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Inngangur 

Árbók Kennslumiðstöðvar kemur nú út í annað sinn. Hér gefur að líta yfirlit yfir starfsemi 
miðstöðvarinnar árið 2016, á fimmtánda starfsári hennar. Kennslumiðstöð var stofnuð árið 2001 og 
mikið vatn hefur runnið til sjávar á þessum tíma og starfsemin aukist og breyst. Með árbókinni vilja 
starfsmenn Kennslumiðstöðvar draga fram fjölbreytta starfsemi hennar og halda til haga reynslu og nýta 
til frekari þróunar.  

Mannauður 

Tíu manns starfa við Kennslumiðstöð Háskóla Íslands í 9,6 starfsgildum: Anna Kristín Halldórsdóttir 
verkefnastjóri, Ása Björk Stefánsdóttir verkefnastjóri, Bjarndís Fjóla Jónsdóttir veekefnastjóri, Elva Björg 
Einarsdóttir verkefnastjóri, Grettir Sigurjónsson tæknistjóri, Guðrún Geirsdóttir dósent á 
Menntavísindasviði og deildarstjóri Kennslumiðstöðvar, Gústav K. Gústavsson tæknimaður, Rúnar 
Sigurðsson verkefnastjóri og Sigurður Jónsson verkefnastjóri. Nanna H. Grettisdóttir fulltrúi ráðin 
tímabundið til að sinna tækniþróun og aðstoð. 

 

Starfsfólk Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands, frá vinstri: Nanna, Elva Björg, Rúnar, Ása Björk, Bjarndís Fjóla, 
Grettir, Anna Kristín, Gústav, Sigurður og Guðrún. Mynd Kristinn Ingvarsson. 
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Töflufundir 
Á vordögum 2016 tók Kennslumiðstöð upp straumlínustjórnun í fundahaldi og heldur nú svokallaða 

töflufundi með jöfnu millibili. Sigurður Ólafsson verkefnastjóri á Verkfræði- og náttúruvísindasviði kynnti 

fyrir okkur aðferðina og fylgdi okkur áleiðs inn í sumarið – kunnum við honum bestu þakkir fyrir. 

Hugmyndafræði töflufundanna gengur út á að kortleggja og tímasetja verkefni starfsmanna og gera þau 

sýnileg fyrir aðra starfsmenn. Þetta fyrirkomulag veitir bæði yfirsýn yfir þau verkefni sem verið er að 

vinna og ýtir undir samstarf og sameiginlega ábyrgð á þeim.  

Það er samdóma álit starfsmanna Kennslumiðstöðvar að töflufundirnir séu af hinu góða, þeir hjálpi til við 

að skipuleggja og þróa starfið, létti fundarsetu og geri alla starfsmenn meðvitaðari um starfsemi 

miðstöðvarinnar. En þrátt fyrir reglulega töflufundi fundar Kennslumiðstöðvarfólk einnig á stærri eða 

smærri fundum sem tengjast ákveðnum verkefnum og eru þá markvissari en stóru fundirnir sem vaninn 

var að halda áður. Töflufundirnir gegna því meira yfirsýnar- og áminningarhlutverki, en gefa einnig 

nýjum hugmyndum líf.   

 

Taflan á Kennslumiðstöð sem töflufundirnir hverfast um. Taflan er staðsett miðlægt í húsnæðinu þannig að 

allir geta séð hana, verkin sem verið er að vinna, árangurinn, einnig er öllum frjálst að bæta við hugmyndum 

að verkefnum. Það byrjar allt með hugmynd (neðst t.v.) sem færist síðan upp í verkefnahugmynd (efst t.v.) ef 

fundarmenn eru sammála um það. Verkefnahugmyndir verða að verkum í vinnslu (fyrir miðju) sem eru 

umfangsmest á töflunni, hafa ábyrgðarmann og eru tímasett og vel skilgreind í verkþætti. Árangur (efst t.h.) 

er kortlagður og mælikvarðar einnig. Mikilvægt er að fagna því sem vel er gert með lófaklappi. Mynd EBE. 
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Útgáfa og vefur 

Tímarit Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands 
Tímarit Kennslumiðstöðvar HÍ kom út í fimmta skipti í desember. Tímaritið er 47 bls. og þar er að finna 

greinar um kennsluþróun og kennslutengd efni. Kennarar skólans, nemendur og starfsfólk 

Kennslumiðstöðvar eru höfundar efnis og er ánægjulegt að sjá hvernig skrif þeirra endurspegla þróun 

kennsluhátta við háskólann og aukinn áhuga á kennslu.  

Upptökur hafa verið í umræðunni á árinu og töluverð umfjöllun er um þær í tímaritinu. Þar velta 

höfundar fyrir sér kostum og göllum upptaka, hver hlustun er í námskeiðum þar sem fyrirlestrar eru 

teknir upp, hvers vegna deildir velja að heimila ekki upptökur; hvernig upptökur reynast í fjarkennslu; og 

loks hvers vegna nemendur telja mikilvægt að hafa aðgang að fyrirlestrum fyrir utan kennslustofuna. Þá 

er kynning á fjarfundakerfi Háskóla Íslands.   

Í blaðinu er einnig að finna greinar um móttöku nemenda 

á Menntavísindasviði; greinar um starfendarannsóknir í 

háskólakennslufræði sem fjalla um þróun endurgjafar sem 

leið til að styðja háskólanemendur í að bæta ritunarfærni 

og hvernig kenna má nýja sýn á peninga – um 

kennsluþróun að formi og efni; val um verkefnaskil á 

Menntavísindasviði; viðtal við Steinunni Gestsdóttur nýjan 

aðstoðarrektor kennslu og þróunar við skólann; nýjung í 

kennsluþróun á Heilbrigðisvísindasviði en þar var ráðinn 

kennsluþróunarstjóri sem vinnur að kennsluþróun á 

fræðasviðinu; umfjöllun um Kennslumálaþing 2016  

sem í ár bar yfirskriftina: Hvernig metum við gæði kennslu? 

Silja Bára Ómarsdóttir kynnir kennslufræðiverkefni innan 

Stjórnmálafræðideilar. Moodle á sinn sess í blaðinu þar 

sem rætt er við Evu Þórdísi Ebenezardóttur um reynsluna 

af því að breyta frá námsumsjónakerfinu Uglu yfir í 

Moodle, einnig eru fréttir af Moodle-degi og helstu 

nýjungar í Moodle í ár kynntar. Þá er það orðin hefð að 

störfum kennslunefnda fræðasviða séu gerð nokkur skil í 

Tímariti Kennslumiðstöðvar auk umfjöllunar um  

viðurkenningu fyrir lofsvert framlag til kennslu.  

Tímarit Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands er eina tímaritið 

í landinu sem fjallar eingöngu um háskólakennslu. Það er mikilvægt að starfsfólk háskóla hafi aðgang að 

slíkum miðli og er tímaritið því gefið út á pappír jafnframt því sem það er aðgengilegt á rafrænu formi á 

heimasíðu Kennslumiðstöðvar í gegnum issuu.com.  

  

Tímarit Kennslumiðstöðvar 2016. Mynd EBE. 
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Vefur Kennslumiðstöðvar 
Vefur Kennslumiðstöðvar www.kemst.hi.is er í stöðugri þróun. Gagnger endurskoðun á útliti vefs fór 

fram á árinu og allt efni var yfirfarið. Þá var ensk útgáfa af vefnum birt um mitt árið og er það mikil 

framför því nú geta enskumælandi kennarar einnig nýtt sér vefinn. Á vefnum er að finna efni um kennslu 

og kennslutengd málefni, s.s. greinar, upplýsingar af ýmsu tagi svo og Tímarit Kennslumiðstöðvar. 

Námskeið á vegum Kennslumiðstöðvar eru kynnt á vefnum og þar er jafnframt skráningarkerfi sem 

heldur utan um gagnagrunn yfir þá sem sótt hafa námskeið hjá miðstöðinni. Kennarar skólans geta sótt í 

gagnagrunninn t.d. við framtal starfa ár hvert eða við umsókn um ótímabundna ráðningu. Heimsóknir á 

vef Kennslumiðstöðvar eru að meðaltali á milli 50 og 60 á dag en topparnir ná upp í yfir 100-200 

heimsóknir inn á síðuna á dag við stærri viðburði. Það sem gestir vefsins sækjast helst eftir eru 

upplýsingar um námskeið og leiðbeiningar um ýmis efni. 

