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Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík

Menntamál eru efnahagsmál

Ari Kristinn segir háskólann hafa þróast og breyst 
gríðarlega mikið frá því hann kenndi fyrst við hann árið 
2001. „HR hefur að sjálfsögðu stækkað geysilega mikið á 
þessum tíma. Vorið 2001 komst öll starfsemi háskólans 
fyrir í A álmu hússins við Ofanleiti, enda áherslan á þeim 
tíma á kennslu á grunnnámsstigi í tölvunarfræði og 
viðskiptafræði, en nemendur voru nokkur hundruð.  Þegar 
ég kenndi næst árið 2004 hafði húsnæðið verið tvöfaldað og 
þegar ég gekk til liðs við HR árið 2007 var búið að sameina 
HR og Tækniháskóla Íslands sem aftur bætti verulega við 
stærð háskólans. Í dag erum við svo með umfangsmestu 
starfsemi á landinu í kennslu og rannsóknum á sviðum 
tækni, viðskipta og laga, staðsett í stóru og góðu 
framtíðarhúsnæði háskólans við Nauthólsvík, með um 
3.500 nemendur í háskólanámi.”

Sterkur alþjóðlegur
rannsóknarháskóli
Það er þó ekki bara stærð háskólans sem hefur breyst, 
því á þessum tíma hefur HR þróast úr því að vera 
kennsluháskóli á grunnnámsstigi yfir í að verða sterkur 
alþjóðlegur rannsóknarháskóli. Ari segir rætur þessara 
umbreytinga liggja djúpt, enda hafi öflugir sérfræðingar í 
rannsóknum starfað við HR svo að segja frá stofnun hans 
árið 1998. „Í kringum 2007 var svo farið á fullt skrið með 
að efla rannsóknir við HR og hefur árangurinn verið hreint 
ótrúlegur. Birtingar á hvern akademískan starfsmann 
hafa margfaldast á þessum sjö árum og það sama gildir 
um fjárveitingar sem HR hlýtur úr samkeppnissjóðum. Í 
dag stendur HR fremst hér á landi í rannsóknum á sviðum 
tækni, viðskipta og laga.”

En þó að ýmislegt hafi breyst þá tekur Ari fram að HR hafi 
tekist að halda lykileinkennum sínum, sem skipti miklu 
máli. „HR er eftirsóttur vinnustaður með góðu starfsfólki 
og góðum starfsanda. Háskólinn er ennfremur trúr sínu 
upphaflega hlutverki sem er að þjóna þörfum atvinnulífs 
og samfélags hér á landi með menntun, nýsköpun og 
rannsóknum til að efla okkar samkeppnishæfni.”

Stofnun Tækniskóla Íslands
mikilvæg fyrir íslenskt samfélag
Þann 2. október 2014 fagnar starfsfólk HR því að 50 ár 
eru liðin frá því að Tækniskóli Íslands var fyrst settur, en 
hann varð síðar Tækniháskóli Íslands og sameinaðist HR 
árið 2005. Að sögn Ara eru þetta stór og mikilvæg tímamót, 
ekki bara fyrir HR, heldur fyrir íslenskt samfélag, enda var 
stofnun Tækniskólans mikilvægt fyrsta skref í uppbyggingu 
tæknináms á Íslandi. „Uppbygging tæknináms er 
undirstaða þess að þekking og þekkingarsköpun á 
sviðum tækni verði til hér á landi. Það gildir einu hvort 
við horfum til byggingartækni, vélatækni, tölvutækni eða 
annarra tæknigreina, það hefur reynst þjóðinni gríðarlega 
dýrmætt að geta byggt upp og skapað þekkingu í þessum 
undirstöðuatvinnugreinum og þannig tryggt að íslenskt 

atvinnulíf verði leiðandi í uppbyggingu samfélagsins. Það 
er framþróun atvinnulífsins sem stendur undir 
lífsgæðum almennings. Menntamál eru, þegar 
upp er staðið, efnahagsmál og því ber að líta á 
fjárfestingu í menntakerfinu sem fjárfestingu í 
lífsgæðum og betra samfélagi.”

Dr. Ari Kristinn Jónsson hefur gegnt stöðu rektors HR frá því í janúar 2010. Hann segir háskóla fyrst 
og fremst vera fjárfestingu í getu þjóðarinnar til að skapa sér verðmæti og aukin lífsgæði, þeir eigi 
hvorki að vera skrautfjaðrir né félagslegt úrræði. Að sama skapi sé mikilvægt að háskólar sjái sig 
sem stofnanir sem beri fyrst og fremst ábyrgð gagnvart samfélaginu sem þeir starfa í og þörfum 
þess en ekki sem stofnanir sem eru til sjálfrar sín vegna eða af gömlum vana.

„Saga Tækniskóla Íslands er mjög áhugaverð því hún 
endurspeglar mikilvæga þróun í íslensku samfélagi og 
atvinnulífi.  Fyrir stofnun Tækniskólans þurfti að sækja alla 
tæknimenntun erlendis og fóru flestir í þeim erindagjörðum 
til Danmerkur, en með stofnun hans var einstaklingum gert 
kleift að sækja að minnsta kosti hluta síns náms á Íslandi. 
Á þeirri hálfu öld sem síðan er liðin hefur tækninám eflst 
verulega hér á landi og lagði Tækniskólinn mikið til þeirrar 
þróunar.”

En það er ekki síður áhugavert að horfa á söguna í ljósi þess 
að Tækniháskóli Íslands og HR sameinuðust árið 2005. 
Báðir þessir skólar voru stofnaðir með þarfir atvinnulífsins 
og samfélagsins í huga og hafa þróast í takt við það. 

„Þegar Tækniskólinn er settur á fót, þá 
vantar tilfinnanlega fólk með ýmis konar 
tækniþekkingu og þá ekki síst með grunn í 
tæknifræðigreinum. Þegar HR var stofnaður þá 
vantaði verulega upp á að nægt framboð væri af 
einstaklingum með menntun í upplýsingatækni, 
viðskiptum og lögum. Sameining þessara 
tveggja háskóla lagði svo grunninn að því að til 
yrði stór og öflugur háskóli atvinnulífsins. Má 
þar nefna að fjöldi útskrifaðra tæknifræðinga tvöfaldaðist 
á átta árum eftir sameiningu og að tilkoma verkfræðináms 
í sameinuðum háskóla hefur meira en tvöfaldað fjölda 
útskrifaðra verkfræðinga frá árinu 2004 til ársins 2010. 
Þróun námsframboðs er svo í stöðugri endurskoðun eftir 
því sem samfélagið og efnahagslífið þróast, bæði hér 
heima og alþjóðlega. HR er í miklu og góðu samstarfi við 
fjölmörg fyrirtæki í öllum geirum íslensks atvinnulífs, enda 
ekki til sú stofnun eða það fyrirtæki þar sem tækni, viðskipti 
eða lög gegna ekki veigamiklu hlutverki,“segir Ari.   

