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mínum í þessu rannsóknarverkefni fyrir samstarfið og ómældan stuðning þegar verkefnin 

virtust óyfirstíganleg. Þau eru Atli Rafnsson (sem greindi gögn verkfræði og 

náttúruvísindasviðs), Bjarni Bachmann (sem greindi gögn hugvísindasviðs), Guðjón Már 

Sveinsson (sem greindi gögn heilbrigðisvísindasviðs) og Hafdís Ósk Jónsdóttir (sem greindi 

gögn félagsvísindasviðs). Einnig þakka ég samstarfskonu minni, Helgu Stefaníu Magnúsdóttur, 

en hún var ávallt reiðubúin að leysa mig af þegar ég þurfti að funda með leiðbeinendum, Lilju 
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Hildur Hallkelsdóttir 
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Ágrip 

Meginmarkmiðið þessarar meistararannsóknar var annars vegar að fá yfirlit yfir hvar í 

námskeiðum menntavísindasviðs (MVS) Háskóla Íslands (HÍ) er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (SÞ) eins og þau birtast í 

kennsluskrá háskólaárið 2019–2020. Hins vegar var sjónum beint að sérverkefni höfundar sem 

fólst í að greina upplýsingar um námsmat eins og þær birtast í námskeiðalýsingum fræðasviða 

háskólans. 

Rannsóknin er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem nær til allra fimm fræðasviða 

háskólans. Í þessari rannsókn fólst greining gagna í að lesa allar námskeiðslýsingar HVS, hvort 

sem námskeiðin voru kennd veturinn 2019–2020 eða ekki, og merkja við í greiningartöflu hvort 

inntak einstakra heimsmarkmiðanna mátti finna í texta námskeiðslýsingar eða 

hæfniviðmiðum þess. Hins vegar byggja gögn rannsóknarinnar á greiningu námskeiðslýsinga 

allra sviða HÍ með hliðsjón af sérverkefni höfundar, en gögnum um það af hinum sviðum HÍ 

var safnað af öllum fimm þátttakendum rannsóknarinnar. 

Niðurstöður gefa vísbendingar um hvaða heimsmarkmiðunum virðist vera unnið markvisst 

að á menntavísindasviði og hver þeirra þyrftu að fá skýrari athygli. Á menntavísindasviði koma 

heimsmarkmið nr. 3, heilsa og vellíðan, og 4, menntun fyrir alla, skýrast fram. Niðurstöður 

greiningar á upplýsingum um námsmat á fræðsviðum háskólans gefa vísbendingar um að víða 

megi bæta upplýsingar um námsmat. Þá benda niðurstöður til þess að lokapróf séu stór þáttur 

í námsmati háskólans og að aðkoma nemenda að námsmati sé takmörkuð. Niðurstöður eru 

ræddar með hliðsjón af stefnu Háskóla Íslands og stefnu Sameinuðu þjóðanna, en einnig með 

hliðsjón af erlendum rannsóknum. Niðurstöður má nýta við endurskoðun stefnu háskólans í 

heild sem og hverju fræðasviði við endurskoðun á því hvernig upplýsingar um námskeið eru 

sett fram í kennsluskrá HÍ. 
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Abstract 

The UN Sustainable Development Goals in the University of Iceland's course catalogue for 

School of Education academic year 2019–2020. Assessment in each of the University‘s 

schools. 

 

The main purpost of this research is to get an overview to what extent the Univeristy of 

Iceland‘s courses in School of Education seem to include issues of sustainable development as 

defined by the Sustainable Development Goals (SDGs) from the United Nations (UN) as they 

are presented in the Univerity of Iceland one-line course catalogue the academic year 2019–

2020. At the other hand the focus of this research is on authors own project which includes 

analysis of information on assessment in courses at the University of Iceland. 

This research is a part of larger research project which includes all five schools of the 

University of Iceland. Data analysis included reading every course description from the School 

of Education, whether the courses were taughted the academic year 2019–2020 or not, and 

record into data analysis table if content of individual SDGs appear to be in the course 

descritpions or its learning outcomes. At the other hand the data of the research is based on 

the analysis of courses of the whole university with regards to the authors own project, but 

data for the other schools of the university were collected by the other participants of the 

reasearch project.  

Results indicate which of the SDGs seem to receive focus and to be worked with within the 

university and which of SDGs seem to receive less attention. Within the School of Education, 

the SDG no 3, Good Health and Well-being, and no. 4, Quality Education, seem to get the 

strongest attention, but it was difficult to see clear emphasis on other SDGs. Results of 

assessment analysis indicate that there is considerable space for improvement within the 

University course catalogue. Also, the results suggest that main methods of assessment within 

the university seem to be exams and student involvment in decisions about assessment is 

limited. The results are discussed with regard to the University policy, the UN policy on the 

SDGs and research. These results are valuable for revising the policy of the University in whole 

but also for each of the University Schools to revise how and to what extent information about 

courses are presented in the course catalogue. 
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1 Inngangur  

Árið 2015 sammæltust aðildarríki Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um gerð heimsmarkmiða um 

sjálfbæra þróun (HSÞ). Þau gilda fyrir árabilið 2015–2030, eru 17 talsins og hafa 169 

undirmarkmið. Aðalsmerki þeirra er að þau eru algild, en það þýðir að öll aðildarríki 

Sameinuðu þjóðanna hafa skuldbundið sig til þess að vinna skipulega að innleiðingu þeirra, 

hvort heldur sem er á innlendum eða erlendum vettvangi (Stjórnarráð Íslands, 2018). Þegar 

fjallað er um sjálfbæra þróun þarf að huga að samspili umhverfis, félagslegra þátta og 

efnahags. Einnig þarf að hafa í huga að sjálfbær þróun snýst um að byggja upp og skapa 

samábyrgt samfélag þar sem sérhver einstaklingur er virkur borgari, meðvitaður um gildi, 

viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði allra jarðarbúa. Í því 

felst einnig að efla þarf alheimsvitund einstaklinga, mennta þá og gera þeim kleift að takast á 

við þær áskoranir sem þeir kunna að standa frammi fyrir í framtíðinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í framtíðinni er margt óvíst og mörg þeirra vandamála sem mannkynið stendur frammi fyrir 

í dag eru illviðráðanleg (e. wicked problems) og erfið úrlausnar. Því er mikilvægt að mennta 

fólk til sjálfbærrar þróunar svo það geti tekist á við þessi flóknu vandamál og leitað úrlausna 

við þeim (Bottery, 2016). 

Háskólar eru undirstaða þekkingarsamfélaga og því er mikilvægt að stefna þeirra taki mið 

af þörfum samfélagsins eins og það er að hverju sinni. Háskóli Íslands (HÍ) gegnir lykilhlutverki 

þegar kemur að því að mennta einstaklinga til sjálfbærni, en hann sinnir meðal annars 

kennaranámi sem er undirstaða menntunar á fyrstu þremur skólastigunum auk kennslufræði 

háskóla. Ísland er aðili að Sameinuðu þjóðunum (SÞ) og hafa Íslendingar því skuldbundið sig til 

að vinna eftir heimsmarkmiðunum. Þess vegna er mikilvægt að Háskóli Íslands taki í stefnuskrá 

sinni mið af þeim.  

Háskóli Íslands skiptist í fimm fræðasvið sem eru félagsvísindasvið (FVS), 

heilbrigðisvísindasvið (HVS), hugvísindasvið (HUG), menntavísindasvið (MVS) og verkfræði- og 

náttúruvísindasvið (VON) (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Í þessari rannsókn er rýnt 

í námskeiðslýsingar menntavísindasvið með hliðsjón af heimsmarkmiðum SÞ, en sviðið skiptist 

í fjórar deildir. Þær eru Deild faggreinakennslu, Deild menntunar og margbreytileika, Deild 

kennslu- og menntunarfræði og Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda (Háskóli Íslands, 

e.d.-a). 

Í þessu verkefni er annars vegar spurt að hvaða marki virðist unnið með viðfangsefni 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna á menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Hins vegar er sjónum beint að upplýsingum um námsmat eins og það birtist í 

einstökum námskeiðalýsingum í kennsluskrá Háskóla Íslands skólaárið 2019–2020.  
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Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að á eftir inngangi er annar kafli sem felur í sér 

fræðilegan hluta. Þar er fjallað um lykilhugtök viðfangsefnisins, heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna, menntun sem stuðlar að sjálfbærri þróun og stefnu HÍ. Einnig er fjallað um 

námsmat, reglur um það innan HÍ auk rannsókna á sviði námsmats í háskólum. Í lokin er 

samantekt á fræðilega hlutanum. Í þriðja kafla eru rannsóknarspurningar kynntar, öflun og 

greining gagna útskýrð og síðast fjallað um siðferðileg álitamál og takmarkanir 

rannsóknarinnar. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í fimmta kafla eru 

umræður um niðurstöður í fræðilegu samhengi og þær dregnar saman. Sjötti kafli kynnir 

lokaorð en í kjölfarið er heimildaskrá með þeim heimildum sem vísað er til í ritgerðinni. 
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2 Sjálfbær þróun, heimsmarkmið SÞ og stefna HÍ  

Markmiðið með sjálfbærri þróun er að breyta hegðun og viðhorfi fólks í þeim tilgangi að skapa 

réttlát og sjálfbær samfélög (UNESCO, 1987). Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald, og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, (2009) benda á að ef litið sé til innlendra og alþjóðlegra stefnuskjala megi 

sjá að sjálfbær þróun er eitt af forgangsmálum sem mannkynið þarf að beita sér fyrir. Því er 

mikilvægt að ríki heims skapi sér heildstæða stefnu um sjálfbæra þróun og menntun sem 

stuðlar að henni m.a. með því að gera sýnileg viðmið í námskrám og skólastarfi á öllum 

skólastigum.  

Hér verður fjallað um fræðilegan grunn sjálfbærrar þróunar, sjálfbærni og menntunar til 

sjálfbærni. Einnig verður stefna Háskóla Íslands kynnt ásamt heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna. Þá verðu sjónum beint að námsmati almennt og innan háskóla.  

2.1 Sjálfbærni og sjálfbær þróun 

Í umfjöllun um sjálfbæra þróun ber ýmis hugtök á góma. Í kjölfar ráðstefnu Sameinuðu 

þjóðanna (SÞ) 1987 var gefin út skýrsla, svokölluð Brundtlandsskýrsla sem ber heitið 

„Sameiginleg framtíð okkar” (UNESCO, 1987). Þar er hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable 

development) skilgreint sem þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta eigin þörfum. Hér er lögð áhesla á að 

sjónarmið náttúru og samfélags standi jafnfætis þeim efnahagslegu (UNESCO, 1987). Þegar 

fjallað er um hugtakið sjálfbærni (e. sustainability) er það gjarnan tengt við einhvers konar 

langtímamarkmið sem miðar að jafnvægi á milli ýmissa kerfa samfélags og náttúru. Því má 

segja að sjálfbærni sé einskonar jafnvægisástand sem stefnt er að, en að sjálfbær þróun sé 

breytingarferlið sem á sér stað þegar verið er að breyta samfélagi og færa það í áttina eða nær 

því að verða sjálfbært (Mennta- og menntingarmálaráðuneytið, 2013). 

SÞ skilgreindu þrjár meginstoðir sjálfbærrar þróunar sem eru efnahagsvöxtur (e. economic 

viability), félagsleg velferð og jöfnuður (e. just society for present and future generations) og 

verndun umhverfisins (e. environmental integrity), en þessi íslenska þýðing á hugtökunum 

kom fram í stefnu ríkisstjórnarinnar sem birt var í ritinu Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í 

íslensku samfélagi. Stefnumörkun til 2020 (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2011). 

Meginhugsunin að baki þessara þriggja stoða er áhersla að á milli þeirra þurfi að ríkja jafnvægi 

svo farsæld ríki í samfélagi manna og sambúð við náttúruna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, o.fl., 

2008). Stoðirnar þrjár byggja því á nálgun sem felur í sér að þegar leita þarf úrlausna eða takast 

á við vandamál þarf að hafa í huga hver heildaráhrifin verða, t.d. þegar leitast er við að 

hámarka efnahagslegan arð þarf að hafa í huga að ekki sé gengið um of á náttúruauðlindir eða 

að dregið verði úr félagslegri velferð manna (UNESCO, 1987; United Nations, e.d.). Við upphaf 
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umræðunnar um sjálfbæra þróun var lögð áhersla á að allir þrír þættirnir væru jafn mikilvægir, 

en er fram liðu stundur var viðurkennt að náttúran og umhverfið setji oft umsvifum manna 

ákveðnar skorður, bæði í efnahagslegu og samfélagslegu tilliti (Auður Pálsdóttir, Allyson 

Macdonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009).  

Á svipuðum nótum hafa menn um allan heim gert sér grein fyrir að vandamálin sem takast 

þarf á við í samhengi sjálfbærrar þróunar eru mörg illviðráðanleg (The World Bank, 2014). 

Einkenni slíkra vandamála er að þau er erfitt að greina og nær ógerningur að leysa í eitt skipti 

fyrir öll. Illviðráðanleg vandamál eru líka þannig að þau koma síendurtekið fram og um leið og 

tekist er á við einn anga hvers vandamáls hefur það áhrif á vandann í heild sem svo aftur breytir 

vandamálinu og skapar ný (Bottery, 2016; Rittel og Webber, 1973). Illviðráðanleg vandamál 

krefjast þess vegna meir en önnur vandamál að gagnrýnni hugsun sé beitt og ólík sjónarmið 

séu vegin og metin af kostgæfni. Dæmi um illviðráðanleg vandamál eru loftslagsbreytingar, 

vatns- og loftmengun, ýmiskonar vistkerfisbreytingar, sjúkdómar, málefni innflytjenda, stríð, 

atvinnuleysi, fordómar og vaxandi bil á milli ríkra og fátækra innan og milli ríkja heims (Bottery, 

2016; Rittel og Webber, 1973; The World Bank, 2014). 

Hugtökin sjálfbær þróun og sjálfbærni eru því yfirgripsmikil hugtök sem fela í sér samspil 

umhverfis, félagslegra þátta og efnahags. Mörg vandamál sem tengjast sjálfbærri þróun eru 

illviðráðanleg og því erfitt að leysa þau í eitt skipti fyrir öll. Því er mikilvægt að mennta 

einstaklinga til sjálfbærrar þróunar, þ.e. að að menntunin miði að því að efla getu þeirra til að 

takast á við áskoranir í framtíðinni, bæði hérlendis og á alþjóðavísu, svo þeir geti tekið þátt í 

breytingarferlinu sem miðar að sjálfbærni. 

2.2 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Árið 2015 sammæltust aðildarríki Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um heimsmarkmið um sjálfbæra 

þróun (e. Sustainable Development Goals, SDGs). Heimsmarkmiðin eru 17 talsins ásamt 169 

undirmarkmiðum og gilda á tímabilinu 2015–2030. Markmiðunum er ætlað að bæta til muna 

líf og umhverfi allra jarðarbúa á gildistíma þeirra (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

2.2.1 Sameinuðu þjóðirnar 

Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar 24. október árið 1945 í kjölfar loka síðari 

heimstyrjaldarinnar. Megintilgangurinn var að viðhalda friði í heiminum og tryggja öryggi 

borgara með því að efla alþjóðlegt samstarf (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Í upphafi voru aðildarríki SÞ 51 talsins en síðan þá hefur þeim fjölgað mikið og eru nú 193 

talsins (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). SÞ eru ekki valdastofnun sem setur 

alþjóðleg lög heldur er hlutverk þeirra að styðja ríki við lausn milliríkjadeilna og við mótun 

stefnu í málum sem koma alþjóðasamfélaginu við. Þetta á til dæmis við þegar staðið er frammi 
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fyrir illviðráðanlegum vandamálum er varða búsetu og líf manna á jörðinni og að stuðla á að 

mannréttindum í heiminum (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). Samkvæmt 

stofnsáttmála SÞ er tilgangur þeirra fjórþættur: Í fyrsta lagi, að viðhalda friði og öryggi í 

heiminum, í öðru lagi að stuðla að vinsamlegum samskiptum milli þjóða og taka þátt í lausn 

alþjóðlegra vandamála, í þriðja lagi að auka virðingu fyrir mannréttindum og fjórða lagi að vera 

samráðsvettvangur þjóða. Þegar ríki gerast aðilar að SÞ felast í því skuldbindingar og eru 

heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun dæmi um slíkar skuldbindingar sem öllum aðildarríkjum 

ber að innleiða á skipulagðan hátt (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). Þar er Ísland á 

meðal. 

2.2.2 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Sameinuðu þjóðirnar halda reglulega ráðstefnur sem þjónar tilgangi samráðsvettvangs 

aðildarríkjanna. Í kjölfar ráðstefnu SÞ í Þessaloniki á Grikklandi árið 1997 var menntun til 

sjálfbærrar þróunar skilgreind sem mikilvægt forgangsverkefni. Þar voru skilgreind átta 

þúsaldarmarkmið sem ná átti fyrir árið 2000 og snerust meðal annars um útrýmingu fátæktar 

og menntun fyrir alla, að veita ríkjunum betri tækifæri til að taka upp menntun til sjálfbærrar 

þróunar, endurbæta menntakerfi sín og taka þar mið af sjálfbærni í víðu samhengi, en líka að 

stuðla að myndun tengslaneta á milli hagsmunaðila menntunar til sjálfbærrar þróunar til að 

vinna að framgangi hennar (Stefán Bergmann o.fl., 2008). 

Á ráðstefnu SÞ í Jóhannesarborg í Suður-Afríku árið 2002 var samþykkt að gera áratuginn 

2005–2014 að áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar og að UNESCO hefði umsjón með 

framkvæmdinni. Tilgangurinn var að koma lögmálum, gildum og viðfangsefnum sjálfbærrar 

þróunar inn í stefnu um menntun og nám á öllum skólastigum, sem byggðist á þeirri sýn að 

hlutverk menntunar væri að miða nám við þekkingu, getu og gildi sem borgurum eru 

nauðsynleg til að bæta lífsgæði sín (Ingólfur Á. Jóhannesson, o.fl., 2008; United Nations, 2015).  

Heimsmarkmiðin voru svo kynnt árið 2015 og gilda til ársins 2030. Þau byggja að miklu leyti 

á þúsaldarmarkmiðum SÞ og þeim lærdómi sem dreginn var af áratugnum um menntun til 

sjálfbærrar þróunar (UNESCO, e.d.). Meginmunurinn á þúsaldarmarkmiðunum og 

heimsmarkmiðunum er sá að þúsaldarmarkmiðin beindust aðallega að þróunarlöndum en  

heimsmarkmiðin ná til allra aðildarríkja SÞ, en það þýðir að markmiðin ná til mun fleira fólks 

en fyrrnefndu markmiðin gerðu (Stjórnarráð Íslands, 2018; Stjórnarráð Íslands, e.d.). Á mynd 

1 má sjá heimsmarkmiðin 17 en þau tengjast öll innbyrðis og saman mynda þau jafnvægi milli 

hinna þriggja stoða sjálfbærrar þróunar (Stjórnarráð Íslands, 2018). 
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Mynd 1  Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

 

Hin 17 heimsmarkmiða eru um sumt nokkuð ólík þó vissulega skarist inntak þeirra að 

einhverju leyti. Tilgangur hvers og eins heimsmarkmiðs er sem hér segir:  

1. Engin fátækt; Útrýma á sárri fátækt í allri sinni mynd alls staðar í heiminum. 

2. Ekkert hungur; Útrýma á hungri, ásamt því að bæta næringu og tryggja fæðuöryggi.  

3. Heilsa og vellíðan; Stuðla þarf að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til 

grafar. Í þessu felst einnig að draga á úr smitsjúkdómum, ótímabærum dauðsföllum og 

efla forvarnir. 

