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Gæðamál í kennslu 

• Áhersla lögð á fjölbreytta kennsluhætti og fjölbreytt 

námsmat svo unnt sé að höfða til ólíkra 

einstaklinga. 

• Gæðamat á kennslu og störfum kennara 

mikilvægur þáttur í háskólastarfi. 

• Meta gæði með ýmsum ráðum og þróa aðferðir og 

verkferla til þess. 

• Tryggja og sjá til þess að kennarar fá 

endurmenntum og þjálfun við hæfi. 

• Meta gæði kennslu og þróa verkfæri og verkferla til 

þess. 

   (Úr óbirtri skýrslu um styrk HR í kennslu) 
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Gæðamál í kennslu 

• Kennslumat það form sem við þekkjum best. 

 

• Gagnlaust nema því sé fylgt eftir með einhverjum 

ráðum. 

 

• Verður að gera nemendum það sýnilegt að 

kennslumat sé verkæri sem notað er markvisst í 

gæðastarfi. 
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Aðferðir 

• Fylgja kennslumati markvisst eftir. 

 

• Halda námskeið. 

 

• Bjóða uppá einstaklingsþjálfun. 

 

• Fara vel yfir notkun á kennslukerfi með hverjum og 

einum kennara og sjá til þess að það sé nýtt eins 

og kostur er. 
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Aðferðir 

• Allir kennarar hafi aðgang að upplýsingum 

(Gæðahandbók) um undirbúning kennslu, 

kennsluna sjálfa, samskipti við nemendur og mat á 

frammistöðu nemenda. 

 

• Halda utan um stundakennara og sjá til þess að 

þeim séu kynntar vinnureglur og fari eftir þeim. 

 

• Passa upp á vinnu aðstoðar- og dæmatímakennara 

(samskipti við aðalkennara námskeiðs). 
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Aðferðir 

• Kynna náms- og prófareglur rækilega fyrir 

nemendum. Fara eftir góðum stjórnsýsluháttum. 

 

• Nota fjölbreytt námsmat og hafa námsmat í 

samræmi við hæfniviðmið námskeiða. 

 

• Gera reglulega úttekt (greiningu) á námskeiðum 

deilda til að kanna vinnuálag, námsefni, 

kennsluaðferðir og námsmat og annað sem við á. 
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Aðferðir við mat á kennslu 

• Jafningjamat. 

 

• Sjálfsmat (viðhorfskannanir, rýnihópar). 

 

• Fylgjast markvisst með árangri í námskeiðum. 

 

• Þróa námskeið og endurskipuleggja eldri, 

gagnrýnið og ígrundað. 
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Starf kennsluráðgjafa við HR 

. Kennsluþjálfun:  Kennslusvið HR ber ábyrgð á kennsluþjálfun kennara 

og sérfræðingar utan sem innan skólans eru kallaðir til liðsinnis eftir því 

sem þörf krefur. Kennsluþjálfari er starfsmaður kennslusviðs og þjónustar 

allar deildir HR. 

Kennsluþjálfari: Hlutverk og markmið kennsluþjálfara er að styðja kennara í 

starfi á margvíslegan hátt með ráðgjöf, mati á kennslu og kennslu í 

kennslufræði á háskólastigi. Hann beitir ýmsum aðferðum í þessu skyni, 

framkvæmir til dæmis mat á námskeiðum að ósk kennara, tekur upp 

kennslu á myndband og ræðir við kennara í kjölfarið, fylgir eftir kennslumati 

í samvinnu við deildarforseta og deildarfulltrúa og veitir kennurum ráðgjöf í 

kjölfarið. Einnig veitir kennsluþjálfari einkaráðgjöf skv. beiðni kennara 

varðandi kennslufræðilega þætti, s.s. námsmat, kennsluaðferðir, 

námsáætlanir og notkun á kennslukerfinu Myschool.  Kennsluþjálfari 

aðstoðar einnig  kennara við uppsetningu prófa og yfirlestur þeirra, vinnur 

að og fylgir eftir jafningjamati og/eða sjálfsmati hjá kennurum sem þess 

óska. 

 

 