Einstakur starfsandi í HR
Ari segir það vera hrein forréttindi að vinna við Háskólann 
í Reykjavík. „Hérna er frábært starfsfólk sem bæði hefur 
mikla hæfileika á sínum sérsviðum og er virkilega gott að 
vinna með. Ég hef nú reyndar sagt þetta áður og verið 
spurður hvað komi þar til. Það er erfitt að nefna eitthvað 
eitt ákveðið atriði sem býr þar að baki, en okkur hefur 
tekist afskaplega vel að velja fólk inn í HR og búa um leið 
til starfsanda sem styður við gott starf. Það er þó eitt sem 
ég finn að skiptir sjálfan mig miklu máli í því að gera HR 
að þessum einstaka vinnustað. Það er að hlutverk HR er 
alveg skýrt og gríðarlega mikilvægt fyrir íslenskt þjóðfélag. 
Menntun og rannsóknir til að byggja upp efnahag landsins 
til framtíðar eru ein mikilvægustu verkefni sem hægt er að 
vinna að. Þetta eru undirstöður sem svo ótal margt annað 
byggir á. Ég þekki þetta vel frá Kísildal, þar sem ég var í 

doktorsnámi og vinnu í 16 ár samanlagt. Sköpun nýrrar 
þekkingar og öflugur vel menntaður mannauður 
er það sem hefur gert Kísildalinn að miðstöð 
hátækni í heiminum. Og það er þessi sama 
hugsun í starfi HR sem gerir þennan vinnustað 
svo einstakan í mínum huga - við erum ekki að 
vinna fyrir stofnunina sjálfa, heldur fyrir Ísland, 
nemendurna okkar, atvinnulífið, samfélagið 
okkar og framtíðina. Það er ekki erfitt að hendast 
á fætur og takast á við daginn af krafti þegar það eru 
viðfangsefnin.“

„Það sem flestir hugsa þegar Kísildal og NASA bera á góma 
er tækniþróun og þá sér fólk fyrir sér tölvur, snjallsíma, 
hugbúnað, eldflaugar, vélmenni, reikistjörnur, geimstöðvar 
og svo framvegis. En það sem bæði Kísildalur og NASA 
raunverulega snúast um er fólk sem hefur getuna og 
áræðnina til að koma því í framkvæmd sem ekki hefur verið 
gert áður. Undirstöður þess eru menntun og rannsóknir 
með skýr markmið í huga - að breyta heiminum, að efla 
samkeppnisforskot, að búa til verðmæti og að koma okkur 
raunverulega áfram. Um þetta hefur HR alltaf snúist - að 
skapa nýja þekkingu til þess að við verðum betri, öflugri og 
samkeppnishæfari.”

En þrátt fyrir að markmið þessara stofnana séu þau 
sömu segir Ari afskaplega margt vera ólíkt með þeim. „Á 
meðan NASA er risavaxin ríkisstofnun með fjárráð sem 
eru meiri en verg landsframleiðsla Íslands, þá er HR í raun 
sjálfstætt fyrirtæki þar sem stöðugt er verið að horfa til 
þess hvernig sé hægt að gera sem allra mest og best fyrir 
þau takmörkuðu fjárráð sem fyrir hendi eru. Þetta þýðir að 
mun meiri agi þarf að vera í rekstri HR, ekki bara í því að ná 
jafnvægi í heildarrekstri, heldur líka í því að nýta fjármuni 
sem skilvirkast svo að háskólinn í heild eflist og styrkist 
sem best.  Stjórnun fjármuna hjá NASA var oft ansi kostuleg 
og virtist stundum hafa meira að gera með goggunarröð 
eininga en heildarmarkmið stofnunarinnar. En, svo því sé 
haldið til haga, það vinnur margt frábært fólk hjá NASA og 
það vinnur af öllum krafti að markmiðum stofnunarinnar. 
En það kom mér oft á óvart hvað það var stundum lítill 
hópur sem átti mestan heiður af þeim afrekum sem náðust. 
Það að velja þennan litla öfluga hóp rétt er á endanum 
lykillinn að þessu öllu, hvort sem við erum að reka háskóla, 
gera nýja hluti í tölvutækni eða koma geimfari á Mars. 
Munurinn er að í HR höfum við ekki svigrúm til að hafa neitt 
umfram þennan öfluga kjarnahóp og það er hann sem er 
grunnurinn að velgengni okkar síðustu árin.”

Háskólinn þarf að
þróast og breytast
Þegar Ari er spurður að því hvernig hann sjái háskólann 
næstu ár og áratugi segir hann skipta langmestu máli að 
HR geti haldið áfram að þróast og breytast. „Við höfum 
náð gríðarlega miklum árangri á síðustu árum, bæði í 
rannsóknum og menntun. Við stöndum fremst á Íslandi á 
okkar sviðum og eftirspurn eftir skólavist er langt umfram 
það sem við getum annað. En það má alls ekki sjá það sem 
leiðarenda. Við eigum að halda áfram að eflast og gera 
betur. Heimurinn er stöðugt að breytast og það sama á 
við um Ísland. HR þarf að vera virkur í því breytingarferli, 
bæði til að hafa áhrif á þær breytingar sem verða og til að 
laga sig að breyttu umhverfi. Þessi stöðuga þörf á þróun og 
breytingum þýðir að það er eðlilegt að fólk komi og fari í 
HR, að störf í háskólanum breytist, að teknar séu upp nýjar 
aðferðir í okkar störfum og að gerðar séu tilraunir sem oft 
heppnast vel, en stundum takist ekki.

Ef við horfum til ákveðinna þátta, þá tel ég að HR haldi áfram 
að vaxa á næstu árum, þó ekki eins ört og hann hefur vaxið 
síðustu þrjú árin. Það er reyndar áfram mikil þörf á aukinni 
menntun á Íslandi og þá sérstaklega á þeim sviðum sem 
best styðja við þróun atvinnulífsins og samfélagsins. En 
fjármagn verður að fylgja vextinum og það hefur látið á sér 
standa og því verðum við að hægja á vextinum. Þessi vöxtur 
þýðir engu að síður að til þess kemur að háskólabyggingin 
þarf að stækka, en það er alveg ljóst að það verður ekki 
gert fyrr en fjárhagsstaða HR er þannig að við ráðum vel við 
þann viðbótarkostnað sem fylgir stærri byggingu.

Það er hins vegar víst að þróun á landsvæði 
HR í Nauthólsvík fer af stað á næstu árum. Þar 
ber fyrst að nefna Háskólagarða sem sárvantar 
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bæði fyrir nemendur HR og þá sérfræðinga sem 
koma til að starfa tímabundið við HR og tengdar 
stofnanir.  Næsta skref verður svo uppbygging í 
kringum nýsköpun og vöxt í atvinnulífinu tengd 
kjarnasviðum HR. Á þessu svæði HR mun þungamiðja 
nýsköpunar í hátækni og viðskiptum á Íslandi verða til, þar 
sem ný fyrirtæki verða til, vaxa í nábýli við háskólastarfið 
og umhverfið í kring, og vaxa svo upp úr svæðinu og 
færa sig annað. Í þessu samhengi horfi ég til þess hvernig 
slíkt umhverfi hefur orðið til í næsta nágrenni við öfluga 
tækniháskóla í Bandaríkjunum.