4. Menntun  fyrir alla; Tryggja jafnan aðgang að góðri menntun og tækifærum til náms. 

Stefnt er að öll ungmenni og flestir fullorðnir nái tökum á lestri og skrift og öðlist 

talnaskilning ásamt því að auka þarf þekkingu og færni sem ýtir undir sjálfbæra þróun. 

5. Jafnrétti kynjanna; Tryggja á jafnrétti kynja og lögð er áhersla á að styrkja stöðu 

kvenna. 

6. Hreint vatn og salernisaðstaða; Tryggja þarf aðgengi allra að hreinu vatni og 

hreinlætisaðstöðu ásamt því að auka þarf sjálfbæra nýtingu vatns.  

7. Sjálfbær orka; Tryggja þarf öllum jarðarbúum jafnan aðgang að sjálfbærri orku á 

viðráðanlegu verði auk þess sem að auka þarf verulega hlutfall endurnýjanlegrar orku 

og endurnýtingu hennar. 

8. Góð atvinna og hagvöxtur; Stuðla þarf að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og 

arðbærum mannsæmandi tækifærum fyrir alla. Bæta á nýtingu auðlinda til neyslu og 

framleiðslu ásamt því að draga úr atvinnuleysi og gera ráðstafanir sem miða að því 

að  útrýma hverskyns nauðungarvinnu. 
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9. Nýsköpun og uppbygging; Byggja á upp trausta innviði ásamt því að stuðla að 

sjálfbærri iðnvæðingu og hlúa að nýsköpun. Auk þess er stefnt á að endurskipuleggja 

atvinnugreinar með það í huga að þær verði sjálfbærar og að nýting auðlinda sé 

skilvirkari. 

10. Aukinn jöfnuður; Draga þarf úr ójöfnuði í heiminum með því að afnema lög, breyta 

stefnum, lögum og starfsháttum sem ala á hverskyns mismunun. 

11. Sjálfbærar borgir og samfélög; Gera þarf borgir og íbúðasvæði örugg, sjálfbær og 

öllum aðgengileg ásamt því að tryggja aðgang allra að grunnþjónustu. Lögð er áhersla 

á að draga þurfi úr skaðlegum áhrifum loftlagsbreytinga. 

12. Ábyrg neysla; Tryggja þarf sjálfbæra neyslu og framleiðslumynstur m.a. með því að 

bæta nýtingu í matvælaframleiðslu, draga úr sóun matvæla um helming sem og 

meðferð og losun efna og efnablandna út í umhverfið. Lögð er áhersla á að upplýsa 

fólk um allan heim um hvað felst í sjálfbærri þróun og hvernig það getur lifað í sátt við 

náttúruna. 

13. Aðgerðir í loftslagsmálum; Auka þarf bráðaaðgerðir gegn loftlagsbreytingum og 

áhrifum þeirra, m.a. með því að efla menntun fólks og gera það meðvitaðra um hvernig 

það getur haft áhrif og brugðist við loftlagsbreytingum. 

14. Líf í vatni; Lögð er áhersla á að vernda og nýta hafið ásamt auðlindum þess á 

sjálfbæran hátt.  

15. Líf á landi; Vernda þarf og endurheimta vistkerfi á landi en jafnframt þarf að stuðla að 

sjálfbærri nýtingu þeirra. Vinna þarf að sjálfbærri stjórn skóga, berjast gegn 

eyðimerkurmyndun og stöðva jarðvegseyðingu. Einnig þarf að endurheimta landgæði 

og sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni.  

16. Friður og réttlæti; Stuðla þarf að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla 

jarðarbúa ásamt því að tryggja þarf öllum jafnan aðgang að réttarkerfi og byggja upp 

skilvirkar og ábyrgar stofnanir á öllum sviðum.  

17. Samvinna um markmiðin; Blása á lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun og grípa 

til aðgerða. Þetta markmið er margþætt og snýr m.a. að fjármálum, tækni og 

uppbyggingu getu.  

  (Stjórnarráð Íslands, e.d.) 

Heimsmarkmið fela einnig í sér fimm meginþemu sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld, 

friður og samstarf. Aðalinntak markmiðanna er jafnframt að engir einstaklingar eða hópar 

verði skildir eftir. Þetta kallar á að ólíkir hópar og hagsmunaaðilar vinni saman ásamt 

stjórnvöldum svo hægt sé að innleiða markmiðin á heildstæðan hátt ásamt því að leitast við 

að halda jafnvægi milli stoðanna þriggja (Stjórnarráð Íslands, 2018). Svo hægt sé að ná 

sýnilegum árangri á gildistímanum er nauðsynlegt að aðildarríkin virki þær leiðir sem eru 

nauðsynlegar til þess að áætluninni verði hrundið í framkvæmd og leggi aukna áherslu á að 
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mennta fólk til sjálfbærni á öllum skólastigum, ekki síst í háskólum (Stjórnarráð Íslands, 2018; 

UNESCO, e.d.). 

2.3 Menntun til sjálfbærni 

Komandi kynslóðir munu í auknu mæli þurfa að takast á við vandamál og áskoranir sem heyra 

undir sjálfbærni, en meðal þeirra má nefna þau áhrif sem loftslagsbreytingar hafa um allan 

heim, s.s. uppskerubrestur, hungur, súrnun sjávar, bráðnun jökla og skortur á drykkjarvatni 

(IPCC, 2018). Hér á eftir verður fjallað um menntun til sjálfbærni, eða sjálfbærnimenntun, þ.e. 

í hverju hún felst og hvernig hægt sé að mennta fólk svo stuðlað sé að sjálfbærri þróun en líka 

til að fólk geti tileinkað sér þá framtíðarsýn sem felst í sjálfbærum lífsháttum. 

Í umræðu um hvers konar menntun stuðli helst að sjálfbærri þróun, er víða fjallað um tvær 

ólíkar gerðir sjálfbærnimenntunar sem eru í raun náskyldar og vega hvor aðra upp (Scott, 

2015; Vare og Scott, 2007). Þetta eru annars vegar ESD 1 og hins vegar ESD 2, en ESD er 

skammstöfun fyrir enska heitið Education for Sustainable Development.  

Hugmyndin að baki ESD 1 snýst um að vandamálin sem mannkyn stendur frammi fyrir séu 

að mestu leyti tengd umhverfinu og þau sé hægt að skilja með vísindum og tækni og 

félagslegum aðgerðum. Hugsunin að baki ESD 1 byggist því á að það að læra leiði til breytinga 

og þegar þekking hefur fest sig í sessi samþykki fólk hana (Vare og Scott, 2007).  

Hins vegar snýst hugmyndin að baki menntun til sjálfbærrar þróunar af greiðinni ESD 2 um 

að umhverfsvandinn orsakist bæði af félagslegum og pólítískum forsendum. Ef nám er 

skipulagt í anda ESD 2 snýst það um að byggja upp gagnrýna hugsun og skora á hólm og 

véfengja það sem sérfræðingar segja um sjálfbæra þróun (Vare og Schott, 2007). 

Umhverfisvandi samtímans er mikill og því er áríðandi að bæði taka hann alvarlega og 

bregðast við (IPCC, 2018). Í þessum vanda felast flókin samfélagsleg vandamál og því er 

aðkallandi að efla alla menntun til sjálfbærrar þróunar. Það gerir kröfu um að nemendur fái að 

læra með því að afla sér þekkingar, beita gagnrýnni hugsun, finna lausnir á raunverulegum 

vandamálum og láta á þær reyna (Auður Pálsdóttir, 2014).  

Julia Vol og Allyson Macdonald (2013) rýndu í menntun til sjálfbærrar þróunar innan 

Háskóla Íslands. Niðurstöður benda til að lítill áhugi hafi verið á viðfangsefnum sjálfbærrar 

þróunar á þeim tíma og að virðist fátt hafa verið gert af hálfu Háskóla Íslands til að vekja áhuga 

og hvetja nemendur til þátttöku í menntun til sjálfbærni. Hins vegar benda höfundar á 

sóknarfæri á þessu sviði því að þeir háskólar sem séu tilbúnir að laga sig að breyttum 

aðstæðum og gefa nýsköpun og sjálfbærni aukið vægi séu einnig þeir sem skara fram úr, ná 

árangri og komast í fremstu röð meðal háskóla heims (Vol, og Allyson Macdonald, 2013).  
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Til að ná árangri í menntun til sjálfbærrar þróunar er mikilvægt að stjórnvöld setji sér 

heildarstefnu sem nær yfir öll skólastigin (United Nations, 2015). Háskóli Íslands, sem er 

langfjölmennasti háskóli landsins, gegnir hér lykilhlutverki í en meðal verkefna hans er að 

mennta kennara fyrir öll skólastigin, allt frá leikskóla til háskóla. Því er mikilvægt að 

kennaranemar, sem og aðrir námsmenn í háskólum, fái vandaða menntun á sviði sjálfbærrar 

þróuna og menntunar til sjálfbærni svo núverandi og komandi kynslóðir geti tekist á við 

áríðandi verkefni samtíðar og framtíðar.  

Undanfarin ár hefur HÍ verið í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði háskóla og stefnir á 

að gera enn betur (Háskóli Íslands, e.d.-b). Í því ljósi var stefna háskólans endurskoðuð og árið 

2016 var lögð fram ný stefna, HÍ 21, sem gildir til ársins 2021. Í henni birtust skýrar áherslur 

um að í háskólanum yrði unnið með áríðandi málefni samtímans bæði hér á landi og i gegnum 

þátttöku í alþjóðlegum verkefnum (Háskóli Íslands, e.d.-b). Fram kemur einnig að háskólinn 

leggur áherslu á rannsóknir sem drifkraft nýrrar þekkingar og þá sýn að nám og kennsla séu 

undirstaða farsældar og framfara ásamt því að þátttaka skólans í samfélagi og atvinnulífi sé 

mikilvæg (Háskóli Íslands, e.d.-b). Áhugi og áhersla á málefni sjálfbærrar þróunar virðast vera 

að aukast innan háskólas. Haustið 2019 hófst röð viðburð undir heitinu „Háskólinn og 

heimsmarkmiðin“ en tilgangurinn er að auka áhrif nýrrar þekkingar og rannsókna skólans á 

þeim vandamálum sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir (Háskóli Íslands, e.d.-c).  

2.4 Stefna Háskóla Íslands 

Starf Háskóla Íslands er rammað inn af lögum. Í lögum nr. 63/2006 um starfsemi háskóla segir 

m.a. að:  

Háskóli er sjálfstæð menntastofnun sem sinnir kennslu, rannsóknum, varðveislu 

þekkingar, þekkingarleit og sköpun á sviðum vísinda, fræða, tækniþróunar eða 

lista. Hlutverk háskóla er að stuðla að sköpun og miðlun þekkingar og færni til 

nemenda og samfélagsins alls. Starf háskóla miðar að því að styrkja innviði íslensks 

samfélags og stöðu þess í alþjóðlegu tilliti [með hagsmuni komandi kynslóða að 

leiðarljósi].  

                                                                            (Lög um starfsemi háskóla nr. 63/2006) 

Í þessum lögum kemur einnig fram að sú menntun sem háskólar veita eigi að taka mið af 

þörfum samfélagsins hverju sinni og að þær geti verið hvort heldur sem er fræðilegs eðlis eða 

starfsmiðuð (Lög um háskóla nr. 63/2006). Sem fjölmennasti háskóli landsins með nám á 

fjölbreyttum fræðasviðum gegnir HÍ mikilvægu hlutverki í allri menntun til sjálfbærni. En til að 

ná árangri er mikilvægt að vita hvert skuli stefna.  
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Stefna Háskóla Íslands til ársins 2021, eða HÍ 21 eins og hún er einnig nefnd gildir fyrir 

tímabilið 2016–2021. Yfirskrift hennar er „Öflugur háskóli – farsælt samfélag“ og er m.a. ætlað 

að viðhalda þeim góða árangri sem skólinn hefur náð ásamt því að tryggja stöðu hans á 

alþjóðavísu (Háskóli Íslands, e.d.-b). Í því skyni hefur skólinn sett fram markmið og 

aðgerðaáætlun sem miða að því að efla nám og kennslu við skólann, styrkja og styðja við öflugt 

rannsóknarstarf, efla virka þátttöku og samstarf við samfélag og atvinnulíf, auk þess að beina 

sjónum að þeim mannauð sem býr í nemendum og starfsfólk skólans og gera þannig skólann 

að góðum vinnustað (Háskóli Íslands, e.d.-b). Auk þessa er lögð áhersla á akademískt frelsi, 

jafnrétti og fagmennsku ásamt því  að mannauði er gert hátt undir höfði (Háskóli Íslands, e.d.-

b).  

Tilgreindar eru fimm áherslur sem eiga að miða að því að bæta innviði skólans. Þær eru: 

(1) framsækin sýn á nám og kennslu sem býr nemendur undir þátttöku í atvinnu og þjóðlífi, (2) 

sterkir rannsóknarinnviðir sem styðja við þekkingarsköpun og alþjóðlegt samstarf, (3) starf 

háskólans hafi víðtæk áhrif og takist á við áskoranir samtímans, (4) góður vinnustaður (fyrir 

starfsfólk og nemendur) og (5) gæðamenning og skilvirk upplýsingartækni (Háskóli Íslands, 

e.d.-b). Í þessu felst m.a. að efla þarf samstarf við samfélagið og atvinnulífið með því að auka 

hlut hagnýtra verkefna og rannsókna, þróa kennsluhætti, samþætta kennslu og bæta námið 

svo hægt sé að búa nemendur undir þátttöku í nútíma þekkingarsamfélagi. Þekkingarsköpun 

þarf að hafa víðtæk áhrif og stuðla á að jafnrétti, fjölbreytni og sjálfbærni, en einnig er lögð 

áhersla á lifandi og fjölskylduvænt starfsumhverfi og tækifæri til starfsþróunar. Í stefnunni 

kemur fram að tryggja eigi að rannsóknir og prófgráður HÍ standist alþjóðleg viðmið og 

gæðakröfur. Til að tryggja að unnið sé eftir markmiðunum í samræmi við aðgerðaáætlun 

skólans á að rýna í aðgerðir skólans árlega og uppfæra þær auk þess sem birta á upplýsingar 

um framgang stefnunnar á vef skólans (Háskóli Íslands, e.d.-b). 

Þau markmið sem Háskóli Íslands hefur sett sér og koma fram í stefnuskrá hans, eru 

metnaðarfull og snúa að mörgum þáttum, s.s. námi, kennslu, rannsóknum, mannauð, ásamt 

samstarfi og tengingu við atvinnulíf og alþjóðasamfélag. Þá falla heimsmarkmið SÞ að mörgu 

leyti vel að stefnuskrá skólans, en af stefnunni að ráða er ljóst að skólinn vill vera í fremstu röð 

meðal háskóla á alþjóðavísu og ná árangri á sviði sjálfbærrar þróunar. 

2.5 Námsmat í kennsluskrá Háskóla Íslands 

Í  54. grein reglna fyrir HÍ nr. 569/2009 kemur fram hvernig námsmati við skólann skuli 

framkvæmt og hvaða viðmið eigi að nota (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Í 23. grein 

sömu reglna kemur skýrt fram að í kennsluskrá háskólans eigi að koma fram hvaða hæfni 

nemendur eiga að búa yfir að hverju námskeiði loknu (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 

569/2009). Þetta beinir sjónum að námsmati og hvernig lagt er mat á hvort og hversu vel 
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nemendur hafa öðlast þá hæfni sem tilgreind er og hvaða aðferðum er beitt til að afla þeirra 

upplýsinga. 

2.5.1 Námsmat 

Hugtakið námsmat (e. assessment) hefur víðtæka merkingu og er háð samhengi. Það vísar til 

þess hvernig kennarar afla upplýsinga um stöðu nemenda í námi og framfarir þeirra og hvernig 

þeir túlka þessar upplýsingar. Í þessu felst að kennarinn þarf að leggja mat á árangur 

nemandans og byggja það mat á greiningu gagna og upplýsingum sem hann hefur aflað. 

Tilgangurinn er að kennarinn geti gengið úr skugga um hvort og að hve miklu leyti nemandinn 

hefur náð þeirri hæfni sem til var ætlast. Það má gera með margskonar hætti eins og 

hefðbundnum lokaprófum (e. final exam) eða öðrum óhefðbundnari hætti (e. alternative 

assessment) (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Kidd og Czerniawski, 

2010).  

Námsmati er gjarnan skipt í tvo meginflokka, annars vegar lokamat (e. summative 

assessment) og hins vegar leiðsagnarmat (e. formative assessment). Lokamat snýst um stöðu 

nemandans í lok náms eða tiltekins verkefnis og þá t.d. hvort hann hafi náð tilteknum 

hæfniviðmiðum sem lágu til grundvallar og stefnt var að (Kilbane og Milman, 2014). 

Leiðsagnarmat felst hins vegar í að safna upplýsingum um stöðu nemenda í námi og framfarir 

þeirra yfir námstímann til að geta nýtt niðurstöður matsins í leiðsögn við nemandann og til að 

gera nauðsynlegar breytingar á námi og kennslu.  

Tilgang leiðsagnarmats má greina í fernt. Í fyrsta lagi, að skoða hvort og hvernig er hægt að 

aðlaga námið og kennsluna að þörfum nemandans. Í öðru lagi, að kanna skilning og þekkingu 

nemandans og fá þannig upplýsingar um stöðu hans á þeim tímapunkti. Í þriðja lagi er 

tilgangurinn að fá upplýsingar um árangur á beitingu tiltekinna kennsluaðferða. Í fjórða lagi, 

að skoða hvort leiðrétta þurfi t.d. misskilning hjá nemandanum og/eða dýpka þurfi skilning og 

hugmyndir nemanda enn frekar (Kilbane og Milman, 2014). Ef markviss endurgjöf (e. 

feedback) er notuð ásamt leiðsagnarmati sýna rannsóknir að miklar líkur eru á að nemandinn 

nái þeim árangri sem stefnt var að (Hattie og Timperley, 2007), en markviss endurgjöf felur í 

sér upplýsingar um verkefni, sem brúa bilið á milli þess sem nemandinn skilur og þess sem 

stefnt er að hann skilji. Endurgjöfin er svo til þess að hvetja nemandann til frekari þátttöku eða 

gera hann reiðubúnari til að leggja meira á sig til að ná settu marki (Hattie og Timperley, 2007; 

Hattie og Clarke, 2019). 

Kidd og Czerniawski (2010) byggja á svipaðri sýn á námsmat en greina það í fjóra flokka. Í 

fyrsta lagi er um að ræða upphafsmat eða stöðupróf (e. initial assessment eða e. diagnostic 

assessment) þar sem staða nemanda er metin við upphaf námsins eða jafnvel áður en námið 

hefst formlega. Tilgangurinn er bæði að kanna hvar nemandinn stendur og hverjar þarfir hans 
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eru miðað við aðra í námshópnum. Í öðru lagi gera þeir grein fyrir leiðsagnarmati (e. formative 

assment) sem hefur þann tilgang að styðja við nám og kennslu og hafa mótandi áhrif á náms- 

og kennsluhætti. Slíkt mat getur tekið á sig ólíkar myndir, en krefst þess að nemandinn leysi 

fjölbreytt og ófyrirséð verkefni og setji fram lausnir á fjölbreyttan hátt, ýmist skriflega eða 

munnlega, t.d. í ritun leiðarbóka, gerð námsmappa eða glærukynninga. Þessi tegund af 

námsmati krefst þess að staða nemenda og framfarir eru metnar jafnt og þétt yfir ákveðið 

tímabil og að nemandinn fær endurgjöf frá kennara um það sem gengur vel og það sem þarf 

að bæta. Í þriðja lagi kynna  Kidd og Czerniawski (2010) tegund lokamats sem felur í sér 

einskonar vottun eða dóm um námsárangur við lok námstíma, t.d. niðurstöður lokaprófs við 

lok annar eða námskeiðs. Í fjórða lagi, tala þeir um sjálfsmat (e. ipsative assessment) sem 

byggir á sýn nemandans sjálfs á eigin stöðu og árangri.  