Samfélagsmiðlar 
Kennslumiðstöð Háskóla Íslands hefur verið á Facebook síðan 2014 og á Twitter, Pinterest og Instagram 

síðan 2015. Miðstöðin telur mikilvægt að vera sýnileg á þennan hátt og segja fréttir af starfsemi sinni. 

Kennslumiðstöð kannar möguleika á því hvernig hægt er að nota samfélagsmiðla í kennslu og 

kennsluþróun og miðla því áfram til kennara.  

Leiðbeiningar 
Gerð leiðbeininga af ýmsu tagi er liður í fræðslustarfi Kennslumiðstöðvar. Leiðbeiningar voru m.a. gerðar 

fyrir Panopto, nýtt upptökuforrit við Háskóla Íslands. Um er að ræða hvoru tveggja leiðbeiningar á spjaldi 

og á vef. Einnig voru nýir leiðbeiningavefir fyrir Moodle og Turnitin teknir í notkun. Vefirnir eru settir upp 

sem Moodle-kennsluvefir og eru aðgengilegir bæði notendum innan Háskóla Íslands sem utan. Nánari 

upplýsingar um leiðbeiningar eru á vef Kennslumiðstöðvar www.kemst.hi.is, undir flokknum „kennsla“. 

Ráðstefnur  

Student-centred approach and quality of degree education 
Þann 4. júní hélt Guðrún Geirsdóttir erindið Student centered learning as a core of pedagogical 

development: Advances and hindrances á ráðstefnu Norrænu ráðherranefndarinnar Student-centred 

approach and the quality of degree education.  

ICED 
Í nóvember sótti Guðrún Geirsdóttir ráðstefnu ICED (International Consortium of Educational 

Development). Samtökin eru regnhlífasamtök landssamtaka þeirra sem sinna kennsluþróun á 

háskólastigi. Ráðstefnur samtakanna eru haldnar annað hvert ár og var þessi haldin á vegum háskólans í 

Höfðaborg í Suður Afríku. Yfirskrift ráðstefnunnar var Ethics, Care and Quality in Educational 

Development. 

Menntakvika 
Menntakvika var haldin 7. október. Menntakvika er ráðstefna Menntavísindasviðs HÍ um 

menntarannsóknir. Í ár var Kennslumiðstöð Háskóla Íslands með tvær málstofur þar sem kynntar voru 

rannsóknir sem unnar hafa verið á sviði námskrárgerðar og kennslu á háskólastigi.  

http://www.kemst.hi.is/
http://www.kemst.hi.is/
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Rannveig Sverrisdóttir lektor í Íslensku- og menningardeild á Hugvísindasviði hélt erindi um Þróun og 
endurskoðun námskrár í táknmálfræði og táknmálstúlkun á Menntakviku á Menntavísindasviði 2016. 
Mynd Kristinn Ingvarsson.  

Erindi þátttakenda voru eftirfarandi:  

- „Maður er svolítið á þunnum ís“ – Háskólakennarar á framandi slóð í rannsóknum.  
Anna Ólafsdóttir, dósent HA og Guðrún Geirsdóttir, dósent MVS HÍ og deildarstjóri 
Kennslumiðstöðvar HÍ.  

- Hvaða áhrif telja þátttakendur í háskólakennslufræðum að námið hafi á starfsþróun þeirra á 
sviði kennslu? Ása Björk Stefánsdóttir, verkefnastjóri Kennslumiðstöð HÍ. 

- Viðhorf kennara og nemenda í almennri bókmenntafræði til náms og kennslu. Ásthildur Helen 
Gestsdóttir, stundakennari HVS HÍ.  

- Vinnuálag í háskólanámi. Edda R. H. Waage, lektor VoN HÍ. 
- Þróun aðgerðaáætlunar um gæðamat og gæðastjórnun í Jarðvísindadeild HÍ. Guðfinna 

Aðalgeirsdóttir, dósent VoN HÍ. 
- Fræðasvið í mótun: Tilurð og þróun námskrár í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Gunnar Þór 

Jóhannesson, dósent VoN HÍ.  
- Þróun og endurskoðun námskrár í táknmálsfræði og táknmálstúlkun. Rannveig Sverrisdóttir, 

lektor, HUG HÍ. 
- Þróun endurgjafar sem leið til að bæta ritunarfærni nemenda: Starfendarannsókn. Sigríður 

Ólafsdóttir, post. doc. MVS HÍ. 
- Hvernig kenna má nýja sýn á peninga – um þróun kennsluhátta og inntaks. Ásgeir Brynjar 

Torfason, lektor FVS HÍ.  

Auk ofangreindra erinda voru á ráðstefnunni haldnar málstofur þar sem fjallað var um háskólakennslu. 

Kennslumiðstöðvarfólk er ánægt með ráðstefnuna enda greinilegt að rannsóknum á sviði 

háskólakennslufræða hefur vaxið fiskur um hrygg og sennilegt að jafnvel fleiri málstofur verði um efnið á 

næstu Menntakviku. 
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Heimsóknir og námskeið 
Við höfðum af því nokkrar áhyggjur þegar við fluttum úr Íþróttahúsi háskólans á Aragötuna að færri 

kæmu við og ættu erindi til okkar. Þessar áhyggjur uxu þegar Nemendaskrá tók við skönnun rafrænna 

prófa af Kennslumiðstöð um áramótin 2016, því ófáir kennararnir lögðu leið sína til okkar í þeim 

erindagjörðum að fá skönnuð rafræn próf. Áhyggjur okkar út af breyttri staðsetningu hafa reynst alls 

óþarfar. Margir hafa sótt okkur heim á árinu um langan eða skamman veg og með margvísleg erindi. 

Kennslumiðstöð heldur reglulega kennslukaffi fyrir kennara skólans. Þar koma saman kennarar af öllum 

fræðasviðum skólans og tala saman um kennslu. Þetta eru dýrmætar stundir. Það er orðin hefð að í 

síðasta kennslukaffi fyrir jól, svokölluðu „jólakennslukaffi“, flytji sá kennari sem hlotið hefur 

viðurkenningu Háskóla Íslands það árið fyrir kennslu erindi um kennsluhætti sína. Á þessu var engin 

undantekning í ár og Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í Íslensku- og menningardeild,  ræddi langan og 

farsælan kennsluferil sinn við Háskóla Íslands fyrir troðfullu húsi.  

Aðrir hafa þekkst boð okkar um að halda erindi og námskeið og svo eru þeir sem koma færandi hendi af 

fyrra bragði og bjóða háskólanum þjónustu sína. Í þeim erindagjörðum hafa ratað til okkar bæði 

innlendir og erlendir sérfræðingar í kennslumálum.  

edX 
Um miðjan nóvember sótti dr. Johannes Heinlein Háskóla Íslands heim og kynnti edX fyrir starfsfólki 

skólans. Heinlein hélt m.a. vinnustofu í Kennslumiðstöð um hagnýt atriði er snúa að hönnun MOOC-

námskeiða.  Á vinnustofuna mættu fulltrúar allra fræðasviða og greinilegt að mikill áhugi er á efninu.  

edX var upphaflega stofnað af Harvardháskóla og MIT árið 2012 og er veita sem býður upp á fjölda 

MOOC námskeiða (massive open online course). Háskóla Íslands hefur verið boðið að gerast formlegur 

þátttakandi í edX og bjóða þar upp á MOOC-námskeið. 

Farsælt hópastarf 
Larry Michaelsen er prófessor emiritus við háskólann í 

Oklahoma og háskólann í Mið-Missouri og er nú 

kominn eftirlaun. Hann er hérlendis í tvö ár að sinna 

köllun sinni sem kristniboði fyrir Kirkju Jesú Krists. 

Hluti af stafi hans í þágu safnaðarins  felst í því að gefa 

til baka til samfélagsins og í því skini bauð hann 

Kennslumiðstöð að halda vinnustofur um hópastarf og 

hvernig  hægt er að forðast svokallaða „free-riders“, 

„súkkulaðikleinur“, „bakpokaferðalanga“ eða hvað 

þeir nú aftur kallast sem fljóta með í náminu á kostnað 

annarra.  