Áhugaverðasta þróunin held ég þó að verði í innra 
starfi HR og þá sérstaklega í því hvernig kennsluhættir 
þróast. Tækniþróun síðustu ára hefur ýtt áfram jákvæðri 
þróun í kennslu, með rafrænum samskiptamiðlum, 
margmiðlunartækni, miðlægum kennslukerfum, stafrænum 
upplýsingum og fleiru. Þetta hefur gert okkur kleift að 
gera kennsluna hjá okkur verkefnamiðaðri, gagnvirkari og 
persónulegri en gengur og gerist. Það sem er hins vegar 
að gerast núna í þróun samfélags og samskiptatækni mun 
breyta kennsluháttum verulega til framtíðar. Annars vegar 
er tæknin að gera mögulegt að ganga miklu lengra, eins og 
með tölvustýrðri yfirferð og sjálfvirkri stjórnun á aðgengi 
að efni. Hins vegar er samfélagið allt að gerbreytast og 
þá sérstaklega yngstu kynslóðirnar, en það býður upp á 
mjög áhugaverða möguleika í sambandi við kennslu. Nýjar 
kynslóðir eru að vaxa úr grasi sem sækja sér allt sitt efni 
sjálfar og eru drifnar áfram af aðgengi og tengingum sem 
einstaklingar geta notað að eigin vild og frumkvæði. Það er 
gaman að setja þetta til dæmis í samhengi við það hvernig 
tímasett sjónvarpsdagskrá og einhliða samskiptamiðlar 
hafa vikið fyrir beinu aðgengi að myndefni þar sem er hægt 
að nýta samskiptamiðla og tækni til að horfa gagnvirkt á 
afþreyinguna, tjá sig jafnóðum, stoppa, skoða, hætta, 
breyta, kanna frekar og svo framvegis. Þessi sama breyting 
mun færast í enn meira mæli yfir í menntun, sem mun 
breyta verulega kennsluháttum.” 

Hugarfarsbreyting
nauðsynleg í samfélaginu
Þá telur Ari einnig mikilvægt að íslenskt samfélag haldi 
áfram að þróast og breytast og nefnir í því samhengi 
sérstaklega samkeppnisfærni Íslands. „Á næstu árum 
þarf að verða hugarfarsbreyting á Íslandi, ef við viljum 
halda áfram að vera samkeppnisfær í heiminum. Þetta 
er nauðsynlegt bæði til að skapa verðmæti sem aðrir vilja 
greiða okkur fyrir og til að Ísland sé staður þar sem fólk vill 
búa, ala upp börnin sín og skjóta rótum til framtíðar. Við 
eigum vissulega dýrmætar náttúruauðlindir sem við eigum 
að nýta skynsamlega og á sjálfbæran hátt til framtíðar. En 
sala á hráum afurðum náttúruauðlinda mun ekki standa 
undir þeirri aukningu í verðmætasköpun sem við þurfum 

fyrir þau lífsgæði sem við krefjumst. Við verðum að 
efla til muna verðmætasköpun sem byggir á 
hugviti og nýsköpun til framtíðar. Það er eitt 
helsta keppikefli þeirra þjóða sem mest byggja 
á auðlindum eða á láglaunavinnuafli að færa 
sig yfir í að skapa verðmæti með hugviti og 
þekkingu. Þessi sýn er alls ekki í andstöðu við 
nýtingu náttúruauðlinda. Þvert á móti þá sjáum 
við hvað hægt er að gera til að auka stórkostlega 
verðmæti afurða náttúruauðlinda þegar 
hugvitið er nýtt til að hámarka verðmætin.”  

Eðlilegt að háskólastofnunum
fækki á næstu árum
Ari segir háskóla vera grundvöll þessarar breytingar á 
atvinnulífi og efnahag og undirstrikar að háskólakerfið á 
Íslandi þurfi af þessum sökum að vera sterkt, sveigjanlegt 
og skilvirkt. „Háskólakerfið yrði aldrei sterkt, sveigjanlegt og 
skilvirkt ef ein ríkisstofnun myndi sjá um allt háskólastarf, 
en það þýðir heldur ekki að dreifa eigi kröftunum 
ótakmarkað. Það er eðlilegt að háskólastofnunum á Íslandi 
fækki á næstu árum í gegnum sameiningar þar sem horft 
til til þess að tryggja rekstrarhæfi eininga og getu þeirra til 
að tryggja gæði námsins. Ef háskólar sætu allir við sama 
borð og kepptu á jafnræðisgrundvelli um fjármagn og 
nemendur, þá myndu slíkar sameiningar koma af sjálfu 

sér. Stærri og sterkari einingar standa betur þegar kemur 
að samkeppni um fjármagn og því myndu stofnanir sjá sér 
hag í að standa sterkari saman.

Fjöldi háskólastofnana er hins vegar alls ekki 
meginviðfangsefnið þegar kemur að því að nýta menntun 
og þekkingu sem best til framdráttar íslensku samfélagi. 
Það sem mestu skiptir er réttur skilningur á hlutverki 

háskólasamfélagsins. Á Íslandi er alltof oft horft til 
háskóla sem fjárhagslegrar byrði fyrir ríkið, sem 
félagslegs úrræðis eða jafnvel sem skrautfjaðra 
sem skila litlu til þjóðarinnar. Þessi hugsun er 
alröng því menntamál eru efnahagsmál og 
þannig á að horfa á háskóla - sem fjárfestingu 
í getu þjóðarinnar til að skapa sér verðmæti og 
aukin lífsgæði. Háskólar þurfa svo líka að sjá sig 
í sama ljósi - sem stofnanir sem bera fyrst og 
fremst ábyrgð gagnvart samfélaginu sem þær 
starfa í og þörfum þess en ekki sem stofnanir 
sem eru til sjálfrar sín vegna eða af gömlum 
vana.

Á Íslandi eigum við virkilega gott háskólafólk, við eigum 
náttúruauðlindir sem við getum byggt á og við eigum 
duglega og kraftmikla þjóð. Þetta allt saman nýtum við 
best með því að byggja upp störf á hugviti og þekkingu. Við 
munum, bæði til lengri og skemmri tíma, fá meira út úr slíkri 
nálgun heldur en með beinni sölu á náttúruauðlindum. 
Við sjáum vel hvað er hægt og eigum nú þegar framsækin 
hátæknifyrirtæki, þó þau séu færri og minni en þau ættu 
að vera. Við erum að stórauka verðmæti sjávarfangs með 
því að þróa nýtingu hráefna sem á sér varla nokkurn líka 
í heiminum. Við eigum að halda ótrauð áfram á þessari 
braut og það eru menntun og þekking sem eru undirstaða 
þess og því skiptir háskólakerfið á Íslandi okkur svo miklu 
máli.”
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19881964

Nafni 
háskólans 

breytt í 
Háskólinn

í Reykjavík

Tölvuháskóli
Verzlunarskóla
Íslands stofnaður

Tækniskóli
Íslands
stofnaður

Fyrst settur
2. október 1964.

