Kannað var hvort aðferðafræði verkefnastjórnunar 
væri notuð á vinnustað þeirra. Þá var einnig kannað hvort að þátttakendur hefðu farið 
á námskeið eða farið í nám í verkefnastjórnun og hvort þeir hefðu hlotið vottun á sviði 
verkefnastjórnunar. Með þeim spurningum var vonast til að fá mynd af þekkingu meðal 
náttúrufræðinga á verkefnastjórnun. 
 Til að meta áhuga á verkefnastjórnun voru settar fram spurningar um hvort að 
þátttakendur hefðu vilja fá námskeið í verkefnastjórnun í náttúruvísindanámi sínu og 
hver væri afstaða þátttakenda til undirbúnings verkefna. Þá voru einnig settar fram 
spurningarnar um vottanir og nám/námskeið í verkefnastjórnun til að meta áhuga 
svarenda á frekari þekkingu. 
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 Þörf á frekari þekkingu á verkefnastjórnun var svo metin með spurningum sem 
snéru að hlutfalli vinnutíma í verkefnastjórnun, gerð styrkumsókna og teymisvinnu. 
Niðurstöður þessara spurninga ásamt niðurstöðum spurninga um þekking á 
verkefnastjórnun voru svo notaðar til að leggja mat á hvort þörf væri til staðar innan 
þessa hóps fyrir frekari verkefnastjórnunarþekkingu. 

Könnuninni var dreift í samstarfi við Félag íslenskra náttúrufræðinga – FÍN á 
heimasíðu þeirra (www.fin.is) og Facebook-síðu þeirra Félag íslenskra náttúrufræðinga 
– FÍN. Í FÍN voru skráð 1967 virkir félagar í janúar 2019 samkvæmt fundargerð 
aðalfundar þeirra 2019 („Fundargerð aðalfundar FÍN 28.mars 2019“, e.d.) og þá eru 
1328 sem líkar við Facebook-síðu þeirra (1351 fylgjendur, 06.05.2020). Þá var henni 
einnig dreift með aðstoð Íslenska stærðfræðafélagsins á Facebook-síðunni Íslenska 
stærðfræðafélagið (394 líkendur, 405 fylgjendur, 06.05.2020) auk þess sem hún var 
sett inn á Facebook-hópana Efnafræðifélag Íslands (opinn hópur, 128 meðlimir, 
06.05.2020), Íslenzkir líffræðingar (lokaður hópur, 639 meðlimir, 06.05.2020) og MNÍ 
– Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (lokaður hópur, 154 meðlimir, 
06.05.2020). Gera má ráð fyrir að einhverjir meðlimir í þessum hópum séu einnig í 
fylgjendur að Facebook-síðu FÍN þar sem það er stéttarfélag margra þeirra. Könnunin 
var í loftinu í 15 daga og bárust samtals 77 svör við könnunnin.  

 

 
4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 
Ágætis svörun fékkst úr könnuninni miðað við að henni var bara dreift á 
samfélagsmiðlum þeirra markhópa sem könnuninni var ætlað að ná til. Þó var 
svarhlutfallið ekki það hátt miðað við stærð þýðis að hægt sé að draga ályktanir út frá 
niðurstöðunum en þær gefa þó vísbendingar um stöðu þekkingar á verkefnastjórnun 
meðal náttúrufræðinga og byggja þannig undir frekari rannsóknir á því sviði. 

Í könnuninni voru nokkrar bakgrunnsspurningar sem snéru að kyn, aldri, 
menntun og starfi til að hægt væri að lesa úr niðurstöðunum út frá þessum þáttum. 
60% svarenda er kvenkyns og eru 71% svarenda á aldrinum 30 – 50 ára. Flestir 
svarendur eru með háskólapróf í líffræði, eða 34 (44%). Nánari dreifingu á 
raunvísindamenntun svarenda má sjá á mynd 1. Heildarfjöldi hér er hærri en fjöldi 
svarenda þar sem hægt var að merkja við fleiri en einn svarmöguleika. Þá voru 17% 
svarenda með bakkalárgráðu, 52% með M.Sc. eða sambærilegt og 31% með Ph.D. 
eða sambærilegt. 

