
Greinargerð með endurskoðaðri tillögu um breytingar á matskerfi opinberra 

háskóla í kjölfar umsagna og ábendinga 

10. desember 2021 

 

Verkefnisstjórn samstarfsnets opinberra háskóla fól stjórn matskerfis opinberra háskóla hinn 16. 

febrúar sl. að endurskoða matskerfið miðað við tilteknar forsendur sem raktar eru í greinargerð frá 30. 

september sl. Hinn 27. september kynnti stjórnin tillögu sína að endurskoðun fyrir verkefnisstjórn 

samstarfsnetsins. Verkefnisstjórnin fól stjórn matskerfisins í kjölfarið að kynna tillöguna akademískum 

starfsmönnum opinberu háskólanna og óska eftir athugasemdum og ábendingum frá þeim.  

Alls bárust 49 athugasemdir, flestar í gegnum sérstaka umsagnargátt sem opnuð var fyrir allt starfsfólk 

opinberu háskólanna. Í samræmi við samkomulag sem Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn 

á Hólum, Landbúnaðarháskóli Íslands, mennta- og menningarmálaráðuneytið, fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, Félag prófessora við ríkisháskóla, Félag háskólakennara við Háskóla Íslands og 

Félag háskólakennara við Háskólann á Akureyri gerðu hinn 1. desember 2020 um umhverfi matskerfis 

opinberu háskólanna, var sérstaklega óskað eftir formlegri umsögn frá framangreindum aðilum. 

 

Viðbrögð í kjölfar umsagna 

Ein meginforsenda endurskoðunarinnar var að gera matskerfið einfaldara og skýrara með því að 

minnka spönn og bil á einstökum matskvörðum, auk þess að skýra betur matsforsendur. Í allmörgum 

umsögnum kemur fram ánægja með þær breytingar sem ganga í þessa átt. Einhverjir vildu þó ganga 

lengra og var reynt að verða við því eins og kostur var. 

Minnt er á að endurskoðunin tók til matskerfis opinberra háskóla en ekki til mismunandi hvatakerfa 

opinberu háskólanna eða tengsla matskerfis og kjarasamninga. Nokkrar athugasemdir snúa að 

skiptingu fjármuna milli starfseininga einstakra háskóla en það viðfangsefni er ekki á verksviði stjórnar 

matskerfisins. 

Helstu athugasemdir snúa að fjölhöfundareglunni, mati á meistara- og kandídatsritgerðum, stigafjölda 

fyrir tímaritsgreinar með 20% hæsta áhrifastuðulinn, mati á stjórnun í deildum og loks gildistöku nýs 

kerfis.  

Fjölhöfundaregla 

Nokkrir umsagnaraðilar gerðu athugasemdir við svokallaða fjölhöfundareglu matskerfisins sem notuð 

er til að deila stigum á milli höfunda þegar um fjölhöfundaefni er að ræða. Fram komu nokkrar 

hugmyndir um breytingar á reglunni, þ. á m. að aðalhöfundur fái fleiri stig en aðrir höfundar, að 

nemendur teljist ekki með þegar deilt er með fjölda höfunda, að fjölga greinum sem fá svokölluð 

viðbótarstig og loks ýmsar hugmyndir um breytingar á forsendum deilingarinnar í því skyni að fjölga 

stigum. Núverandi útgáfa fjölhöfundareglunnar er frá árinu 2009 en þá var gerð sú breyting að veita 

viðbótarstig fyrir allt að tvær greinar höfunda, sem fjölgaði stigum nokkuð fyrir fjölhöfundaefni. 

Stjórn matskerfisins telur ekki tilefni til breytinga á fjölhöfundareglunni að sinni. Þær hugmyndir um 

breytingar sem fram hafa komið togast á ýmsan hátt á, geta verið torveldar í útfærslu og leiða ekki 

endilega til aukins réttlætis, einkum sú hugmynd að fjölga stigum aðalhöfundar. Í mörgum tilvikum er 

erfitt að fullyrða hver er aðalhöfundur ritverks þar sem hefðir og venjur um hvernig aðalhöfundur er 

auðkenndur í prentuðu verki eru breytilegar eftir fræðasviðum og undirsviðum fræðasviða. Þá gæti 



myndast hvati til þess að vera viðurkenndur sem aðalhöfundur sem gæti leitt til ójafnræðis og 

togstreitu. Nú þegar eru tilvik þar sem höfundar deila um hlutdeild sína í fjölhöfundaverkum og gæti 

fjölgun stiga aðalhöfundar orðið frekari hvati að slíkum deilum. Með jafnari stigagjöf geta allir 

starfsmenn tekið þátt í greinaskrifum sem aðal- eða meðhöfundur án þess að stigamat hafi áhrif á 

annað en að hvetja til samstarfs um ritun vísindagreina.   