Larry hélt tvær fjölsóttar vinnustofur á vordögum og 

var góður rómur gerður að þeim. Larry notaði þar þá 

aðferð sem best dugar – „practice what you preach“ 

þ.e. þátttakendur unnu í hópum að því að átta sig á 

því hvernig best væri að skipuleggja hópastarf sem 

gerir kröfu um raunverulegt samstarf og ýtir undir nám 

allra þátttakenda. Fleiri vinnustofur eru áformaðar með Larry Michaelsen á vormisseri 2017.  

Larry Michaelsen. Mynd Guðrún Geirsdóttir. 
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MOOC 
Alastair Creelman, sérfræðingur í fjarnámi við Linnaeus University í Kalmar, kom á fund hjá 

Kennslumiðstöð í desember. Hann hefur unnið mikið að gerð MOOC-námskeiða við Linnaeus háskólann 

og gat deilt athyglisverðum og gagnlegum upplýsingum til kollega sinna á Íslandi. Alastair benti á 

hagnýtar leiðir við uppsetningu MOOC-námskeiða, framkvæmd og utanumhald.   

Vinnuálag og vellíðan í námskeiðum 
Baldur Sigurðsson dósent og deildarforseti Kennaradeildar á Menntavísindasviði hefur um nokkurra ára 

bil aðstoðað Kennslumiðstöð við að halda vinnustofur um vinnuálag í námskeiðum, enda sérfróður á því 

sviði. Á haustdögum fékk hann til liðs við sig Eddu R. H. Waage, lektor á Verk- og náttúruvísindasviði, til 

að fjalla um rannsókn hennar á vinnuálagi sem um margt er tímamótarannsókn á þessu sviði. Á 

vinnustofunni er fjallað um útreikning á vinnuálagi nemenda í námskeiðum og hvernig best sé að dreifa 

því sem jafnast yfir á misserið. Edda vinnur nú að grein um rannsókn sína ásamt Guðrúnu Geirsdóttur.  

Að kenna með tilþrifum  
Í lok nóvember komu Christina Hultin-Treuiger lektor við háskólann í Gautaborg og Karen Løth Sass 

aðjúnkt við Danish School of Media an Journalism, í heimsókn og kynntu fyrir kennurum Háskóla Íslands 

hvernig halda má nemendum virkum og vakandi í vinnustofu sem þær kölluðu Hvernig nær maður 

athygli nemenda – og heldur henni: Að kenna með tilþrifum. Það má segja að kennarar hafi þar kynnst 

töluvert óhefðbundnum leiðum til miðlunar, sem fólust m.a. í því að hugsa út fyrir rammann og vinna 

saman að því að finna leiðir til að virkja nemendur. Hver veit nema leiðir Christina og Karen liggi aftur til 

Íslands og hægt verði að endurtaka viðburðinn. 

 

 

Frá vinnustofunni „Að kenna með tilþrifum“ sem haldin var á haustdögum. Mynd: Guðrún Geirsdóttir. 
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Námsefnis- og leiðbeiningagerð 
Elsa Eiríksdóttir lektor á Menntavísindasviði var með námskeið fyrir Kennslumiðstöð á haustdögum um 

námsefnis- og leiðbeiningagerð. Þar fór hún yfir ferla við gerð námsgagna og leiðbeininga, auk aðferða 

líkt og verkgreiningar og notendaprófanir. Elsa kynnti einnig til sögunnar framsetningu námsgagna og 

leiðbeininga og hvaða áhrif framsetning hefur á nám eða notkun. Í því samhengi fjallaði hún um 

rannsóknir á margmiðlunarnámi (multimedia learning), kenninguna um hugrænt álag (cognitive load), 

áhrif orðalags, þ.e. hvort leiðbeiningar eru nákvæmar eða almennar, svo og framsetningu dæma.   

Þróun ritstuldarvarna og stuðning við ritun og heimildavinnu 
Þann 22. mars var haldin vinnustofa um þróun ritstuldarvarna og stuðning við ritun og heimildavinnu í 

samvinnu við Turnitin í Hollandi. Vinnustofan var ætluð kennurum, sérfræðingum og stjórnendum 

opinberu háskólanna á Íslandi sem sinna fræðilegum vinnubrögðum og upplýsingatækni í menntun, m.a. 

rafrænum prófum. Það var Koos Kruithof starfsmaður Turnitin sem sá um vinnustofuna ásamt Sigurði 

Jónssyni frá Kennslumiðstöð Háskóla Íslands.  

Heimsókn til Glasgow 
Kennslumiðstöð lagði land undir fót í námsferð til Skotlands í júní. Heimsóknin var styrkt af Erasmus + 

starfsmannaskiptasjóði og Sáttmálasjóði. Í Glasgow heimsótti Kennslumiðstöðvarfólk Stratchlyde University, 

Glasgow Caledonian University og The University of Glasgow. Kennslumiðstöðvarfólk skipti sér upp í hópa og 

kynnti sér m.a. kennsluþróun á háskólastigi í Skotlandi, námsumsjónakerfi, starfsþróunarkerfi, upptökuver og 

upplýsingatækni.  

Stuart Boon yfirmaður Kennslumiðstöðvar Stratchlyde University tók vel á móti okkur og kynnti okkur 

viðmið um háskólakennslu í Skotlandi og hvernig Stratchlyde háskóli stendur að öflugri starfsþróun innan 

veggja skólans. Einnig fór Howard Ramsey yfir MOOC námskeið, uppbyggingu þeirra, framleiðslu og 

framsetningu. Framleiðsluferlið hjá þeim er glæsilegt og viðamikið, en þeir ná að halda niðri kostnaði 

með því að nýta mannauð háskólans, bæði starfsmenn og nemendur. Starfsfólk fær að hliðra til í 

störfum sínum til þess að geta tekið þátt í MOOC-verkefni og þykir það eftirsóknarvert. Kostnaður við 

hvert námskeið er um 40.000 £, í þeirri tölu felst vinna starfsmanna og tími. Einnig fór Howard yfir 

notkun Stratchlyde University á námsumsjónakerfinu Moodle og hvernig það er notað þar og þróað.  

Í Caledonian University eru fengum við greinagóða kynningu á skipulagi námskeiða fyrir háskólakennara 

og tilraunum starfsmanna við að skipuleggja slík námskeið í fjarkennslu.  

Við Háskólann í Glasgow heimsóttum við annars vegar upptökuver skólans og hins vegar 

kennslufræðinga sem annast kennsluþróun. Upptökuver Glasgow University er vel búið bæði tækjalega 

og faglega séð og kennarar nýta sér aðstöðuna til upptöku á kennslu. Í upptökuverinu eru nokkrar 

upptökuvélar í HD-gæðum, ljós, „green screen“, baktjöld og hágæða hljóðnemar. Fyrir ofan 

upptökuverið er stjórnrými og með yfirsýn yfir það. Upptökuvélarnar og hljóðnemar eru tengd 

stjórnrýminu og fer öll upptaka og stjórnun fram þar. Stærstur hluti upptaka er unninn fyrir DVD en ekki 

sendur út í beinni útsendingu. Tveir tæknimenn sinna upptökuverinu, annar „á gólfinu“ og hinn í 

stjórnrýminu sem sér um upptökur og blöndun. Upptökur fara fram alla daga, enda stór skóli. 

Starfsmenn upptökuversins annast allar upptökur frá útskriftum háskólans.   