 

 
Mynd 1 Menntun svarenda 
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Verkefnastjórnun í vinnunni 
Í könnuninni voru nokkrar spurningar miðaðar að því að kanna verkefnastjórnun á 
vinnustað svarenda. Einungis 13% svarenda báru starfstitilinn verkefnastjóri, en þá 
var samt einhver með starfstitilinn verkefnastjóri á vinnustað 55% svarenda. 
 Þá var spurt hvort að aðferðir verkefnastjórnunar væru notaðar á vinnustað 
svarenda, en spurningunni fylgdu skilgreiningar á verkefnastjórnun og hægt var að 
velja um fleiri en einn svarmöguleika. 46 (60%) svarendur svöruðu að notast væri við 
hefðbundnar aðferðir verkefnastjórnunar og 6 (8%) að notast væri við kvikar aðferðir 
líkt og Scrum, en af þessu voru 3 sem merktu við báða þessa valmöguleika.  
 Svarendur voru einnig beðnir um að áætla hversu hátt hlutfall vinnutíma þeirra 
færi í verkefnastjórnun miðað við gefna skilgreiningu, en samtals 70% svarenda 
svöruðu því til að 30% eða minna af vinnutíma þeirra færi í verkefnastjórnun. Hjá 
einungis 13% svarenda (10 manns) fer meira en 50% af vinnutíma þeirra í 
verkefnastjórnun eins og sjá má á mynd 2.  
 

 
Mynd 2 Hversu stór hluti af vinnutíma þínum fer í verkefnastjórnun? 

 Í könnuninni var gefin eftirfarandi skilgreining á verkefnastjórnun og svarendur 
beðnir að meta hversu vel eða illa hún ætti við þeirra eigin stjórnun á verkefnum eða 
stjórnun á verkefnum sem þeir þátttakendur: 

Verkefnastjórnun er notkun á tækjum, tólum, þekkingu og færni til að hefja, 
skipuleggja, framkvæma, fylgja eftir og ljúka verkefni á tíma, innan fjárhagsramma 
og umfangs með væntingar haghafa að leiðarljósi. 
80% svarenda sögðu að þessi skilgreining ætti vel eða mjög vel við verkefnastjórnun 
í þeim verkefnum sem þeir kæmu að á meðan einungis 4% sögðu að hún ætti mjög 
illa við. 
 
Þekking á verkefnastjórnun 
Nokkrar spurningar sem snéru að þekkingu svarenda á verkefnastjórnun var að finna 
í könnuninni. Ein þeirra kannaði hvort að þátttakendur vissu almennt að 
verkefnastjórnun væri starfsgrein með skilgreind hugtök, vottanir og rannsóknir á því 
fræðasviði, en 62% þátttakenda svöruðu því játandi að þeir vissu af því.  
 Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvort að þeir hefðu sótt sér þekkingu á 
verkefnastjórnun fyrir utan þá reynslu sem hefði skapast samhliða námi og störfum, 
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en 68% svarenda höfðu ekki sótt sér neina frekari þekkingu á verkefnastjórnun. 
Einungis 5% höfðu farið á námskeið sem var partur af raunvísindanámi þeirra og höfðu 
þeir allir lokið hæstu háskólagráðu sinn hérlendis. Heildarniðurstöðurnar má sjá á 
mynd 3, en samtalan er hærri en 100% þar sem hægt var að merkja við fleiri en einn 
svarmöguleika. 
 

 
Mynd 3 Hefur þú sótt þér þekkingu á sviði verkefnastjórnunar, fyrir utan þá reynslu sem hefur 
skapast samhliða námi og störfum þínum? 

 Samtals svöruðu 8 manns, eða 10% svarenda, því til að þeir hefðu hlotið vottun 
á sviði verkefnastjórnunar en þeir höfðu allir sótt sér þekkingu á verkefnastjórnun.  
 
Þörf og áhugi á verkefnastjórnun  
Þegar svarendur könnunarinnar voru spurðir að því hvort þeir hefðu viljað fá kennslu 
í verkefnastjórnun í raunvísindanámi sínu voru samtals 77% sem töldu að það hefði 
verið gott að fá einhverja kennslu, eða a.m.k. stutt námskeið um verkefnastjórnun. 
Einungis 5% svarenda töldu það hins vegar ekki nauðsynlegt eins og sjá má á mynd 
4. Þá höfðu 77% svarenda skrifað styrkumsókn eða komið að skrifum á styrkumsókn, 
en í slíkum umsóknum þarf yfirleitt að setja fram tímalínur og kostnaðaráætlun. Þá 
voru 82% svarenda sammála fullyrðingunni að góður undirbúningur skiptir höfuðmáli 
fyrir vel heppnaða framkvæmd, en enginn var sammála því að undirbúningur væri 
óþarfur og tímanum væri betur varið framkvæmdina sjálfa. 
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Mynd 4. Hefðir þú viljað fá kennslu í verkefnastjórnun í raunvísindanámi þínu? 