Til þess að námsmat verði sem árangursríkast benda Miller, Linn og Gronlund (2009) á 

fimm mikilvæga þætti. Fyrst þarf að skilgreina með skýrum hætti hvað á að meta. Þá þarf að 

velja námsmatsaðferð sem gefur upplýsingar um það sem á að meta. Síðan þarf að vega og 

meta þær fjölbreyttu matsaðferðir sem koma til greina. Næst er svo að velja þá 

námsmatsaðferð sem best þykir henta, en slíkt val krefst þekkingar á bæði kostum og 

takmörkunum aðferðanna. Síðast en ekki síst er að beita námsmatinu og horfa á 

upplýsingarnar sem fást sem hjálpargögn. 

Umræður um námsmat tengjast líka hugtökunum um áreiðanleika (e. reliability) og 

réttmæti (e. validiti). Hugtakið áreiðanleiki vísar til þess hversu áreiðanlegt námsmatið er, t.d. 

hvort sama niðurstaða fengist ef einhver annar beitti sama mati, eða ef matinu væri beitt á 

öðrum tíma. Réttmæti vísar hins vegar til þess að matið þurfi að ná til allra þátta sem því er 

ætlað að veita upplýsingar um og hvort túlkun á niðurstöðunum sé rétt (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011; Miller, Linn og Gronlund, 2009). 

Tilgangur námsmats getur verið mismunandi og ekki er alltaf augljóst hvað á að meta og 

hvernig. Flestir fræðimenn á sviði námsmatsfræða benda á mikilvægi fjölbreyttra aðferða og 

því fjölbreyttari gögn því meira verður réttmæti námsmatsins og heildarmyndarinar sem fæst. 

Salinger (2003) útskýrir og tökstyður hvernig flest próf fela í sér að finna veikleika nemenda í 

stað styrkleika hans og því ætti mat á getu og hæfni nemenda aldrei að byggja á einu prófi, 

heldur ætti að byggja lokamat á fleiri matsaðferðum (Salinger, 2003). 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011) útskýrir að kennurum hætti til að rugla saman hugtökunum 

námsmati og prófum sem hún telur vera tvö aðskilin hugtök. Námsmat segir hún að sé 

einskonar yfirheiti en próf geti aftur á móti verið hluti af námsmati. Linn og Gronlund (1997) 

ræða námsmat á svipuðum nótum og benda á að námsmat sé almennt heiti sem felur í  sér 

margskonar aðferðir sem notaðar eru til að safna gögnum um framfarir og árangur 
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nemandans, en að próf séu sérstök aðferð sem beitt er við námsmat. Námsmat sé því 

yfirgripsmeira hugtak en próf. 

Megintilgangur námsmats hlýtur því að vera til að styðja við nemandann,og að stuðla að 

framförum og bættum árangri. Rannsóknir á skólastarfi á öllum skólastigum benda skýrt til að 

leiðsagnarmat ásamt markvissri endurgjöf sé árangursrík aðferð til að styðja við nám 

nemenda. Í því felst að verkefni nemenda eru metin jafnt og þétt yfir námstímann en líka að 

hann fái reglulega upplýsingar um eigin stöðu og framfarir með ábendingum um hvað hann 

þurfi að bæta til að ná tiltekinni hæfni, hvað sé vel gert og hverju sé helst ábótavant. Þá þurfi 

nemendur einnig að fá leiðsögn um hvernig þeir geti farið að því að ná meiri árangri. Í þessu 

ljósi er mikilvægt að nemandinn viti frá upphafi að hverju sé stefnt og hvaða hæfni hann eigi 

að búa yfir við lok námstímans. Þannig getur hann nýtt sér endurgjöfina til að skipuleggja 

næstu skref og dýpka skilning sinn á viðfangsefninu í þeim tilgangi að við lok námstíma sé 

tilætluðum námsárangri náð, þ.e. að hann hafi náð þeim hæfniviðmiðum sem krafist er á 

viðkomandi námskeiði (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Hattie og Clarke, 2019). 

Oft má sjá að þátttaka nemenda  og virkni er hluti af námsmati og mismunandi er hversu 

mikið vægi slíkir þættir hafa. Hins vegar virðist fátt benda til þess að mat á virkni nemenda í 

kennslustundum hafi áhrif á námsárangur nemenda eða að hegðun og viðhorf nemenda til 

námsins breytist við að tilgreina virkni sem hluta af námsmati (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).  

2.5.2 Reglur um námsmat við Háskóla Íslands 

Í 54. gr. reglna Háskóla Íslands (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009) kemur fram að 

fræðasvið skuli setja sér almennar reglur um námsmat þar sem fram koma skýr markmið um 

gæði kennslunnar og námsins og hvaða mælikvarða er miðað við. Jafnframt er tekið fram að 

deildum fræðasviða sé heimilt að setja reglur um skyldur nemenda til þátttöku í einstökum 

námskeiðum, æfingum, verklegu námi og vettvangsþjálfun ásamt því að heimilt sé að meta 

vægi viðveru og þátttöku í kennslustundum. Í 56. gr. reglna HÍ segir enn fremur að 

háskólakennarar eigi að standa fyrir námsmati og prófum en að hver deild ráði tilhögun prófa 

í samræmi við lög og reglur skólans (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Í 61. gr. sömu 

reglna kemur fram að árangur nemenda í verklegu námi skuli metinn af þeim kennara sem 

annast kennsluna en ætlast er til að skriflegum vitnisburði sé skilað til nemendaskrár háskólans 

(Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Í 23. gr. reglna Háskóla Íslands segir að í 

kennsluskrá HÍ eigi m.a. að gera grein fyrir þeim námskeiðum sem í boði eru og vægi þeirra en 

jafnframt er tekið fram að í kennsluskrá skuli einnig koma fram námsmat einstaka námskeiða 

og prófakröfur, starfsþjálfun, æfingar og annað sem viðkemur náminu. Tekið er fram að próf 

geti verið skrifleg, munnleg eða verkleg (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Ekki er gerð 
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krafa innan HÍ um að sú endurgjöf sem nemendur fá á verkefni sín, sé önnur en lokið/ólokið 

(Reglur fyrir Háskóla Íslands 569/2009). 

 

2.5.3 Hæfniviðmið í kennsluskrá Háskóla Íslands 

Kennsluskrá HÍ kynnir hæfniviðmið (e. learning outcomes) sem nemendur eiga að ná í námi 

sínu á tilteknum námsleiðum og í einstökum námskeiðum. Hæfniviðmið eru þess vegna 

mikilvægur þáttur í öllu námsmati því þar er nemandanum kynnt að hverju er stefnt, þ.e. 

hvaða hæfni hann á að búa yfir við námslok (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009, 23. gr.). 

Í kennsluskránni kemur einnig fram að hæfniviðmið og setning þeirra sé hluti af svokölluðu 

Bolognaferli, sem snerist um að móta samræmdar einingar fyrir háskólanám í Evrópu. Þannig 

eiga kröfur og viðmið HÍ að vera í takt við þær kröfur sem háskólar í Evrópu gera. Tilgangurinn 

er að auðvelda hreyfanleika nemenda og kennara milli landa og að nemendur fái námið 

viðurkennt innan annarra landa (Háskóli Íslands, e.d.-d) 

Í 23. grein reglna HÍ nr. 569/2009) kemur m.a. fram að í kennsluskrá eigi að gera grein fyrir 

hæfniviðmiðum námskeiða. Jafnframt segir á vef Kennslumiðstöðvar HÍ að til séu tvær gerðir 

hæfniviðmiða, annars vegar lokaviðmið námsleiða (e. competences)  og hins vegar 

hæfniviðmið námskeiða (e. learning outcomes). Lokaviðmið segja til um hvaða hæfni nemandi 

býr yfir við lok náms en hæfniviðmið námskeiða gefa til kynna þá lágmarkshæfni sem 

nemendur þurfa að búa yfir til að standast lágmarkskröfur námskeiðsins (Háskóli Íslands, e.d.-

d). 

Hæfniviðmið námskeiða þurfa að vera mælanleg og hægt að tengja þau við námsmat. Því 

verða þau að vera hnitmiðuð og auðskiljanleg svo nemandinn viti strax í upphafi til hvers er 

ætlast af honum. Jafnframt þurfa hæfniviðmiðin að tengjast lokaviðmiðum námsleiða á 

augljósan hátt. Lokaviðmið námsleiða við HÍ hafa verið skilgreind og eiga að vera birt í 

kennsluskrá.  Lokaviðmiðin segja til um hvað er ætlast til að nemandi geti sem lokið hefur námi 

á æðra stigi menntunar, þ.e. diplómunámi á bakkalár stigi, bakkalárprófi, viðbótarnámi á 

meistarastigi, meistaraprófi eða doktorsprófi. Auk þessa kemur fram hvaða inntökuskilyrða er 

krafist við upphaf hvers náms, þ.e. hvaða hæfni nemandi þarf að búa yfir til að geta hafið nám 

á viðkomandi námsleið (Háskóli Íslands, e.d.-d). 

Hæfniviðmið segja því til um þá hæfni sem nemandi á að öðlast eða ná á námstímanum og 

eru þau byggð á þremur meginþáttum; þekking, leikni og hæfni. Í samræmi við 5. gr. laga um 

háskóla nr. 530/2011 hafa hugtökin þekking, leikni og hæfni skilgreind þannig:  

Þekking er safn staðreynda, lögmála, kenninga og aðferða sem einstaklingur hefur 

tileinkað sér. Þekking er bæði fræðileg og hagnýt. Leikni felur í sér færni til að beita 

þekkingu. Leikni getur falist í almennri leikni sem ekki er bundin ákveðinni 



 

25 

fræðigrein eða starfsgrein og sérhæfðri leikni. Hæfni felur í sér yfirsýn og getu til 

að nýta þekkingu og leikni við nám og starf.  

(Lög um háskóla nr. 530/2011) 

Í hnotskurn má því segja að við lok námstíma eigi nemandinn ekki einungis að vera fær um 

að þekkja viðfangsefni námskeiða, heldur þurfa þeir einnig að geta beitt þekkingu sinni og 

yfirfært hana á aðrar aðstæður eða í öðrum viðfangsefnum sem honum mæta.  

2.5.4 Námsmat og rannsóknir 

Ekki eru þekktar umfangsmiklar rannsóknir á námsmati í háskólum á Íslandi, þó svo að til sé 

fjöldi erlendra rannsókna á námsmati á háskólastigi. Kennarar geta valið um margar leiðir til 

að meta nemendur en þrátt fyrir að margar rannsóknir sýni að fjölbreytt námsmat og markviss 

endurgjöf hafi áhrif á árangur nemenda í námi, virðast breytingar og þróun í námsmati í 

háskólum vera afar hægar. Þetta staðfesta margar rannsóknir sem benda til að námsmat í 

einstaka námskeiðum ljúki oftast með skriflegu lokaprófi sem gjarnan byggjast á 

fjölvalsspurningum (DiBattista og Kurzawa, 2011; Mavis, Cole og Hoppe, 2001; McDougall, 

1997; Scoluller, 1998; Ward, 1981).  

Skrifleg próf (e. written exam) geta verið ýmiskonar. Gjarnan fela þau í sér skriflegar 

skilgreiningar, útskýringar á viðfangsefninu eða stuttar ritgerðarspurningar. Einnig geta þau 

byggst á fjölvalsspurningum og tengispurningum, eða sambland þessara spurningagerða (Erna 

Ingibjörg  Pálsdóttir, 2011; Scouller, 1998). Skrifleg lokapróf í HÍ hafa yfirleitt verið skrifleg á 

pappír með skriffæri og framkvæmd á sérstöku prófasvæði skóla. En þau geta einnig verið 

rafræn, í opnu umhverfi með aðgengi að neti og öðrum þeim gögnum sem nemendi vill, eða í 

lokuðum aðgangi þar sem nemandi kemur á tiltekinn prófstað og tekur rafrænt próf á tölvu 

sem jafnframt lokast fyrir öllum net- og gagnaaðgangi á meðan próf er tekið. Útfærslan fer 

eftir því hvað viðkomandi kennari eða skóli ákveður en rafræn próf og verkefni eru af 

framtíðarsýn HÍ (Bára H. Beck, 2018). 

Munnleg próf (e. oral exam) fela gjarna í sér að nemandinn er spurður út í viðfangsefni af 

kennara eða prófdómara en stundum fara slíkar spurningar fram að lokinni munnlegri 

kynningu nemandans á viðfangsefninu. Bæði formin virðast algeng, sérstaklega þegar 

námskeið fela í sér hæfni til samskipta eða hæfni til að tjá sig um viðfangsefnið munnlega 

frekar en að skrifa um það. Rannsóknir benda til að munnleg próf hafi mikið verið notuð til að 

prófa hæfni nemenda í erlendum tungumálum, en einnig á sviði náttúruvísinda og landafræði. 

Þá hefur munnlegum prófum einnig verið beitt til að kanna hversu djúp þekking nemandans á 

viðfangsefninu er (Huxham, Campbell og Westwood, 2012; Turner, Roberts, Heal og Wright, 

2013). 
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Huxham, Campbell og Westwood (2012) rannsökuðu frammistöðu 146 breskra 

líffræðinema á aldrinum 17 ára til 45 ára á munnlegum og skriflegum prófum.  Niðurstaðan 

leiddi í ljós að nemendur stóðu sig betur á munnlegum prófum en skriflegum auk þess sem 

þeim fannst undirbúningur fyrir munnleg próf sem og prófið sjálft nýtast sér betur. Nemendur 

sögðu að til að geta staðist munnlega prófið þyrftu þeir að sýna fram á mun betri skilning á 

viðfangsefninu en ef um væri að ræða skriflegt próf þar sem oft væri einungis gerð krafa um 

stutt svör án nánari útskýringa. Einnig töldu þeir að munnleg próf gæfu þeim betri innsýn í að 

takast á við áskoranir í framtíðinni auk þess sem þau þjálfuðu samskiptahæfni þeirra sem gæti 

nýst þeim t.d. í atvinnuviðtölum í framtíðinni. Huxham og félagar (2012) töldu einnig að þegar 

mat byggði á munnlegu prófi reyndist nemendum auðveldara að setja námið í faglegt 

samhengi. 

DiBattista og Kurzawa (2011) rannsökuðu hvernig 59 kennarar í kanadískum háskóla beittu 

fjölvalsspurningum á prófum til að meta nemendur sína en jafnframt var sjónum beint að 

gæðum prófaspurninganna. Kennararnir komu frá mismunandi sviðum og deildum í 

háskólanum. Rannsóknin fólst í að rannsakendur fengu próf frá kennurunum og skoðuðu 

spurningarnar og valmöguleikana með tilliti til gæða þeirra. Niðurstöður sýndu að um tveir 

þriðju hlutar af námsmatinu voru próf með fjölvalsspurningum og að um helmingur 

fjölvalsspurninganna væru gallaður og ekki nægjanlega vel ígrundaðar. Því gæfu svör við 

þessum spurningum nemendum ekki rétta mynd af því hvað þeir gætu að námi loknu. 

Spurningarnar reyndu fyrst og fremst minni nemanda en ekki til skilnings á viðfangsefninu eða 

hvort þeir gætu beitt þekkingunni. DiBattista og Kurzawa (2011) ályktuðu út frá niðurstöðum 

að talsvert svigrúm væri til að bæta gæði prófa með fjölvalsspurningum í þessum háskólum. 

Tillögur þeirra til að kennara fólu í sér að þeir gerðu úttekt á prófum sínum, litu til þess hvers 

konar kröfur spurningarnar gera og gerðu á þeim breytingar til að bæti þannig gæði þeirra.  

Ferilmappa (e. portfollio) er ein algengasta aðferðin sem kennarar nota til að fylgjast með 

og meta framfarir í námi nemenda fyrir utan próf (Clarke og Warr, 1997; Bjørnavold, 2001). Í 

ferilmöppu er samantekt á vinnu og verkefnum nemanda þar sem hann sýnir fram á þekkingu, 

færni og hæfni sína en felur jafnframt í sér hugleiðingar nemandans um verkefnasafnið. 

Ferilmöppur eru einnig kallaðar verkefnamöppur eða leiðsagnamöppur, en þær miða allar að 

því sama. Í ferilmöppu geta t.d. farið ritgerðir, minni verkefni, skýrslur, lýsingar á verklegum 

verkefnum sem unnin eru og hugleiðingar nemandans. Þær geta nýst kennurum við að halda 

utan um verkefni nemenda, en þar er hægt að sjá fyrir og meta færni sem er aflað í formlegu 

eða óformlegu samhengi. Þar geta kennarar nálgast á skipulagðan hátt framfarir og stöðu 

nemandans í náminu. Ferilmöppur geta einnig verið hjálplegar fyrir nemandann til að sjá og 

fylgjast með stöðu sinni ásamt því að þær geta aðstoðað nemandanum við að skilja sambandið 
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milli akademískrar þekkingar og þess sem krafist er á framtíðar vinnustað (Bjørnavold, 2001; 

Clarke og Warr, 1997). 

Brinke, Sluijsmans og Jochems (2010) rannsökuðu hvernig kennarar við Open University í 

Hollandi (OUNL), notuðu ferilmöppur til að meta námsstöðu og færni umsækjanda um nám í 

háskólanum. Þeir sem ekki höfðu lokið formlegu námi gátu gengist undir raunfærnimat og í 

framhaldi af því mögulega fengið inngöngu í skólann. Farið var yfir ferilmöppur umsækjenda 

og færni þeirra metin ásamt því að tekin voru viðtöl við umsækjendur. Niðurstöður leiddu í 

ljós að kennarar töldu mat á ferilmöppunum vera lýsandi, sanngjarnt, gagnlegt og viðeigandi, 

þ.e. að þær gæfu raunhæfa mynd af stöðu umsækjanda. Í sumum tilvikum kom í ljós grunur 

um skort á tiltekinni hæfni nemenda og var þá hægt að kalla eftir viðbótaverkefni frá 

umsækjendum. Kuisma (2007) komst að svipaðri niðurstöðu en benti jafnframt á að 

ferilmöppur geri nemendum kleift að skila fjölbreyttum verkefnum sem endurspegla það sem 

þeir hafa lært á námsferlinu. Nemendum þyki þetta aftur á móti mjög tímafrekt ferli (Kuisma, 

2007). 

Jafningjamat (e. peer assessment) og sjálfsmat (e. self assessment) hefur í auknu mæli rutt 

sér til rúms í háskólum (Davies, 2006; Morris, 2001; Van Den Berg, 2006-a). Jafningjamat felst 

í að nemendur veiti hver öðrum endurgjöf á vinnu og frammistöðu hvers annars, en sjálfsmat 

krefst ígrundunar nemandans á eigin vinnu. Jafningjamat getur verið margskonar en það  felur 

í sér að nemendur og kennarar taka við ýmsum hlutverkum á mismunandi stigum ferlisins og 

að nemendur meta skrif og kynningar samnemenda sinna og veita þeim endurgjöf. Van Den 

Berg (2006-b) bendir á að jafningjamat hafi margvíslegan ávinning fyrir nemendur, t.d. að það 

hvetji nemendur til að taka ábyrgð á námi sínu og efli gagnrýna hugsun þeirra.  

Rannsóknir á notkun sjálfsmats og jafningjamats í háskólum benda til þess að sjálfsmat 

leiði gjarnan til betra sjálfstrausts og veiti nemendum tækifæri á að beita gagnrýnni hugsun. 

Því hafa ýmsir fræðimenn rökstutt mikilvægi þess að nemendur þurfi að taka þátt í sjálfsmati 

strax við upphaf námsferils síns í háskólanámi (Cassidy, 2007; Fitzpatrick, 2006). Margt bendir 

til þess að það sé áhrifarík leið til að meta hæfni nemenda og veita þeim markvissa endurgjöf 

ásamt því að það getur létt álagi við námsmat í stórum nemendahópum (Broadbent, Pandero 

og Boud, 2018; Hattie og Timperley, 2007; Patton, 2012). 

