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Greinargerð með tillögum um breytingar á matskerfi opinberra 

háskóla 
 

Inngangur 

Hinn 1. desember 2020 gerðu 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 samkomulag um umhverfi 

matskerfis opinberu háskólanna. Samkvæmt samkomulaginu skipar verkefnisstjórn 

Samstarfsnets opinberu háskólanna stjórn matskerfisins. 

 

Hinn 16. febrúar 2021 skipaði verkefnisstjórnin sex manna stjórn matskerfis opinberra háskóla 

til þriggja ára og er hún þannig skipuð: 

 

• Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda, formaður (HÍ) 

• Ása L. Aradóttir, prófessor (opinberir háskólar utan HÍ) 

• Guðmundur Freyr Úlfarsson, prófessor (HÍ) 

• Guðmundur Hálfdanarson, prófessor (HÍ) 

• Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir, sérfræðingur (fulltrúi fjármála- og 

efnahagsráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis) 

• Þórólfur Matthíasson, prófessor (fulltrúi kjarafélaga) 

 

Starfsmenn stjórnarinnar eru Halldór Jónsson, sviðsstjóri vísinda- og nýsköpunarsviðs, og 

Brynja Dís Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri á vísinda- og nýsköpunarsviði. 

 

Samkvæmt skipunarbréfinu annast stjórnin ýmis reglubundin verkefni í tengslum við mat á 

störfum háskólafólks, en er auk þess falið að endurskoða matskerfið í heild sinni. Fyrstu tillögur 

skulu, samkvæmt erindisbréfinu, liggja fyrir eigi síðar en 1. júlí 2021 og miðað er við að 

tillögurnar verði til umfjöllunar á haustmisseri í opinberu háskólunum og hjá öðrum 

umsagnaraðilum og að þessari heildarendurskoðun verði að fullu lokið fyrir 1. desember 2021. 

 

Almenn sjónarmið í tengslum við endurskoðun 

Endurskoðun þessi tekur til matskerfis opinberra háskóla en ekki til þess hvernig niðurstöður 

mats eru notaðar í ólíkum tekjuskiptingar- og hvatakerfum opinberu háskólanna. Þannig er ekki 

tekin afstaða til þess hvernig matsþættir hafa áhrif á röðun háskólakennara í launakerfi hins 

opinbera, hvernig matsþættir hafa áhrif á framgang háskólakennara milli starfsheita, úthlutun 

úr sjóðum á borð við vinnumatssjóði, tilfærslu starfsþátta eða skiptingu fjárveitinga milli 

fræðasviða opinberu háskólanna, svo dæmi séu nefnd. 

 

Við endurskoðunina var lögð áhersla á að matskerfið endurspegli þá áherslu að störf 

háskólafólks verði metin á fjölbreyttan hátt og að tekið sé tillit til mismunandi birtingarhefða 

fræðasviða. Þetta er í samræmi við stefnu HÍ og aðrir háskólar og rannsóknastofnanir sem nýta 

matskerfið hafa tekið undir þessi sjónarmið á vettvangi Samtarfsnets opinberu háskólanna. 

 



Við endurskoðunina var sérstaklega leitast við að auka gagnsæi matsreglnanna og sanngirni 

matsins. Lögð var áhersla á að skýra betur hvað ræður mati þegar um matsbil er að ræða í 

kerfinu. Þetta er gert til að starfsmenn geti betur áttað sig á forsendum matsins.  

 

Stjórn matskerfisins hefur leitað til vísindanefndar HÍ, kennslumálanefndar HÍ auk 

sambærilegra aðila innan annarra opinberra háskóla. Þá hefur sérstaklega verið leitað aðstoðar 

frá sérfræðingum í mati á bókum, gæðum kennslu, hugbúnaði og hugverkum. 

 

Við endurskoðunina var þess gætt að heildaráhrif þeirra breytinga sem tillögurnar fela í sér valdi 

eins lítilli „verðbólgu“ í hvatakerfunum og unnt er. Stjórn matskerfisins hefur gróflega metið 

áhrifin af breytingunum og eru þau talin óveruleg. Þó má geta þess að mat á áhrifum tillagnanna 

bendir til þess að stigum fyrir kennslu muni fjölga lítillega, en það er í samræmi við ábendingar 

í alþjóðlegri úttekt á kerfinu og áherslur opinberu háskólanna um að auka vægi kennslu í matinu. 