Meistara-, kandídatsritgerðir og doktorsritgerðir 

Í samræmi við fjölmargar ábendingar er ákveðið að fella ekki brott mat á meistara- og 

kandídatsritgerðum úr matskerfinu. Fallist er á þau rök að slíkt kunni að koma niður á nýju starfsfólki, 

einkum í tengslum við grunnmat.   

Ábendingar voru um að breyta mati á doktorsritgerðum og sér í lagi að gera greinarmun á ritgerðum 

byggðum á vísindagreinum og heildstæðum ritgerðum, þ.e. mónógrafíum. Meðal annars var bent á að 

stigagjöf fyrir doktorsritgerðir geti falið í sér mismunun þar sem allt efni sem birt er úr 

doktorsritgerðum er jafnframt metið til stiga. Þannig fáist mögulega fleiri stig í heildina fyrir 

greinaritgerðir en fyrir heildstæðar ritgerðir. Við nánari skoðun virðist þetta ekki einhlítt. Ekki næst 

alltaf að birta greinar sem eru uppistaða í doktorsritgerð og algengt er að efni úr heildstæðum 

ritgerðum birtist einnig á öðrum vettvangi, t.d. í vísindatímaritum, bókarköflum eða bókum. Stjórn 

matskerfisins leggur því ekki til breytingu á mati doktorsritgerða. 

Mat á tímaritum í úrvalsflokki 

Stjórn matskerfisins skoðaði ítarlega að hækka mat á greinum með 20% hæsta áhrifastuðulinn (A4.1) í 

samræmi við athugasemdir og ábendingar. Um 32% vísindagreina opinberu háskólanna falla í þennan 

flokk. Hækkun á mati á þessum greinum myndi því óhjákvæmilega valda verðbólgu í kerfinu sem reynt 

hefur verið að halda í skefjum í öllu endurskoðunarferlinu. Af þessum sökum er lagt til að mat á greinum 

í A4.1 verði óbreytt. 

Á hinn bóginn hefur ítrekað verið bent á að þessi flokkur tímarita með háan áhrifastuðul feli í sér 

ójafnræði á milli fræðasviða háskólanna þar sem ekki er notaður áhrifastuðull við röðun virtra 

vísindarita á öllum sviðum. Vísindafólk hefur því ekki átt sömu möguleika á að fá framlag sitt metið í 

þessum flokki. Til að bregðast við þessu er nú lagt til að framteljendur geti með rökstuðningi óskað eftir 

því að greinar þeirra í sérlega virtum vísindatímaritum verði metin í þessum flokki.  

Mat á starfi deildarforseta 

Ábendingar voru um mat á stjórnun deilda og námsbrauta. Við yfirferð þeirra athugasemda er það 

niðurstaða stjórnar matskerfisins að eðlilegt sé að deildarforsetar/deildarformenn og 

námsbrautarformenn fái sama fjölda stiga óháð stærð deilda og námsbrauta. Er það til samræmis við 

fjölda stiga fyrir önnur stjórnsýsluverkefni s.s. störf fræðasviðsforseta, aðstoðarrektora og rektora en 

mat á þessum störfum tekur ekki mið af stærð stjórnsýslueiningarinnar heldur þeirri ábyrgð sem fylgir 

starfinu. Nú er lagt til að deildarforsetar allra háskóladeilda fái 40 stig óháð fjölda nemenda og veltu 

eða stærð deildanna í stað 25-50 áður. Minnt er á að kennsluafsláttur deildarforseta/deildarformanna 

og námsbrautarformanna tekur mið af stærð eininganna.  