Árbók Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands 2016 

11 
 

Glasgow háskóli býður upp á námskeiðslínur í kennsluþróun byggða á tveimur megin námsleiðum sem  

miðast við nemenda- og rannsóknamiðaða kennslusýn. DTA-Developing as a Teacher námslínan er fyrir 

nýja kennara og tekur við af GTA-Graduate Teaching Assistant Statutory training sem doktorsnemar og 

aðstoðakennarar sækja. CPD-Continuing Professional Development tekur við af DTA og gerir kennurum 

kleift að ná undirstöðuhæfni í kennslu í gegnum námskeið, vinnustofur, ráðstefnur, 

kennsluviðurkenningar o.fl. Kennarar við skólann sem hafa minna en þriggja ára kennslureynslu þurfa að 

taka annað hvort PGCAP-Postgraduate Certificate in Academic Practice (sem samsvarar viðbótardiplómu 

í kennslufræði háskóla við HÍ) sem eru 30 einingar (ECTS) eða TSC-Scholarship of Teaching and Learning, 

20 einingar, sem gefa þeim tækifæri á að dýpka þekkingu sína og leikni í háskólakennslufræði (nám, 

kennsla, námsmat). Hvora diplómuna kennarar taka veltur á því til hvaða starfa þeir hafa verið ráðnir við 

skólann. Lokastigið á kennsluþróun kennara við Glasgow háskóla er RET – Recognising Excellence in 

Teaching, en það geta kennarar nálgast með því að sækja einingabær kennslufræðinámskeið eða sækja 

um aðild að prógramminu með kennsluþróun sína, s.s. vinnustofur og aðra kennsluþróun sem þeir hafa 

innt af hendi, í farteskinu. RET er tengt gildandi viðmiðum um háskólakennslu í Skotlandi, Higher 

Education Academy – HEA.      

 

 

Stafsfólk Kennslumiðstöðvar HÍ ásamt Sheila MacNeill í Glasgow Caledonian University .  

 

Við heimkomuna frá Glasgow tók kennslumiðstöðvarfólk sér góðan tíma í að vinna úr því góða efni sem 
aflað hafði verið og settu inn í stefnumótun miðstöðvarinnar og markmið til framtíðar. Það má því með 
sanni segja að námsferðin hafi í alla staði nýst til hins besta. 
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Kennsluþróun og námskrá 

Námskrá Kennslumiðstöðvar 2016 
Kennslumiðstöð heldur árlega fjölda námskeiða og vinnustofa um viðfangsefni sem talin eru mikilvæg til 

að styðja kennara í kennsluþróun. Viðfangsefni námskeiða eru ýmist valin með hliðsjón af ábendingum 

kennara og deilda, í samræmi við kennslustefnu háskólans og/eða óformlegar þarfagreiningar 

Kennslumiðstöðvar. Námskeiðin eru flest skipulögð út frá þörfum kennara en þó hafa einnig verið haldin 

sérstök námskeið og vinnustofur fyrir stjórnendur og fyrir nemendur sem sinna aðstoðarkennslu. Þá hafa 

starfsmenn Kennslumiðstöðvar komið að námskeiðum með Starfsmannasviði. Námskeiðin eru frá því að 

vera klukkustundarlangar kynningar upp í sex tíma vinnustofur. Oftast er þó um tveggja til þriggja tíma 

vinnustofur að ræða.  

 

 

Karl Benediktsson og Edda R. H. Waage vinna að hæfniviðmiðum fyrir námskeið sín í land- og 
ferðamálafræði. Námsbrautin hélt vinnustofu um efnið með aðkomu Kennslumiðstöðvar. Að auki unnu 
kennarar námsleiðarinnar sameiginlega að hæfniviðmiðum fyrir námsleiðir í námsbrautinni á öðrum 
fundum og vinnustofum. Mynd EBE. 
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Almenn námskeið sem haldin hafa verið og auglýst á meðal kennara Háskóla Íslands og sum einnig fyrir 
kennara annarra háskóla á þessu ári eru:  

Virkir kennsluhættir, 
Kennsla í stórum hópum, 
Turnitin-kynningar, 
Kennsluáætlanir og gerð 
þeirra,  
Moodle-námskeið – grunnur, 
Moodle-hópar og knippi,  
Moodle-próf og verkefni, 
Moodle-einkunnabók 
Moodle-menntabúðir, 
Kennslukaffi,  
Virkir nemendur,  
Fjölbreytt námsmat og 
endurgjöf, 
Kynningardagur fyrir nýja 
kennara,  
Kynningar á Panopto-
upptökuforriti,  
Raddþjálfun fyrir kennara,  
Aðstoðakennarar,  
Hvað kemur í stað Adobe 
Connect fjarfundakerfisins?: 

Kynning á Skype for Business 
og Zoom,  
Hvernig nær maður athygli 
nemenda og heldur henni?: 
Að kenna með tilþrifum, 
MOOC-vinnustofa með 
Johannes Heinlein, 
Kennsluþróun í háskólum,  
Gerð námsgagna og 
leiðbeininga,  
Tímastjórnun fyrir 
háskólakennara,  
Vinnuálag og vellíðan í 
námskeiðum, 
Nemendamiðuð kennslusýn, 
Prófagerð,  
Tengsl hæfniviðmiða, 
kennslu og námsmats, 
Upplýsingatæknispjall um 
samvinnu og miðlun, 
samfélagsmiðla, tímalínur og 
infographic, rafrænar 

ferilskrár, kynningar, 
upptökur, vídeó og 
myndvinnslu,  
Samvinna í skýjunum –Office 
365,  
Spjaldtölva – vinnutæki 
kennarans,  
Jafnréttisgátlistar í kennslu, 
Námskeið fyrir leiðbeinendur 
doktorsnema á HVS, 
Vinnustofa um þróun 
ritstuldarvarna og stuðning 
við ritun og heimildavinnu, 
Farsæl hópavinna, 
Hópavinna fyrir lengra 
komna, 
Upplýsingatækninámskeið 
þar sem meðal annars var 
farið yfir samfélagsmiðla, 
skjákynningar og ýmiss konar 
veflæg verkfæri sem stuðla 
að virkni nemenda. 

Allt í allt hefur Kennslumiðstöð haldið yfir 70 námskeið á árinu auk sérstakra kynninga inni í deildum, s.s. 
á svokölluðum Kennsluborðsumræðufundum í Stjórnmálafræðideild, Hjúkrunarfræðideild, Lagadeild og 
Viðskiptafræðideild. Einnig ber að athuga að sum fræðavið hafa eigin fræðslunefnd sem Kennslumiðstöð 
vinnur með. Námskeið og vinnustofur sem þessar eru ekki endilega skráðar í gagnagrunn 
Kennslumiðstöðvar en viðkomandi fræðasvið heldur utan um þær. Þetta á við um Verkfræði- og 
náttúruvísindasvið, Hugvísindasvið og Félagsvísindasvið.    

Þátttakendur sem sækja viðburði í Kennslumiðstöð skrá sig á námskeið og geta fengið yfirlit yfir hvaða 
námskeið þeir hafa sótt til að telja fram í framtali starfa ár hvert. Um sjötíu kennarar nýttu sér þessa 
þjónustu Kennslumiðstöðvar árið 2016.      

Að auki hefur Kennslumiðstöð komið að stuðningi með sérfræðiaðstoð inni á fræðasviðum og í deildum, 
s.s. aðstoð við námskrárgerð, námsmat, endurgjöf, nemendamiðaða kennsluhætti og hæfniviðmið svo 
fátt eitt sé nefnt. Þá eru dyr miðstöðvarinnar ætíð opnar fyrir einstaka kennara að líta við í ráðgjöf og 
samræður um kennslu og kennslutengd efni og hafa kennarar verið duglegir við að nýta sér það.  
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Diplómanám í kennslufræði háskóla 

Námsleið um háskólakennslu var stofnuð á Menntavísindasviði Háskóla Íslands árið 2010 í samstarfi við 
Kennslumiðstöð Háskóla Íslands. Námsleiðin er ætluð starfandi háskólakennurum. Í námsleiðinni eru 
þrjú tíu eininga námskeið:  

· KEN212F Inngangur að kennslufræði á háskólastigi 
· KEN103F Skipulag námskeiða, námsmat og mat á eigin kennslu  
· KEN004F Kennsluþróun og starfendarannsóknir  

Um þriðjungur þeirra sem hefja nám í kennslufræði háskóla ljúka náminu með diplómu. Þannig hafa 35 
háskólakennarar lokið 30 eininga diplómu í háskólakennslufræði og eru þeir kennarar af öllum 
fræðaviðum Háskóla Íslands auk þátttakenda frá Listaháskóla Íslands og Háskólinn á Bifröst. Öðru 
námskeiðinu um skipulagningu námskeiða, námsmat og mat á eigin námi hafa 50 lokið og 105 manns 
hafa lokið fyrsta námskeiðinu sem er inngangur að háskólakennslufræði og var fyrst kennt á vormisseri 
2010 og hefur verið kennt í 8 skipti. Þátttakendur í fyrsta námskeiðinu koma af öllum fræðasviðum 
háskólans auk þess sem allir háskólar í landinu eiga fulltrúa þar.  