TVÍ settur í fyrsta sinn þann
15. janúar 1988. Skólinn 
spratt upp úr Verzlunarskóla 
Íslands og var starfræktur í 
húsnæði VÍ í áratug.

Viðskiptaháskólinn
í Reykjavík

stofnaður

Byggður á Tölvuháskóla 
Verzlunaskóla Íslands. 
Tölvunarfræðideild og 
viðskiptadeild taka til starfa,
auk Símenntar VHR.

  HÁSKÓLINN Í
REYKJAVÍK Í 50 ÁR

2000

1998
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2014

2013

2010

2005

Metfjöldi 
nemenda

Metfjöldi 
nemenda 

sækir um og 
hefur nám við 

Háskólann
í Reykjavík.

Háskólinn flytur 
í Öskjuhlíð

Öll starfsemi Háskólans 
í Reykjavík flytur í nýtt 

húsnæði háskólans 
að Menntavegi 1.

Tækniháskóli 
Íslands og 
Háskólinn 
í Reykjavík 
sameinast undir 
nafni Háskólans 
í Reykjavík

Tækniskóli
Íslands
verður
Tækniháskóli
Íslands

Lagadeild
stofnuð
Lagadeild Háskólans í Reykjavík
var stofnuð árið 2002.

  HÁSKÓLINN Í
REYKJAVÍK Í 50 ÁR

2002

Háskólinn í
Reykjavík 
fagnar því að 
50 ár eru liðin 
frá stofnun 
Tækniskóla 
Íslands
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Bjarni Kristjánsson var rektor Tækniskóla Íslands á árunum 1964-1990. Bjarni er menntaður í vélaverkfræði 

frá Þýskalandi. Eftir að hann hætti sem rektor var Bjarni stundakennari við skólann og kenndi einkum 

véltengdar greinar. „Samhliða kennslunni gerði ég árás á fjölda bóka sem ég áður hafði ekki orku til að 

sinna. Ég skrifaði og bók sem kom út árið 2012, Glettni veiðigyðjunnar.” Bjarni er nú kominn á níræðisaldur 

og segir hann veiði og fjallgöngur hafa átt hug sinn allan eftir að hann hætti að vinna.

Guðbrandur Steinþórsson gegndi stöðu rektors 

Tækniskóla Íslands á árunum 1990 – 2002. 

Hann nam byggingarverkfræði frá Danmarks 

Universitet og útskrifaðist þaðan árið 1972. 

Guðbrandur varð fastráðinn við Tækniskólann 

árið 1981 og starfar enn við kennslu í tækni- og 

verkfræðideild HR.

„Það sem gerðist var að námsframboðið var aukið 

töluvert mikið,” segir Guðbrandur aðspurður um 

það sem stendur upp úr frá rektorsárunum. 

„Það tókst að koma á tæknifræðinámi í öllum 

aðalgreinum eins og þær eru skipulagðar í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Við keyrðum 

eftir danska módelinu.”

Bjarni Kristjánsson, rektor Tækniskóla Íslands 1964-1990

Guðbrandur Steinþórsson,
rektor Tækniskóla Íslands
1990-2002

Fékk grænt ljós
hjá ráðherra

Tækninám byggir
á náttúrulögmálum

Bjarni er stoltastur af því að innleiða byggingartæknifræði í íslenskt menntakerfi.

Guðbrandur er ánægður með stefnu HR og vill sjá haldið áfram á sömu braut.

Mikil eindrægni

innan stofnunarinnar
Stoltastur segist Bjarni af því að hafa 

áorkað því að útskrifa fyrstu alíslensku 

byggingartæknifræðingana, eins og hann 

orðar það sjálfur. Gylfi Þ. Gíslason var þá 

menntamálaráðherra og segist Bjarni hafa óskað 

eftir heimild frá honum til að ráðast í verkið. „Þá 

bara farðu í þetta, sagði kallinn,” rifjar Bjarni 

upp og hlær. „Eftir 25 ára starf voru deildir í 

skólanum orðnar 14 og iðnaðartæknifræði var á 

næsta leyti. Um var að ræða mismunandi brautir 

í byggingum, vélum og rafmagni, en mjög margir 

sóttu sér menntun í rekstrarfræði. Ég tel að þetta 

hafi gengið ljómandi vel og í mikilli eindrægni 

innan stofnunarinnar,” segir Bjarni.

Þróun skólans var of hæg
Þegar Tækniskólinn fagnaði 25 ára afmæli 

sínu birti Morgunblaðið viðtal við Bjarna (25. 

október 1989). Við það tilefni sagði Bjarni að 

meginhlutverk skólans væri að veita menntun 

sem leiddi til aukinnar framleiðslu í landinu 

til langframa og án þess að missa sjónar á 

náttúruvernd og náttúrubót. Í viðtalinu sagði 

Bjarni þó að þróun skólans hafi verið of hæg. 

Þörfin fyrir tæknimenntun hafi aukist örar en 

starfsemi menntakerfisins á því sviði. Aðspurður 

um stöðu tæknináms í dag segir Bjarni: „Ég hætti 

að fylgjast með þegar ég hætti að vinna. Ég sat 

nú ekki á skoðunum mínum hér áður, en ég fann 

minn vitjunartíma. En ósk mín er sú að áfram 

megi vel takast að tæknimennta Íslendinga.”
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Stefanía Katrín Karlsdóttir var rektor Tækniháskóla Íslands árin 2002 til 2005. Stefanía á að baki 

fjölbreytta menntun og starfsreynslu. Hún er með tæknimenntun á sviði sjávarútvegs, matvælafræði og 

viðskiptafræði. Hún starfaði um árabil kringum sjávarútveg, síðan í tengslum við menntastofnanir, var 

bæjarstjóri og fjármálastjóri. Hún starfar nú við eigið fyrirtæki, Matorku. Það var einmitt árið 2002, þegar 

Stefanía varð rektor, sem Tækniskólinn varð að háskóla og féll það því í skaut Stefaníu að leiða skólann 

í gegnum miklar breytingar. „Það þurfti að laga skólann að nýju lögunum og gera ýmsar breytingar á 

innviðum hans, en skólinn stóð á góðum grunni sem unnið var út frá. Þessi vinna tókst vel og okkur tókst 

að halda okkur innan fjárlaga strax á öðru starfsári skólans sem háskóla, en það er eilíf barátta þeirra 

sem reka ríkisháskóla sem og margar aðrar ríkisstofnanir.”