 

Gildistaka og afturvirkni 

Lagt er til að nýtt matskerfi taki gildi 1. janúar 2022. Kerfið verður samkvæmt því notað við 

mat á ritverkum og störfum þess árs. Mat ársins 2022 kemur til framkvæmda í febrúar 2023. 

 

Árið 2009 voru gerðar umfangsmiklar breytingar á matskerfinu sem höfðu m.a. í för með sér 

að mat á ritverkum breyttist nokkuð vegna aukinna krafna um vísindalegt vinnulag útgáfuaðila. 

Þannig var mat á ýmsum tímaritum og útgáfuaðilum lækkað, þar sem vinnulag við t.d. ritrýni 

þótti ekki fullnægja kröfum þess tíma. Til að sýna sanngirni var heimilt að nota eldra matskerfi 

við grunnmat á nýju akademísku starfsfólki. Þetta hefur þótt flókið í framkvæmd og jafnframt 

er snúið fyrir nýja starfsmenn að átta sig á hvaða reglur um mat gilda afturvirkt á hverjum tíma. 

 

Í ljósi þess að nú er ekki um neinar eðlisbreytingar á mati á ritverkum eða störfum að ræða og 

til að einfalda og auka gagnsæi í grunnmati er lagt til að ritverk og störf nýs akademísks 

starfsfólks sem hefur störf frá og með 1. janúar 2022 verði metin á grundvelli þessa nýja 

matskerfis eingöngu. 

 

 

Helstu breytingatillögur og skýringar 

 

A hluti – Rannsóknir   
 

Ekki eru lagðar til breytingar á ákvæðum um fjölhöfundareglu, endurmat á eldri verkum og 

sérstöku mati. Lagt er til að finnska mats- og flokkunarkerfið, sem þróað hefur verið af 

Samtökum finnskra vísindafélaga (TSV), verði notað í tengslum við flokkun forlaga og tímarita 

í meira mæli en verið hefur. Fjallað er nánar um það í tillögu að nýju matskerfi. 

 

Lokaritgerðir (A1) 

Hingað til hafa lokaritgerðir til meistara- eða kandídatsprófs verið metnar til 15 rannsóknastiga. 

Lagt er til að það ákvæði verði fellt brott en að doktorsritgerðir verði áfram metnar til 30 stiga. 

Mat á meistara- og kandídatsritgerðum hefur einkum gagnast umsækjendum um ný störf við 

opinberu háskólanna. Í ljósi þess að nú eru langflestir umsækjendur með doktorspróf og að 

enginn getur sótt um slíkt starf án meistara- eða kandídatsprófs, þykir rétt að fella þetta gamla 

ákvæði brott úr reglunum. 

 



Mat á bókarverkum (A2 og A3) 

Í núgildandi matskerfi eru bækur metnar í fjórum flokkum. Hver flokkur hefur 25 stiga svigrúm 

og eru að hámarki gefin 100 stig fyrir bækur. Lagt er til að þetta verði einfaldað, þannig að efsti 

flokkurinn gefi 80 stig, sá næsti 60 og þriðji 40 stig. Neðsti flokkurinn er áfram 0-25 stig. Byggt 

á greiningu á mati á bókarverkum undangengin ár, sem gerð var í samráði við sérfræðinga, telur 

stjórnin að þessi breyting skili sanngjarnari niðurstöðu en eldri reglur og sé til þess fallin að 

auka gagnsæi í mati. Tillagan felur jafnframt í sér að undir sérstökum kringumstæðum geti 

framúrskarandi íslensk bókarverk verið metin til 60 stiga eða til jafns við framúrskarandi 

bókverk sem gefin eru út á alþjóðlegum vettvangi. 

 

Áfram er gerð krafa um að framúrskarandi bókarverk séu gefin út af virtustu bókaforlögum 

heims. Við flokkun á bókaforlögum er nú stuðst við finnska mat- og flokkunarkerfið og er listi 

yfir þau forlög sem raðast í þennan flokk uppfærður reglulega. 