Loks voru ábendingar um vanmat á setu í nefndum á vegum deilda. Stjórn matskerfis leggur þó ekki til 

breytingar í þá veru. Stjórnkerfi deilda eru ekki að öllu leyti sambærileg og því er torvelt að nota 

samræmt mati fyrir slíka stjórnun. Auk þess má líta svo á að þessi stjórnunarstörf séu hluti af 

stjórnunarskyldu hvers akademísks starfsmanns, sem jafnframt fær í sumum tilvikum sérstaka umbun 

fyrir þessi störf, s.s. þóknun eða kennsluafslátt. 



Gildistaka 

Samkvæmt venju er fyrirhugað að nýtt matskerfi taki gildi 1. janúar 2022 og komi til framkvæmda við 

framtal starfa í byrjun febrúar 2023. Nokkrir umsagnaraðilar bentu á að þetta kunni að vera fullbratt 

þar sem höfundar séu jafnvel nú þegar búnir að semja við tiltekin forlög um birtingar á árinu 2022. 

Þessar ábendingar eru vissulega réttar en ekki þykir þó tilefni til að fresta gildistöku kerfisins í heild um 

eitt ár eins og einhverjir hafa óskað eftir. Á hinn bóginn hefur verið ákveðið að framteljendur geti óskað 

eftir að ritverk birt 2022-2023 verði metin í samræmi við flokkun forlaga eða eftir atvikum tímarita sem 

í gildi var á þeim tíma sem staðfest ákvörðun um birtingu var tekin. 

Mat á greinum í íslenskum vísindatímaritum 

Flokkun tímarita utan gagnagrunna, þ. á m. íslenskra tímarita, er nú á ábyrgð stjórnar matskerfisins, 

sbr. kafla A4 í matskerfi. Ákveðið hefur verið að flokkun íslenskra tímarita verði óbreytt að sinni en 

tímaritin geta nú óskað eftir endurskoðun á flokkun sinni ef tilefni er til. Flokkunin grundvallast á 

forsendum sem eru skýrðar í viðauka I, Um flokkun tímarita utan alþjóðlegra gagnagrunna. 

Nokkur önnur atriði 

Ekki þótti tilefni til að opna fyrir mat ritrýni til stiga þrátt fyrir ábendingar þar um. Þetta var ákveðið í 

ljósi þess að ritrýni er alla jafna nafnlaus og óbirt og framlagið mismunandi, allt frá málsgrein upp í 

greinargerð.  

Ábendingar komu fram um að fjölga þyrfti stigum í mati fyrir setu í ritstjórnum tímarita. Þetta mál var 

rætt ítarlega í stjórninni og er niðurstaðan að standa við fyrri tillögu. Ef aðili í ritstjórn telur að störf sín 

hafi verið óvenju umfangsmikil er unnt að sækja um viðbótarstig í gegnum svokallað sérstakt mat.  

Fáeinar ábendingar bárust um að umbuna þyrfti sérstaklega fyrir birtingar í tímaritum í opnum 

aðgangi. Tímarit í opnum aðgangi eru misjöfn að gæðum og á meðal þeirra er því miður enn að finna 

tímarit sem virðast gera litlar vísindalegar kröfur. Því þótti ekki ástæða til að umbuna sérstaklega fyrir 

greinar í slíkum tímaritum að sinni. 

Í flokknum nýsköpun og yfirfærsla þekkingar hefur verið undirstrikað enn frekar að samfélagsleg 

nýsköpun fellur undir þann flokk. Þá hefur matsflokkurinn sálfræðipróf verið útvíkkaður og kallast nú 

Sálfræðipróf og sambærileg mælitæki.  

Í inngangi að matskerfinu er nú í fyrsta sinn vikið að grunnmati nýráðins starfsfólks og helstu 

forsendum þess. 

Loks voru gerðar ýmsar smávægilegar breytingar á texta matskerfisins, einkum í því skyni að skýra 

betur matsforsendur í kjölfar ábendinga umsagnaraðila. 

Meðfylgjandi er endurskoðuð tillaga með auðkenndum breytingum frá fyrri tillögu stjórnar 

matskerfisins. 

 

F.h. Stjórnar matskerfis opinberra háskóla, 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir,  

prófessor og aðstoðarrektor vísinda við HÍ 


