
Misserisþing Menntavísindasviðs

13.00-13.25   Skýrsla forseta – Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs

13.25-13.35   Umræður

13.35-13.50   Kennsluhættir í háskóla framtíðar –Tryggvi Thayer, kennsluþróunarstjóri 

Menntavísindasviðs

13.50-14.10   Kaffihlé

14.10-14.55   Vinnusmiðjur í Hamri

15.00-16.00   Samfélagsleg áhrif háskóla – Pallborð

Hvernig getur Háskóli Íslands stutt við samfélagslega virkni starfsfólks?

– Daði Már Kristófersson, forseti Félagsvísindasviðs 

16.00              Þingi slitið – Veitingar og tónlist í Skála

Þriðjudaginn 14. maí kl. 13-16 í Skriðu



Vorskýrsla 14. maí 2019

Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti 

Menntavísindasviðs HÍ
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Samstarf við Reykjavíkurborg
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• Samstarf um starfsþróun og 

nýsköpun í skóla- og 

frístundastarfi

• Samvinna um námskeiðshald, 

leiðsögn, ráðgjöf og rannsóknir

• Mikil tækifæri!



Heilsueflandi vinnustaður

Hvernig eflum við gott starfsumhverfi og styðjum við 

vellíðan starfsfólks?

• Vinnuaðstaða starfsfólks yfirfarin

• Vinnumenning og samskipti – aukin fræðsla fyrir stjórnendur

• Heilbrigði: Ávextir / vatnsvélar / jóga / hugleiðsla / göngutúrar

• Aðstaða til að teygja og slaka á (bókasafn)

• Samræming fjölskyldu og vinnu

Rafhjól
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NÝTT!



Upplýsingar, tækni og flæði

• Tækni styður við flæði upplýsinga og samstarf

• Office pakkinn felur í sér mikil tækifæri – ef til vill líka ógnir

- Nýtist til að boða fundi

- Dagbækur eru sýnilegar – er samstarfsfólk bókað á ákveðnum tíma eða ekki?

• Samvinna í Teams

• Hægt að útbúa spurningalista í Forms

• OneDrive til geymslu og samvinnu



• Námsstyrkir

• Launað starfsnám

– Miklar breytingar á vettvangsnámi á lokaári

– Um 70% kennaranema stefna á launað starfsnám

• Komdu að kenna – sameiginlegt kynningarátak háskóla

• Kynningarátak í gangi
Hnappur á heimasíðu 

ráðuneytis

Aðgerðir í menntamálum



Nám og kennsla 

Allir kennarar geta fengið 

aðstoðarmannastyrk hvert 

misseri frá 2019

Tryggvi Thayer, nýr 

kennsluþróunarstjóri

Bætt aðstaða til náms og 

hópavinnu

Nýtt námsumsjónarkerfi í 

vændum



Nýnemar, móttaka og stuðningur

• Uppbrot, hópefli, smiðjur og kennsla

• Undirbúningur í höndum starfsfólks og nemendafélaga MVS

• Markmið að efla helgun að námi og vinna gegn brotthvarfi
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NÝTT! Nýnemavika 26. til 30. ágúst



Meistara- og doktorsnám

• Norrænt samstarf um doktorsskóla í deiglunni

• Fjölgun doktorsstyrkja við HÍ og hærri styrkupphæð

• Verði frumvarp að lögum verður boðið upp á „kenndan 

master“ í kennaranámi

• Upplýsingagátt um meistaraverkefni

• Skilgreining á rannsóknaráætlun (5 eininga / 10 eininga)

• Leiðbeiningar og fræðsla fyrir leiðbeinendur lokaverkefna



• Áætlun 2019

• Aldarafmælissjóður 40 milljónir (2018)

• Deililíkan: Fjöldi nemenda og rannsóknarvirkni

• Ný mönnunaráætlun og strategísk úthlutun

Fjármál
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Fjárveiting 2019

Menntavísindasvið Samtals

Fjárveiting til kennslu 1.287.597

Fjárveiting til rannsókna 314.332

Sértækur stuðningur 125.150

Trygging 192.932

Fjárveiting samtals 1.920.011

Húsnæðiskostnaður 200.111

Fjárveiting - húsnæðiskostnaður 2019 1.719.901



Sundurliðun vegna rannsókna
Rannsóknir Samtals

Brautskráðir meistarar 135

Brautskráðir doktorar 6

Rannsóknastig sem gefa 45 3.078

Innlendir styrkir úr samkeppnissjóðum 61.856 þús.kr.

Erlendir styrkir úr samkeppnissjóðum 21.372 þús.kr.

Aðrir styrkir 46.773

Brautskráðir meistarar 800 þús.kr.

Brautskráðir doktorar 4.000 þús.kr.

Rannsóknastig sem gefa 45 45 þús.kr.

Innlendir styrkir úr samkeppnissjóðum 35,0% af styrk

Erlendir styrkir úr samkeppnissjóðum 60,0% af styrk

Aðrir styrkir 20,0% af styrk

Fjárveiting til rannsókna 314.332



Rannsóknir og starfsþróun

• Áfram öflug sókn í sjóði (23 umsóknir í erlenda sjóði / 21 

umsókn í Rannís (19% jákvætt)

• Allir starfsmenn eiga rétt á 20 tímum í aðstoð

• Mikill vöxtur í starfsþróun
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Framkvæmd
• Tölvupóstur sendur á netfang allra starfsmanna MVS í >49% starfi.