 

Mat á bókarköflum er að mestu óbreytt samkvæmt tillögunni. Þó er undirstrikað að samanlagt 

mat bókarkafla sama höfundar í sama ritverki getur ekki veitt fleiri stig en hámarksmat 

bókarverks í viðkomandi flokki (A2.1 til A2.4). 

 

Tímaritsgreinar (A4) 

Greinar í vísindatímaritum eru metnar í fjórum flokkum og hafa alþjóðlegu gagnagrunnarnir 

Scopus og Web of Science (WoS) auk nokkurra norrænna gagnagrunna verið notaðir við matið. 

Gerð er tillaga um að auk Scopus og WoS verði finnski matslistinn notaður við þessa flokkun 

en ekki aðrir norrænir listar. Ástæða þess er að finnski listinn virðist standa á traustari grunni 

en hinir norrænu grunnarnir og er uppfærður reglulega. Norrænu þjóðirnar reiða sig í auknum 

mæli á finnska listann. Forsendur finnska matsins eru skýrðar í tillögunni. 

 

Þá er lagt til að stjórn matskerfisins annist flokkun tímarita sem ekki eru skráð í framangreinda 

gagnagrunna og þá einkum íslenskra tímarita. Stjórnin mun afla upplýsinga um vinnubrögð 

tímaritanna í tengslum við ritrýni og faglegt mat á birtu efni. Matið verður byggt á 

sambærilegum forsendum og liggja til grundvallar finnska matsins. Þessar matsforsendur eru 

nánar skýrðar í viðauka I við matskerfið. Rétt er að geta þess hér að til samræmis við forsendur 

flokkunarinnar er lagt til að greinar í tímaritum í svokölluðu fordyri WoS verði metnar til 15 

stiga.  

 

Lagt er til að greinar sem birtast í svokölluðum „predatory“ eða „sjóræningjatímaritum“ verði 

ekki metnar til stiga. Í viðauka er að finna leiðbeiningar um einkenni slíkra tímarita og hvernig 

unnt er að varast þau. 

 

Heimilt hefur verið, samkvæmt sérstakri bókun fyrrverandi matskerfisnefndar, að meta 

tímaritsgreinar með 2% hæsta áhrifastuðulinn til viðbótarstiga. Samkvæmt heimildinni fékk 

hver höfundur 10 viðbótarstig og aðalhöfundur 20 viðbótarstig. Þetta fól í sér að ein 

tímaritsgrein með marga höfunda, sem starfa við opinberu háskólana, gat gefið af sér á annað 

eða jafnvel þriðja hundrað stiga. Lagt er til að þetta ákvæði verði fellt úr kerfinu, enda veldur 

það ójafnvægi á milli fræðasviða og veitir, undir framangreindum kringumstæðum, óeðlilega 

mörg stig fyrir einstök ritverk. 

 

 

 



Greinar í ráðstefnuritum (A5) 

Engar efnislegar breytingar eru lagðar til en listinn yfir ráðstefnurit í úrvalsflokki mun 

grundvallast á finnska matskerfinu og verður uppfærður reglulega. Jafnframt er ítrekað að 

ráðstefnurit sem vistuð eru eingöngu í opnum varðveislusöfnum falla ekki í þennan flokk. 

 

Fyrirlestrar og veggspjöld (A6) 

Engar breytingar. 

 

Fræðileg ritstjórn (A7) 

Lagt er til að meta megi til stiga starf undir- eða meðritstjóra, svo sem landsritstjóra eða ritstjórn 

tiltekinna efnisflokka. Einnig er lagt til að heimilt verði að meta ritstjórn bókaritraða. Þá er 

árlegt stigahámark fyrir ritstjórn bóka og tímarita samræmt, sem felur í sér að hámarksmat fyrir 

tímarit lækkar úr 18 í 15 stig á ári.  

 

Skýrslur, ritdómar og þýðingar (A8) 

Lagt er til að meta megi efnismiklar skýrslur til að hámarki fimm stiga í stað þriggja áður. Þetta 

er m.a. gert til samræmis við mat á skýrslum í D-hluta kerfisins. Rétt er að vekja athygli á því 

að skýrslur eru víkjandi birtingarform í háskólum, engu að síður eru iðulega dæmi um 

efnismiklar skýrslur með vísindalegum nýmælum sem samkvæmt tillögunni er þá unnt að meta 

til allt að fimm rannsóknastiga.  