Vikerman (2009) rannsakaði áhrif jafningjamats á 90 íþróttanema í grunnnámi til BA-prófs 

í háskóla í Bretlandi. Nemendur höfðu ekki tekið þátt í jafningjamati áður og áttu að meta 

málstofur og fyrirlestra samnemenda sinna auk þess sem þeim var gert að lesa fræðigreinar 

og ígrunda efni um tækifæri grunnskólanemenda til félagslegar þátttöku í íþróttum. Lokamat 

á verkefnum var byggt á mati kennara og jafningja. Rannsóknin leiddi í ljós að um 60% 

þátttakenda þótti jafningjamat gagnlegt og gefa þeim aukið sjálfstraust. Þá fannst yfir 70% 

þeirra sem tóku þátt að sjálfsmatið hafði eflt gagnrýna hugsun þeirra og færni þeirra við 
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akademísk vinnubrögð, t.d. við lestur og skrif fræðigreina og skráningu heimilda. Aðeins 3% 

nemenda töldu að þátttaka þeirra í jafningjamati hefði ekki bætt neinu við þekkingu þeirra eða 

færni. Niðurstöður þessar voru í góðu samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar 

hafa verið á notkun jafningjamats við námsmat (Cassidy, 2007; Davies, 2006; Fitzpatrick, 2006; 

Morris,2001; Van Den Berg, 2006-a; Van Den Berg, 2006-b).  

Rannsókn Black og William (1998) snerist um mótandi áhrif námsmats, þ.e. hvernig 

námsmat getur haft mótandi áhrif á nám, námsaðferðir og frammistöðu nemenda. Hún er 

mögulega ein elsta rannsókn sem gerð hefur verið á námsmati í háskólum. Niðurstöður bentu 

til að leiðsagnarmat geti bætt námsárangur nemenda og frammistöðu þeirra á prófum. Boud 

og Falchikov (2007) eru sammála þessu, en telja jafnframt að námsmat sé mikilvægur þáttur í 

þróun sjálfsmyndar nemenda og hafi mótandi áhrif á allt nám þeirra, þ.e. hvernig þeir 

skipuleggja námið og hvernig náminu miðar áfram. Þau benda einnig á að ríkjandi aðferðir við 

námsmat í háskólum, á borð við skriflegt lokapróf, búi nemendur ekki nægjanlega vel undir 

framtíðina, því hefðbundin skrifleg lokapróf segi ekkert til um hvernig nemendur geti beitt því 

sem þeir hafa lært sem sé ákveðin forspá um hvernig þeim muni ganga að prófi loknu. Boud 

og Falchikov (2007) benda því á að með ofuráherslu á lokapróf séu háskólar ekki að undirbúa 

nemendur nægilega vel fyrir raunverulegar áskoranir sem mæta þeim að námi loknu.  

Háskólakennarar standa margir frammi fyrir fjölmennum námshópum og sumir hverjir 

hafa takmarkaða þekkingu á kennsluaðferðum. Í starfi kennara felast því fjöldi áskorana, m.a. 

við mótun, stjórnun og stöðlun matsaðferða. Á þetta benda Broadbent, Panadero og Boud 

(2018) sem jafnframt útskýra hvernig breytingar á námsmati geta falið í sér vissa áhættu og 

afleiðingarnar fyrir vinnu kennara. Því megi sé meginástæða þess að breytingar á námsmati í 

háskólum gangi hægt fyrir sig ákveðið óöryggi á sviði námsmatsaðferða og ótti kennara við 

aukna fyrirhöfn og álag. 

Boud (2000) og Kvale (2007) telja að háskólar þurfi í auknu mæli að horfa til félagslegra 

þátta sem gefa námsmati gildi er hvetji nemendur til að leita sér aukinnar þekkingar alla ævi. 

Þetta þýðir að námsmat og endurgjöf á borð við leiðsagnamat, getur verið hvetjandi fyrir 

nemendur til að afla sér símenntunar að námi loknu og stuðli þannig að starfsþróun 

einstaklingsins í framtíðinni. Boud (2000) leggur enn fremur áherslu á mikilvægi þess að 

kennarar í háskólum hugi að fjölbreyttum námsmatstaðferðum og tilgangi þeirra. 

2.5.5 Í hnotskurn 

Námsmat er mikilvægur þáttur  í öllu námi, en þar á nemandinn að fá upplýsingar um stöðu 

sína og framfarir í námi. Í reglum Háskóla Íslands (nr. 569/2009) kemur fram hvernig námsmati 

við skólann skuli háttað og hvaða mælikvarða skuli miða við. Í kennsluskrá á svo að koma fram 

hvaða hæfni nemendur eiga að búa yfir að námskeiði loknu, en í því felst að við lok námstíma 
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eigi nemandinn ekki einungis að vera fær um að þekkja viðfangsefni námskeiða, heldur þurfi 

hann einnig að geta beitt þekkingu sinni og yfirfært hana á aðrar aðstæður eða í öðrum 

viðfangsefnum sem honum mæta.  

Tilgangur námsmats getur verið mismunandi og ekki er alltaf augljóst hvað á að meta og 

hvernig. Því fleiri og fjölbreyttari sem matsaðferðirnar eru þeim mun meira er réttmæti 

námsmatsins. Þróun í námsmati í háskólum hefur verið hæg og margar rannsóknir benda til 

að háskólar byggi námsmat aðallega á skriflegum lokaprófum, þ.e. prófum sem byggja á 

fjölvalsspurningum, en það stafar líklega af því að fljótlegt er að fara yfir þau ef um stóran 

nemendahóp er að ræða.  

Í hnotskurn má fullyrða að fjölbreytt námsmat og markviss endurgjöf hafi áhrif á árangur 

nemenda og að margt bendi til þess að leiðsagnarmat sé gagnleg leið fyrir nemendur og 

kennara til að fylgjast með framförum og námsárangri nemenda. Því er mikilvægt að námsmat 

sé þannig úr garði gert að með því sé aflað sé gagnlegra upplýsinga sem nota má til að gefa 

nemandanum upplýsingar um stöðu sína í náminu, en þær séu líka leiðbeinandi um hvað og 

hvernig hann geti gert betur. 

2.6 Samantekt 

Sjálfbær þróun og sjálfbærni eru yfirgripsmikil hugtök sem fela í sér samspil náttúru og 

umhverfis, félagslegra þátta og efnahags. Mörg vandamál sem tengjast sjálfbærni eru 

illviðráðanleg og því erfitt að leysa þau í eitt skipti fyrir öll. Því er mikilvægt að einstaklingar fái 

menntun sem eykur getu þeirra svo þeir geti tekið þátt í breytingarferlinu sem miðar að 

sjálfbærni.  

Árið 2015 sammæltust aðildarríki Sameinuðu þjóðanna um heimsmarkmið um sjálfbæra 

þróun sem gilda til ársins 2030. Markmiðin eru samþætt og órjúfanleg, en auk þess mynda þau 

saman jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar; hinnar efnahagslegu, félagslegu og 

umhverfislegu. Markmiðin fela einnig í sér fimm meginþemu sem eru mannkynið, jörðin, 

hagsæld, friður og samstarf og er þeim ætlað að bæta til muna líf og umhverfi allra jarðarbúa. 

Svo hægt sé að ná sýnilegum árangri á gildistímanum, er nauðsynlegt að aðildarríkin virki þær 

leiðir sem þarf til að markmiðunum verði náð og leggi þess vegna aukna áherslu á að mennta 

fólk til sjálfbærni á öllum skólastigum, ekki síst í háskólum. Háskóli Íslands gegnir mikilvægu 

hlutverki í þessu samhengi en frumskilyrði fyrir því að ná árangri er að vita hvert skuli stefna. 

Í stefnuskrá Háskóla Íslands eru tilgreindar áherslur sem eiga að miða að því að bæta 

innviði háskólans og gera hann samkeppnishæfan á alþjóðavettvangi. Í þessu felst markmið 

um að vera meðal bestu háskóla í heimi og því er mikilvægt að öll menntun sem fer fram í 

háskólanum taki mið af áherslum menntunar til sjálfbærrar þróunar. Í því felst m.a. að búa 

nemendur undir að geta tekist á við illviðráðanleg vandamál af ýmsu tagi.  
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Í reglum Háskóla Íslands koma fram upplýsingar um hvernig námsmati við skólann skuli 

framkvæmt og hvaða mælikvarða skuli miða við. Í kennsluskrá háskólans og 

námskeiðslýsingum á að koma fram hvaða hæfni nemendur eiga að búa yfir að námskeiði 

loknu, en í því felst að við lok námstíma eigi nemendur ekki einungis að vera færir um að þekkja 

viðfangsefni námskeiða, heldur þurfi þeir einnig að geta beitt þekkingu sinni og yfirfært hana 

á aðrar aðstæður eða í öðrum viðfangsefnum þeir standa andspænis.  

Þróun í námsmati í háskólum virðist hæg og margar rannsóknir benda til að flestir háskólar 

byggi námsmat aðallega á skriflegum lokaprófum og að mikil notkun fjölvalsspurninga sé 

algeng. Í þessu felst ákveðin íhaldssemi, jafnvel kunnáttuleysi, því þrátt fyrir að rannsóknir sýni 

að fjölbreytt námsmat og markviss endurgjöf veiti nemendum uppbyggilegri upplýsingar um 

stöðu þeirra í námi og framfarir, virðast breytingar ganga hægt. Hafa þarf í huga að margir 

háskólakennarar standa frammi fyrir áskorunum á sviði matsaðferða, sérstaklega ef um 

fjölmenna námshópa er að ræða. Hins vegar benda rannsóknir til að ein meginástæða þess að 

breytingar ganga hægt virðist vera ákveðið óöryggi á sviði námsmatsaðferða og ótti kennara 

við aukna fyrirhöfn og álag. 
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3 Aðferð 

Við val á rannsóknaraðferð er ýmislegt sem þarf að hafa í huga en rannsóknaraðferðir þurfa 

að tryggja að svör fáist við rannsóknarspurningum. Meginmarkmiðið þessarar 

meistararannsóknar var annars vegar að fá yfirlit yfir hvar í námskeiðum menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna eins og þau birtast í kennsluskrá háskólaárið 2019–2020. Hins vegar að 

greina upplýsingar um námsmat eins og þær birtast í námskeiðalýsingum fræðasviða 

háskólans. 

Hér verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningum þessarar meistararannsókar, 

rannsóknaraðferð og mótun greiningarlykla, öflunar og greiningu gagna, auk siðferðilegra 

álitamála og takmörkunum rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarspurningar  

Rannsókn þessi er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem nær til allra fimm fræðasviða 

Háskóla Íslands en hér er athyglinni beint að menntavísindasviði. Settar eru fram tvær 

rannsóknarspurningar: 

1. Hvar í námskeiðum menntavísindasviðs Háskóla Íslands er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna eins og þau birtast í 

kennsluskrá háskólaárið 2019–2020? 

2. Hvers konar upplýsingar um námsmat má greina í námskeiðslýsingum á öllum fimm 

fræðasviðum Háskóla Íslands? 

Til að leita svara við þessum spurningum var annars vegar ákveðið að beita eigindlegri 

rannsóknarnálgun sem m.a. fól í sér að móta greiningarlykill og beita nálgun 

orðræðugreiningar en úrvinnsla gagna fólst í megindlegri greiningu. 

3.2 Orðræðugreining  

Orðræðugreining er eigindleg rannsóknaraðferð sem beitt er þegar skoða á gagnkvæm tengsl 

tungumáls og tjáningar við félagslegan veruleika. Markmið slíkra rannsókna er ekki að lýsa 

heiminum eins og hann birtist heldur að koma með tillögur um hvernig hægt sé að skilja hann. 

Fræðilegt sjónarhorn orðræðugreiningar byggist á því að rannsakandi beitir gagnrýnu 

hugarfari og leitar eftir þrástefjum, lykilhugtökum og mynstrum sem birtast í textanum. Þar 

sem réttmæti orðræðugreiningar er metið eftir sannfæringu og trúverðugleika, er mikilvægt 

að lesandinn geti skilið og metið rökfærslur og greiningar höfundar (Kristín Björnsdóttir, 2016).  
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Ingólfur Á. Jóhannesson (2006) bendir á að skipta megi verklagi orðræðugreiningar í sex 

þrep. Fyrsta þrepið snýst um val á viðfangsefni þar sem hugtök eru skilgreind og lesandanum 

gert ljóst að hverju rannsóknin beinist. Annað þrep snýst um afmörkun og val á gögnum sem 

lögð eru til grundvallar við greininguna, hér stefnuskjöl og kennsluskrá. Þriðja þrep snýst um 

greiningu gagna. Þá eru skjöl skoðuð ítrekað og efni þeirra greint, ásamt því að leitað er að 

þrástefjum, mynstrum og svörum við rannsóknarspurningum. Í fjórða þrepi er gerð grein fyrir 

átakapunktum í orðræðunni, þ.e. að mismunandi sjónarhorn eru skoðuð, bæði þau sem eru 

augljós og óljós. Í fimmta þrepi þarf rannsakandinn að átta sig á samverkun aðstæðna, atvika 

og hugmynda. Í sjötta þrepi er svo skýrslan um niðurstöður orðræðugreiningarinnar.  

Við rýni í stefnu HÍ og námskeiðalýsingar var beitt nálgun orðræðugreiningar. Lykilgögn 

verkefnisins voru því stefna háskólans og námskeiðalýsingar fræðasviðanna eins og þær birtast 

í kennsluskrá háskólans, ásamt heimsmarkmiðum SÞ. Auk þess var leitað eftir lykilhugtökum 

tengdum námsmati, þ.e. vægi lokaprófa, verkefna, verklegra athugana of fleiri þátta sem 

tengjast námsmati í því skyni til að varpa ljósi á hvernig námsmati við Háskóla Íslands virðist 

háttað. 

3.3 Megindlegar rannsóknaraðferðir  

Megindlegar rannsóknir einkennast af því að upplýsingum er safnað saman á tölulegu formi á 

kerfisbundinn, hlutlægan hátt. Við framsetningu og túlkun gagna er tölfræðilegum aðferðum 

beitt en þetta getur m.a. veitt rannsakandanum upplýsingar um fjölda, algengi, hlutfall, 

samband og muninn á milli mismunandi breyta (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016).  

Megindlegar rannsóknir gera kröfur um að rannsóknin sé kerfisbundin, að hún sé nákvæm 

auk þess sem hún þarf að vera skýr svo hægt sé að endurtaka rannsóknina á sama hátt. Einnig 

þurfa rannsakendur að vera hlutlægir við mælingar og túlkanir á gögnum svo hægt sé að 

forðast skekktar niðurstöður vegna hlutdrægni. Hafa þarf þó í huga að túlkun á veruleikanum 

mótast ávallt af því hvaða vísindasýn eða fræðasýn er aðhyllst og því þarf rannsakandinn að 

vera meðvitaður um það (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016).  

Krafan  um nákvæmni og hlutlægni tekur til þeirra þátta sem vísa til áreiðanleika og 

réttmætis rannsóknarinnar, þ.e. hversu áreiðanlegar eru niðurstöður rannsóknarinnar og í 

framhaldinu þá hvert er ályktunar- og alhæfingagildi hennar, þ.e. hversu mikið er hægt að 

draga ályktanir eða alhæfa út frá niðurstöðum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016). 

3.4 Greiningarlykill  

Í leit að svörum við rannsóknarspurningunum var mótaður greiningarlykill í tveimur hlutum. 

Fyrri hlutinn sneri að heimsmarkmiðunum 17 en seinni hlutinn sneri að upplýsingum um 

námsmat á fræðasviðunum fimm í HÍ.  
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Heimsmarkmiðin 17 hafa 169 undirmarkmið sem snúið var að greina námskeiðslýsingarnar 

eftir og þótti ekki fyrirhafnarinnar virði. Í undibúningi greiningarvinnunnar var því unnin 

samantek með lykilorðum hvers heimsmarkmiðs á íslensku og ensku auk stuttrar lýsingar um 

hvert þeirra. Þessi lykilorð og lýsingar lágu greiningarvinnunni til grundvallar. 

Sá hluti greiningarlykilsins sem snéri að námsmati fólst í að rannsaka hvernig námsmat 

birtist í kennsluskrá HÍ á hverju fræðasviði fyrir sig. Hann var byggður upp á sjö þáttum sem 

eru: 

1. Lokapróf. Skoðað var hvort lokapróf væri í námskeiðinu og þá hvort það væri skriflegt, 

verklegt eða munnlegt.  

2. Vægi lokaprófs. Skoðað var vægi lokaprófs (ef um lokapróf er að ræða). 

Valmöguleikarnir voru eftirfarandi: á bilinu 0–1%, 11–20%, 21–30%, 31–40%, 41–50%, 

51–60%, 61–70%, 71–80%, 81–90% og 91–100%. 

3. Önnur próf. Skoðuð voru önnur próf en lokapróf og vægi þeirra, t.d. hlutapróf, 

kaflapróf, heimapróf (önnur en lokapróf), próf í færnistofum, munnleg próf (önnur en 

lokapróf og skyndipróf.  

4. Vægi verkefna. Leitað var að upplýsingum um vægi verkefna, t.d. skilaverkefna, 

heimadæma, skiladæma, ritgerða, leiðarbóka, námsmappa, ferilmappa, 

verkefnamappa, lesefnisverkefna, talglæra og glærukynninga.  

5. Verkleg vinna. Leitað var eftir upplýsingum um vægi verklegrar vinnu, t.d. skýrsla, 

tilrauna, vettvangsnáms, starfsnáms, þjálfunar, klínísks náms, rannsókna á vettvangi 

og viðtala.  

6. Virkni. Skoðað var vægi virkni nemenda, þ.e. þátttöku og virkni í tímum og 

fjarnámsumhverfi, málstofum, fyrirlestrum, umræðum, hópavinnu, ferðum, 

samveruskyldu, gerð útdrátta úr tímum og mætingu.  

7. Aðkoma nemenda. Greind var aðkoma nemenda að námsmati, þ.e. hvort beitt væri 

jafningjamati eða sjálfsmati og hvaða vægi það hefði í námsmati. 

 

3.5 Prófun greiningarlykla 

Þátttakendur rannsóknarinnar mótuðu hver sinn sérhluta í rannsóknarverkefninu sem 

myndaði seinni rannsóknarspurninguna. Þegar þessir sérhlutar voru tilbúnir kom að prófun 

greiningarlyklanna. Fyrst var farið yfir lýsingu á inntaki heimsmarkmiða SÞ og hugtakalista sem 

mótaður var á íslensku og ensku og innihélt lykilorð hvers heimsmarkmiðs. Þá kynntu 

þátttakendur eigin greiningarlykil, inntak hans og lykilhugtök. Auk þess var farið yfir hvaða 

upplýsingar þyrfti að um hvert námskeið en það voru heiti námskeiðsins, númer þess, fjöldi 

eininga og á hvaða tungumáli námskeiðið var kennt.  
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Prófun greiningarlyklanna fór fram í tveimur skrefum í byrjun árs 2020. Fyrst greindu allir 

þátttakendur eitt og sama námskeiðið út frá öllum greiningarlyklunum og báru svo saman 

niðurstöðurnar undir leiðsögn leiðbeinenda. Greiningarlyklarnir voru slípaðir til eftir þá 

yfirferð. Í næsta skrefi voru fimm námskeið valin af handahófi, eitt af hverju fræðasviði HÍ, og 

greindu allir þau námskeið og báru saman niðurstöður um inntak hvers námskeiðs fyrir sig út 

frá greiningarlyklum. Tilgangurinn var að fá, eins og tök voru á, samræmdar niðurstöðurnar og 

að vinnuferlið við greiningarvinnuna yrði eins samræmt hjá þátttakendum rannsóknarinnar og 

kostur er á fræðasviðum háskólans. Í kjölfarið voru greiningarlyklarnir fullkláraðir og settir upp 

í excel-skjal.  

