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Inngangur 

Frá árinu 2015 hefur staðið yfir heildarúttekt á Matskerfi opinberra háskóla, sem m.a. hefur falið í sér 

sjálfsmat, ytri úttekt erlendra sérfræðinga og könnun á afstöðu háskólafólks til mögulegra breytinga á 

kerfinu og svokölluðu hvatakerfi, sem byggist á árangri samkvæmt matskerfinu. Fyrir liggur að 

vísindanefnd opinberra háskóla leggur til að ekki verði gerðar verulegar breytingar á Matskerfi 

opinberra háskóla að sinni.  

Það er mat vísinda- og nýsköpunarsviðs að ráðast verði í fáeinar breytingar á kerfinu fyrir árslok 2018, 

sem kæmu til framkvæmda við mat á verkum sem birtast frá og með 2019. Um er að ræða 

nauðsynlegar breytingar sem einkum má rekja til ytri aðstæðna og þróunar. Lagt er til að eftirtaldar 

breytingar verði gerðar: 

1. Norrænir flokkunarlistar í stað ERIH flokkunarlistans 

Þegar núverandi matsrammi var samþykktur var tímaritum á ERIH listanum raðað í þrjá flokka. Fyrir 

fáeinum árum var horfið frá þessari flokkun og nú eru tímarit annað hvort á listanum eða ekki. Á 

norrænum vettvangi er umræða um framtíð þessa lista og er óljóst hver þróunin verður. Ekki er unnt 

að styðjast við ERIH listann í núverandi mynd. 

Mikil umræða hefur átt sér stað á norrænum vettvangi undanfarin ár um mat á ritverkum. Í Finnlandi, 

Noregi og Danmörku eru viðurkenndir matslistar sem vísinda- og nýsköpunarsvið og matsnefndir hafa 

stuðst við, m.a. í stað ERIH.  Í finnska og danska kerfinu eru þrír flokkar, en tveir í því norska. 

Lagt er til að matskerfinu verði breytt þannig að heimilt verði að nota þessa lista við mat á greinum í 

tímaritum. Greinar í efsta flokki fái ávallt 15 stig, en greinar í öðrum flokkum fái 10 stig. Að neðan eru 

tenglar í umrædd kerfi. 

Finnska kerfið er með þrjá flokka.  
1. Basic 2. Leading 3. Top.  
https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=en 
 
Norska kerfið er með tvo flokka 
1 lægri flokkur, 2 hærri flokkur 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside  
 
Danska kerfið er með þrjá flokka 
Level 1, level 2 og level 3.  
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-
forskningsindikator/BFI-lister  
 

2. „Predatory“ tímarit 

Ekkert ákvæði er að finna í matskerfinu sem tekur á svokölluðum „predatory“ tímaritum, en þeim hefur 

fjölgað mikið undanfarin ár. Þessi tímarit eru gjarnan sett á einskonar svarta lista og er Bealls listinn sá 

þekkasti, en hann var tekinn niður 2017. Til eru fleiri listar af þessu tagi eins og 

https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=en
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFI-lister


https://predatoryjournals.com/publishers/. Helstu einkenni þessari tímarita er að útgáfufyrirtækin eru 

oft með mörg tímarit á sama tíma og mikil skörun er á milli ritstjórna þeirra. Oft er líka erfitt að nálgast 

upplýsingar um ritstjórnina. Það er mjög einfalt að senda inn greinar í tímaritin, birtingargjöldin eru lág 

og afgreiðslutími er stuttur. Tiltekinn er áhrifastuðull þegar tímarit hefur engan eða áhrifastuðull er 

gefinn upp á óþekktum/óvönduðum kvörðum. Þessi tímarit eru oftar en ekki þverfræðileg og með 

alþjóðleg heiti.  

Lagt er til að greinar sem birtar eru í slíkum tímaritum verði metnar í neðsta flokki tímarita til 5 stiga. 

Metið verður hverju sinni hvort tiltekin tímarit séu „predatory“ tímarit á grundvelli þekktra 

flokkunarlista og einkenna þeirra. 

 

3. Kaflar í handbókum eða alfræðiritum 

Í matskerfinu er ekki tekið á því hvernig skuli meta kafla í handbókum og alfræðiritum sem hefur fjölgað 

undanfarin ár. Mörg þessara rita eru gefin út af virtum útgefendum en vafi leikur gjarnan á hversu mikil 

ritrýning á sér stað. Í mati á verkum ársins 2013 kom eitt slíkt verk til mats og var kafli í því metinn til 5 

stiga í flokki A3.4. Þessari niðurstöðu var vísað til áfrýjunarnefndar og var það niðurstaða hennar að 

hækka matið í 20 stig enda var bókin gefin út af Oxford University Press. Með öðrum orðum var kaflinn 

metinn til 20 stiga vegna þess hversu virt forlagið er þó ljóst megi vera að ekki er um vísindaskrif að 

ræða og líklegast ekki um neina ritrýningu að ræða. 

Í framhaldinu sendi áfrýjunarnefndin bréf til vísinda- og nýsköpunarsviðs, þar sem fram kemur að 

„Nefndin vilji benda á að æskilegt er að fram komi í matsreglum hvernig meta skuli kafla í handbókum 

og alfræðiritum“ 

Lagt er til að tekinn verði upp nýr flokkur fyrir framangreind rit og þau metin á 0-10 stig. 

 

4. Tímaritakönnun 

Vegna endurskoðunarferlisins hefur ekki verið ráðist í tímaritakönnun í samræmi við ákvæði í viðauka 

I í Matskerfi opinberra háskóla síðan 2014. Flokkun á grundvelli könnunar gildir í þrjú ár. Lagt er til að 

ráðist verði í nýja tímaritakönnun sem fyrst og henni lokið fyrir árslok 2018. Niðurstaða hennar gildi 

fyrir árin 2019, 2020 og 2021. Jafnframt er lagt til að áfram verði miðað við að ekkert tímarit raðist 

hærra en í flokk A.4.3 (10 stiga flokkur) nema það sé skráð í alþjóðlegan gagnagrunn um gæði tímarita 

sem Matskerfið styðst við að öðru leyti. Ef VOH fellst á framangreind sjónarmið um röðun tímarita er 

ljóst að skipan fimm viðbótarfulltrúa í nefndina er óþörf þrátt fyrir ákvæði um skipan hópsins í viðauka 

I. 

 

5. Fordyri WoS 

Svokallað fordyri (e. emerging sources citation index) Web of Science er einn af gagnagrunnum 

Clarivate um gæði tímarita. Þær kröfur sem gerðar eru til tímarita í fordyrinu eru mun minni en þær 

kröfur sem gerðar eru til tímarita í hefðbundnum hluta WoS gagnagrunnsins.  

Lagt er til að tímarit sem skráð eru í fordyri WoS raðist ekki hærra en í flokk A.4.3 (10 stig) nema það 

sé skráð í annan erlendan gagnagrunn um gæði tímarita sem Matskerfið styðst við.  

 

https://predatoryjournals.com/publishers/