Viðnám við sameiningu ríkisstofnana
Tækniháskólinn var í fremur slöku leiguhúsnæði þegar Stefanía tók til starfa. Hún rifjar upp að mikil 

umræða hafi átt sér stað um hvort byggja ætti nýtt húsnæði fyrir skólann og hvernig haga ætti framtíð 

hans. Sú umræða hafi svo leitt af sér aðra kunnuglega umræðu; hvort sameina ætti háskóla. „Það er mín 

skoðun að það sé ekki forsvaranlegt að vera með svona marga háskóla í svo fámennu samfélagi. Skólarnir 

ættu í mesta lagi að vera 2-3. Námsframboðið mætti vera töluvert afmarkaðra og styrkja mætti faglegt 

starf þeirra námsbrauta sem kenndar eru. En það myndast gjarnan talsvert viðnám þegar sameining 

ríkisstofnana berst í tal og ótal hagsmunir koma 

upp á yfirborðið, hvort sem eru innanhúss 

hagsmunir eða pólitískir hagsmunir. Það gleymist 

stundum í umræðunni að ríkisstofnun sem rekin 

er fyrir skattfé fólksins í landinu er alltaf stærri en 

einstaklingarnir sem stýra henni,“ segir Stefanía.

Að sögn Stefaníu voru á sínum tíma margir 

aðilar ósáttir við sameiningu Tækniháskólans 

og Háskólans í Reykjavík. „Raunin hefur þó sýnt 

að tækninámið hefur á síðustu árum fengið 

enn meiri stuðning í HR. Það var mitt mat að í 

kringum sameininguna hafi áhersla HR fyrst og 

fremst verið á akademískt nám og á þessum 

tímapunkti höfðu menn áhyggjur af framgangi 

tækninámsins. Tækninám er auðvitað mun 

dýrara nám en t.d. nám í hugvísindum. Það er því 

ákveðin tilhneiging hjá hinu opinbera að koma 

til móts við skólana í formi aukins framlags af 

svokölluðum nemendaígildum í ódýrari flokkum 

en þeirra sem dýrari eru. Kerfið getur því hvatt 

skólana til að fá sem flesta nemendur sem 

falla undir ódýrari ígildisflokka,” segir Stefanía. 

Hún bendir jafnframt á að á sama tíma sé mun 

meiri eftirspurn eftir tæknimenntuðu fólki á 

vinnumarkaði og segir að það þurfi að stokka 

spilin og mæta betur þörfum atvinnulífsins.

Háskólar á Íslandi eru sjö. „Skólarnir eru reknir 

af skattpeningum og það er mikil samkeppni 

um þessa peninga. Til að nýta þetta fé betur 

þarf að taka menntamálin til endurskoðunar 

og forgangsraða. Liður í því er að gera 

mælanlega menntastefnu t.d. til tuttugu ára. Til 

samanburðar, þá er öllum sveitafélögum skylt 

að gera aðalskipulag langt fram í tímann. Þar 

eru skilgreindar áherslur t.d. um iðnaðarhverfi, 

verslunarhverfi og íbúðahverfi svo eitthvað sé 

nefnt. Mælanleg menntastefna ætti einnig að vera 

lagaskylda og markmið hennar meðal annars að 

vera að ekki sé verið kenna sama námið í mörgum 

skólum í ekki fjölmennara samfélagi. Reynslan á 

vinnumarkaði sýnir að offramboð er af ákveðinni 

menntun,” segir Stefanía að lokum.

Guðbrandur segir tækninám ekki hafa breyst 

mikið í grundvallaratriðum frá því hann starfaði 

sem rektor. Og þó tæknilegar lausnir hafi breyst 

ört þá byggir námið alltaf á náttúrulögmálum 

sem hafa ekki breyst í 100 – 200 ár. Aðspurður 

um stöðu tækni- og verkmenntunar í dag 

segir Guðbrandur yfirvöld menntamála engan 

veginn hafa staðið sig. „Það er alveg ljóst að 

þetta eru dýrari greinar en ýmsar hefðbundnar 

bóknámsgreinar en þær hafa hreinlega verið 

vanræktar. Undanfarin ár hefur það verið 

þannig að það er talað fjálglega um þessar 

greinar á hátíðarstundum, en svo er ekkert gert.” 

Heldur þú að ástæðan sé peningaskortur eða 

áhugaleysi? „Peningarnir eru drifkrafturinn en 

maður hefur auðvitað séð að þeir sem koma að 

þessum málum hafa mjög takmarkaða þekkingu 

á þeim. Ef þú skoðar menntun þeirra sem hafa 

setið á Alþingi síðustu áratugi og telur hvað þar 

hafa setið margir verk- og tæknifræðingar þá ná 

þeir ekki heilum tug. Ég get í fljótu bragði nefnt 

þrjá, þó þeir geti vissulega verið fleiri.”

Horft til framtíðar
Guðbrandur segist ánægður með þá stefnu sem 

nú er rekin í HR og þegar hann er beðinn um að 

líta til framtíðar segist hann vilja sjá að haldið 

verði áfram á sömu braut. Mikilvægt sé að fylgja 

þeirri þróun sem á sér stað í starfsumhverfi 

tæknimanna svo þeir verði áfram eftirsóttir 

til þessara starfa. Þá segir hann að mikilvægt 

sé að hafa í huga að þeir sem velja sérhæfðar 

námsleiðir, geti í raun brugðið sér í margskonar 

störf.

Stefanía Katrín Karlsdóttir, rektor Tækniháskóla Íslands 2002-2005

Þurfum forgangsröðun
í menntamálum

Í rektorstíð Stefaníu varð tækniskólinn að háskóla.
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Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir var doktorsnemi 

og ráðgjafi í Bandaríkjunum á árunum 1986-

1999. Hún lauk doktorsprófi í atferlisfræði með 

áherslu á stjórnun árið 1991 frá háskólanum 

í Vestur Virginíu (West Virginia University) og í 

kjölfarið stofnaði hún sitt eigið ráðgjafafyrirtæki, 

LEAD Consulting. Hún starfaði sem ráðgjafi í 

Bandaríkjunum og víðar, bæði á námsárunum 

og að þeim loknum, allt til ársins 1999. Hún var 

fyrsti rektor Háskólans í Reykjavík, frá fyrstu 

skólasetningu 4. september 1998 til 2007. Eftir 

rektorsárin var hún þingmaður Reykvíkinga 

2007-2009 og stofnaði LC Ráðgjöf árið 2009 þar 

sem hún starfar sem ráðgjafi við stefnumótun, 

stjórnun, verkefnastýringu og innleiðingu stefnu 

og áætlana. 

Mikill kraftur á upphafsárunum
Háskólinn í Reykjavík var settur í fyrsta sinn 4. 

september 1998 og þá sem Viðskiptaháskólinn 

í Reykjavík. „Það sem skipti mestu í upphafi var 

að fá góða starfsmenn og stúdenta við skólann. 