3.6 Öflun og greining gagna  

Öflun gagna og greiningarvinna fór fram á tímabilinu febrúar til apríl árið 2020. Við öflun gagna 

voru námskeiðalýsingar námskeiða eins og þær birtast í kennsluskrá Háskóla Íslands lesnar. 

Listi yfir öll birt námskeið var sóttur á heimasíðu Háskóla Íslands. Í þessum lista koma fram öll 

námskeið sem tilheyra hverju fræðasviði, hvort sem þau eru kennd þennan vetur eða ekki. 

Þetta var gert því víða innan háskólans eru námskeið sem kennd eru annað hvort ár en mynda 

engu að síður heild í námsframboði nemenda.  

Í greiningarvinnunni var hvert námskeiðsnúmer skráð einu sinni þótt nokkur dæmi séu um 

að námskeið birtist í lista fræðasviða allt að þrisvar sinnum. Þá er um að ræða skráningu á 

námskeiði eftir misserum (haust, vor, sumar) og í flestum tilvikum um að ræða lokaverkefni. Í 

greiningarvinnu voru námskeið einnig flokkuð eftir því hvort námskeiðið endar á G (fyrir 

grunnnám), M (fyrir þriðja ár í grunnámi eða byrjun framhaldsnáms), F (fyrir framhaldsnám) 

eða L (lokaverkefni). Ákveðið var að námskeið sem enda á L yrðu ekki höfð með í 

niðurstöðutölum enda hafa þau námskeið lítið ef nokkurt inntak til að greina.  

Þegar gagnaöflun var lokið var farið yfir gögnin. Námskeið af ákveðinni gerð voru tekin út 

af listanum áður en tölfræðigreining fór fram, en þetta eru námskeið þar sem fyrir liggja mjög 

takmarkaðar upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang námskeiða. Nánar tiltekið er hér um 

að ræða:  

 Námskeið sem falla undir lokaverkefni og námskeiðsnúmerið endar þá á bókstafnum L. 

 Námskeið sem eru málstofur, vinnustofur eða skiptinám og höfðu nær engar 

upplýsingar um viðfangsefni, aðferðir eða tilgang. 

 Námskeið sem hétu doktorsnám og snúast nær eingöngu um að skrá einingar, t.d. fyrir 

áfangamat eða sem hluta af loknum einingum í doktorsnámi.  

 

Dæmi um námskeið sem voru hins vegar ekki tekin út af lista námskeiða fræðasviða voru: 

 Námskeið sem eru skilgreind sem lesnámskeið eða sjálfsnám í tungumálum. 
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 Námskeið um rannsóknir á fræðasviðum og þar með talin námskeið til meistara- eða 

doktorsverkefna.  

 Námskeið sem fela í sér ýmiss konar rannsóknarverkefni á fræðasviðum, en þó ekki 

lokaverkefni (merkt L) 

 Námskeið sem eru einstaklingsverkefni, t.d. ýmiss konar rannsóknarverkefni og smiðjur.  

 

Þessum viðmiðum var beitt eins á námskeiðslista allra fræðasviða til að tryggja samræmi. 

Í úrvinnslu gagna var lýsandi tölfræði beitt sem fólst fyrst og fremst í að skrá tíðni, reikna út 

hlutföll og bera saman tíðni og hlutföll. Átti þetta annars vegar við um niðurstöður einstakra 

fræðasviða um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og hins vegar um niðurstöður 

sérverkefna þátttakenda í rannsókninni, en þar voru niðurstöður greindar eftir fræðasviðum.  

Í þessari rannsókn voru námskeiðalýsingar á MVS eftir greiningarlyklinum um 

heimsmarkmið SÞ og eftir greiningarlyklum hinna þátttakenda rannsóknarinnar.  

3.7 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknarinnar 

Í hvers konar rannsóknum þarf að huga að siðferðilegum álitamálum og vera meðvitaður um 

takmarkanir niðurstaðna í ljós rannsóknaraðferða, vali á gögnum, úrvinnslu þeirra  og túlkun. 

Í þessari rannsókn var eingöngu unnið með opinber skjöl og námskeiðalýsingar sem eru öllum 

aðgengileg á vef HÍ og því var ekki þörf á að afla samþykkis einstaklinga eða stofnanna. 

Í þessari rannsókn var leitað að teiknum um heimsmarkmið SÞ og upplýsingum um 

námsmat í námskeiðslýsingum sem birtar eru á vef háskólans. Ekki var leitað eftir 

kennsluáætlunum sem að jafnaði hafa talsvert meiri upplýsingar um viðfangsefnin, þ.e. hvað 

er gert í námskeiðum og hvernig. Því þarf að fara varlega í að alhæfa út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar því hugsanlega getur verið munur á því sem fram kemur í námskeiðslýsingum 

og þess sem í raun er unnið með í einstökum námskeiðum fræðasviðanna. 

Einnig ber að hafa í huga að öll greiningarvinnan er í eðli sínu huglægt mat einstaklinga. Því 

getur í einhverjum tilvikum niðurstaðan hafa orðið aðeins önnur en ef sami einstaklingurinn 

hefði greint öll námskeið allra fræðasviðanna. Reynt var að mæta þessu í undirbúningsferlinu 

þegar þátttakendur prófuðu greiningarlyklana, báru saman niðurstöður og slípuðu þá í 

kjölfarið.  
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4 Niðurstöður 

Meginmarkmiðið þessarar meistararannsóknar var annars vegar að fá yfirlit yfir hvar í 

námskeiðum menntavísindasviðs (MVS) Háskóla Íslands (HÍ) er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (SÞ) eins og þau birtast í 

kennsluskrá háskólaárið 2019–2020. Hins vegar var sjónum beint að sérverkefni höfundar sem 

fólst í að greina upplýsingar um námsmat eins og þær birtast í námskeiðalýsingum fræðasviða 

háskólans. 

Niðurstöður eru kynntar í tvennu lagi. Fyrst er gerð grein fyrir hvernig heimsmarkmið SÞ 

endurspeglast í námsframboði menntavísindasviðs. Síðan er gerð grein fyrir niðurstöðum 

greiningar á námsmatsaðferðum virðist helst beitt á hverju fræðasviði HÍ fyrir sig. Í lokin er 

samantekt á niðurstöðum. 

4.1 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna á menntavísindasviði HÍ 

Niðurstöður um MVS byggja eins og áður kom fram á upplýsingum úr kennsluskrá á vef HÍ. 

Rýnt var í fjölda námskeiða eftir námstigi og fjölda eininga. Þá var inntak námskeiða greint 

með hliðsjón af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, en námskeið sem voru með 

takmarkaðar upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang voru ekki tekin með.  

Á menntavísindasviði HÍ veturinn 2019–2020 voru í kennsluskrá samtals 518 

námskeiðsnúmer.  Á mynd 2 má sjá hlutfall námskeiða (þ.e. námskeiðsnúmera) sem annars 

vegar voru greind og hins vegar var sleppt. Úr listanum voru tekin námskeið sem höfðu 

takmarkaðar upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang. Þá stóðu eftir 463 námskeið (89%) 

sem tekin voru til greiningar.  

 

Mynd 2  Hlutfall námskeiða á MVS sem var greint eða undanskilið frá greiningu 

89%

11%

Námskeið til greiningar Námskeið undanskilin greiningu
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Á mynd 2 má sjá að 11% (55 námskeið) af heildarfjölda námskeiðsnúmera (518 námskeið) 

á MVS var sleppt við greiningu.  

Á mynd 3 má sjá að af þeim 11% námskeiða sem var sleppt (sjá mynd 2) kom í ljós að 87% 

þeirra (48 námskeið) eru lokaverkefni, en 13% þeirra (7 námskeið) í formi málstofa eða 

áfangamats.  

 

Mynd 3  Gerðir námskeiða sem ekki voru með í gagnagreiningu 

 

Á mynd 3 má sjá að langflest námskeiðsnúmer sem ekki voru tekin með í greiningu eru 

lokaverkefni í grunn- eða framhaldsnámi. 

Fjölda námskeiða eftir námsstigi á MVS má sjá í töflu 1. Þar er vísað til á hvaða bókstaf 

námskeiðsnúmer enda, G fyrir námskeið í grunnnámi, M fyrir námskeið fyrir í lok grunnnáms 

og/eða byrjun framhaldsnámi, og F fyrir námskeið í framhaldsnámi.  

 

Tafla 1  Fjöldi námskeiða eftir námstigi 

 
Grunnnám Framhaldsnám Grunn- og framhaldsnám 

Fjöldi 
námskeiða 

238 144 81 

 

Á tölfu 1 má sjá að lang flest námskeiði á MVS eru í grunnnámi (238), þá koma námskeið á 

framhaldstigi (144) og loks M-námskeið (81).  

Á mynd 4 má sjá hlutfall námskeiða á MVS eftir námstigi.  
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Mynd 4  Hlutfall námskeiða á MVS eftir námsstigi 

 

Mynd 4 sýnir að rúmur helmingur námskeiða á MVS eru í grunnnámi (51%), og hlutfall 

námskeiða fyrir eingöngu fyrir framhaldsnema er um þriðjungur námsframboðsins (31%). 

Hlutfall námskeiða sem eru í boði á lokaári grunnnáms og fyrir framhaldsnám er um 18%. 

Mynd 5 má sjá stærð námskeiða eftir fjölda ECTS eininga. Stærð námskeiða á MVS liggur á 

bilinu frá tveimur einingum upp í 30.  

  

 

Mynd 5  Hlutfall námskeiða á MVS eftir ECTS einingafjölda í námskeiðum 

 

Niðurstöðurnar á mynd 5 gefa skýrt til kynna að langflest námskeið á MVS eru 5 eininga 

(49%, 227 námskeið) og 10 eininga (47%, 218 námskeið). 
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Á mynd 6 sést fjöldi skráninga á MVS eftir inntaki heimsmarkmiða SÞ. Af þeim 463 

námskeiðum sem greind voru á sviðinu, eru 1.158 skráningar tengdar heimsmarkmiðunum, 

en hvert námskeið gat fengið, byggt á inntaki þeirra, skráningu á fleiru en einu heimsmarkmiði. 

Þá þarf einnig að hafa í huga að ef fleiri en eitt teikn um sama heimsmarkmiði fannst í hverju 

námskeiði fékk það hins vegar bara eina skráningu á því heimsmarkmiði. Myndin 6 sýnir að 

heimsmarkmið 4, menntun fyrir alla, fékk 460 skráningar. Það bendir til að 99% námskeiða á 

sviðinu tengist þessu heimsmarkmiði. Í þessu felst að heimsmarkmið 4 fékk 40% allra skráninga 

á MVS. Þar á eftir er heimsmarkmið 3, heilsa og vellíðan, með 213 skráningar, eða 18% allra 

skráninga á MVS. Önnur heimsmarkmið fengu talsvert færri skráningar. Heimsmarkmið 10, um 

aukinn jöfnuð, fékk 123 skráningar. Í kjölfarið kom heimsmarkmið 9, nýsköpun og uppbygging, 

með 100 skráningar. Í öðrum tilvikum eru skráningar færri á MVS.  

 

Mynd 6  Fjöldi skráninga á MVS eftir inntaki heimsmarkmiða SÞ  

 

Upplýsingarnar á mynd 6 gefa því til kynna að næstum öll námskeið við MVS tengjast 

inntaki heimsmarkmiðs nr. 4 (menntun fyrir alla). Heimsmarkmið nr. 3 (heilsa og vellíðan), er 

með um helmingi færri skráningar (213 skráningar). Heimsmarkmiðin sem fengur undir 15 

skráningar eru nr. 1 (engin fátækt), nr. 2 (ekkert hungur), nr. 7 (sjálfbær orka),og  nr. 13 

(aðgerðir í loftslagsmálum). 

Mynd 7 sýnir fjöldi skráninga á MVS eftir inntaki heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og 

námsstigi, þ.e. námskeiðum í grunnnámi (G), framhaldsnámi (F) og námskeiðum fyrir þriðja 

árs grunnnema og framhaldsnámsnema (M). 
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Mynd 7  Fjöldi skráninga á MVS eftir inntaki heimsmarkmiða SÞ og námsstigi 

 

Á mynd 7 má sjá að fjöldi skráninga á námskeið fyrir grunnnema er áberandi meiri í þeim 

heimsmarkmiðum sem algengast var að fengju skráningar á MVS. Þetta kemur skýrast í ljóst í 

heimsmarkmiði nr. 3, 4, 9, og 10. 

4.2 Námsmat við HÍ 

Upplýsingar um námskeið fræðasviða í kennsluskrá HÍ voru greindar með hliðsjón af 

upplýsingum um námsmat. Skoðað var hvort skráð væri lokapróf í námskeiði, vægi lokaprófs 

og annarra prófa, vægi verkefna og upplýsingar um verklega vinnu, upplýsingar um virkni 

nemenda sem hluta af námsmati og upplýsingar um hvort nemendur hefðu aðkomu að 

námsmatinu (t.d. í jafningjamati og/eða sjálfsmati). 

Niðurstöður greiningar á upplýsingum á námsmat í kennsluskrá HÍ eru hér kynntar eftir 

fræðasviðunum fimm í stafrófsröð þeirra. 

4.2.1 Námsmat á félagsvísindasviði 

Við félagsvísindasvið (FVS) eru starfræktar sex deildir sem eru: (1) Félagsfræði-, mannfræði- 

og þjóðfræðideild, (2) Félagsráðgjafardeild, (3) Hagfræðideild, (4) Lagadeild, (5) 

Stjórnmálafræðideild og (6) Viðskiptafræðideild. Heildartala greindra námskeiða á FVS er 675 

námskeið. 

Tafla 2 sýnir fjölda skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á 

FVS. Alls voru greind 675 námskeið á FVS og voru matsþættir flokkaðir eftir 10 punkta kvarða. 

Hafa þarf í huga að skráningar á námsmati einstakra námskeiða falla gjarnan í fleiri en einn 
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flokk námsmats og kom ítrekað í ljós að upplýsingar um námsmat gáfu ekki alltaf samtals 100% 

vægi eða gáfu ekki fullnægjandi upplýsingar. Til dæmis er tilgreint lokapróf í 344 námskeiðum 

á FVS. Af þeim er vægi lokaprófanna tilgreint í 277 námskeiðum (80% námskeiðanna). 

Upplýsingar um vægi lokaprófa eru því ónógar í 20% námskeiða á FVS. 

Upplýsingar í töflu 2 vekja athygli á því að lokapróf og verkefni virðast algengustu 

námsmatsþættir á FVS.  

Tafla 2  Fjölda skráninga á FVS eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta 

 

 

Í töflu 2 má sjá að tveir flokkar lokaprófa á FVS virðast algengastir og þegar horft er á vægi 

verkefna virðist algengast að þau gildi 100%, en þrír næstalgengustu flokkar vægis verkefna 

eru á bilinu 20–50%. Vægi annarra prófa en lokaprófa virðist almennt lítið og virðist fátítt að 

halda slík hlutapróf. Svipað er um vægi verklegrar vinnu að segja. Þá virðist virkni nemenda 

vera metið sem hluti af heildarnámsmati námskeiða í 70 námskeiðum af 675, sem er um 10% 

námskeiða á FVS. 

Mynd 8 sýnir sundurliðun á vægi lokaprófa í þeim 277 námskeiðum sem vægi þeirra var 

tilgreint. Meginniðurstaða hér er að algengast virðist vera að lokapróf á FVS gildi á biinu 41–

50% eða 61–70%.  

 

 

Mynd 8  Vægi lokaprófs í námsmati á FVS 

0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals

Lokapróf 0 2 18 34 70 37 62 35 5 14 277

Önnur próf 1 12 5 3 2 2 0 1 0 1 27

Verkefni 3 31 66 50 65 31 10 12 6 110 384

Verkleg vinna 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7

Virkni 34 29 3 1 2 0 0 0 0 1 70
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Þegar nánar var rýnt í form lokaprófa á FVS kom í ljós að form lokaprófa var tilgreind í 344 

námskeiðum af 675 námskeiðum á sviðinu. Það má sjá á mynd 9. Upplýsingar um form 

lokaprófanna var hins vegar ekki getið í fjórum tilvikum og því er samtalan sem kynnt er á 

mynd 9 340 námskeið.  

 

Mynd 9  Fjöldi námskeiða með skráð lokapróf og form lokaprófa á FVS 

 

Af mynd 9 má því sjá að skrifleg lokapróf eru um 83% prófanna, munnleg próf í um 15% 

tilvika og verkleg próf í um 2% námskeiða. Í niðurstöðum kom einnig fram að í 331 námskeiði 

á FVS eru lokapróf ekki hluti af námsmati. 

Skráningar við önnur próf sem hluta af heildareinkunn á FVS voru samtals 27 sem gerir um 

4% af námskeiðum FVS. Meginniðurstaðan er að ef haldin eru annars konar próf en lokapróf 

þá er algengasta að vægi þeirra sé á bilinu 11–20%.   
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Mynd 10  Vægi annarra prófa en lokaprófa í námsmati á FVS 

 

Á mynd 10 má sjá að í námskeiðalýsingum einstakra námskeiða á FVS virðast önnur próf 

vega lítinn hluta af heildarmati námskeiða.   

Mynd 11 sýnir að af þeim 384 námskeiðum sem tiltóku verkefni sem hluta af námsmati, 

voru 29% námskeiða með vægi verkefna á bilinu 91–100% (110 námskeið).  

 

Mynd 11  Vægi verkefna í námsmati á FVS 

 

Af mynd 11 má má einnig sjá að næstalgengast var að verkefni giltu á bilinu 21–50%, en 

sjaldgæfara virðist að vægi verkefna sé á bilinu 51–90%.  
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Á mynd 12 er kynnt hlutfalla verklegrar vinnu af heildarmati námskeiða á FVS. Niðurstöður 

leiddu í ljós að í 7 af 675 námskeiðum FVS var verkleg vinna skráð sem hluti af námsmati.  

 

Mynd 12  Hlutfall verklegrar vinnu í námsmati á FVS 

 

Verkleg vinna virðist vera lítill hluti af námsmati á FVS en þar hún er tilgreind, er vægi 

hennar oftast á bilinu 0-10%. 

Á mynd 13 má sjá niðurstöður greiningar á virkni nemenda sem hlut í lokamati námskeiða 

á FVS. Þar kemur í ljós að í af 70 námskeiðum af 675 á FVS er virkni nemenda tilgreind sem 

hluti af námsmati námskeiða, sem er í um 10% námskeiða.  

 

Mynd 13  Vægi virkni nemenda í námsmati á FVS 
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Á mynd 13 má sjá að þar sem virkni er tilgreind sem hluti af námsmati námskeiða er 

algengast að vægið sé annað hvort 0–10% eða 11–20%. 

Í greiningarvinnunni var leitað að upplýsingum um hvort nemendur á FVS hefðu aðkomu 

að námsmati námskeiða í gegnum jafningjamati eða sjálfsmat. Jafningjamat kom einungis fyrir 

í þremur tilvikum á FVS, en sjálfsmat aldrei. Þetta má lesa sem vísbendingu um að vægi 

jafningja- eða sjálfsmats sé mjög lítið því þess er einungis getið í um 0,4% af 

námskeiðslýsingum fræðasviðsins. 

4.2.2 Námsmat á heilbrigðisvísindasviði 

Við heilbrigðisvísindasvið (HVS) eru starfræktar sex deildir og eru þær eftirfarandi: (1) 

Hjúkrunarfræðideild, (2) Lyfjafræðideild, (3) Læknadeild, (4) Matvæla- og næringarfræðideild, 

(5) Sálfræðideild og (6) Tannlæknadeild. Heildartala greindra námskeiða á HVS er 642 

námskeið. 