   
Teymisvinna 
Þá var kannað hvort að þátttakendur væru að vinna í teymum og hver afstaða þeirra 
til teymisvinnu væri. Svörðu 79% því til að þeir ynnu í teymi. Þegar kemur að afstöðu 
til teymisvinnu voru 68% svarenda sem sögðust velja teymisvinnu til jafns við 
einstaklingsvinnu. Enginn sagðist einungis vilja vinna einn eða einungis í hóp líkt og 
sjá má á mynd 5. 
 

 
Mynd 5. Hvað fullyrðing lýsir best viðhorfi þínu til teymisvinnu? 
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5. UMFJÖLLUN  
 
 Staða þekkingar var könnuð almennt með því að kanna hvort svarendur þekktu 
til verkefnastjórnunar sem starfs- og fræðigreinar auk þess sem kannað var hvort 
svarendur hefðu aflað sér frekari þekkingar og vottanir í verkefnastjórnun. 32% höfðu 
sótt sér þekkingu í verkefnastjórnun og 10% höfðu hlotið vottun í verkefnastjórnun. 
62% vissu að verkefnastjórnun væri starfs- og fræðigrein. Þegar þátttakendur voru 
spurðir út í hvernig skilgreining á verkefnastjórnun ætti við stjórnun á þeim verkefnum 
sem þeir kæmu að svöruðu 80% því til að hún ætti vel eða mjög vel við. Þá voru 
hefðbundar aðferðir verkefnastjórnunar notaðar á vinnustað 60% þátttakenda og 
kvikar aðferðir hjá 8% þátttakenda. Þetta bendir því til að náttúrufræðingar telja sig 
hafa þekkingu á verkefnastjórnun og í raun sé einhver þekking til staðar meðal 
náttúrufræðinga á Íslandi og á vinnustöðum þeirra en hana megi samt enn auka.  
 Þegar kemur að því að meta áhuga þessa hóps á frekari þekkingu á 
verkefnastjórnun kemur í ljós að 77% svarenda hefðu viljað fá kennslu í 
verkefnastjórnun á einhverju formi í náttúruvísindanámi sínu. Þá voru einnig 82% 
svarenda á því að góður undirbúningur skipti máli fyrir vel heppnaða framkvæmd.  
Þegar þetta er skoðað í samhengi við að 26% svarenda höfðu farið á námskeið (styttra 
eða lengra) eða voru með meistarapróf í verkefnastjórnun, en fólk sækir yfirleitt slíkt 
vegna áhuga og oft á eigin kostnað, bendir það til að áhugi sé til staðar hjá þessum 
hóp í frekari þekkingu í verkefnastjórnun. 
 Áhugavert er að skoða stöðu þekkingar og áhugann á þekkingu í samhengi. Þar 
er sérlega áhugavert að 80% svarenda segja að skilgreining á verkefnastjórnun eigi 
vel eða mjög vel við hvernig verkefnum sem þeir koma að er stjórnað, en á sama tíma 
hafa einungis 32% svarenda hlotið þjálfun í verkefnastjórun. Þá er einnig áhugavert 
að 70% svarenda sögðust verja minna en 30% af vinnutíma sínum í verkefnastjórnun, 
en að sama skapi voru 77% sem hefðu viljað fá þjálfun í verkefnastjórnun í 
náttúruvísindanámi sínu. Því er spurning hvort í raun sé að fara meira af vinnutíma 
þeirra í verkefnastjórnun en þeir gera sér ekki grein fyrir, t.d. vegna þátta sem þeir 
átta sig ekki á að snúi að verkefnastjórnun, eða hvort að í raun væri þörf á að meiri 
tíma væri eytt í verkefnastjórnun. Þá er einnig áhugavert að þó þeir telji skilgreiningu 
verkefnastjórnunar eigi vel við þá er að sama skapi mikill meirihluti sem hefði vilja fá 
þjálfun í verkefnastjórnun í námi sínu sem vekur þá upp spurningar um hver sé 
raunveruleg þekking á verkefnastjórnun og hvort að hún sé í raun bara 
yfirborðsþekking. Og hvort að á sama tíma og þeir telji sig hafa þekkingu þá finnist 
þeim hana samt skorta. 

