
Stefna lagadeildar í kennslumálum 
Lagadeild Háskólans í Reykjavík verði í fremstu röð á sviði lagakennslu og þekkt fyrir 
kennslufræðilega nálgun. Hæfir kennarar vinni af áhuga og metnaði að því markmiði náms og 
kennslu við lagadeild Háskólans í Reykjavík að veita nemendum góða fræðilega undirstöðu, 
þjálfa og hvetja nemendur til greinandi og gagnrýninnar hugsunar og vísindalegra 
vinnubragða í samræmi við innlend og erlend viðmið um kennslu og nám í lögfræði. 
 
Markmið kennslu 

• Tryggja góðan fræðilegan grunn 
• Kenna vinnubrögð og aðferðafræði 
• Þjálfa nemendur í rannsóknum og úrlausn raunhæfra viðfangsefna 
• Þjálfun til starfa á lögfræðisviði 
• Nemendur taki ábyrgð á eigin námi, m.a. með góðum undirbúningi og virkri þátttöku í 

öllum kennslustundum 
• Tryggi tengsl við atvinnulífið, m.a. með heimsóknum aðila úr atvinnulífinu, 

heimsóknum í fyrirtæki og stofnanir, raunhæfum dæmum og verkefnum tengd 
atvinnulífinu. 

 
Í samræmi við þessa stefnu lagadeildar og markmið kennslu leggur deildin áherslu á:  

• að skipulag námskeiða og námsefnis sé í samræmi við hæfniviðmið prófgráða og 
námskeiða  

• að kennarar séu meðvitaðir um fjölbreyttar kennsluaðferðir og nýti þær sem best 
eiga við hverju sinni 

• vandað og fjölbreytt námsmat með hliðsjón að hæfniviðmiðum 
• kennslufræðilegar leiðbeiningar og annan stuðning við kennara. 
 
 

 
Viðmið um kennsluhætti 
Kennarar bera fulla faglega ábyrgð á þeim námskeiðum sem þeir hafa umsjón með. Það er 
þeirra að velja þær leiðir sem þeir telja best til þess fallnar að ná hæfnimiðum námskeiðs. Til 
að styðja kennara í því að vinna að framgangi stefnu deildarinnar í kennslumálum setur 
lagadeild fram eftirfarandi viðmið um vandaða kennsluhætti. 
 
 
1. Skipulag námskeiða:  
1.1.  Innihald námskeiðs 
Kennsluáætlun fyrir námskeiðið skal liggja fyrir tveimur vikum fyrir upphaf námskeiðs á 
kennsluvef. Í henni skulu a.m.k. neðangreindar upplýsingar koma fram: 
 

• Hæfniviðmið námskeiðs 
• Almenn lýsing á viðfangsefnum námskeiðs  
• Tímasetning og efni kennslustunda 
• Námsefni 
• Ítarefni 
• Lýsing á tegund verkefna, tímasetningu og skiladagsetningar 
• Lýsing á fyrirkomulagi námsmats og vægi einstakra námsmatsþátta 



• Upplýsingar um fyrirkomulag prófa og leyfileg hjálpargögn (sjá reglugerð 
lagadeildar um hjálpargögn á prófum og Náms- og prófareglur) 

• Fyrir upphaf hverrar annar skulu kennarar hafa samráð um tímasetningar 
miðannarprófa og verkefna eins og kostur er. 

 
1.2. Tímafjöldi/vinnuframlag nemenda 
Viðmiðunarreglur ECTS einingakerfisins eru að hver ECTS eining samsvari 25-30 
vinnustundum nemenda. Lagadeild miðar við að að baki hverri ECTS einingu skuli 
kennslustundir, þ.m.t. umræðutímar, fyrir hvern nemanda vera u.þ.b. 7,5 í grunnnámi og 
u.þ.b. 5 í meistaranámi. Þó ber að hafa í huga nauðsyn þess að hafa sveigjanleika vegna 
mismunandi viðfangsefna og hæfniviðmiða námskeiða. 
 