Tafla 3 sýnir fjölda skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á 

HVS. Alls voru greind 642 námskeið og vor matsþættir voru flokkaðir eftir 10 punkta kvarða. 

Hafa þarf í huga að skráningar á námsmati einstakra námskeiða falla gjarnan í fleiri en einn 

flokk námsmats en í ljós kom að upplýsingar um námsmat gáfu ekki alltaf samtals 100% vægi 

eða gáfu ekki fullnægjandi upplýsingar. Til dæmis eru af þeim 369 námskeiðum sem tilgreina 

lokapróf á HVS tilgreint nánar í 357 námskeiðum (97% námskeiðanna) hvert vægi 

lokaprófanna er. Upplýsingar um vægi lokaprófa eru því ónógar í 3% námskeiða á HVS (þ.e. í 

12 námskeiðum). Upplýsingar í töflu 3 vekja athygli á því að lokapróf og verkefni virðast 

algengustu námsmatsþættir á HVS.  

 

Tafla 3  Fjölda skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á HVS  

 

 

Í töflu 3 má sjá að vægi lokaprófa á HVS virðast algengast á bilinu 41–80% og svo 91–100%. 

Algengast er að önnur próf en lokapróf vegi 11–20% og algengasta vægi verkefna eru 91–

100%. Vægi verklegs námsmats virðist ekki algengt en af þeim tilvikum sem þess er getið er 

algengast að það gildi 71–80%. Þá virðist virkni nemenda vera metið sem hluti af 

heildarnámsmati námskeiða í 16 námskeiðum af 642, sem er rétt um 2% námskeiða á HVS. 

Á HVS er í 273 námskeiðum af 642 ekki skráð lokapróf sem hluti af námsmati (eða 43%). 

Lokapróf eru hins vegar skráð í 369 námskeiðum af 642 alls á HVS sem er um 57% 

0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals

Lokapróf 1 2 6 12 45 36 34 38 12 33 219

Önnur próf 7 32 13 2 9 9 3 5 1 5 86

Verkefni 11 39 43 30 27 11 7 7 6 73 254

Verkleg vinna 3 11 5 10 7 0 0 18 0 0 54

Virkni 13 2 0 0 0 0 0 0 0 1 16
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námskeiðanna. Af þessum 369 námskeiðum voru hins vegar ekki upplýsingar um form 

lokaprófanna í 12 námskeiðum. Á mynd 14 má sjá fjölda námskeiða með skráð lokapróf og 

upplýsingar um form þeirra. Af þeim 369 námskeiðum sem tilgreina lokapróf kemur fram að 

skrifleg lokapróf eru í 306 námskeiðum, verkleg próf í 36 námskeiðum og munnleg próf í 15 

námskeiðum. Hins vegar er samtalan eftir formi lokaprófa 357 námskeið þar sem upplýsingar 

skortir um 12 námskeið. 

 

Mynd 14  Fjöldi námskeiða á HVS með skráð lokapróf og form lokaprófa 

 

Á mynd 14 má sjá að langalgengast er að lokapróf séu skrifleg HVS, en hafa ber í huga að  

fjöldi námskeiðs þar sem skriflegt lokapróf er tilgreint er 48% námskeiða sviðsins.  

Af 369 námskeiðum sem tilgreindu lokapróf í námskeiðalýsingu (sjá mynd 14) var í 219 

námskeiðum tilgreint hver er vægi þeirra (sjá mynd 15). Algengast er að vægi lokaprófs sé 21–

50%. 
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Mynd 15  Vægi lokaprófs í námsmati á HVS 

 

Á mynd 16 má sjá vægi annarra prófa en lokaprófa af heildareinkunn í þeim 86 

námskeiðum sem tiltóku önnur próf sem hluta af námsmati. Langalgengast virðist vera að 

önnur próf hafi væri 11–20%, en í öðru sæti er flokkurinn 21–30% vægi.  

 

Mynd 16  Vægi annarra prófa en lokaprófa í námsmati á HVS 

 

Á mynd 17 má sjá vægi verkefna af heildareinkunn í námskeiðum HVS. Fram kemur að um 

þriðjungur þeirra námskeiða sem gefa upp verkefni sem hluta af námsmati gilda verkefni 91–

100% í þriðjungi þeirra (73 námskeið).  
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Mynd 17  Vægi verkefna í námsmati á HVS 

 

Á mynd 17 má sjá að í þeim námskeiðum þar sem verkefni hafa vægi í lokamati námskeiða 

þá virðast þau liggja að baki öllu námsmatinu (91–100%) eða liggja á bilinu 11–50%.  

Þegar rýnt var í upplýsingar um þátt verklegrar vinnu í námsmati námskeiða á HVS vakti 

athygli að einungis 54 námskeið af 642, eða 9% námskeiða á HVS, tilgreina verklega vinnu sem 

hluta af námsmati. Af þeim námskeiðum þar sem verkleg vinn var tilgreind (sjá mynd 18) var 

algengast að hlutur verklegara vinnu sé 71–80% af námsmatinu, sem er í 33% þessara 

námskeiða. Dreifing vægis verklegrar vinnu á HVS var að öðru leyti undir 50% og vó hvergi 

meira en 80% af námsmati á HVS.  

 

Mynd 18  Vægi verklegrar vinnu í námsmati á HVS 
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Á mynd 19 má sjá niðurstöður greiningar á virkni nemenda sem hlut í lokamati námskeiða 

á HVS. Þar kemur í ljós að í af 16 námskeiðum af 642 á HVS er virkni nemenda tilgreind sem 

hluti af námsmati námskeiða, sem er í um 2% námskeiða.  

 

Mynd 19  Vægi virkni nemenda í námsmati á HVS 

 

Á mynd 19 má sjá að í þeim fáu tilvikum sem virkni nemenda er skráð sem hluti af námsmati 

er langalgengast að vægi þeirrar virkni sé undir 10%. 

Í greiningarvinnunni var leitað að upplýsingum um hvort nemendur á HVS hefðu aðkomu 

að námsmati námskeiða í gegnum jafningjamati eða sjálfsmat. Jafningjamat kom einungis fyrir 

í tveimur tilvikum á HVS, en sjálfsmat aldrei. Þetta má lesa sem vísbendingu um að vægi 

jafningja- eða sjálfsmats sé mjög lítið því þess er getið í um 0,3% af námskeiðslýsingum 

fræðasviðsins. 

 

4.2.3 Námsmat á hugvísindasviði 

Við hugvísindasvið (HUG) eru starfræktar fjórar deildir og eru þær eftirfarandi: (1) Guðfræði- 

og trúarbragðafræðideild, (2) Íslensku- og menningardeild, (3) Mála- og menningardeild, (4) 

Sagnfræði- og heimspekideild. Heildartala greindra námskeiða á HUG er 770 námskeið. 

Tafla 4 sýnir fjölda skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á 

HUG. Alls voru voru greind 770 námskeið og voru matsþættir voru flokkaðir eftir 10 punkta 

kvarða. Hér eins og áður þarf að hafa í huga að skráningar á námsmati einstakra námskeiða 

falla gjarnan í fleiri en einn flokk námsmats og í ljós kom að upplýsingar um námsmat gáfu ekki 
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alltaf samtals 100% vægi eða gáfu ekki fullnægjandi upplýsingar. Til dæmis eru af þeim 336 

námskeiðum sem tilgreina lokapróf á HUG tilgreint sundurliðun á formi lokaprófanna í þeim 

öllum en ekki vægi þeirra nema í 171 námskeiði. Upplýsingar um vægi lokaprófa eru því ónógar 

í 49% námskeiða sem tilgreina lokapróf á HUG. 

Upplýsingar í töflu 4 vekja athygli á því að verkefni og lokapróf virðast algengustu 

námsmatsþættir á HUG.  

 

Tafla 4  Fjölda skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á HUG 

 

 

Í töflu 4 má sjá að í flestum þeirra námskeiða sem gáfu upplýsingar um námsmat var tiltekið 

að námsmatið væri í formi verkefna (279 skráningar) eða í formi lokaprófa (271 skráning). Í 

mörgum tilvikum virtust upplýsingar um vægi námsmats í einstaka námskeiðalýsingum á HUG 

vera ónógar. 

Í töflu 4 má sjá að langalgengast er að vægi verkefna sé 91–100% á HUG og að vægi 

lokaprófa sé 41–50%. Önnur próf en lokapróf virðast fátíð, en ef þau eru þá er algengast að 

vægi þeirra sé 11–20%. Verkleg vinna virðist sjaldgæf á HUG en þáttur virkni í námsmati 

námskeiða virðist helst vega 0–10%. 

Mynd 20 sýnir fjölda námskeiða með skráð lokapróf og form þessara lokaprófa. Alls eru 

skráð lokapróf í 336 námskeiðum sem er um 44% af námskeiða á HUG. Í öllum tilvikum er að 

finna nánari sundurliðun á formi lokaprófanna.  

0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals

Lokapróf 0 3 14 29 58 25 17 13 1 11 171

Önnur próf 4 18 10 8 9 2 0 0 1 2 54

Verkefni 7 28 17 44 38 22 13 7 9 94 279

Verkleg vinna 1 4 2 3 1 0 0 1 0 0 12

Virkni 27 12 8 0 1 3 10 1 0 1 63
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Mynd 20  Fjöldi námskeiða á HUG með skráð lokapróf og form lokaprófa 

 

Á mynd 20 má sjá að lokapróf er skrifleg í 304 námskeiðum sem er um 39% allra námskeiða 

sviðsins. Það þýðir að í 435 af 770 námskeiðum (56%) eru lokapróf ekki skráð sem hluti af 

námsmati á HUG.  

Mynd 21 sýnir sundurliðun á vægi lokaprófa í þeim námskeiðum sem tilgreindu vægi þeirra 

(þ.e. í 171 námskeiði). Langalgengast er að væri lokaprófs sé 41–50%, eða í 58 námskeiðum 

(34%). 

 

Mynd 21  Vægi lokaprófa í námsmati á HUG 
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Mynd 22 sýnir vægi annarra prófa en lokaprófa af heildareinkunn í þeim 54 námskeiðum 

sem skilgreindu þau sem hluta af námsmatinu. Langalgengast er að vægi þessara hlutaprófa 

sé 11–20% (sem er í 18 námskeiðum). 

 

 

Mynd 22  Vægi annarra prófa en lokaprófa í námsmati á HUG 

 

Á mynd 22 má sjá að í flestum tilvika er vægi annarra prófa en lokaprófa undir 50% og 

oftast er vægi þeirra á bilinu 11–20%. Einnig má sjá að vægi þessara hlutaprófa í námsmati 

HUG fer í mjög fáum tilvikum yfir 50% á HUG. 

Á mynd 23 má sjá að af þeim 279 námskeiðum sem tiltóku verkefni sem hluta af námsmati 

þá var 34% námskeiðanna með vægi verkefna á bili 91–100% (þ.e. 94 námskeið).  
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Mynd 23  Vægi verkefna í námsmati á HUG 

Á mynd 23 má greina tvenns konar meginlínur á HUG. Annars vegar að algengast er að 

vægi verkefna í námsmati námskeiða sé á bilinu 91–100%, og hins vegar að nokkuð algengt sé 

að vægi verkefna sé 31–50% í námsmatinu. 

Þegar rýnt var í upplýsingar um verklega vinnu í námsmati námskeiða á HUG (sjá mynd 24) 

kom í ljós að í einungis 12 námskeiðum af 770 tilgreindu verklega vinnu sem námsmatsþátt. 

Af þessum 12 námskeiðum var þriðjungur þeirra með 11–20% vægi.  
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Mynd 24  Vægi verklegrar vinnu í námsmati á HUG 

 

Þetta bendir til að verkleg vinna sé sjaldar hluti af námsmati einstaka námskeiða á HUG. 

Á mynd 25 má sjá að í 63 námskeiðum af 770 var virkni nemenda tiltekin sem hluti af 

námsmati á HUG sem er í um 8% námskeiða sviðsins. Þar sem virkni nemenda er tilgreind sem 

þáttur í námsmati er langalgengast er hún vegi 0–10% af námsmatinu. 

 

 

Mynd 25  Vægi virkni nemenda í námsmati á HUG 

 

Þegar kannað var hvort skráðar væru upplýsingar um aðkomu nemenda að námsmati í 

námskeiðum HUG á formi jafningjamats eða sjálfsmats kom í ljós að svo var í átta námskeiðum 

af 770. Þar af voru sex sem til greindu þátt jafningjamats og tvö vegna sjálfsmats. Þetta má 

lesa sem vísbendingu um að vægi jafningja- eða sjálfsmats sé lítið því þess er getið í um 1% af 

námskeiðslýsingum fræðasviðsins. 

4.2.4 Námsmat á menntavísindasviði 

Við menntavísindasvið (MVS) eru starfræktar fjórar deildir og eru þær eftirfarandi: (1) Deild 

faggreinakennslu, (2) Deild menntunar og  margbreytileika, (3) Deild kennslu- og 

menntunarfræði og (4) Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda.  

Tafla 5 sýnir fjölda skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á 

MVS. Alls voru greind 463 námskeið á MVS og voru matsþættir flokkaðir eftir 10 punkta 

kvarða. Eins og á hinum fræðasviðunum þarf að hafa þarf í huga að skráningar á námsmati 

einstakra námskeiða falla gjarnan í fleiri en einn flokk námsmats og kom í ljós að upplýsingar 
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um námsmat gáfu ekki alltaf samtals 100% vægi eða gáfu ekki fullnægjandi upplýsingar. Til 

dæmis eru af þeim 173 námskeiðum sem tilgreina lokapróf á MVS tilgreind sundurliðun á formi 

lokaprófanna í þeim öllum, en ekki vægi lokaprófanna nema í 117 námskeiðum. Upplýsingar 

um vægi lokaprófa eru því ónógar í um 36% námskeiða sem tilgreina lokapróf á MVS. 

 

Tafla 5  Fjöldi skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á MVS 

 

 

Í töflu 5 má sjá að í flestum þeirra námskeiða MVS sem tilgreindu upplýsingar um námsmat 

var langalgengast að það væri í formi verkefna (362 skráningar) og næstalgengast námsmat 

var í formi lokaprófa (117 skráningar). Af 463 námskeiðalýsingum MVS sem voru til greiningar 

voru 543 skráningar á vægi námsmats í einstaka námskeiðalýsingum.  

Mynd 26 sýnir fjölda námskeiða með skráð lokapróf og form þessara lokaprófa. Alls eru 

skráð lokapróf í 173 af 463 námskeiðum á sviðinu, sem sýnir að í 63% tilvika (290 námskeiðum) 

eru lokapróf ekki skráð sem hluti af námsmati á MVS. Af skráðum lokaprófum eru skrifleg 

lokapróf í 138 námskeiðum, munnleg próf eru í 19 námskeiðum og verkleg í 24 námskeiðum. 

Þetta eru alls 181 skráning tengd lokaprófum, sem þýðir að í átta tilvikum er merkt við fleiri 

ein einn matsþátt lokaprófa sem felur í sér misræmi í upplýsingum í kennsluskrá. Í 290 

námskeiðum af 463 námskeiðum á MVS eru lokapróf ekki skráð hluti af námsmati. 

 

Mynd 26  Fjöldi námskeiða á MVS með skráð lokapróf og form lokaprófa 
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Á mynd 26 má sjá að í öllum tilvikum er að finna nánari sundurliðun á formi lokaprófa en 

misræmi gætir upp á átta námskeið sem mögulega fela í sér einhvers konar tvískráningu. 

Meginniðurstaðan er hins vegar sú að langflest lokapróf á MVS virðast vera skrifleg.  

Mynd 27 kynnir sundurliðun á vægi lokaprófa í þeim 117 námskeiðum sem tilgreindu vægi 

þeirra. Í 36% þessara tilvika er vægi lokaprófs 31–40% af námsmatinu (42 námskeið) en í 30% 

námskeiða sem kynna vægi lokaprófs (35 námskeið) er vægið 41–50%.  

 

 

Mynd 27  Vægi lokaprófs í námsmati á MVS 

 

Af upplýsingunum á mynd 27 að dæmi virðist vægi lokaprófa sjaldan fara yfir 50% og aldrei 

yfir 70% á MVS.   

Fá námskeið á MVS kynntu vægi annarra prófa en lokaprófa í námsmati námskeiða á MVS. 

Þetta voru samtals níu námskeið af 463 námskeiðum sem greind voru á MVS. Vægi þessara 

hlutaprófa er kynnt á mynd 28. 
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Mynd 28  Vægi annarra prófa en lokaprófa í námsmati á MVS 

 

Á mynd 28 má sjá að ef tilgreind voru hlutapróf sem liður í námsmati á MVS var vægi þeirra 

11–40%. Þetta eru hins vegar fá námskeið eða tæp 2% allra námskeiða á MVS. 

Þegar rýnt var í vægi verkefna í námsmati á MVS sem kynnt er í kennsluskrá kom í ljós að  

af þeim 362 námskeiðum sem tiltóku verkefni var nærri helmingur þeirra (49%) með vægi á 

bili 91–100% (176 námskeið). Þetta má sjá a mynd 29.  

 

 

Mynd 29  Vægi verkefna í námsmati á MVS 
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Á mynd 29 má sjá vísbendingar um að ef námsmat í námskeiðum á MVS samanstendur 

ekki nær alfarið af verkefnum, virðist vægi verkefna helst vera 31–80%. Þá vakti athygli að í 

78% námskeiða sem tilgreindu verkefni sem hlut af námsmati er vægi verkefna meira en 51% 

af námsmatinu.  

Rýnt var í upplýsingar um vægi verklegrar vinnu í námskeiðum MVS sjá á mynd 30. Verkleg 

vinna var tilgreind sem hluti af námsmati í 17 námskeiðum af 463 á MVS sem er í um 4% 

námskeiða fræðasviðsins. Af þessum 17 námskeiðum er hæst hlutfall með 21–30% vægi, sem 

er 41% námskeiðanna (7 námskeið). 

 

Mynd 30  Vægi verklegrar vinnu í námsmati á MVS 

 

Niðurstöðurnar á mynd 30 benda til að verkleg vinna sé sjaldan veigamikill þáttur í 

námsmati á MVS en að algengasta sé að vægi slíkra verkefna sé 21–30%.  

Mynd 31 sýnir að í 38 námskeiðum af 463 á MVS sé virkni nemenda tiltekin sem hluti af 

námsmati. Þetta er í um 8% námskeiða sviðsins. Algengast er að virkni vegi 0–10%, eða í 47% 

skráðra tilvika (18 námskeið), og næst á eftir eru 29% tilvika þar sem virkni nemenda vegur 

11–20% af námsmati (11 námskeið).  
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Mynd 31  Vægi virkni nemenda í námsmati á MVS 

 

Upplýsingar á mynd 31 benda til að virkni nemenda virðist lítill hluti námsmats á MVS þar 

sem virkni er tilgreind.  Athygli vakti þó að í einu námskeiði virtist námsmatið byggja alfarið á 

virkni nemenda. 

Jafningjamat var tilgreint í 11 námskeiðum af þeim 463 námskeiðum sem greind voru og í 

13 tilvikum var sjálfsmat nemenda tilgreint. Þetta þýðir að aðkoma nemenda að jafningja- eða 

sjálfsmati virðist vera lítil á MVS, en þó örlítið meiri en á öðrum sviðum Háskóla Íslands. 

Þegar kannað var hvort skráðar væru upplýsingar um aðkomu nemenda að námsmati í 

námskeiðum MVS á formi jafningjamats eða sjálfsmats kom í ljós að svo var í 24 námskeiðum 

af 463. Þar af voru í 11 námskeiðum tilgreint jafningjamat og í 13 námskeiðum tilgreint 

sjálfsmat. Þetta má lesa sem vísbendingu um að vægi jafningja- eða sjálfsmats sé fremur lágt 

því þess er getið í um 5% af námskeiðslýsingum fræðasviðsins. 