 

Ekki eru lagðar til aðrar efnislegar breytingar en stigasvigrúm í einstökum undirflokkum er 

skýrt í því skyni að gera matið gagnsærra og fyrirsjáanlegra. 

 

Námsefnisgerð fyrir leik- grunn- og framhaldsskóla (A9) 

Engar efnislegar breytingar lagðar til. 

 

Nýsköpun og yfirfærsla þekkingar (A10) 

Lagðar eru til nokkrar breytingar í þessum kafla kerfisins, en þær eru: 

 

• Sprotafyrirtæki. Lagt er til að flokkurinn A10.1 um sprotafyrirtæki og yfirfærslu 

þekkingar verði alfarið fluttur yfir í þjónustu (D hluta matskerfisins), enda um 

hagnýtingu fremur en rannsóknir að ræða.  

• Þátttaka í hönnunar- og skipulagssamkeppni. Lagt er til að þátttaka í slíkum 

samkeppnum geti verið metin til allt að fimm stiga, undir liðnum A10.1.  

• Hugbúnaður. Þá er lagt til að mat á hugbúnaði verði breytt þannig að 

rannsóknahugbúnaður veði metinn í flokki A10.2 til rannsóknastiga en annar 

hugbúnaður verði metinn í þjónustuhluta sem „Vísindamiðlun á fagsviði starfsmanns“.  

• Einkaleyfi. Lagt er til að í stað þess að starfsmenn fái veitt 10 stig við birtingu einkaleyfis 

og fimm viðbótarstig við veitingu einkaleyfis, fái starfsmenn fimm stig við innlögn 

forgangsréttarumsóknar og 10 viðbótarstig við innlögn alþjóðlegar PCT 

einkaleyfisumsóknar eða landsbundinnar umsóknar. Með breytingunni er verið að færa 

hvatann framar í ferlinu. Ekki er gert ráð fyrir að umbunað verði sérstaklega fyrir 

veitingu einkaleyfis. Ástæðan er sú að það getur tekið allt að fimm ár að fá einkaleyfi 

veitt. Almennt er gert ráð fyrir því að á þessum tímapunkti hafi nytjaleyfissamningur 

verið gerður við sprotafyrirtæki, sem starfsmaður hefur stofnað til að vinna að 

hagnýtingu uppfinningar, eða starfandi fyrirtæki um að vinna að þróun og 

markaðssetningu tækninnar.   



• Nýsköpun í listum. Þessi matsflokkur er eingöngu fyrir kennara sem eru ráðnir til 

kennslu er lýtur að listsköpun og listaverkum. Lagt er til að gerð verði sú breyting að 

kennari sem t.d. er ráðinn til kennslu í myndlist geti ekki fengið stig vegna listsköpunar 

á öðrum sviðum, svo sem í tónlist. Þetta er gert til samræmis við það sem gildir um aðra 

akademíska starfsmenn, sem fá ekki rannsóknastig vegna listaverka enda ekki ráðnir til 

listsköpunar. Að öðru leyti eru ekki lagðar til breytingar í þessum flokki. 

 

Tilvitnanir (A11) 

Tilvitnanir háskólafólks eru taldar við ráðningu og starfsmaður getur sótt um endurtalningu  í 

tengslum við árlegt framtal starfa. Lagt er til að talning tilvitnana verði bundin við Scopus og 

WoS, þ.e. tilvitnanir sem ekki eru skráðar í þessa grunna verði ekki metnar. Þekkt er að mikill 

munur er á tilvitnanatíðni eftir fræðasviðum. Mest er veitt fyrir fyrstu tilvitnanirnar með 

stigbundinni skerðingu á rannsóknastigum eftir því sem tilvitnunum fjölgar. Þetta er gert í því 

skyni að jafna þennan mun á milli fræðasviða. Lagt er til að gengið verði enn lengra með 

viðbótarskerðingu þegar tilvitnanir eru orðnar 4000 eða fleiri. 

 

Styrkir úr samkeppnissjóðum (A12) 

Ekki eru lagðar til efnislegar breytingar á ákvæðum þessa kafla, en lagt er til að stig fyrir styrki 

teljist ekki með í grunnmati starfsmanna við ráðningu. Ástæða þess er að erfitt er að afla 

staðfestra upplýsinga um eldri styrki nýrra starfsmanna. 