 
1.3. Mismunandi áherslur í grunnnámi og meistaranámi 
Hvatt er til að í meistaranámi sé mikil áhersla lögð á eftirfarandi:  Umræðutíma, þátttöku 
nemenda, rannsóknartengda vinnu, þjálfun nemenda í ritun álitsgerða og ritgerða sem uppfylla 
strangar kröfur um vísindaleg vinnubrögð. 
 
2. Námsefni  
2.1. Gæði námsefnis 
Lögð skal áhersla á að námsefni sé greinargott og aðgengilegt fyrir nemendur. Upplýsingar 
um grunnnámsefni skulu liggja fyrir tveimur vikum fyrir upphaf annar. 
 
 
2.2. Lesefni 
Kennari þarf að gæta þess að eðlilegt samræmi sé á milli vinnuframlags og lesefnis með tilliti 
til ECTS eininga. Allt námsefni er til prófs nema annað sé tilgreint. 
 
2.3.Gerð kennsluefnis 
Lögð er sérstök áhersla á að kennarar fái rými til að vinna aðgengilegar kennslubækur og 
annað efni til notkunar í námskeiðum. 
 
3. Kennsluhættir: Umsjónarkennari hvers námskeiðs ákveður hvaða kennsluhættir henta 
best með hliðsjón af viðfangsefni, nemendafjölda og stigi náms. Neðangreindar 
viðmiðunarreglur um kennsluhætti eru hugsaðar sem nokkurs konar gátlisti fyrir kennara. 
 
3.1. Aðferðir 
Leitast við að nota fjölbreyttar aðferðir (sjá nánar á Kennsluaðferðarvefnum: 
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/kennsluadferdirnar.htm og einnig inn á 
Teaching Info á Esjunni). Í dæmaskyni má nefna eftirfarandi kennsluaðferðir: 
 

• Fyrirlestrar  
• Umræður 
• Raunhæf verkefni 
• Sjálfstæð rannsóknarverkefni 
• Hópvinna 
• Leiðsagnartímar 
• Vettvangsferðir og vettvangskannanir 
• Ritgerðir og skýrslur 



• Leitarverkefni (t.d. finna upplýsingar á netinu) 
• Leiðarbækur/námsdagbækur (portfolio)  
• Hlutverkaleikir (Réttur er settur). 

 
 
3.2. Tæki/tækni 
 

• Kennarar noti heimasíðu námskeiða (kennslukerfi – innra net), þ.e.a.s. stundatöflu, 
tilkynningar, umræðuþræðu, fyrirlestra og annað efni (sjá nánar í Gæðahandbók 
kennara HR). 

• Kennarar hvetji nemendur til að nota upplýsingatækni við gagnaöflun og hafi samstarf 
við starfsmenn bókasafns um heimildaöflun. 

 
3.3. Tengsl við nemendur 
 

• Mikilvægt er að nemendur hafi góðan aðgang að kennurum, t.d. með föstum 
viðtalstímum eða öðru skýru fyrirkomulagi. 
 

3.4. Stuðningur við kennara  
 

• Nýir kennarar hafi tengilið (fastráðinn kennari) sem þeir geta leitað til um undirbúning 
og framkvæmd kennslu. 

• Lagadeild, í samvinnu við kennsluþróunarráð, skal halda námskeið reglulegaum 
kennslufræðileg efni, t.d. kennslugagnagerð, kennslu- og námsmatsaðferðir, framsögn 
og ræðumennska, námsmat og prófagerð, viðmið í námskeiðum og námi. 

• Lögð skal áhersla á að kennarar sæki þau námskeið sem í boði eru. 
• Kennarar eru hvattir til að nýta sér þjónustu starfsfólks kennslusviðs/kennsluþjálfara. 

 
3.5. Mælitæki til að meta gæði kennslu 
 
Kennslumat 
Kynna skal nýjum kennurum fyrirkomulag og efni kennslumats. 
  
Jafningjamat  
Kennarar eru hvattir til að leita til samkennara sinna um aðstoð við mat á námskeiði, t.d. 
kennslulýsingu, heimasíðu eða með því að sitja fyrirlestra og veita endurgjöf.  
 
Sérfræðingamat 
Boðið skal upp á að kennarar geti fengið aðstoð kennsluþjálfara við mat.  
 