 

4.2.5 Námsmat á verkfræði- og náttúruvísindasviði  

Við verkfræði- og náttúruvísindasvið (VON) eru starfræktar sex deildir sem eru: (1) Rafmagns- 

og tölvuverkfræðideild, (2) Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, (3) Raunvísindadeild, (4) 

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild, (5) Jarðvísindadeild og (6) Líf- og 

umhverfisvísindadeild.  

Tafla 6 sýnir fjölda skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á 

VON. Alls voru greind 689 námskeið og voru matsþættir flokkaðir eftir 10 punkta kvarða. Eins 

og á hinum fræðasviðunum þarf að hafa þarf í huga að skráningar á námsmati einstakra 

námskeiða falla gjarnan í fleiri en einn flokk námsmats og kom í ljós að upplýsingar um 
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námsmat gáfu ekki alltaf samtals 100% vægi eða gáfu ekki fullnægjandi upplýsingar. Til dæmis 

eru af þeim 473 námskeiðum sem tilgreina lokapróf á VON tilgreind sundurliðun á formi 

lokaprófanna í þeim öllum, en ekki vægi lokaprófanna nema í 298 námskeiðum. Upplýsingar 

um vægi lokaprófa eru því ónógar í um 37% námskeiða sem tilgreina lokapróf á VON. 

Tafla 6  Fjöldi skráninga eftir upplýsingum um námsmat og vægi námsmatsþátta á VON 

 

 

Í töflu 6 má sjá að algengasta form námsmat á VON eru annars vegar verkefni (352 

skráningar) og hins vegar lokaprófa (298 skráningar). 

Þegar rýnt er í upplýsingar um lokapróf kom í ljós að í 473 námskeiðum, þ.e. 69% greindra 

námskeiða á VON, er skráð lokapróf og er í öllum tilvikum kynnt á hvaða formi þau eru. Í 216 

námskeiðum (31%) lokapróf ekki hluti tilgreind sem hluti af námsmati. Hins vegar þegar rýnt 

er í upplýsingar um form lokaprófa (sjá mynd 32) kemur í ljós að heildarfjöldi þeirra er 483 og 

munar hér 10 skráningum. Munurinn getur skýrst af því að fleiri en tvær tegundir lokaprófa 

hafi verið skráðar í einhverjum námskeiðum. Á mynd 32 má sjá að skrifleg lokapróf eru merkt 

í 413 námskeiðum, verkleg próf í 39 námskeiðum og munnleg próf í 31 námskeiði.  

 

 

Mynd 32  Fjöldi námskeiða á VON með skráð lokapróf og form lokaprófa 

 

Á mynd 32 má sjá að í langflestum tilvikum sem lokapróf eru skráð í námskeiðum VON eru 

þau skrifleg. 

0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals

Lokapróf 0 7 14 49 88 45 41 21 7 26 298

Önnur próf 9 27 13 7 4 0 0 1 0 1 62

Verkefni 10 32 42 56 82 29 16 8 10 67 352

Verkleg vinna 7 8 5 2 5 0 0 1 0 3 31

Virkni 19 15 5 4 4 7 0 0 0 1 55
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Mynd 33 sýnir sundurliðun á vægi lokaprófa í þeim 298 námskeiðum sem tilgreindu vægi 

þeirra. Í 30% tilvika er vægi lokaprófs 41–50% (88 námskeið). 

 

Mynd 33  Vægi lokaprófs í námsmati á VON 

 

Af mynd 33 má sjá að 75%  lokaprófa sem tilgreind eru í kennsluskrá VON hafa vægi á bilinu 

31–70%.  

Mynd 34 er kynnt hlutfall annarra prófa en lokaprófa í námsmati á VON. Samtals 62 

námskeið tilgreindu slík hlutapróf og langalgengast (44%) er að þau hafi vægið 11–20%.   

 

 

Mynd 34  Vægi annarra prófa en lokaprófa í námsmati á VON 
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 Á mynd 34 má einnig sjá að ef tilgreind eru hlutapróf í námskeiðum á VON vega þau 

yfirleitt 40% eða minna. 

Þegar horft var til vægi verkefna í námsmati í námskeiðum á VON kom í ljós að af þeim 352 

námskeiðum sem tiltóku verkefni sem hluta af námsmati, var algengast (23%) að vægið væri 

41–50% (82 námskeið) eða 91–100% (67 námskeið). Þetta má sjá á mynd 35.  

 

 

Mynd 35  Vægi verkefna í námsmati á VON 

 

Á mynd 35 má einnig sjá að 60% verkefna sem tilgreind eru í kennsluskrá VON hefur 11–

50% vægi. 

Skráð verkleg vinna í námskeiðum á VON er kynnt á mynd 36. Þar kemur fram að verkleg 

vinna nemenda er tilgreind með vægi í námsmati í 31 námskeiði af 689 námskeiðum sem 

greind voru á fræðasviðinu. Þar af voru 26% (8 námskeið) með 11-20% vægi og 23% námskeiða 

(7 námskeið) með 0-10% vægi.  
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Mynd 36  Vægi verklegrar vinnu í námsmati á VON 

Á mynd 36 má sjá að verkleg vinna hefur yfirleitt lítið vægi í námsmati á VON, en þegar hún er 

tilgreind er vægi hennar í 87% tilvika 50% eða minna af námsmati námskeiða. 

Rýnt var í vægi virkni nemenda sem hluta af námsmati í námskeiðum á VON. Í 55 

námskeiðum af 689 var virkni nemenda tiltekin sem hluti af námsmati og algengast er að vægi 

þess sé 0-10%, sem er í 19 námskeiðum á VON. Næstflest námskeið tilgreina vægi virkni 

nemenda vera 11–20% af námsmatinu, eða í 15 námskeiðum. Þetta má sjá á mynd 37. 

 

Mynd 37  Vægi virkni nemenda í námsmati á VON 
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Þetta þýðir að virkni nemenda virðist sjaldan tiltekin sem hluti af námsmati þar sem 

einungis er um 55 tilvik (námskeið) af 689 námskeiðum að ræða og í flestum tilvikum vó virkni 

nemenda á bilinu 0-10% á VON. 

Þá var kannað hvort að skráð væri í kennsluskrá upplýsingar um jafningjamat eða sjálfsmat 

sem hluta að námsmati námskeiða á VON. Jafningjamat var tilgreint í einu tilviki, en sjálfsmat 

aldrei. Þetta má lesa sem vísbendingu um að vægi jafningja- eða sjálfsmats sé mjög lítið því 

þess er getið í um 0,1% af námskeiðslýsingum fræðasviðsins. 

 

4.2.6 Samanburður á námsmatsupplýsingum eftir fræðasviðum HÍ 

Greining gagna í þessari rannsókn byggði á samtals 3.239 námskeiðum af fræðasviðum HÍ. Í 

töflu 7 má sjá þetta aðgreint eftir fræðasviðum. 

Tafla 7  Fjöldi og hlutfall námskeiða sem greind voru á fræðasviðum HÍ 

Heildarfjöldi námskeiða greind á FVS 675 (21%) 

Heildarfjöldi námskeiða greind á HVS 642 (20%) 

Heildarfjöldi námskeiða greind á HUG 770 (24%) 

Heildarfjöldi námskeiða greind á MVS 463 (14%) 

Heildarfjöldi námskeiða greind á VON 689 (21%) 

Samtals fjöldi greindra námskeiða hjá HÍ 3.239 

 

Í töflu 7 má sjá að heildarfjöldi greindra námskeiða er mestu á HUG en lægstur á MVS. Hér 

þarf að hafa í huga að vægi námskeiða er ekki eins á sviðunum. 

Í töflu 8 er fjöldi skráninga eftir stærð lokaprófs og fræðasviðum kynntur. Þar má sjá að 

lokapróf eru skráð í 296 námskeiðum á VON sem er um 28% skráðra lokaprófa í háskólanum. 

Skráð lokapróf eru næstflest á FVS, þ.e. í 277 námskeiðum eða 26% skráðra lokaprófa í 

háskólanum. Fæst eru lokapróf skráð á MVS, þ.e. í 117 námskeiðum eða 11% skráðra lokaprófa 

í háskólanum. 

 

Tafla 8  Fjöldi skráninga eftir stærð lokaprófs og fræðasviðum HÍ 

 

 

Lokapróf 0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals 

FVS 0 2 18 34 70 37 62 35 5 14 277

HVS 1 2 6 12 45 36 34 38 12 33 219

HUG 0 3 14 29 58 25 17 13 1 11 171

MVS 0 10 17 42 35 10 3 0 0 0 117

VON 0 7 14 49 88 45 41 21 7 26 298

Samtals 1 24 69 166 296 153 157 107 25 84 1082
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Upplýsingar í töflu 8 benda einnig til að algengast sé að vægi lokaprófa í Háskóla Íslands sé 

41–50%, auk þess að 72% lokaprófa hafi 31–80% vægi. 

Í töflu 9 má sjá fjölda skráninga eftir stærð annarra prófa en lokaprófa og fræðasviðum HÍ. 

Þar kemur fram að vægi hlutaprófa í námskeiðum er algengast á heilbrigðisvísindasviði (86 

skráningar) og að vægi hlutaprófa oftast 11–20%. Hins vegar má sjá að 86% hlutaprófa í HÍ 

virðist hafa 50% vægi eða minna. 

 

Tafla 9  Fjöldi skráninga eftir stærð annarra prófa en lokaprófa og fræðasviðum HÍ 

 

 

Tafla 10 sýnir fjölda skráninga á verkefnum í kennsluskrá sem hluta af námsmati í 

námskeiðum eftir vægi þeirra og fræðasviðum. Þar kemur fram að verkefni sem hluti af 

námsmati námskeiða er algengast á FVS en fátíðast á HVS ef tekið er mið af fjölda skráninga. Í 

töflu 10 kemur einnig fram að langalgengast er að vægi verkefni sé 91–100% eða í 32% skráðra 

tilvika. Hins vegar virðast verkefni að vægi 31–50% einnig nokkuð algeng í HÍ. 

 

Tafla 10  Fjöldi skráninga á verkefnum eftir vægi þeirra og fræðasviðum HÍ 

 

 

Tafla 11 sýnir fjölda skráninga eftir vægi verklegra vinnu og fræðasviðum HÍ. Fjöldi 

skráninga á slíkum námsþáttum er lítill innan háskólans en virðist algengastur á 

heilbrigðisvísindasviði. Þá benda tölurnar til þess að vægi verklegra viðfangsefna oftast 11–

20% af námsmati námskeiða HÍ. 

 

 Tafla 11  Fjöldi skráninga eftir vægi verklegrar vinnu og fræðasviðum HÍ 

Önnur próf 0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals

FVS 1 12 5 3 2 2 0 1 0 1 27

HVS 7 32 13 2 9 9 3 5 1 5 86

HUG 4 18 10 8 9 2 0 0 1 2 54

MVS 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 9

VON 9 27 13 7 4 0 0 1 0 1 62

Samtals 21 92 45 22 24 13 3 7 2 9 238

Verkefni 0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals

FVS 3 31 66 50 65 31 10 12 6 110 384

HVS 11 39 43 30 27 11 7 7 6 73 254

HUG 7 28 17 44 38 22 13 7 9 94 279

MVS 1 2 11 26 39 35 23 34 15 176 362

VON 10 32 42 56 82 29 16 8 10 67 352

Samtals 32 132 179 206 251 128 69 68 46 520 1631
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Tafla 12 sýnir fjölda skráninga á vægi virkni nemenda sem hluta af námsmati námskeiða 

eftir fræðasviðum HÍ. Fjöldi þessara skráninga er ekki mikill en flestar eru þær á FVS og fæstar 

á HVS. Langalgengast virðist vera að ef virkni nemenda er hluti af námsmati í námskeiði sé 

vægi þess 0–10%.  

 

Tafla 12  Fjöldi skráninga eftir vægi virkni í námsmati og fræðasviðum HÍ 

 

 

Í töflu 13 er kynntur fjöldi skráninga eftir vísbendingum um aðkomu nemenda að námsmati 

á formi jafningja- eða sjálfsmats og fræðasviðum HÍ. Hér er um mjög fáar skráningar að ræða 

í kennsluskrá háskólans en flestar þeirra birtast í námskeiðslýsingum á MVS eða 63% 

skráninganna. Þá virðist skráð jafningjamat vera algengara en sjálfsmat. 

Tafla 13  Fjöldi skráninga eftir vísbendingum um jafningja- eða sjálfsmat og fræðasviðum 
HÍ 

  Jafningjamat Sjálfmat Samtals 

FVS 3 0 3 

HVS 2 0 2 

HUG 6 2 8 

MVS 11 13 24 

VON 1 0 1 

Samtals 23 15 38 

 

4.3 Samantekt á niðurstöðum 

 

Á menntavísindasviði (MVS) HÍ veturinn 2019–2020 voru í kennsluskrá samtals 518 

námskeiðsnúmer og af þeim voru 463 námskeið sem tekin voru til greiningar en 55 

Verkleg vinna 0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals

FVS 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7

HVS 3 11 5 10 7 0 0 18 0 0 54

HUG 1 4 2 3 1 0 0 1 0 0 12

MVS 0 1 7 2 0 2 2 2 0 1 17

VON 7 8 5 2 5 0 0 1 0 3 31

Samtals 14 25 20 17 15 2 2 22 0 4 121

Virkni 0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% 91–100% Samtals

FVS 34 29 3 1 2 0 0 0 0 1 70

HVS 13 2 0 0 0 0 0 0 0 1 16

HUG 27 12 8 0 1 3 10 1 0 1 63

MVS 18 11 5 2 1 0 0 0 0 1 38

VON 19 15 5 4 4 7 0 0 0 1 55

Samtals 111 69 21 7 8 10 10 1 0 5 242
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námskeiðsnúmerum sleppt því þar var um að ræða lokaverkefni, málstofur eða áfangamat 

sem höfðu takmarkaðar upplýsingar um inntak, aðferðir eða tilgang. Rúmur helmingur 

námskeiða á MVS er í grunnnámi, þriðjungur í framhaldssnámi en um 18% námskeiða eru í 

boði á lokaári grunnnáms og/eða í framhaldsnámi. Nær öll námskeið á MVS eru 5 eða 10 ECTS 

einingar að stærð. 

Niðurstöður greiningar á efni námskeiða MVS með hliðsjón af heimsmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna leiddi í ljós að 40% allra skráningu á MVS komu á heimsmarkmið 4, 

menntun fyrir alla, og 18% skráninganna komu á heimsmarkmið 3, heilsa og vellíðan. Önnur 

heimsmarkmið fengu talsvert færri skráningar.  

Niðurstöður greiningar á upplýsingum um námsmat eftir fræðasviðum HÍ leiddi í ljós að 

víða er skráning á upplýsingum um námsmat í kennsluskrá ekki fullnægjandi og þá sérstaklega 

er kemur að vægi einstakra námsmatsþátta.  

Niðurstöður benda til að algengast sé að vægi lokaprófa í HÍ sé 41–50% en á heildina litið 

virðist 72% lokaprófa háskólans hafa 31–80% vægi. Þá virðist um 28% skráðra lokaprófa í 

háskólanum vera á VON en næsthæst hlutfall lokaprófa á FVS eða 26% lokaprófa í háskólanum. 

Fæst virðst lokapróf vera á MVS eða í 11% skráðra lokaprófa í háskólanum.  

Þegar horft er á stærð annarra prófa en lokaprófa virðast slíkt hlutapróf oftast  hafa 11–

20% vægi. Hins vegar benda niðurstöður til að 86% hlutaprófa í HÍ hafi 50% vægi eða minna. 

Þá benda upplýsingar til að vægi hlutaprófa í námskeiðum sé algengast á 

heilbrigðisvísindasviði. 

Niðurstöður kynna einnig hlut verkefna í námsmati eftir vægi þeirra og fræðasviðum. Þar 

kemur fram að verkefni virðast algengust á FVS en fátíðust á HVS sem hluti af námsmati 

námskeiða. Langalgengast er að vægi verkefna sé 91–100% eða í 32% skráðra tilvika í 

kennsluskrá HÍ. Hins vegar virðast verkefni að vægi 31–50% einnig nokkuð algeng. 

Vægi verklegra vinnu á fræðasviðum HÍ virðist ekki stór hluti af námsmati í háskólanum. 

Verkleg vinna virðist helst hafa vægi af námsmati á HVS en síst á FVS. Þá benda gögnin til þess 

að vægi verklegra viðfangsefna sé oftast 11–20% af námsmati þar sem þau eru hluti námsmats 

í námskeiðum HÍ. 

Virkni nemenda sem hluta af námsmati námskeiða í HÍ virðist ekki mikill en flestar 

skráninga um það eru á FVS en fæstar á HVS. Langalgengast virðist þó vera að ef virkni 

nemenda er hluti af námsmati í námskeiði sé vægi þess 0–10%. 

Vísbendingar um aðkomu nemenda að námsmati á formi jafningja- eða sjálfsmat í 

kennsluskrá HÍ voru mjög fáar eða 38 skráningar alls í öllum háskólanum. Flestar þeirra birtast 

í námskeiðslýsingum á MVS eða 63% skráninganna. Þá virðist skráð jafningjamat vera 

algengara en sjálfsma 
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5 Umræður 

Meginmarkmið þessarar meistararannsóknar var annars vegar að fá yfirlit yfir hvar í 

námskeiðum menntavísindasviðs (MVS) Háskóla Íslands (HÍ) er unnið að eða með sjónarmið 

sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna (SÞ) eins og þau birtast í 

kennsluskrá háskólaárið 2019–2020. Hins vegar var sjónum beint að sérverkefni höfundar sem 

fólst í að greina upplýsingar um námsmat eins og þær birtast í námskeiðalýsingum fræðasviða 

háskólans. 

Umræðukaflinn er tvískiptur, annnars vegar er fjallað um niðurstöður um að hvaða marki 

virðist unnið með viðfangsefni sjálfbærrar þróunan í anda heimsmarkmiða SÞ á MVS. Hins 

vegar er fjallað um niðurstöður er snúa að upplýsingum um námsmat. 

5.1 Heimsmarkmið SÞ í námsskeiðum menntavísindasviðs 

Niðurstöður greiningar á efni námskeiða MVS með hliðsjón af heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna leiddi í ljós að 40% allra skráninga á MVS komu á heimsmarkmið 4, menntun fyrir 

alla, og 18% skráninganna komu á heimsmarkmið 3, heilsa og vellíðan. Önnur heimsmarkmið 

fengu talsvert færri skráningar.  

Þessi áhersla á heimsmarkmið 4 kom ekki á óvart í ljósi þess að stór hluti náms og kennslu 

á MVS snýst um menntunarfræði ýmiskonar. Heimsmarkmið 4 snýst m.a. um að tryggja jafnan 

aðgang allra að góðri menntun alla ævi og afnema mismunun og jaðarsetningu hvers konar, 

tryggja menntun til sjálfbærrar þróunar, framboð af góðum kennurum en líka aðgengi að góðu 

námsumhverfi án aðgreiningar (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Þessi áhersla virðist vera að finna í 

ýmsum námskeiðum MVS og er í anda stefnu í íslenskra menntamálayfirvalda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Niðurstöður um heimsmarkmið 3, heilsa og vellíðan, komu heldur ekki á óvart. Í því 

heimsmarkmiði 3 er rýnt í andlega, líkamlega og félagslega heilsu fólks með það að markmiði 

að útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og skýra tengsl hungurs við orsakir en 

líka áhrif hungurs og vannæringar á heilsu og velferð (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Hér birtast því 

teikn í kennsluskrá MVS sem stuðlar að því að nemendur MVS geti hlúð að heilsu og vellíðan 

fólks. 