 

Útskriftarhópur úr diplómanámi í Kennslufræði háskóla heldur kynningu á rannsóknum sínum. Mynd EBE. 

Þessu til viðbótar stunda nú 8 manns nám til diplómaprófs. Námskeiðið er heils árs námskeið þar sem 
þátttakendur gera rannsókn í háskólakennslufræðum sem þeir birta og kynna á almennum vettvangi. 
Lok námsins eru á vordögum 2017. 18 manns eru skráðir í námskeiðið Skipulag námskeiða á vormisseri 
2017 og ljúka því einnig á vordögum.  
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Ása Björk Stefánsdóttir verkefnastjóri hjá Kennslumiðstöð gerði í ár könnun á diplómanámsleið í 
kennslufræði háskóla. Niðurstöður hennar sýna að þátttakendur í námsleiðinni eru almennt ánægðir 
með námið. Þeir telja það hafa breytt miklu fyrir sig og vera bæði hagnýtt og góða fræðilega undirstöðu 
fyrir kennslu. Þeir telja sig betur í stakk búna til að taka þátt í kennslufræðilegri umræðu og vinnu við 
kennsluþróun á fræðasviði sínu. Þátttakendur segja þó ekki leitað jafn mikið til þeirra af stjórnendum og 
yfirmönnum eins og efni stæðu til um, t.d. í tengslum við kennsluþróun á fræðasviðum og í deildum. Auk 
þess hamlar tímaskortur þróunarstarf í kennslu sem þeir telja sig hafa forsendur til að vinna. 

Samstarf 

Kennslumiðstöð er í samstarfi við ýmsar stofnanir, fræðasvið, deildir og einstaklinga innan Háskóla 
Íslands, svo og við opinberu háskólana og aðra háskóla í landinu. Einnig á hún í nokkru samstarfi við 
erlenda aðila er tengjast háskólakennslu og upplýsingatækni á háskólastigi.  

Nýráðinn kennsluþróunarstjóri á Heilbrigðisvísindasviði 
Ásta B. Schram var ráðin kennsluþróunarstjóri á Heilbrigðisvísindasviði í 50% stöðu lektors 1. febrúar 

2016. Ásta hefur þann starfa á höndum að vinna að kennsluþróun á fræðasviðinu. Í stefnu Háskóla 

Íslands 2016-2021 er kveðið á um að kennsluþróunarstjórar verði ráðnir á öll fræðasvið skólans í 100% 

stöðu, því fagnar Kennslumiðstöð alveg sérstaklega. Nú þegar er starfandi kennsluþróunarstjóri á 

Verkfræði- og náttúruvísindasviði, Anna Helga Jónsdóttir aðjunkt og hefur starfað í þeirri stöðu síðan 

2015.  

Helstu verkefni Ástu B. Schram er að fylgja eftir kennsluþróun, halda námskeið og vinnustofur, leiðbeina 
um kennslumál og stunda praktískar rannsóknir sem tengjast kennsluumhverfinu og kennsluþróun á 
fræðasviðinu. Hún hefur setu í kennslunefnd sviðsins.  

Kennsluþróunarstjórarnir tveir eru í virku samstarfi við Kennslumiðstöð og sitja m.a. reglulega 
samstarfsfundi. Samvinna við þá hefur þannig ekki aðeins eflt kennsluþróun á þeim fræðasviðum sem 
þeir sinna heldur eflt starf Kennslumiðstöðvar einnig. 

Samstarf við fræðasvið 
Kennslumiðstöð leggur áherslu á að vinna með fræðasviðum og deildum háskólans og lagar fræðslu og 

ráðgjöf að sérstöðu og óskum þeirra. Miðstöðin vinnur náið með Félagsvísindasviði og hefur m.a. komið 

að Kennsluborði Stjórnmálafræðideildar sem er vettvangur kennara í deildinni til að ræða kennslu og 

kennslutengd mál með aðkomu ýmissa fagaðila. Einnig hafa Félagsvísindasvið og Hugvísindasvið byggt 

upp fræðslunámskrá sína í tengslum við Kennslumiðstöð og miðstöðin hefur haldið valin námskeið fyrir 

kennara og starfsfólk fræðasviðanna. Töluverð tengsl eru við Verkfræði- og náttúruvísindasvið og haldin 

eru þar námskeið og vinnustofur fyrir kennara og aðstoðarkennara. Náin samvinna er við 

Menntavísindasvið og hefur tæknimaður Kennslumiðstöðvar aðsetur á fræðasviðinu, auk þess sem 

verkefnastjóri á Menntavísindasviði er hluti af Moodle-teymi Háskóla Íslands. 
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Af vinnustofu um leiðbeiningu doktorsnemenda á Heilbrigðisvísindasviði sem unnin var í samstarfi við 
fræðasviðið og Miðstöð framhaldsnáms. Mynd EBE. 

Misjafnt er hverjir tengiliðir Kennslumiðstöðvar eru á fræðasviðum, á Heilbrigðisvísindasviði er það 
nýráðin kennsluþróunarstjóri Ásta B. Schram sem sinnir tengiliðahlutverkinu, á Verkfræði- og 
náttúruvísindasviði er það Anna Helga Jónsdóttir sem sinnir þar kennsluþróun og Sigdís Ágústsdóttir 
verkefnastjóri, á Hugvísindasviði er það Ásdís Guðmundsdóttir kennslustjóri og Steinunn Kristjánsdóttir 
formaður kennslunefndar Hugvísindasviðs. Kolbrún Eggertsdóttir kennslustjóri og Guðrún Alda Elísdóttir 
starfsmannastjóri eru tengiliðir á Félagsvísindasviði auk einstakra kennara. Menntavísindasvið hefur ekki 
verið með fasta tengiliði við Kennslumiðstöð, en kennarar, stjórnsýsla eða formenn námsnefnda hafa 
verið í sambandi við miðstöðina vegna verkefna þar.  

Samstarf um kennsluþróun á háskólastigi á Íslandi 

Samtök um kennsluþróun í háskólum á Íslandi voru stofnað 24. nóvember 2015. Samtökin gefa tækifæri 
til frekara samstarfs innanlands sem utan. Nú þegar eru tengsl við Nordic-Baltic Network for Higher 
Educational Development og vettvangur er hér með fundinn fyrir frekari þróun í þessa átt hér á landi. Þá 
hafa samtökin óskað eftir því að ganga í alþjóðasamtök um kennsluþróun á háskólastigi (ICED).  

Á haustdögum hittust fulltrúar Háskólans á Akureyri, Listaháskóla Íslands og Háskóla Íslands og ræddu 
um samstarf um nám í kennslufræði fyrir háskólakennara.   
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Samtal um samstarf í kennsluþróun á Íslandi. Frá vinstri: Anna Ólafsdóttir, HA, Gunndís Ýr 
Finnbogadóttir, LHÍ, Auðbjörg Björnsdóttir, HA, og Guðrún Geirsdóttir, HÍ. Mynd EBE. 

Nordic-Baltic Network in Higher Education Development 
Kennslumiðstöð Háskóla Íslands er í samstarfsneti norrænnar- og baltneskrar kennsluþróunar á 

háskólastigi, Nordic-Baltic Network in Higher Education Development. Samstarfið byggir á kennsluþróun 

á háskólastigi í löndunum. Árlegir fundir eru haldnir innan netsins og skiptast samstarfslöndin á að halda 

þá. Árið 2015 var fundurinn haldinn í Reykjavík en fellur á þessu skólaári á vormisseri og verður því ekki 

haldinn fyrr en í mars 2017 í Tromsö í Noregi.  

Samstarfið styður við kennsluþróun í löndunum og er ekki hvað síst mikilvægt þar sem kennsluþróun á 
háskólastigi er tiltölulega nýtt hugtak, a.m.k. á Íslandi, það nýtt að ekki er einu sinni til starfsheiti yfir 
þann sem sinnir því.  