Háskólanum í Reykjavík var frá fyrstu tíð ætlað að 

auka samkeppnishæfni atvinnulífs á Íslandi. Þrjú 

leiðarljós voru sett skólanum strax í upphafi, þ.e. 

nýsköpun, tækniþróun og alþjóðlegt samstarf. 

Við hugsuðum stórt og vildum sjá HR sem 

lítinn en öflugan háskóla sem nyti í framtíðinni 

alþjóðlegrar virðingar og viðurkenningar bæði 

fyrir kennslu og rannsóknir.“ Guðfinna segir 

mikinn kraft hafa verið í uppbyggingu deildanna, 

kennslu og rannsókna þrátt fyrir takmarkað 

fjármagn. 

Hefði viljað sameina

HR, LHÍ og Bifröst
Guðfinna rifjar upp að á fyrsta skólaári HR hafi 

750 stúdentar sótt um nám við skólann en 

einungis 195 fengu vist. „Og þannig hefur það 

verið í HR að flest árin hefur umsóknarfjöldi 

verið mikill og einungis hægt að bjóða hluta 

umsækjenda skólavist.“ Guðfinna segir að í 

upphafi hafi mikilvægar línur verið lagðar. Lögð var áhersla á að velja starfsfólk af mikill kostgæfni, fólk 

sem ljóst væri að hefði metnað til að byggja upp samkeppnishæfan háskóla. Er eitthvað sem þú vildir 

hafa gert öðruvísi? „Ég hefði viljað að við byrjuðum með verkfræði- og tæknifræðinám á upphafsárunum, 

samhliða uppbyggingu tölvunarfræðideildar. Það var þó ekki fyrr en með samruna HR og Tækniháskóla 

Íslands 1. júní 2005 að tækni- og verkfræðideild varð að veruleika. Reyndar var sá samruni mjög farsæll. 

Á sama tíma hefði ég viljað sjá HR, Listaháskólann og Bifröst taka höndum saman og stofna einn háskóla. 

Þannig held ég að til hefði orðið öflugur háskóli og endalaus samstarfstækifæri fræðimanna og stúdenta 

umfram það sem nú er.“

Stolt og þakklát af níu ára starfi
Aðspurð hvort þetta hafi verið góður tími segir Guðfinna: „Þetta var dásamlegur tími, hver dagur 

einstakur og endalaust fögnuðum við litlum og stórum sigrum. Vissulega blés oft harkalega á móti en 

allur sá mótvindur herti okkur og efldi starfið í HR. Haustið 2006 voru stúdentar Háskólans í Reykjavík 

2.800 talsins, nífalt fleiri en þegar háskólinn tók til starfa haustið 1998. Ég hafði árum saman talað um 

nýsköpun og þá þumalfingursreglu að tímabært væri fyrir frumkvöðla að víkja fyrir öðrum eftir u.þ.b. 

átta ár í starfi. Ég vildi vera þessari boðun trú og lét af starfi rektors snemma árs 2007. Ég er bæði stolt 

og þakklát fyrir sérhvert þeirra nærfellt níu ára sem ég starfaði sem rektor. Þetta árabil var einstakt í 

uppbyggingu háskólastarfs á Íslandi og landslagið breyttist í anda þess sem við í HR lögðum upp með. 

Hlutfall háskólamenntaðra á íslenskum vinnumarkaði tvöfaldaðist. Árið 1997 var það ríflega 13%, en 

tíu árum síðar, árið 2007, var það orðið ríflega 26%.“ Guðfinna segist sjá að framundan sé enn meiri 

gerjun í starfsemi háskóla á Íslandi. „Líklega er kominn tími til frekari samþjöppunar og samruna, en þó 

aðallega til eflingar háskólastigsins. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að menntun sé grundvöllur fyrir 

menningar-, félags-, atvinnu- og efnahagsmál þjóðarinnar.“

Guðfinna S. Bjarnadóttir, rektor Háskólans í Reykjavík 1998-2007

Sá nemendafjöldann 
nífaldast

„Við hugsuðum stórt,” segir Guðfinna.
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Svafa Grönfeldt gegndi stöðu rektors Háskólans í Reykjavík á árunum 2006 - 2009. Svafa er með doktorspróf 

frá London School of Economics. Áður en hún tók við rektorsstöðunni var hún aðstoðarforstjóri Actavis 

en samhliða því var Svafa lektor við Háskóla Íslands og HR í fjöldamörg ár og kenndi stjórnun og 

markaðsfræði. Svafa starfar nú sem framkvæmdastjóri hjá alþjóðlega lyfjafyrirtækinu Alvogen Inc. sem 

starfar í 37 löndum. Verkefni hennar er að stuðla að alþjóðlegri uppbyggingu fyrirtækisins og samþætta 

starfsemina um allan heim. Auk þess er hún í stjórn Össurar. „Það má því segja að allan minn feril hafi 

ég starfað við að byggja upp fyrirtæki og aðstoða við að koma skipulagi á starfsemina. Ég er því skrýtin 

blanda af róttækum frumkvöðli og skipulagsarkitekt.“

Stoltust af frábæru samstarfi við nemendur og starfsfólk
Á rektorsárum Svöfu voru hönnun og bygging á nýrri aðstöðu fyrir HR í Nauthólsvík efst á baugi. Svafa 

stóð jafnframt fyrir breytingum á stjórnskipulagi skólans með það að markmiði að efla enn frekar 

rannsóknir og gæði kennslunnar. Hún segist vera stoltust af frábæru samstarfi við nemendur og starfsfólk 

háskólans. „Okkur tókst í sameiningu að byggja þetta stórglæsilega hús og gera breytingar á starfsemi 

skólans þegar flestir hefðu kannski gefist upp en HR-ingar stóðu þétt saman og lögðu mikið á sig til að 

ná settu marki.“ Aðspurð hvort hún hefði viljað hafa gert eitthvað öðruvísi svarar hún: „Við lögðum mikla 

áherslu á samstarf við erlenda háskóla og byggðum upp öflugt tengslanet en ég hefði gjarnan viljað ná 

fram virkara samstarfi við innlendu háskólana. Sér í lagi finnst mér spennandi „fusion“ á milli viðskipta, 

tækni og lista.“

Hugsar stundum með

söknuði til tímans í HR
Svafa segir þennan tíma hafa verið stórkostlegan. 

