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Fyrirmæli 

 Lög um háskóla nr. 63 / 2006 – 5. grein 
 Viðmið um almenna lýsingu á þekkingu, hæfni og 

færni nemenda við námslok/prófgráðu  

 Sambærilegar en sértækari lýsingar fyrir hverja 
námsleið  

 Auglýsing um viðmið um æðri menntun og 
prófgráður nr. 80 frá 8. febr. 2007 
 Háskólar skulu lýsa inntaki og útkomu einstakra 

námsleiða 

 Sýna hvernig markmiðum er náð með tilheyrandi 
námskeiðum með því að skilgreina þá þekkingu og 
hæfni sem á að vera afrakstur sérhvers námskeiðs 

 6.6.2011 
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Upphaf innleiðingar 

 Skráning nemendamiðaðra markmiða hafin í 

einhverjum námsbrautum fyrir 2007  

 Tölvutækt form fyrir markmið í námsskrá 2006 

 Vinna við yfirmarkmið námsleiða hófst 2007 í 

tengslum við viðurkenningarferli fyrir fræðasvið 

 Námskeið og vinnustofur í boði fyrir kennara 

 Yfirmarkmið einstakra námsleiða (deilda/brauta)  

 Námslýsing, markmið og námsmat námskeiða 

 Á íslensku og ensku 

6.6.2011 
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Áætlun gæðaráðs 2008 

 „Á haustmisseri 2008 verði skilgreind 

námsmarkmið fyrir öll námskeið í 

samræmi við lokamarkmið námsleiða og 

á árinu 2009 verði lokið við að skilgreina 

matsviðmið fyrir frammistöðu nemenda í 

sérhverju námskeiði“ 

Ábyrgð deildarforseta, skorarformanna, 

brautarstjóra, námsnefnda og gæðaráðs 

6.6.2011 
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Starfshópur um innleiðingu 

Skipaður af gæðaráði í sept. 2009 

Fulltrúar fræðasviða auk gæðastjóra 

 

Hlutverk starfshópsins var að gera 

stöðugreiningu á innleiðingu viðmiða um 

æðri menntun og prófgráður og leggja 

mat á fræðsluþörf innan HA því samfara 

 

 
6.6.2011 
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Staða innleiðingar, apríl 2010 

 Nokkuð misjöfn eftir deildum  

 Almennt 

 voru hæfniviðmið einstakra námsleiða og 

námskeiða í nokkuð góðu lagi og 

nemendamiðuð 

 höfðu námsnefndir eða ráðgjafar eftirlit 

með ferlinu og veittu kennurum leiðsögn 

 var lýst yfir þörf fyrir markvissa fræðslu 

sérstaklega m.t.t. tengsla markmiða við 

kennsluhætti og námsmat  

 

 

6.6.2011 



Staða innleiðingar, frh. 

Víða var skortur á  

 samræmingu innan deilda og sviða 

 staðfestingu á að markmið einstakra 

námskeiða endurspegluðu yfirmarkmið 

 samræmdu útliti og framsetningu 

 Hvergi var búið að 

 skilgreina viðmið fyrir námsmat í námskeiðum 
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Staða innleiðingar, frh. 

Víða var skortur á  

 samræmingu innan deilda og sviða 

 staðfestingu á að markmið einstakra 

námskeiða endurspegluðu yfirmarkmið 

 samræmdu útliti og framsetningu 

 Hvergi var búið að 

 skilgreina viðmið fyrir námsmat í námskeiðum 
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Tillögur starfshóps 

Samþykktar af gæðaráði 

Námsnefndir allra fræðasviða/deilda  

 tryggi að öll markmið námskeiða séu 

samræmd, nemendamiðuð og metanleg og 

að innihald námskeiða, kennsluhættir og 

námsmat sé í samræmi við sett markmið 

 búi til og viðhaldi hríslunartöflu þar sem 

markmiðum einstakra námsleiða og 

námskeiða er stillt saman svo tryggt sé að 

samræmi ríki  
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Tillögur starfshóps, frh. 

Samþykktar af gæðaráði 

Námsnefndir allra fræðasviða/deilda  

 yfirfari hvort þær námsmatsaðferðir sem 

beitt er í hverju námskeiði fyrir sig séu 

örugglega að mæla sett markmið, en ekki 

eitthvað annað, og leggi til að kennarar geri 

breytingar ef svo er ekki 

 sjái til þess að sett verði einkunnaviðmið í 

námsmatinu, þ.e. hvar markið er til að ná 

hverju markmiði fyrir sig. 
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Tillögur starfshóps, frh. 

Samþykktar af gæðaráði 

Fyrir náms- og kennsluskrár skal 

 samræma orðalag og útlit markmiða innan 

fræðasviða og helst háskólans alls,  

 skilgreina verkferla og hlutverk allra, 

 (forsetar, deildarform., námsnefndir, kennarar) 

 skipa ritstjóra fyrir hvert fræðasvið sem 

annast m.a. prófarkalestur og samræmingu 

texta, 

 fylgja dagsetningum og virða tímamörk. 
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Tillögur starfshóps, frh. 

Samþykktar af gæðaráði 

 Kennsluráðgjafi starfi við skólann sem 

leiðbeini kennurum við gerð og endurskoðun 

markmiða og námsmats eða að kennari á 

hverju fræðasviði hafi þetta hlutverk. 

 Boðið sé upp á vinnustofur um námsmat og 

viðmið í einkunnagjöf. 

 Gerð verði formleg innri úttekt á stöðu og 

gæðum námsmarkmiða við HA eins og þau 

eru skráð í námsskrá 2011–2012. 
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Áformuð úttekt sumarið 2011 

 Hæfniviðmið samræmd, nemendamiðuð og metanleg 

 Innihald í samræmi við sett hæfniviðmið 

 Fjöldi viðmiða í námsleið 10-20, í námskeiði 3-8 

 Samræmt orðalag og útlit 

 Hríslunartöflur fyrir viðmið námsleiða og námskeiða 

 Vald námsnefnda til að breyta framsetningu viðmiða 

 Tímasett verkferli og skilgreind hlutverk á fræðasviðum 

 Skipan ritstjóra – starfslýsing og samstarf 

 Dagsetningar og og tímamörk virt 

 Ekki gerð úttekt á viðmiðum í námsmati að svo stöddu 
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Reynsla starfshópsins 

 Almenn jákvæðni þrátt fyrir mikla vinnu 

 Einstaklingsmiðuð leiðsögn  

 Staða og bakgrunnur kennara mismunandi 

 Aðlögun leiðbeininga að ólíkum námsleiðum 

og námskeiðum 

 Þörf á skýrari leiðbeiningum frá ráðuneyti, 

sérstaklega m.t.t. matsviðmiða 

 Matsviðmið fyrir einstaka námsmatsþætti? 

 Matsviðmið fyrir einstök markmið? 
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Hvað hefur áunnist? 

 Heildrænni sýn innan námsleiða 

 Gegnsætt námsferli 

 Samræmdari kröfur miðað við námsstig og 

einingar 

 Aukin vitund kennara um samspil markmiða, 

kennsluhátta og námsmats 

 Skilvirkara skólastarf  

 Aukin gæði náms 

Betri í dag en í gær  !    
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Horft til framtíðar 

 Hringferli innleiðingar 

 Endurskoðun 

 Samræming  

 Þátttaka kennara 

 Öðruvísi kröfur til kennara 

 Þekking á kennslufræði er forsenda 

 

Betri á morgun en í dag !!! 
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