Þörfin á þekkingunni meðal náttúrufræðinga birtist í þeim margvíslegu og 
fjölbreyttu verkefnum sem þeir koma að, hvort sem það er í rannsóknastofnunum 
(Bongiovanni o.fl., 2015; Philbin, 2011), við þróun lyfja (Gist og Langley, 2007; 
Odeleye o.fl., 2001) eða svörun á stórum spurningum um hvernig heimurinn virkar 
(Schimel og Keller, 2015). Þá hafa einnig 77% svarenda skrifað eða komið að skrifum 
á styrkumsóknum, en í slíkum umsóknum þarf að setja fram kostnaðaráætlanir, 
tímaáætlanir og niðurbrot í verkþætti, skýrt markmið verkefnisins, jafnvel 
samskiptaáætlanir og fleira („Get prepared - H2020 Online Manual“, e.d.; 
„Tækniþróunarsjóður - Reglur_S20“, e.d.). Þá er teymisvinna einnig mikil meðal 
þátttakenda, eða 79%, sögðust vinna í teymi. Byggt á þessu er talið að þjálfun og 
kennsla í teymisvinnu og verkefnastjórnun myndi nýtast náttúrufræðingum að loknu 
námi þeirra þegar komið er út á vinnumarkaðinn.  
 Með svona stuttri spurningakönnun er oft erfitt að ná mynd af raunverulegri 
þekkingu, sérstaklega þar sem engar spurningar voru um einstök hugtök 
verkefnastjónunar. Hún gefur þó vísbendingar um að almennt telji náttúrufræðingar 
sig hafa meiri þekkingu í verkefnastjórnun en þeir í raun hafa og væri því þörf á að 
rannsaka það nánar. Engar beinar spurningar voru í könnuninni um reynslu af 
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verkefnastjórnun, heldur einungis um hvernig staðan var hjá viðkomandi núna. Því 
telur höfundur að frekari rannsókna sé þörf á þessu viðfangsefni, t.d. með 
djúpviðtölum og ítarlegri könnun sem væri dreift á markvissari hátt. Niðurstöður 
þessarar rannsóknar gætu þá einnig nýst í að kanna stöðuna aftur síðar, eftir t.d. 10 
ár, til að sjá hvernig staða verkefnastjórnunar hjá náttúrufræðingum á Íslandi hefur 
breyst.   

Ljóst er að þessi rannsókn er einungis upphafsskref rannsókna á þörf og 
þekkingu á verkefnastjórnun meðal náttúrufræðinga á Íslandi. En vonandi skref sem 
að hvetur til að hugað verði meira að þjálfun og kennslu í verkefnastjórnun á meðan 
á háskólanámi náttúrfræðinga stendur.  
 
 
6. ÁLYKTANIR 
 
Með þeirri rannsókn sem var framkvæmd með spurningakönnuninni var leitast við að 
fá einhverja hugmynd um hver væri staða þekkingar á verkefnastjórnun meðal 
náttúrufræðinga, hver væri áhugi þeirra á slíkri þekkingu og hvort þörf væri fyrir hana. 
Talið er að út frá þeim upplýsingum sem fengust úr könnuninni að einhver þekking á 
verkefnastjórnun sé til staðar meðal náttúrufræðinga og áhugi sé á meðal þeirra að 
auka hana. 

Þó að niðurstöðurnar byggi á litlu úrtaki benda þær til að náttúrufræðingar telji 
þörf á frekari þekkingu og þjálfun í verkefnastjórnun og því  hvetur höfundur  háskóla 
á Íslandi til að huga meira að því að bæta inn þverfaglegum hagnýtum námskeiðum, 
líkt og verkefnastjórnun, í námskrár sínar í náttúrufræðum. En þá er einnig bent á að 
frekari tækifæri til frekari rannsókna á verkefnastjórnun meðal raunvísindafólks. 
 
 
7. ÞAKKIR 
 
Bestu þakkir þá þeir sem tóku sér tíma í að svara spurningakönnunnin að baki þessari 
grein. Þá þakka ég einnig FÍN og Íslenska stærðfræðafélaginu fyrir aðstoðina við 
dreifingu könnunarinnar. 

 
Ég þakka leiðbeinanda mínum, dr. Helgu Sif Friðjónsdóttur, fyrir leiðsögn og 

stuðning í þessu verkefni. 
 
Ég vil þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega manninum mínum fyrir 

ómældan stuðning og ótrúlega þolinmæði í meðan náminu stóð. 
 
Að lokum vil ég þakka MPM náminu og forstöðumönnum þess, dr. Hauk Inga 

Jónassyni og dr. Helga Þór Ingasyni, fyrir þá þekkingu sem mér hefur áskotnast og 
tækifæri til að vaxa og verða betri manneskja. Einnig þakka ég samnemendum mínum 
í MPM2020 fyrir skemmtilegar stundir og ógleymanlegar minningar.  
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9. VIÐAUKI 
 
Hér má sjá spurningakönnun þá sem var notuð til grundvallar þessari rannsókn: 
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