„Það eru alger forréttindi að fá að vinna að 

háskólastarfi hvort sem er sem stjórnandi eða 

við kennslu og rannsóknir. Ég tók að mér ákveðið 

verkefni sem var að byggja skólann upp og gera 

ákveðnar stjórnskipulagsbreytingar og fór síðan 

strax aftur út í atvinnulífið að því loknu. Þar á ég 

best heima en ég hugsa samt með söknuði til 

þessa tíma í HR og allra þeirra sem ég starfaði 

með og ég fyllist stolti í hvert skipti sem ég sé og 

heyri hversu vel skólanum og nemendum hans 

gengur.“

Mikilvægt að virkja

sköpunarkraft nemenda
„Staða HR er alltaf að styrkjast sem best 

sést á hæfni útskrifaðra nemenda og öflugu 

rannsóknarstarfi,” segir Svafa aðspurð um stöðu 

HR í dag. „Aukið námsframboð og bætt aðstaða 

til náms gerir okkur kleift að styrkja stöðu Íslands 

og rennir sterkum stoðum undir nýsköpun í 

atvinnulífinu. Ef við eigum að geta nýtt menntun 

til nýsköpunar þá þurfum við ekki bara að tengja 

vel saman háskóla, fyrirtæki og fjármagn heldur 

einnig að tryggja að nemendur hafi framtíðarsýn 

og trú á eigin hugmyndum. Við þurfum að veita 

þeim tæki og tól til að virkja sköpunarkraftinn 

og búa þeim umhverfi sem auðveldar þeim að 

hrinda hugmyndum í framkvæmd,“ segir Svafa 

að lokum.

Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík 2007-2009

Stolt af árangri HR
og nemenda

Í huga Svöfu stendur hæst frábært samstarf við nemendur og starfsfólk háskólans.
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Mótmæli við Gálgahraun, og brot í kjölfar þeirra á 19. grein lögreglulaga, 

ásamt sprengingu stíflu í Suður-Þingeyjarsýslu árið 1970 sem var liður í 

mótmælum gegn virkjanaáformum, eru dæmi um aðgerðir sem skilgreina 

mætti sem borgaralega óhlýðni. 

Bjarni Freyr Rúnarsson, sem útskrifaðist með ML-gráðu frá lagadeild HR í vor 

fékk áhuga á hugtakinu þegar hann las um það í námskeiði á þriðja ári í BA-

náminu. „Þetta vakti strax áhuga minn og ég hafði þetta á bak við eyrað sem 

áhugavert efni í lokaritgerð í meistaranáminu.  Í rannsókninni reyndi ég að 

skilgreina hugtakið „borgaraleg óhlýðni“ og draga fram álitaefni varðandi þá 

skilgreiningu. Ég leyfi mér að halda því fram að fullnægjandi skilgreining á 

þessu hugtaki sé óklárað verkefni innan lögfræðinnar og heimspekinnar.“

Getur verið til góðs 
Bjarni segir borgaralega óhlýðni í eðli sínu vera mótmæli þó að hugtakið sjálft 

sé umdeilt. Borgaraleg óhlýðni hafi verið þekkt mótmælaaðferð í margar 

aldir, að minnsta kosti frá tíma forngrísku samtíðarmannanna Sókratesar og 

Sófóklesar. Á undanförnum áratugum hafi úrræðið náð fótfestu víðsvegar 

um heiminn og með borgaralegri óhlýðni hafi verið stuðlað að margvíslegum 

og mikilvægum breytingum. Ísland hafi ekki farið varhluta af þessari þróun en 

greina má áhrif borgaralegrar óhlýðni á ýmsum sviðum íslensks samfélags, 

ekki síst í tengslum við umhverfisvernd.

Öll mótmæli eru þó ekki borgarleg óhlýðni. „Það má segja sem svo, með 

töluverðri einföldun, að mótmæli verði að borgaralegri óhlýðni þegar ekki er 

orðið við fyrirmælum yfirvalda, svo sem laga- eða stjórnvaldsfyrirmæla. Þegar 

mótmælandi brýtur gegn fyrirmælum lögreglu sem eiga stoð í lögreglulögum, 

í tengslum við mótmæli sín, getur verið um borgaralega óhlýðni að ræða,“ 

útskýrir Bjarni.

Munur á mótmælum og lögbroti
Íslendingar hafa rétt samkvæmt lögum til að mótmæla. Helstu 

tjáningarfrelsisákvæði íslensks réttar, 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. 

gr. mannréttindasáttmála Evrópu, tryggja meðal annars rétt til að grípa til 

mótmæla. „Tjáningarfrelsið, sem á rætur að rekja til prentaldar, er yfirleitt 

skilgreint meðal mikilvægustu mannréttinda enda gegnir það lykilhlutverki í 

lýðræðislegu samfélagi. Þess vegna langaði mig að skoða hvort aðgerðir, sem 

flokkast myndu undir borgaralega óhlýðni, njóti verndar tjáningarfrelsisins, 

einkum með hliðsjón af stjórnarskránni og mannréttindasáttmálanum.“ 

Ef rannsókn Bjarna hefði leitt það í ljós að borgaraleg óhlýðni falli í raun 

undir vernd laga um tjáningarfrelsi hefði jafnvel mátt halda því fram að 

stjórnarskráin okkar heimili lögbrot. Hann segir niðurstöðu sína þó ekki styðja 

það. „Ég komst að því að borgaraleg óhlýðni fellur ekki undir vernd laga 

um tjáningarfrelsi, það er að segja, þú getur ekki treyst á það að brotin 

njóti þessa réttar. Tjáningarfrelsi er nefnilega meira en tjáning í ræðu og 

riti, við tjáum okkur líka með athöfnum. Enn fremur dreg ég mjög í efa í 

ritgerðinni að önnur ákvæði stjórnarskrárinnar heimili borgaralega óhlýðni. 

Ég dreg enn fremur þá ályktun að óæskilegt sé, einkum í ljósi kenninga um 

réttarríkið og hins hugmyndafræðilega grundvallar borgaralegrar óhlýðni, að 

lögfesta heimild til slíkra aðgerða.“

Á mörkum lögfræði og heimspeki
Aðspurður um það hvort hann sé fylgjandi því að almenningur óhlýðnist í 

nafni mótmæla segist Bjarni ekki vilja taka afstöðu til þess. „Ég  veit ekki hvort 

borgaraleg óhlýðni er siðferðislega réttlætanlegt úrræði eða ekki. Þetta er, 

eins og svo margt, ekki svart eða hvítt. Eiginlega liggur þetta hugtak á mörkum 

laga og heimspeki enda fjalla ég um hugtakið út frá réttarheimspeki.“ Hann 

segist þó vonast til að með rannsókn sinni séum við með skýrari mynd af rétti 

okkar, eða órétti, þegar kemur að mótmælum og borgaralegri óhlýðni.

Ómar Ragnarsson handtekinn við Gálgahraun. Bændur í Suður-Þingeyjarsýslu sprengdu stíflu í Laxá árið 1970.

Lagadeild

Vér (ó)hlýðnumst öll
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SFHR - Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík

Allir nemendur við HR eru sjálfkrafa meðlimir 

í Stúdentafélagi Háskólans í Reykjavík (SFHR). 

Starfsemi félagsins miðar að því að standa vörð 

um hagsmuni nemenda. Andri Sigurðsson er 

nýr formaður SFHR. Það má teljast afar líklegt 

að hann muni verða í eldlínunni í umræðu um 

námslán, húsnæðismál og aðstöðu nemenda á 

komandi vetri. „Okkur langar að taka slaginn í 

stóru málunum við hlið hinna háskólanna. Þetta 

hefur verið mikið á herðum Stúdentaráðs HÍ, 

að sjálfsögðu með okkar þátttöku samt,“ segir 

formaðurinn aðspurður um verkefni vetrarins. 