• Tímabil: 24. apríl – 6. maí 2019.

• 173 póstar, 123 innsend svör (3 ógild). Svarhlutfall: 69,4%.

Akademískir starfsmenn Starfsmenn stoðþjónustu

 Fjöldi 

Kennsluskrifstofu 10 

Menntavísindastofnun 8 

Sviðsskrifstofu 7 

Önnur svið 10 

Alls 35 

 

 Fjöldi 

Deild faggreinakennslu 30 

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda 15 

Deild kennslu- og menntunarfræði 19 

Deild menntunar og margbreytileika 21 

Alls 85 

 



Samvinna milli

deilda



Fjöldi ferða á aðalsvæði HÍ
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Fjöldi þeirra sem sækja aðalsvæði HÍ …
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Samvinna MVS við 

önnur fræðasvið HÍ



Ágóði flutnings á aðalsvæði HÍ



Á döfinni
• Mat á deildaskiptingu samvinna milli deilda

• Handbók um meistaranám / málþing 29. maí

• Mótun stefnu og verkferla um vettvangsnám

• Ritverið tengist ritveri Hugvísindasviðs

• Efld samvinna doktorsskóla og Menntavísindastofnunar

• Fræðsluáætlun fyrir sviðið (hagnýt námskeið)
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Vorferð 23. maí í Viðey! 



Háskólakennsla fyrir framtíðina

Misserisþing MVS

Vor, 2019

Tryggvi Thayer, Ph.D.

Kennsluþróunarstjóri MVS



Kennsluþróunarstjóri MVS

• Fylgjast með stöðu á sviðinu:
– Nemendur

– Kennarar

• Fræðsla á sviðinu:
– Fræðslufundir

– Námskeiðshald

– Starfsþróun (starfssamfélag kennara á sviðinu – í raunheimum og
netheimum)

• Ráðgjöf & stuðningur við kennara



Staðan í dag

• Kennsluþróun:
– Kennsluþróunarstjórar á öllum sviðum í miklu samstarfi.

• Kennsluþróunarsjóður:
– MVS með 3 styrkt verkefni í ár í A hluta.

– Niðurstöður væntanlegar um nýju leið, kennsluafsláttur til kennsluþróunar.

• Endurnýjun tækni:
– Inspera rafrænt námsmatskerfi (https://hi.inspera.com/)

– Nýtt námskeiðskerfi (í ferli)

– Aukin þjónusta við kennara

• Starfsþróun kennara
– Inngangur að háskólakennslufræði (10 e. námskeið)

– Kennslufræði háskóla (30 e. diplómanám)

– Námskeið tengd innleiðingu nýrrar tækni

https://hi.inspera.com/


Framtíðin: Samtal sem við þurfum að eiga

Framtíðin er ekki eitthvað sem kemur fyrir okkur 

heldur eitthvað sem við sköpum og mótum

með okkar athöfnum og ákvörðunum hverju 

sinni.

Tryggvi Thayer & ýmsir aðrir



5 greinanlegar bylgjur í tækniþróun

1. Skil milli þess raunverulega og stafræna að verða óljós (Sýndar- & gagnaukinn 
veruleiki/virtual & augmented reality)

2. Gríðarlegt magn gagna (Gagnagnótt/big data)

3. Allt að verða stafrænt (Afefnisvæðing/dematerialization)

4. Vélar sem beita gagnrýninni hugsun (Gervigreind/artificial intelligence)

5. Allsvegar samþætt tækni (Íklæðanleg & ígræðanleg tækni/wearables & implants)

Samfélagið og umhverfið sem okkar

nemendur munu starfa í mótast af þessu!



The future is already here.

It’s just not very evenly distributed.

Flúttar okkar framtíð við framtíð nemenda og hagsmunaaðila?

William Gibson



Kerfislegt þrýsti- og aðhaldsafl breytinga

Tækni

SamfélagUmhverfi

Aðstæður

Breytingaröfl
togast á



Áskoranir fyrir MVS

• Tæknileg innviði – eru þau nógu öflug til að takast á við þarfir framtíðarinnar?

• Okkar framtíðarsýn – fyrir MVS, fyrir starfsvettvanga nemenda, fyrir samfélagið...

• Kennslufræði framtíðarinnar – Skapandi nám, andrógógía, heutógógía,...

• Námsumhverfið – Stafrænt & staðbundið (ef hægt er að greina þar á milli), opið inn á 

við og út á við.

• Gervigreind (höfum nokkuð svigrúm hér)???

• ... 



Að vinna með framtíðinni

Núið

Reactive:
Horft á núið frá
sjónarhorni fortíðar

Proactive:
Horft úr núinu 
til framtíðar

Liðin tíð:
Staðreyndir, 
saga, veruleiki

Framtíð:
Tilraunir, möguleikar, 
nýjungar



Vinnusmiðjur
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