Reiknistofnun Háskóla Íslands 
Samstarf er við Reiknistofnun Háskóla Íslands um þjónustu við kennslukerfi háskólans. Reiknistofnun sér 

um hýsingu á námsumsjónarkerfum skólans, Uglu og Moodle. Reiknistofnun sér að auki um hýsingu á 

öllum gögnum er tengjast námi og kennslu, s.s. upptökum úr Panopto. Kerfisstjórn á kerfum sem 

eingöngu eru notuð til kennslu eins og Moodle og Panopto-upptökukerfið er einnig í samstarfi við 

Reiknistofnun. Panopto tók við af eMission sumarið 2015 er það kerfi rann sitt skeið. Tæknileg 

framkvæmd á kennslukönnun háskólans er unnin í samstarfi við Reiknistofnun, en Kennslumiðstöð sér 

um að setja þá könnun af stað ásamt Margréti Ludwig á Kennslusviði og hefur hún að mestu tekið yfir 

umsjón könnunarinnar. 
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Opinberir háskólar 
Opinberir háskólar á Íslandi eru Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Hólum, Háskóli Íslands og 

Landbúnaðarháskóli Íslands. Ein og hálf staða starfsmanna við Kennslumiðstöð tengjast beint opinberu 

háskólunum á Íslandi (út árið 2016) og er samstarf við þá töluvert. Ritstuldarvarnir (Turnitin) fyrir 

opinberu háskólana eru þjónustaðar frá Kennslumiðstöð og námskeiðahald varðandi þær og aðra þætti 

tengda kennsluþróun og kennslu einnig. Fleiri starfsmenn miðstöðvarinnar koma að þessari þjónustu og 

ráðgjöf. Þá er námskeið í háskólakennslu opið kennurum allra háskóla í landinu.  

 

Frá fundi Samblands í Háskólanum á Akureyri í október 2016. 

Kennslumiðstöð Háskóla Íslands er í samstarfi við Kennslumiðstöð Háskólans á Akureyri um 
kennsluþróun á háskólastigi og hefur m.a. haldið sameiginlegar menntabúðir í Háskólanum á Akureyri 
auk samstarfs í háskólakennslufræði og upplýsingatækni.  

Miðstöð framhaldsnáms  
Kennslumiðstöð vinnur að stuðningi við leiðbeinendur í doktorsnámi í samstarfi við Miðstöð 

framhaldsnáms. Á árinu hefur hún komið að doktorsdegi á Heilbrigðisvísindasviði í samvinnu við Miðstöð 

framhaldsnáms og Heilbrigðisvísindasvið. 

Töluverð þörf er fyrir leiðsögn um leiðbeiningu í skólanum öllum og á öllum námsstigum. Áframhaldandi 
samstarf er áformað á næstu árum á milli miðstöðvanna með tengingu við fræðasvið skólans.   
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Starfsmannasvið 
Kennslumiðstöð er í samstarfi við Starfsmannasvið Háskóla Íslands vegna innleiðingar mentorakerfis fyrir 

nýja akademíska starfsmenn. Samstarfið hófst 2014 og unnið er að því jafnt og þétt að festa það í sessi 

með tengingu við fræðasviðin og starfsmannastjóra þar. Einnig hefur miðstöðin komið að kynningu 

vegna ótímabundinna ráðninga akademískra starfsmanna við skólann og vinnur nú að verkefni fyrir nýja 

kennara við skólann sem miðar að því að auðvelda þeim að hefja starf við háskólann.  

 

Kennslumiðstöð vinnur að því ásamt Starfsmannasviði og Kennslusviði að efla stuðning við nýja 
starfsmenn HÍ. Frá vinstri: Ása Björk Stefánsdóttir Kennslumiðstöð, Margrét Ludvig Kennslusviði og Ásta 
Möller Starfsmannasviði. Mynd EBE. 

Jafnréttisgátlisti í kennslu  

Kennslumiðstöð Háskóla Íslands kom að gerð jafnréttisgátlista í kennslu í samvinnu við jafnréttisfulltrúa 
Háskóla Íslands. Á vordögum voru jafnréttisgátlistar í kennslu og rannsóknum í Háskóla Íslands kynntir 
fyrir starfsfólki skólans. Kynningin var liður í Garcia project http://garciaproject.eu/ og samþættingu 
jafnréttissjónarmiða innan Háskóla Íslands. Jafnréttisgátlistinn er kynntur sérstaklega í námskeiðum fyrir 
háskólakennara á vegum Kennslumiðstöðvar.  

 

Guðrún Geirsdóttir kynnir Jafnréttisgátlista í kennslu. Mynd EBE.  

http://garciaproject.eu/
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Kennslumálaþing  
Kennslumálaþing var haldið 18. mars. Kennslumiðstöð tók þátt í undirbúningi og skipulagningu þingsins 

líkt og síðastliðin 5 ár, ásamt Stúdentaráði Háskóla Íslands, kennslumálanefnd háskólaráðs og 

gæðanefnd Háskóla Íslands. Að þessu sinni var áherslan á mat á gæði kennslu og bar þingið yfirheitið 

„Hvernig metum við gæði kennslu?“ 

 

Kennslumálaþing Háskóla Íslands var haldið í mars. Þetta árið var mat á gæðum kennslu umræðuefnið 
og þátttakendur spurðu sig mikilvægrar spurningar: „Hvernig metum við gæði kennslu?“  
Mynd Kristinn Ingvarsson. 

Jón Atli Benediktosson setti Kennslumálaþing 2016 og kynnti fjögur inngangserindi  ráðstefnunnar:  
 Hvernig er kennsla metin við Háskóla Íslands? 
 Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu og gæðastjóri Háskóla Íslands 

Hvað er góð kennsla og hvernig metum við gæði hennar? 
Niðurstöður könnunar (K2) meðal nemenda og starfsfólks Háskóla Íslands. Fulltrúar í 
stúdentaráði. 

Hvað segir ný Stefna Háskóla Íslands 2016-2021 um mat á gæðum kennslu? 
Sigurður Magnús Garðarsson prófessor og Steinunn Gestsdóttir prófessor, formenn stýrihóps 
stefnumótunar Háskóla Íslands.  

Áhugaverðar aðferðir við mat á kennslugæðum í öðrum löndum. 
Guðrún Geirsdóttir, dósent og deildarstjóri Kennslumiðstöðvar.  
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Að erindunum loknum tóku þátttakendur þátt í samræðuborði þar sem farnar voru tvær umferðir í 
umræðum um gæði kennslu. Þar lágu tvær spurningar til grundvallar, í fyrri umferð: „Viðmið um góða 
kennslu?“ og „Hvernig og hverjir eiga að leggja mat á gæði kennslu út frá settum viðmiðum?“ Í lokin var 
samantekt á niðurstöðum þingsins sett fram með veggspjaldasýningu.  

Um 150 manns mættu á Kennslumálaþing 2016 og var það samdóma álit þinggesta að það hafi verið afar 
vel heppnað og þar tekið á mikilvægu efni fyrir háskólasamfélagið. Niðurstöður þingsins verða notaðar í 
stefnumótun og vinnu að viðmiðum um mat á gæðum kennslu fyrir skólann.   

Ritstuldarvarnir 

 
Notkun ritstuldarvarnaforritsins Turnitin hefur aukist jafnt og þétt. Árið 2016 voru 11.864 verkefni sett í 
Turnitin. Mest er aukningin á meðal stúdenta, en árið 2016 notuðu 6.937 stúdentar Turnitin og er það 
auking frá fyrra ári um 1000 nemendur. Í um helmingi deilda eru öll lokaverkefni sett í Turnitin, en 
kennarar í öllum deildum nota Turnitin að einhverju marki. 

Sigurður Jónsson hefur sinnt þjónustu við kennara og nemendur vegna forritsins en margar deildir og 
fræðasvið hafa sjálf umsjón með verkefnaskilum í Turnitin. Sigurður lét af störfum í árslok. Félags-, 
Heilbrigðis- og Menntavísindasvið eru með umsjónaraðila í deildum sem sjá um að lokaverkefni séu 
skoðuð með Turnitin og í sumum tilvikum aðstoða kennara við önnur verkefni. Þessi þjónusta er ekki til 
staðar á Hugvísindasviði og Verkfræði- og náttúruvísindasviði. Víða í skólanum eru vinnulagsnámskeið 
þar sem fjallað er sérstaklega um heiðarleika og ritstuld og þykir vænlegt að fjalla um forritið í tengslum 
við slík námskeið. 

