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Research Evaluation Working Group 

 
Kynning á ‘SCOPE’  

Fimm þrepa ferli fyrir ábyrgt mat 
 

Inngangur 
Alþjóðleg samtök félaga rannsóknastjóra (International Network of Research Management Societies, INORMS) 
setti á árinu 2018 fót vinnuhóp til tveggja ára um rannsóknamat (Research Evaluation Working Group, REWG). Í 
vinnuhópnum sátu fulltrúar frá ýmsum aðildarfélögum samtakanna, sem allir leituðust við að vinna að betra, 
sanngjarnara og innihaldsríkara rannsóknamati. Annað af tveimur áhersluatriðum hópsins var þróun kynningarefnis 
fyrir stjórnendur um mikilvægi þess að meta rannsóknir á ábyrgan hátt. Í þessari vinnu var SCOPE ferilinn m.a. 
þróaður. SCOPE gengur lengra en viðtekin viðmið um ábyrgt mat og leggur til fimm þrepa ferli við innleiðingu á 
góðu mati. Hér eru helstu stig SCOPE aðferðafræðinnar. 

 

START with what you value– Byrjaðu á því sem skiptir þig máli 
 Ekki það sem hefur gildi fyrir aðra (utanaðkomandi hvatar) 
 Ekki með þeim gagnauppsprettum sem þegar eru til staðar (ljósastauraáhrifin) 

CONTEXT considerations – Hugaðu að samhenginu 
 HVERN ertu að meta? (stærð einingar) 
 AF HVERJU ertu að meta? 
 Þarftu að meta yfirhöfuð? 

OPTIONS for evaluation – Kostir fyrir mat 
 Íhugaðu að nota bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir 
 Farðu varlega þegar magn er notað til að lýsa gæðum 
 Meta með þeim sem verið er að meta 

PROBE deeply– Grafðu djúpt 
 HVERJUM geta matsaðferðir þínar mismunað? 
 HVERNIG er hægt að misnota matsaðferðir þínar? 
 HVERJAR geta ófyrirséðar afleiðingar verið? 
 Vegur kostnaður þyngra en ávinningurinn? 

EVALUATE your evaluation– Leggðu mat á þitt mat 
 Náði matið markmiðum sínum? 
 Var matið mótandi jafnt sem lýsandi? 
 Hafðu nálgun þína í sífelldri endurskoðun 
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