 

 

B hluti – Kennsla 
 

Í þessum hluta eru lagðar til nokkrar breytingar sem einkum lúta að auknu gæðamati á kennslu 

og umbun fyrir nýsköpun í kennslu. 

 

Kennslureynsla (B1) 

Ekki eru lagðar til efnislegar breytingar á mati í þessum flokki. Mat á kennslutækninámskeiðum 

er flutt úr flokknum í flokk um nýsköpun í kennslu (B4). 

 

Kennslurit (B2) 

Ekki eru lagðar til efnislegar breytingar hér en framsetning er þó einfölduð með því að sameina 

tvo undirflokka kennslurita og skýra betur matsforsendur. 

 

Nýsköpun í kennslu (B4) 

Lagt er til að hámarksmat í þessum flokki verði fimm stig í stað 10 áður. Fram að þessu hafa 

hámarksstig í þessum flokki aðeins fengist fyrir stofnun nýrra námsleiða, en í ljósi þess að 

opinberu háskólarnir hafa lagt áherslu á það undanfarið að sporna við fjölgun námsleiða þótti 

stjórninni ekki rétt að verðlauna fyrir stofnun þeirra með sama hætti og áður.    

 

Lagt er til að teknir verði upp fimm nýir matsþættir sem allir tengjast gæðum og árangri í 

kennslu. Þetta eru árangursrík umsókn um kennsluafslátt til kennsluþróunar, inntaka í 

kennsluakademíu, mat alþjóðlegra sérfræðinga á kennsluferilsskrá og endurskipulagning og 

þróun námskeiða innan alþjóðlegra samstarfsneta eins og Aurora. Þess má geta að í kafla um 

stjórnun er jafnframt að finna nýja matsþætti sem lúta að stjórnun á sviði kennslumála. 

 

 



C hluti – Stjórnun  
 

Hér er lagt til að námsbrautarformennska verði metin til 10 stiga en ekki 5-10 stiga eins og nú 

er. Ástæða þess er að erfitt hefur reynst að afla samræmdra gagna um umfang námsbrauta. Þá 

er lagt til að deildarforsetastarfið verði metið í þremur flokkum (30, 40 og 50 stig) eftir veltu, 

fjölda starfsmanna og fjölda nemenda í deild. 

 

Þremur nýjum matsþáttum er samkvæmt tillögunni bætt við stjórnunarflokkinn, þ.e. starfi 

varadeildarforseta, starfi kennsluþróunarstjóra og setu valnefndum.  

 

 

D hluti – Þjónusta  
 

Í þessum flokki er almennt reynt að skýra betur matsforsendur, einkum þegar svigrúm er mikið 

á stigaskala. Þá er lagt til 20 stiga árlegt hámark á fræðsluefni fyrir almenning. Sá flokkur hefur 

jafnframt fengið nýtt heiti, „Vísindamiðlun á fagsviði starfsmanns“. Einn nýr undirflokkur 

bætist jafnframt við þennan flokk en það er „Vísindamiðlun sem hagnýtir aðferðir á sviði lista 

og tækni“. Hugbúnaði sem ekki uppfyllir skilyrði A10.2, þar á meðal í opnum aðgangi, var bætt 

við kaflann um vísindamiðlun. 

 

Flokkur D7 um sprotafyrirtæki og nytjaleyfissamninga er nú mun betur skilgreindur. Þar er þó 

að finna talsvert svigrúm í stigagjöf sem helgast af því að sprotafyrirtæki eða 

nytjaleyfissamningur er metinn annars vegar út frá áhrifum (e. impact) á innlendum og 

erlendum vettvangi og hins vegar út frá framlagi viðkomandi starfsmanns. Heimilt er að sækja 

um endurmat á yfirfærslunni þegar áhrif hennar aukast, en sett er þak á heildarstigafjölda. Rétt 

er að geta þess að starfsmaður Hugverkanefndar HÍ og LSH tekur þátt í árlegu mati á hugverkum 

en á vettvangi nefndarinnar er að finna allar helstu upplýsingar um þekkingaryfirfærslu af þessu 

tagi. 