Reglur um ritstuld eru ekki að öllu leyti samræmdar yfir háskólann, enda þarfir mismunandi eftir 
fræðasviðum og deildum. Þó eru sameiginlegar grunnreglur um ritstuld sem segja til um hvaða aðilar eigi 
að taka á ritstuldi, en deildir og fræðasvið geta haft nánari viðmið um viðbrögð og viðurlög. 
Hugvísindasvið hefur t.d. samræmt reglur um ritstuld fyrir fræðasviðið og Mála- og menningardeild er 
með ítarlegar reglur varðandi ritstuld og viðbrögð kennara þegar ritstuldur kemur upp. Grunnreglur um 
ritstuld er að finna í Kennsluskrá á heimasíðu HÍ.  

Skönnun prófa 

Skönnun prófa fluttist um áramót frá Kennslumiðstöð yfir til Nemendaskrár Háskóla Íslands á 3. hæð á 
Háskólatorgi. Kennslumiðstöð hafði þá séð um skönnun prófa í rúman áratug og umfang verkefnisins 
vaxið ár frá ári, frá því að vera einstaka próf yfir í að vera 50% staða við miðstöðina. Þannig hafði fjöldi 
prófa t.d. vaxið frá árinu 2008 úr 133 skönnuðum prófum upp í 329 skönnuð próf árið 2015, eða 21.415 
skönnuð blöð 2015 miðað við 13.478 blöð árið 2008.  
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Námsumsjónarkerfi 

Moodle  
Moodle er í dag notað í 448 námskeiðum og virkir notendur í kerfinu eru 5.864, þar af 276 virkir 

kennarar og 4.107 virkir nemendur. Moodle er notað bæði fyrir námskeið og utanumhald um stærri 

verkefni eins og lokaverkefni.  

 

Jóhann Malmquist prófessor hjá VoN kynnir moodle-síðu námskeiðs síns á Moodle-menntabúðum. Mynd 

Bjarndís Fjóla Jónsdóttir. 

Kennslumiðstöð aðstoðar við uppsetningu á Moodle námskeiðsvefjum og leiðbeinir um hvernig þeir eru 
best upp byggðir samkvæmt kennslufræðilegu sjónarhorni. Kennslumiðstöð heldur námskeið í Moodle 
og heldur úti leiðbeiningavef með skriflegum leiðbeiningum og myndskeiðum á Moodle-kennsluvefum 
„Moodle-leiðbeiningar – kennarar“, nánari upplýsingar er að finna á vef miðstöðvarinnar 
www.kemst.hi.is. Önnur aðstoð við kennara er í gegnum síma og tölvupóst. Þá eru sum námskeið 
flóknari en önnur og kennarar þeirra mæta á fundi og ræða uppsetningu og notkun. Kennslumiðstöð 
reynir eftir fremsta megni að koma til móts við þarfir kennara í uppsetningu námsvefja og þróun þeirra.  

Moodle-teymi er starfandi við skólann en í því sitja fulltrúar Menntavísindasviðs, Hugvísindasviðs og 
Endurmenntunarstofnunar HÍ auk starfsfólks Kennslumiðstöðvar. Teymið skipa Áslaug Björk 
Eggertsdóttir verkefnastjóri á Menntavísindasviði, Bernharð Antoníussen verkefnastjóri á 
Hugvísindasviði, Bjarndís Fjóla Jónsdóttir verkefnastjóri hjá Kennslumiðstöð,  Bryndís Jónsdóttir 
verkefnastjóri á Verkfræði- og náttúruvísindasviði, Gústav K. Gústavsson tæknimaður hjá 

http://www.kemst.hi.is/
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Kennslumiðstöð, Hulda Mjöll Hauksdóttir verkefnastjóri hjá Endurmenntun HÍ og Rúnar Sigurðsson 
verkefnastjóri hjá Kennslumiðstöð. Teymið fundar annan hvorn mánuð og ráðgerir breytingar og 
viðbætur auk þess að ræða stöðu mála. Moodle-teymið er mikilvægt í þróun Moodle innan skólans og 
þjónustu við fræðasvið í þeim efnum.  

Námsumsjónarkerfi skólans eru kynnt á kynningardegi fyrir nýja kennara við upphaf haust- og 
vormissera. Þar eru notkunarmöguleikar kerfanna kynntir og hver munurinn er á því að nota Moodle- 
eða Uglu-námskeiðsvef.  

Ugla 
Allir starfsmenn og nemendur háskólans eru skráðir í Uglu og líta má á Uglu sem grunnnámsumsjónar-

kerfi Háskóla Íslands. Ugla heldur utan um upplýsingar um alla nemendur og kennara. Margir kennarar 

nýta sér eingöngu námsumsjónarkerfi Uglu og er um 2/3 hluta námskeiða við skólann eingöngu að finna 

þar. Mismunandi er hvernig kennarar nota námsumsjónarkerfin og eru þó nokkur dæmi um að þeir noti 

Uglu til utanumhalds um námskeið sín en skipuleggi próf fyrir nemendur í Moodle. Starfsfólk 

Kennslumiðstöðvar aðstoðar kennara við notkun á Uglu. 

 

Námsumsjónakerfi Háskóla Íslands eru kynnt fyrir nýjum kennurum á kynningardegi  
fyrir nýja kennara sem haldinn er einu sinni á misseri. Mynd: EBE. 
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Upptökur 

 

Panopto-upptökukerfið býður upp á marga möguleika, en það að taka upp, streyma beint og setja inn á 

námskeið í Uglu eða Moodle eru þær aðgerðir sem mestu máli skipta fyrir kennara og starfsmenn 

háskólans. Panopto er þrískipt kerfi. Í fyrsta lagi er upptökuhlutinn sem er á öllum tölvum í 

kennslustofunum og kennarar geta fengið á sína eigin tölvu, síðan er það tenging við Uglu og Moodle 

sem er í raun bara aðgangsstýring og loks vefhlutinn sem allir sem hafa rétt til að taka upp fá aðgang að.  

Umsjónarmenn húsa sjá um grunnþjónustu við Panopto í sínum húsum, s.s. að koma á upptökum og 

tæknimenn sjá um frekari þjónustu, t.d. ef upptökur glatast. Upptökukerfið er notað í Háskóla Íslands, 

Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands, Hólaskóla og Landbúnaðarháskóla Íslands. 528 aðilar nota 

Panopto sem upptökukerfi. Notendur eru 21.824, þ.e. nemendur og kennarar í 1.465 námskeiðum. 

Upptökur á árinu eru 6.216 og áhorf eru 189.362. Mestur hluti þessarar notkunar er innan Háskóla 

Íslands. Leiðbeiningar um notkun Panopto má nálgast á netinu: https://kennslumidstod.hi.is/panopto/.  

Upptökuver og –klefar 
Háskóli Íslands er með upptökuver í Stakkahlíð, í Odda og nýtt upptökuver var opnað á Neshaga 16 á 1. 

hæð í janúar 2016. Að auki er hljóðklefi í Kennslumiðstöð að Aragötu 9. Kennarar geta pantað tíma til 

upptöku hjá Kennslumiðstöð HÍ. Umsjónarmaður upptökuvers á Menntavísindasviði er Gústav K. 

Gústavsson tæknimaður. Hljóðklefi og upptökuver á Menntavísindasviði eru mikið notuð bæði af 

nemendum og kennurum í hljóð- og myndupptökur auk klippinga á efni, hvoru tveggja í hópvinnu eða 

sérverkefnum. Notkun þess fer nokkuð eftir árstíðabundinni sveiflu verkefna í skólanum þar sem 

upptökuverið er bókað frá morgni til kvölds og færri komast að en vilja suma daga á meðan rýmra er um 

bókanir aðra daga.  

Grettir Sigurjónsson tæknistjóri sér um upptökuverið í Odda og á Neshaga og starfsmenn 

Kennslumiðstöðvar á Aragötu sjá um aðstoð við hljóðupptökur á Aragötu. Upptökuver í Odda var nýtt að 

meðaltali tvisvar til þrisvar í mánuði árið 2016 en auk þess fer kennsla fram í kjallara Odda þar sem 

upptökuverið er staðsett.  

