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Markmið og gögn 

• Að draga saman sögu Bolognainnleiðingar hvað 
varðar hæfniviðmið og leggja mat á stöðu hennar 

• Gögn: 
– Eigin þátttaka í innleiðingu (vinnuhópur HÍ og sem 

Bolognasérfræðingur) 

– Spurningar til forsvarmanna allra háskóla (ásamt Ingólfi 
Á. Jóhannessyni, Uppeldi og menntun) 

– Viðtöl við deildarforseta, skorarformenn og yfirmenn við 
HÍ um viðurkenningarferlið (ásamt Gyðu 
Jóhannesdóttur) 

– Spurningakönnun lögð fyrir háskólakennara við alla 
háskóla í maí 2011 (unnin í samvinnu við 
sérfræðingahóp) 

 



Úr kerfisbreytingu í nám og kennslu 

• Ýmis verkfæri til að stuðla að kerfislægri 
samhæfingu (lengd námsgráða, ECTS 
einingar, skírteinisviðaukar) 

• Innleiðing hæfniviðmiða 2005 til að festa í 
sessi breytingar (ná til náms og kennslu 

– Evrópskur viðmiðarammi 

– Viðmið um æðri menntun og námsgráður 

• Breyting á menntunarviðmiði: 
nemendamiðuð kennsla 

 



Nemendamiðuð kennsla og hæfnivimiðmið 

• Skilgreining á nemendamiðaðri kennslu 
(Trends V, 2007) 

– Áhersla á nemandann og nám hans 

– Kennarinn fyrst og fremst leiðbeinandi 

– Ýmis dæmi um að háskólar feti þessa leið 

– En jafnframt viðurkenning á að  verkið sé erfitt 

• Litið á hæfniviðmið sem hluta af 
nemendamiðaðri kennslu og mikilvægt 
markmið í Bolognaferlinu og sem mælikvarða 
á þróun kennsluhátta í háskólum 



Erlendar rannsóknir 

• Jákvæð viðhorf til þeirrar hugmyndafræði 
sem að baki hæfniviðmiðum liggjur 

• Gagnrýni á nýtingu þeirra  

– Of stýrandi 

– Nám er ekki línulegt 

– Lykilatriði í gæðaeftirliti 

• Kennarar telja viðmiðin fremur skrifræðislega 
kvöð en hjálplegt kennslufræðilegt verkfæri 

• Innleiðing er flókin og seinleg 

 



Sagan heima 

• Ísland þátttakandi frá upphafi (1999) 

• Ákvæði Bolognayfirlýsingar sett í lög nr. 
63/2006 og viðmið um æðri menntun og 
prófgráður sett fram 

• Krafa um setningu hæfniviðmiða fyrir 
námsleiðir vegna viðurkenningar háskóla 
2007-2008 

• Skrifræðisleg kvöð eða hjálplegt 
kennslufræðilegt verkfæri ? 

 



Spurningar til forsvarsmanna 

• Könnun á reynslu forsvarsmanna fyrir 
innleiðingu Bolognaferlis í íslenskum 
háskólum (Guðrún Geirsdóttir og Ingólfur Á. 
Jóhannesson ( 2010. )[Viðhorf.] Uppeldi og 
menntun, 19 (1–2), bls. 181–185). 

• Áhrif Bolognaferlis á stjórnun, skipulag, 
inntak, kennsluhætti og námsmat háskóla svo 
og hugmyndir um gæði háskóla.  

• Hvernig hefur tekist til við að innleiða ákvæði 
Bolognaferlisins og hvers konar móttökur 
hafa ákvæði hlotið innan skólanna 



Helstu niðurstöður 

• Almenn ánægja innan háskóla og starfsmenn sjá 
sér hag í þátttöku 

• Tækifæri til að efla og styrkja litla háskóla á 
alþjóðavísu 

• Gengið vel að innleiða ýmsa kerfislæga þætti 

• Skilgreining hæfniviðmiða flókin og kallar á 
þátttöku kennara 

• Ýtir undir kennslufræðilega umræðu 

• Kennara skortir kunnáttu og færi og þurfa stuðning 

• Mikið verk óunnið 

• Ekki hefð fyrir sameiginlegri umræðu um námskrá 



Spurningakönnun til háskólakennara 

• Könnun lögð fyrir kennara í völdum 

greinum innan HÍ en alla kennara í öðrum 

háskólum 

• Ekki hátt svarhlutfall svo erfitt er að álykta 

um niðurstöður  

• En ákveðnar vísbendingar! 



Helstu niðurstöður 

• Langflestir háskólakennarar skilgreina 
hæfniviðmið fyrir námskeið sín og birta í 
kennsluskrá (af því þess er krafist af þeim?) 

• Flestir segjast kunna að skilgreina 
hæfniviðmið 

• Hæfnivið eru komin til að vera og eru 
mikilvægt verkfæri  fyrir háskóla til að tryggja 
gæði náms 

• Ríflega helmingur kennara ræðir viðmiðin við 
nemendur og nýtir þau til að skipuleggja 
námsmat og meta frammistöðu nemenda 
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hæfniviðmið fyrir námskeið sín og birta í 
kennsluskrá (af því þess er krafist af þeim?) 

• Flestir segjast kunna að skilgreina 
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Helstu niðurstöður 

• Tæpur helmingur kennara fylgist vel með lokaviðmiðum 
námsleiða og meirihluti telur sín námskeiðsviðmið falla vel 
að lokaviðmiðum 

• En aðeins 14% svarenda þekkir til hæfniviðmiða annarra 
námskeiða á námsleiðinni og umræður um viðmið virðist 
sjaldgæfar (ræða þó við samstarfsmenn 62%) 

• Kennarar telja nemendur almennt ekki þekkja til 
hæfniviðmiða, þau séu sjaldan rædd við þá og telja að 
nemendur eigi almennt ekki að koma að skilgreiningu 
þeirra 

• Helmingi kennara hefur gengið ágætlega að kenna fram að 
þessu og sér ekki að viðmiðin muni breyta miklu þar um 



Samantekt 

• Innleiðing hæfniviðmiða tekur tíma en er að mjakast 

• Háskólakennarar ‘kaupa’ hugmyndina og margir hverjir 
segjast nýta viðmið í kennslu 

• Vitum ekki raun að hvaða marki viðmiðin eru 
kennurum og nemendum þau  kennslufræðilegtu 
verkfæri sem þeim er ætlað að vera 

• Viðhorf kennara til nemenda benda til þess að kennsla 
sé ekki mjög nemendamiðuð 

• Þó hæfniviðmið séu talin hluti af gæðakerfi háskóla 
eru þau ekki nýtt til umræðna við nemendur né í 
umræðum um námsleiðir (námskrá almennt ekki 
rædd) 

 

 

 

 

 

 



Til umhugsunar 

• Eignarhald á hugmyndum – hvernig? 

• Kennarar eru skynsamir og breyta ekki 

nema að þeir sjái tilgang með breytingum 

• Stuðningur – hvernig?  

• Staður og stund fyrir námskrárumræðu 

• Þátttaka nemenda 

• Kennslustefna – ábyrgð deilda og  greina 

á gæðum kennslu 