Þessar tvenns konar vísbendingar um heimsmarkmið SÞ nr. 3 og 4 í námi á MVS eru í góðu 

samræmi við markmið menntunar til sjálfbærrar þróunar og að fólk geti tekist á við vandamál 

af ýmsu tagi, þ.e. hvort sem þau tengjast efnahagslegum vexti, félagslegri velferð eða verndun 

umhverfisins (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2011; UNESCO, 1987; United Nations, e.d.). Þá 

virðist svigrúm innan þessara heimsmarkmiða til að vinna með illviðráðanleg vandamál sem 
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krefjast þess að gagnrýnnar hugsun sé beitt og ólík sjónarmið vegin og metin af kostgæfni 

(Rittel og Webber, 1973; The World Bank, 2014; Bottery, 2016).  

Vísbendingar um inntak úr öðrum heimsmarkmiðum en nr. 3 og 4 á MVS benda til að hér 

sé talsvert svigrúm til umbóta. Hér er tilefni til að rannsaka kennsluáætlanir einstakra 

námskeiða í leit að vísbendingum um önnur heimsmarkmið og sjá þá hvort ástæða sé til að 

leggja aukna áherslu á að styðja við nám í tengslum við hin heimsmarkmiðin. Þá kæmi einnig 

betur í ljós hvort efla þurfi frekar nám um menntun til sjálfbærrar þróunar svo þeir sem eru í 

kennaranámi verði betur í stakk búnir að sinna grunnþættinum sjálfbærni sem kynntur er í 

almennu stefnuskjali fyrir fyrstu þrjú skólastigin á Íslandi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).   

Í stefnu HÍ er áhersla á að  starfsumhverfi stuðli að velferð, jafnrétti og heilbrigði (Háskóli 

Íslands, e.d.-b) og birtast þessar áherslu einnig í efnisþáttum heimsmarkmiða sem greinilega 

er unnið með á MVS. Hér virðast því ákveðin teikn um að nemendur skilji hvað felst í góðri 

heilsu og vellíðan og hvað felst í því að veit öllum jöfn tækifæri í námi, starfi eða leik.  

MVS er í lykilhlutverki þegar kemur að því að mennta fólk til sjálfbærrar þróunar því þar fá 

kennarar og aðrir sem koma að menntun einstaklinga á lægri skólastigum undirstöðu 

þekkingar sinnar. Í skýrslu um menntun til sjálfbærrar þróunar í HÍ kom fram að lítill áhugi hafi 

viritist hafa verið á viðfangsefnum sjálfbærrar þróunar og að fátt hafi verið gert innn HÍ til að 

vekja áhuga og hvetja nemendur til þátttöku í menntun til sjálfbærrar þróunar (Vol og 

Macdonald, 2013). Vísbendingar eru um að viðfangsefni  sjálfbærrar þróunar séu að komast á 

dagskrá hjá Háskóla Íslands því hrundið hefur verið af stað kynningarherferð á 

heimsmarkmiðum SÞ, en yfirskrift hennar er ,,Háskólinn og heimsmarkmiðin“ (Háskóli Íslands 

e.d.).  

Fram kemur í stefnu HÍ, HÍ 21, að Háskóli Íslands vilji vera í fremstu röð meðal háskóla á 

alþjóðavísu (Háskóli Íslands, e.d.) og því ætti skólinn að nýta þau sóknarfæri sem felast í að 

mennta til sjálfbærrar þróunar og leggja aukna áherslu á fleiri heimsmarkmið en nr. 4. 

menntun fyrir alla og nr. 3. heilsa og  vellíðan. 

5.2 Námsmat á fræðasviðum Háskóla Íslands 

Niðurstöður greiningar á upplýsingum um námsmat eftir fræðasviðum HÍ leiddi í ljós að víða 

er skráning á upplýsingum um námsmat í kennsluskrá háskólans ekki fullnægjandi og þá 

sérstaklega er kemur að vægi einstakra námsmatsþátta. 

Í ljósi þess að megintilgangur námsmats er að styðja nemandann og stuðla að framförum 

og bættum árangri er mikilvægt að nemandinn viti frá upphafi að hverju sé stefnt og hvaða 

hæfni hann eigi að búa yfir við lok námstímans (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Hattie og 

Clarke, 2019). Í 23. grein reglna HÍ nr. 569/2009 kemur fram að í kennsluskrá eigi að gera grein 
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fyrir hæfniviðmiðum námskeiða. Jafnframt kemur fram á vef Kennslumiðstöðvar HÍ að 

hæfniviðmið námskeiða þurfi að  vera mælanleg og að hægt sé að tengja þau við námsmat. 

Einnig segir að þau þurfi að vera hnitmiðuð og auðskiljanleg svo nemandinn viti strax í upphafi 

til hvers er ætlast af honum (Háskóli Íslands, e.d.-d). Í 23. gr. reglna Háskóla Íslands er tekið 

fram að í kennsluskrá skuli koma fram námsmat einstaka námskeiða og prófakröfur, 

starfsþjálfun, æfingar og annað sem viðkemur náminu. Þegar litið er til þessara þátta í ljósi 

niðurstaðna, þ.e. að víða er skráning á upplýsingum um námsmat í kennsluskrá háskólans ekki 

fullnægjandi, er ljóst að töluvert svigrúm er til að gera úrbætur á kennsluskrá HÍ og þá 

sérstaklega þeim er snúa að námsmati. 

Í öllu námsmati felst að kennarinn þarf að leggja mat á stöðu og framfarir nemandans í því 

skini að ganga úr skugga um að nemandinn hafi öðlast þá hæfni sem til er ætlast. Það má gera 

með margskonar hætti, s.s. með hefðbundnum skriflegum lokaprófum og/eða með 

verkefnum, munnlegum prófum, ýmiskonar verklegri vinnu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; 

Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Kidd og Czerniawski, 2010). Í 56. gr. reglna HÍ segir að 

háskólakennarar eigi að standa fyrir námsmati og prófum og að hver deild ráði tilhögun prófa 

í samræmi við lög og reglur skólans (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Einnig er tekið 

fram í reglum HÍ að próf geti verið skrifleg, munnleg eða verkleg (Reglur fyrir Háskóla Íslands 

nr. 569/2009). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að algengasta tegund námsmats í HÍ séu próf og 

verkefni ýmiskonar. Þá kom í ljós að vægi lokaprófa í HÍ er oftast 41–50% á heildina litið, en 

líka að 72% lokaprófa háskólans virðast hafa 31–80% vægi. Þá virðist um 28% skráðra 

lokaprófa í háskólanum vera á VON en næsthæst hlutfall lokaprófa á FVS eða 26% lokaprófa í 

háskólanum. Fæst virðast lokapróf vera á MVS eða í 11% skráðra lokaprófa í háskólanum. 

Niðurstöður benda einnig til að flest lokapróf við HÍ séu skrifleg. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir á námsmati í erlendum háskólum 

en margar þeirra benda til að námsmat í einstaka námskeiðum ljúki oftast með skriflegu 

lokaprófi (DiBattista og Kurzawa, 2011; Mavis, Cole og Hoppe, 2001; McDougall, 1997; 

Scouller, 1998; Ward, 1981). Hér þarf að íhuga gagnrýni Boud og Falchikov (2007) sem hafa 

bent á að ríkjandi aðferðir við námsmat í háskólum, á borð við skrifleg lokapróf, búi nemendur 

ekki nægjanlega vel undir framtíðina og þær áskoranir sem þeirra bíða. Rökin eru að skrifleg 

lokapróf gefa yfirleitt ekki til kynna hvaða færni nemandans hefur til að beita þeirri þekkingu, 

leikni og hæfni sem nemandinn hefur öðlast í náminu og fela því í sér mjög takmarkaðar 

upplýsingar um raunverulega getu nemenda á því fræðasviði. Á svipuðum nótum er gagnrýni 

DiBattista og Kurzawa (2011) sem felst í að stór hluti skriflegra prófa feli í sér fjölvalsspurningar 

sem margar hverjar eru gallaðar og reyna fyrst og fremst á minni nemenda en ekki skilning 

þeirra á viðfangsefninu eða hvort þeir gætu beitt þekkingunni. Salinger (2003) tekur í svipaðan  
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streng og bendir á að mörg próf snúist fyrst og fremst um að finna veikleika nemenda í stað 

styrkleika og því ætti lokamat mat á getu og hæfni nemenda aldrei að byggja á einu prófi, 

heldur ætti námsmat að byggja á nokkrum ólíkum þáttum.  

Ekki kom á óvart að algengasta vægi verkefna í HÍ er 91–100% sem kom fyrir í þriðjungi 

allra greindra námskeiða HÍ. Þetta þýðir að þriðjungur námskeiða í HÍ feli ekki í sér hefðbundin 

lokapróf og námsmatið byggist upp á ýmis konar verkefnum. Þá kom fram í niðurstöðum að 

verkefni virðast algengust á FVS en fátíðust á HVS sem hluti af námsmati námskeiða. Þetta þarf 

að rannsaka frekar með hliðsjón af mun á milli fræðasviða, tegundum verkefna og hvort þessi 

verkefni fela í sér hlutapróf eða ekki. 

Flestir fræðimenn á sviði námsmatsfræða hafa bent á að mikilvægi þess að  nota 

fjölbreyttar aðferðir við námsmat og að því fjölbreyttari gögn sem notuð séu, því meira verði 

réttmæti námsmatsins (Boud, 2000; Boud og Falchikov, 2007; Hattie og Timperley, 2007; Kidd 

og Czerniawski, 2010; Kilbane og Milman, 2014; Linn og Gronlund, 1997; Miller, Linn og 

Gronlund, 2009; Salinger, 2003). Í ljósi ofangreindra niðurstaðna væri fróðlegt að rannsaka 

nánar hvernig námsmati sé háttað innan fræðasviða háskólans og rýna í því samhengi í 

kennsluáætlanir námskeiðanna. Slíkt yfirlit gæfi svör um hvers konar námsmatsaðferðum er í 

raun beitt og hvar helst háskólakennarar þurfi leiðsögn og stuðning til að auka gæði og 

fjölbreytni námsmatsins.  

Þegar horft er á vægi annarra prófa en lokaprófa virðast slíkt hlutapróf oftast  hafa 11–20% 

vægi. Hins vegar benda niðurstöður til að 86% slíkra hlutaprófa í HÍ hafi 50% vægi eða minna. 

Þá benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að vægi hlutaprófa í námskeiðum sé 

algengast á heilbrigðisvísindasviði. 

Hlutapróf geta verið hluti af leiðsagnarmati og verið nemandanum gagnleg því í þeim getur 

falist endurgjöf um stöðu nemenda í námi. Hins vegar ef endurgjöfin fyrir hlutapróf felur bara 

í eina einkunn er ekki skýrt að nemandinn viti hvað hann þarf  að leggja meiri áherslu til að 

geta gert betur (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Hattie og Clarke, 2019). Ef hlutapróf eiga að 

gagnast nemendum til að vita stöðu sína þá þarf endurgjöf til nemenda að vera sýnileg á annan 

hátt en einungis með einkunn. Nemandinn þarf að fá að vita hvað hann þarf að leggja meiri 

áherslu á svo hann geti tekið framförum og náð tilskildum árangri. Vísbendingar eru um að 

svigrúm sé til þess að að fjölga hlutaprófum og draga á móti úr vægi lokaprófa í þeim tilgangi 

að og bæta  gæði námsins og auka endurgjöf til nemenda á stórum námskeiðum. 

Vægi verklegrar vinnu á fræðasviðum HÍ virðist ekki hátt í námsmati í háskólanum. Verkleg 

vinna virðist helst hafa vægi í námsmati á HVS en síst á FVS. Þá benda gögnin þessarar 

rannsóknar til þess að vægi verklegra viðfangsefna sé oftast 11–20% af námsmatinu. 

Þetta er áhugavert í ljósi þess að mörg  námskeið innan HÍ fela í sér verklega vinnu. Innan 

veggja háskólans er boði ýmiskonar starfsnám sem krefst þjálfunar á vettvangi. Þetta á við 
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nám á sviði heilbrigðis- og menntavísinda eins og í hjúkrun, sjúkraþjálfun, kennaranámi og  

þroskaþjálfanámi. Því kom á óvart að vægi verklegra vinnu var ekki meira en raun bar vitni. En 

þetta er líka athyglisvert í ljósi laga um háskóla (nr. 530/2011). Þar segir að hæfniviðmið 

námskeiða byggi á þremur þáttum, þ.e. þekkingu, leikni og hæfni og þar er útskýrt að leikni 

feli í sér færni til að beita þekkingu og að hæfni feli í sér yfirsýn og getu til að nýta þekkingu og 

leikni við nám og starf. Slík færni og hæfni birtist líklega einna skýrast í því þegar nemendur fá 

tækifæri til að beita sér á vettvangi og í verklegum viðfangsefnum. Hér eru margskonar 

tækifæri til frekari rannsókna en líklega þyrfti fyrst að skilagreina með skýrum hætti hvað felst 

í verklegri vinnu sem hluti af námsmati innan veggja háskólans. 

Virkni nemenda er sjaldan skráð sem hluta af námsmati námskeiða í HÍ. Flestar skráningar 

eru á FVS en fæstar á HVS. Langalgengast virðist þó vera að ef virkni nemenda er hluti af 

námsmati í námskeiði sé vægi þess 0–10%. Þessar niðurstöður komu ekki á óvart og eru í 

samræmi við það sem kemur fram hjá Ernu Ingibjörgu Pálsdóttur (2011). Misjafnar skoðanir 

virðast vera meðal kennara á hvort virkni og þátttaka nemenda í kennslustundum eigi að vera 

hlutur af heildarnámsmati í námskeiðum, sérstaklega í ljósi þess að engar rannsóknir hafa sýnt 

að hegðun og viðhorf nemenda til námsins breytist ef virkni er skilgreind sem hluti af námsmati 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).  

Vísbendingar um aðkomu nemenda að námsmati á formi jafningja- eða sjálfsmats í 

kennsluskrá HÍ voru mjög fáar eða 38 skráningar alls í öllum háskólanum. Flestar þeirra birtast 

í námskeiðslýsingum á MVS eða 63% skráninganna. Þá virðist skráð jafningjamat vera 

algengara en sjálfsmat. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar í ljósi þess að rannsóknir á notkun 

sjálfsmats og jafningjamats í háskólum benda til þess að sjálfsmat leiði gjarnan til betra 

sjálfstrausts og veiti nemendum tækifæri á að beita gagnrýnni hugsun (Cassidy, 2007; 

Fitzpatrick, 2006; Vikerman 2009). Þá virðist sem vandað jafningja- og sjálfsmat stuðli að 

menntun til sjálfbærrar þróunar af gerð ESD 2, sem felur í sér að efla gagnrýna hugsun 

nemandans og gera hann hæfan til takast á við vandamál sjálfbærninnar með því að koma 

með tillögur að lausnum út frá eigin ígrundunum (Vare og Scott, 2007; Scott, 2015). Hér virðast 

ríkuleg sóknarfæri innan fræðasviða HÍ því þáttur ígrundunar á eigin námi og frammistöðu 

virðist ekki bara fátíður heldur lítt skilgreindum í stefnu HÍ um námsmat. 

Í hnotskurn benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að upplýsingar um námsmat í 

kennslukrá HÍ séu í mörgum tilvikum ekki fullnægjandi. Endurskoða þarf framsetningu 

námsmats á öllum fræðasviðum háskólans og tryggja að upplýsingar séu að lágmarki í takt við 

reglur háskólans. Eins benda niðurstöðurnar til þess að endurskoða þurfi  núgildandi reglur um 

námsmat með hliðsjón af merkingu hugtaka. En líklega er allra mest áríðandi að setja skýra 

stefnu innan háskólans um námsmat. Í henni þyrfti að koma fram hvers konar námsmat færir 

nemendum gagnlega endurgjöf um stöðu þeirra í námi, framfarir þeirra og hvar þeir þurfi helst 
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að bæta sig, sem einmitt er megintilgangur námsmats. Þá þyrfti í slíkri stefnu einnig að gera 

grein fyrir með hvaða hætti þessum málum yrði fylgt eftir og á hvers herðum það hvílir. 
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6 Lokaorð 

Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar því einungis var unnið með 

upplýsingar úr kennsluskrá HÍ en ekki var leitað eftir kennsluáætlunum sem yfirleitt veita meiri 

upplýsingar um viðfangsefni námskeiða. Einnig ber að hafa í huga að greiningarvinnan er  í eðli 

sínu huglagt mat einstaklinga og þrátt fyrir að reynt hafi verið að mæta þessu í undirbúningi 

rannsóknarinnar gæti niðurstaðan í einhverjum tilfellum orðið önnur ef sami einstaklingur 

hefði greint öll námskeiðin. 

Niðurstöður gefa engu að síður vísbendingar um að á menntavísindasviði sé svigrúm til að 

vinna með  fleiri heimsmarkmið og menntun til sjálfbærrar þróunar. Það kom höfundi  á óvart 

hversu sjaldan var merkt við sum heimsmarkmiðanna, sérstaklega í ljósi þess að á 

menntavísindasviði fer fram menntun kennara í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Sem dæmi 

má nefna að sjaldan var merkt við heimsmarkmið 13, aðgerðir í loftslagsmálum, en í 

markmiðinu felst m.a. að efla menntun fólks og gera það meðvitaðra um hvernig það getur 

haft áhrif og brugðist við loftslagsbreytingum. Höfundur starfar m.a. við kennslu í náttúru- og 

samfélagsgreinum í grunnskóla og í ljósi þess hve loftslagsmál hafa verið ofarlega á baugi 

undanfarin ár og hversu mikil áhrif þær virðast hafa á lífsskilyrði mannsins á jörðinni kom þetta 

honum á óvart. Einnig eru mörg hæfniviðmið samfélags- og náttúrugreina í Aðalnámskrá 

grunnskóla þess eðlis að í þem felst að kenna nemendum að takast á við  illviðráðanleg 

vandamál og því ætti að vera sjálfsagt að í menntun verðandi kennara felist hæfni til að geta 

sýnt þekkingu, leikni og færni í að takast á við jafn flókin vandamál og loftslagbreytingar eru, 

svo þeir geti miðlað því áfram til komandi kynslóða. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa engu að  síður vísbendingar um að ástæða sé til að 

rannsaka betur námsmat við HÍ og að töluvert svigrúm virðist vera til að  bæta kennsluskrá 

skólans. Höfundur rannsakaði kennsluskrár MVS og algengt var að þar stæði „vægi annars“ og 

það ekki skilgreint frekar. Einnig voru vísbendingar um að ekki væri ljóst hvað ætti að fara í 

kennsluskrá og því fékk höfundur stundum á tilfinninguna að hann væri að lesa hugleiðingar 

kennara fremur en hvaða hæfni væri krafist að námskeiði loknu. Höfundur telur jafnframt að 

þörf sé á að móta reglur um endurgjöf og hvetja kennara til að leita nýrra og fjölbreyttari leiða 

við námsmat, en lykilatriði í námsárangri nemenda er að kennarar í hugi að fjölbreyttum 

námsmatstaðferðum og tilganginum að baki þeim. Það eru því mörg sóknarfæri fyrir HÍ sem 

liggja í að endurskoða reglur um kennsluskrá, kynna hana fyrir kennurum skólans og fylgja eftir 

að unnið sé eftir gildandi reglum.  

Þrátt fyrir takmarkanir rannsóknarinnar er hún mikilvægt framlag í námsmatsfræðum því 

niðurstöður gefa einnig vísbendingar um að þörf sé á fleiri rannsóknum á námsmati í 

háskólum, s.s. gæði prófa og hvað felst í hugtakinu verkefni því oft kemur ekki fram í 
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kennsluskrá um hverskonar verkefni er að ræða. Það eru því mörg tækifæri sem felast í að 

rannsaka frekar námsmat á háskólastigi í því skini að auka gæði náms við HÍ og efla skólann 

enn frekar á alþjóðavettvangi. 
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