Kennarar nýta sér hljóð- og myndupptökur t.d. í vendikennslu. Með vendikennslu er átt við að 

námsferlinu er snúið við, kennarar taka upp stutta fyrirlestra sem nemendur hlusta eða horfa á heima og 

mæta í kennslustundir og vinna að verkefnum með stuðningi kennara. Kennsluaðferðin hefur verið 

töluvert nýtt við Háskóla Íslands og nemendur og kennarara verið ánægðir með útkomuna.  
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Þróunarverkefni og ráðgjöf 

The Bologna Reform in Iceland Project – BORE 
BORE-verkefnið, The Bologna reform in Iceland project, er verkefni styrkt af Erasmus+ . Rannís heldur 

utan um verkefnið hér á landi fyrir hönd Mennta- og menningarmálaráðuneytis og er María Kristín 

Gylfadóttir umsjónaraðili þess. Verkefnið snýr annars vegar að alþjóðavæðingu og alþjóðastefnu háskóla 

og hins vegar að því að efla gæði námskrárgerðar og kennsluþróun í háskólum með samstarfi þeirra sem 

sinna kennsluþróun. Að verkefninu koma, auk stjórnenda í Rannís, fjöldi svokallaðra  

Bolognasérfræðinga. Verkefnið hefur hlotið framhaldsstyrk. Kennslumiðstöð Háskóla Íslands tók að sér 

að hafa umsjón með þeim hluta verkefnis sem sneri að námskrárgerð og kennsluþróun og hafa nú þegar 

verið haldnar tvær vinnustofur fyrir leiðtoga í kennsluþróun í háskólum.  

Fagleg innleiðing hæfniviðmiða 
Fyrri vinnustofan var haldin um miðjan apríl að Bifröst undir heitinu Fagleg innleiðing hæfniviðmiða. 

Mættir voru fulltúar frá háskólum landsins, Menntamálaráðuneytinu og Rannís. Á vinnustofunni gerðu 

þátttakendur grein fyrir stöðu innleiðingar hæfniviðmiða (Learning Outcome) innan sinna skóla, 

vinnulagi við innleiðingu og framtíðarsýn. Fulltrúar háskólanna kynntu þær leiðir sem farnar eru í 

skólunum til að tryggja heildstæða og faglega námskrárgerð, hvernig staðið er að reglulegum 

gæðaúttektum og hvaða viðmið eru nýtt við gerð nýrra námsleiða. Þá tókust þátttakendur hressilega á 

um heitið „hæfniviðmið“ sem mörgum þótti ekki gott. Lagt var til að í stað þess yrðu annað hvort tekin 

upp heitin „lærdómsviðmið“ eða jafnvel einfaldlega „námsviðmið“ – botn fékkst ekki í umræðuna. 

Fulltrúar Háskóla Íslands voru Guðrún Geirsdóttir, Ása Björk Stefánsdóttir og Elva Björg Einarsdóttir frá 

Kennslumiðstöð háskólans. Þær kynntu úttekt á lokaviðmiðum námsleiða í grunnnámi þar sem 

lokaviðmið voru borin saman við viðmið um æðri menntun og prófgráðu frá 2011. Niðurstaða 

úttektarinnar er að þó að lokaviðmið margra námsleiða hafi verið endurskoðaðar er þar enn talsvert 

óunnið.  

Þátttakendur á ráðstefnunni voru sammála um að hæfniviðmið væru góð verkfæri til að efla gagnrýna og 

faglega umræðu um gæði námsleiða og námskeiða, en jafnframt að innleiðingu þeirra við íslenska 

háskóla væri langt því frá lokið og að gera þyrfti betur. Liður í því er að kynna fyrir háskólasamfélaginu 

hver hugsunin er að baki hæfniviðmiða og hvernig þau nýtast til náms – fyrir nemendur og kennara, og 

til gæðavinnu fyrir fræðasvið og deildir. Á vinnustofunni voru lögð drög að frekara samstarfi háskólanna 

á sviði gæðastarfs og kennsluþróunar og ákveðið að mikilvægt væri að byggja upp sameiginlegan 

gagnagrunn stuðningsefnis. 

Kennsluþróunarverkefni í háskólum 

Í síðari vinnustofunni 29.-30. ágúst 2016 unnu leiðtogar í kennsluþróun á háskólastigi frá flestum 
háskólum á Íslandi að verkefnum í kennsluþróun í sínum skólum. Dr. Torgny Roxå og Dr. Katarina 
Mårtenson frá háskólanum í Lundi í Svíþjóð leiddu vinnuna, en þau eru þekktir fræðimenn á sviði 
kennsluþróunar í háskólum. Verkefnið felst m.a. í því að auka gæði náms og kennslu og vinna markvisst 
að nemendamiðaðari kennsluháttum. Þetta voru mikilvægir dagar sem þétta og styrkja kennsluþróun á 
háskólastigi á landinu öllu.  
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Torgny Roxå og Katarina Mårtenson. Mynd EBE. 

Eitt af þessum verkefnum er innan Háskóla Íslands og vinna Kennslumiðstöð og kennsluþróunarstjórar á 
Heilbrigðisvísindasviði og Verkfræði- og náttúruvísindasviði að því innan fræðasviða þeirra. Verkefnið 
gengur út á að skoða gæði í námskrárgerð. Þannig hafa hæfniviðmið allra námskeiða á fræðasviðunum 
verið yfirfarin og athugað hvort þau standist Viðmið um æðri prófgráður frá 2011. Greiningarvinna vegna 
gæðaferla í námskrárgerð er í farvatninu og eru nokkrar deildir innan Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
þegar komnar með verkferla sem styðja við gæði í námskrárgerð.  

Nefndir og ráð 

Starfsfólk Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands situr í ýmsum ráðum og nefndum á vegum skólans, 
opinberu háskólanna, menntamálayfirvalda og erlendu samstarfi um kennsluþróun. Árið 2016 áttu 
fulltrúar Kennslumiðstöðvar sæti í eftirfarandi nefndum: 

Fjarnámsnefnd, nefnd á vegum háskólaráðs, Ása Björk Stefánsdóttir 
Jafnréttisnefnd Háskóla Íslands, Rúnar Sigurðsson 
Kennslumálanefnd háskólaráðs, Guðrún Geirsdóttir  
Opinberir háskólar, Ása Björk Stefánsdóttir, Guðrún Geirsdóttir og Sigurður Jónsson 
Moodle-teymi, Gústav K. Gústavsson, Rúnar Sigurðsson og Bjarndís Fjóla Jónsdóttir  
Ritstuldarvarnir, samstarf allra íslenskra háskóla, Sigurður Jónsson 
Ugla, Rúnar Sigurðsson 
Úttektarnefnd Háskóla Íslands, Guðrún Geirsdóttir  
Viðmið um íslenskan hæfniramma, Menntamálaráðuneyti, Elva Björg Einarsdóttir 
Sameiginleg Bolognanefnd háskólastigsins, Guðrún Geirsdóttir
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Stefnumótun og framtíð 

Ný stefna Háskóla Íslands gefur Kennslumiðstöðvarfólki tilefni til bjartsýni á framtíðina. Þar er lögð 
áhersla á eflingu kennslu og kennslutengdra verkefna. Kennslumiðstöð skipar þar nokkurn sess og ber 
ábyrgð á málum er tengjast stefnunni beint.  

  

Stafsfólk Kennslumiðstöðvar á degi stjórnsýslunnar 2016 þar sem Stefna Háskóla Íslands  
2016-2021 var kynnt. Frá vinstri: Rúnar Sigurðsson, Anna Kristín Halldórsdóttir, Bjarndís  
Fjóla Jónsdóttir og Ása Björk Stefánsdóttir. Mynd EBE. 

Í kjölfar sjálfsmats Háskóla Íslands 2015 hefur Kennslumiðstöð fundað reglulega og skoðað hvar aðkomu 
hennar er óskað í framhaldi af sjálfsmatinu. Inn í þá fundi fléttast vinna er snýr að forgangsröðun í stefnu 
skólans 2016-2021 og hefur miðstöðin þannig skipulagt starf sitt og gert stóru málin sýnileg. Þau eru: 
Viðmið í kennslu, upptökur, kennsluþróun og fræðsla, sýnileiki miðstöðvarinnar, rannsóknir og 
matsverkefni og kortlagning misserisbundinna verkefna. 