Sjálfsmat kennara 
Kennarar eru hvattir til að meta eigin kennslu í lok námsmisseris. Þar kæmi fram t.d. hvernig 
tókst til, hvað þarf helst að bæta, samanburður við kennslumat og jafningjamat eða mat 
kennsluþjálfara/sérfræðingamat.  
 
Kennurum er bent á gátlista um jafningjamat og sjálfsmat á svæði kennsluþróunarráðs á 
heimasíðu lagadeildar. Forseti deildar og kennari eru hvattir til að ræða um niðurstöðu mats 
sín á milli. 
 
 



4. Námsmat 
 
Ekki verða settar fram almennar reglur um hvernig námsmati skuli hagað.  Námsmat skal þó 
ávallt endurspegla hæfniviðmið námskeiðs. Mælt er með blönduðu námsmati, þ.e.a.s. að beitt 
verði fleiri en einni aðferð við matið. Val á kennsluaðferðum er háð mati kennara hvers 
námskeiðs. Við það val, útfærslu þess og framkvæmd, er mælt með að kennari hafi í huga þau 
atriði sem talin eru í eftirfarandi gátlista. 
 
4.1. Aðferðir við námsmat 
 

• Skrifleg próf og skyndipróf  
• Ritgerðarspurningar 
• Raunhæf verkefni 
• Krossaspurningar 
• Munnleg próf. Dæmi um útfærslu: 

o Spurningar dregnar án undirbúningstíma 
o Spurningar dregnar en undirbúningstími veittur 
o Fyrirfram gefnar spurningar 
o Munnlegt próf í tengslum við skriflegt verkefni 

• Verkefni og virkni: 
o Ritgerðir 
o Raunhæf verkefni 
o Hópverkefni 
o Samvinnupróf 
o Umræðutímar 
o Umræðuþræðir 
o Þátttökueinkunn 
o Sjálfs- og jafningjamat 
o Námsdagbækur 

 
4.2.  Atriði sem hafa þarf í huga við val á námsmati og útfærslu þess 
 

• Hvaða form námsmats hentar best í hverju námskeiði í grunnnámi/meistaranámi? 
• Endurspeglar námsmat hæfniviðmið námskeiðs? 
• Vægi hvers þáttar námsmatsins sé tilgreindur 
• Er samræmi milli vægis / umfangs verkefnis / tíma sem nemendur hafa til að leysa 

verkefni? 
• Samráð kennara hvers árgangs um tímasetningar miðannnaprófa og verkefna í 

grunnnámi 
• Lengd eða orðafjöldi úrlausna. 

 
4.3.  Námsmatið 
 

• Strangar en sanngjarnar kröfur 
• Meginregla að bæði próf og verkefni séu með prófnúmerum 
• Matið tryggi samræmi milli úrlausna (t.d. próflyklar) en jafnframt heildstætt mat á 

hverri einstakri úrlausn 
• Kúrfa höfð til hliðsjónar en stjórni ekki skilyrðislaust. 

 



4.4. Prófdómarar 
• Prófdómarar skulu vera í munnlegum prófum 
• Prófdómarar skulu hafa góða þekkingu á viðkomandi fagi 
• Þar sem fleiri en einn kennari hefur umsjón með námskeiði getur prófdómari verið úr 

hópi kennara 
• Kennarar kynni prófdómara fyrirfram námsefni og spurningar 
• Prófdómarar skulu vera í öllum lokaritgerðum í meistaranámi. 

 
4.5. Prófsýningar 

• Nemendum sé ljóst að þeir geti skoðað úrlausnir sínar 
• Kennari ákveður hvaða form verður á slíkum sýningum og auglýsir á námskeiðsvef, 

t.d: 
o Prófsýning fyrir allan hópinn á sama stað og sömu stund 
o Kennari auglýsi ákveðinn tíma og hver nemandi skráir sig á tiltekinn tíma 
o Nemendur hafi frumkvæði og setji sig í samband við kennara 

• Nemendur eigi kost á að fá rökstuðning kennara fyrir niðurstöðu úr munnlegu prófi. 
 

Samþykkt og yfirfarið á fundi kennsluþróunarráðs 18. nóvember 2009. 

Samþykkt á deildarfundi 7. janúar 2010, 