„Við vonum að þetta fari að breytast og það hafa verið tekin stór skref í þá átt. Nú hafa verið stofnuð 

Landssamtök íslenskra stúdenta, samtök sem eru nýr vettvangur samstarfs milli allra háskóla í landinu 

og í vetur munum við vinna áfram að því að efla starfsemina.“  Stjórn SFHR vill auk þess koma á opnum 

fundum með nemendum og bæta aðstöðu fyrir nemendur í HR. „Aðstaða til lærdóms og kennslu er alveg 

frábær og varla hægt að bæta, en það vantar kannski aðstöðu fyrir nemendur til að slaka á og hittast 

og hanga saman.“ Andri segir það einnig á stefnuskránni að koma aftur undir hatt SFHR nemendafélagi 

fyrir erlenda skiptinema og áfram verður unnið að verkefni með SHÍ og LHÍ sem snýr að Strætó.  „Annars 

er erfitt að segja fyrirfram hvað við munum gera í vetur af því það koma alltaf upp einhver ný verkefni 

í hagsmunabaráttu stúdenta sem gaman og lærdómsríkt verður að takast á við.“ Andri er á þriðja ári í 

fjármálaverkfræði við tækni- og verkfræðideild, starfar í félagsmiðstöð með námi og rekur íþróttafélag 

ásamt vinum sínum í Hafnarfirði. „Já, það verður alveg nóg að gera í vetur en það er ekkert verra, þá 

kemur maður bara meiru í verk.“

Stjórn SFHR. F.v. Huginn Ragnarsson, Andri Sigurðsson, Guðrún Alma Einarsdóttir, Andri Örn Gunnarsson og Árni Þórólfur Árnason.

Hlakkar til að takast á
við stóru málin
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Vísindamönnum við Gervigreindarsetur 

HR og Vitvélastofnun Íslands hefur tekist 

það sem engum hefur tekist áður – að þróa 

fyrsta sjálfvirka kerfið sem getur lært flókið 

verk, án leiðbeininga, með því að fylgjast 

með hvernig það er framkvæmt.

Dr. Kristinn R. Þórisson, dósent við 

tölvunarfræðideild HR og stjórnandi 

Vitvélastofnunar Íslands, hefur undanfarin ár 

stýrt HUMANOBS-verkefninu sem hlaut tveggja 

milljóna króna styrk frá Evrópusambandinu 

árið 2009. Með verkefninu er leitast við að þróa 

kerfi með alhliða greind. „Í þessu stóra verkefni 

er verið að skoða spurningar eins og hvað er 

greind, og hvernig getum við búið til vél sem 

er greind? Frá árdögum tölvutækninnar hafa 

vísindamenn spáð í þetta hugtak og hvernig 

búa megi til vélar sem læra, hugsa og jafnvel 

hafa sköpunargáfu,” útskýrir Kristinn. Hann 

birti, ásamt samstarfsmönnum sínum, grein á 

alþjóðlegri ráðstefnu í Portúgal í síðasta mánuði 

og hlaut hún „Outstanding Paper“ - verðlaun 

sem besta grein ráðstefnunnar. Í ritgerðinni er 

tímamótarannsóknum á sviði gervigreindar lýst, 

þar sem sýndarvélmennið S1 er í aðalhlutverki.

Sýndarvélmenni í sjónvarpsviðtali
Gervigreinda sýndarvélmennið S1 lærir að 

taka sjónvarpsviðtal með því að fylgjast með 

manneskjum taka viðtal hvor við aðra, án þess að 

fá upplýsingar fyrirfram um setningaskipan eða 

yfir höfuð hvernig framkvæma eigi verkið. „Við 

látum S1 fá lýsingu á markmiðum þátttakenda 

í viðtalinu – markmið spyrilsins er að fá þann 

spurða til að tala, og markmið þess spurða er að 

svara spyrlinum eftir bestu getu. Þessu lýsum við 

í stuttu forriti sem tekur minna en tvær blaðsíður 

og látum S1 fá í upphafi. Það er svo vélmennisins 

að komast að því hvernig hægt er að ná þessum 

markmiðum.“ Eftir að fylgjast með í um 20 

klukkustundir gat S1 tekið viðtal með fullkomlega 

réttum setningum og túlkað og notað handa- og 

höfuðhreyfingar í samræmi við það sem gerist 

þegar manneskjur tala saman. S1 getur hvort 

sem er tekið að sér hlutverk spyrils eða þess 

spurða. 

Getur lært hvað sem er
„Menn hafa verið að skrifa um og spá í þessu 

síðustu 50-60 árin og Alan Turing skrifaði 

snemma á 20. öld um það sem hann kallaði 

„baby machines“. Þótt margir hafi spáð í þetta 

er verkefnið með S1 hið fyrsta þar sem sýnt er 

hvernig þetta er gert,” segir Kristinn. „S1 getur 

lært hvaða verkefni sem er, svo fremi sem hægt 

sé að lýsa tilganginum á mælanlegan hátt – til 

dæmis að markmið spyrils sé að spyrja og svo 

framvegis. Það eru í raun enginn takmörk fyrir 

því hvað S1 getur lært svo fremi sem það sé skýrt 

hver markmiðin eru.“  Í tilefni verðlaunanna hefur 

vísindaritið IADIS Journal of Computer Science & 

Information Systems boðið Kristni og félögum 

að undirbúa greinina til birtingar í heiðursútgáfu 

ritsins á næsta ári.

Hér má lesa meira um HUMANOBS-verkefnið:

www.humanobs.org

Dr. Kristinn R. Þórisson

Tölvunarfræðideild

Sýndarvélmenni
tekur sjónvarpsviðtal
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Nýtt meistaranám
leiðir saman tvo heima

Páll Ríkharðsson, dósent við viðskiptadeild 

HR, hefur undanfarin misseri tekið þátt í að 

þróa nýja þverfaglega meistaranámsbraut í 

upplýsingastjórnun sem gefur prófgráðuna 

MIM (Master in Information Management). 

Námsbrautir sem kenndar eru við HR eru í sífelldri 

endurskoðun til að mæta þörfum atvinnulífsins. 

Námið, sem kennt er í fyrsta sinn við HR í haust, 

er þekkt erlendis en hefur ekki verið kennt hér 

á landi fyrr en nú. Námsbrautin er samstarf 

tölvunarfræðideildar og viðskiptadeildar. „Það 

má segja að þarna mætist tveir heimar en það 

er líka eitt af því sem gerir námið gagnlegt og 

nútímalegt.“

Ákvarðanir byggðar á gögnum
„Þegar við gerðum rannsóknir á eftirspurn 

eftir náminu kom í ljós mikil þörf fyrir fólk 

með þessa menntun hjá stórum fyrirtækjum 

hér á landi. Þá er ég að tala um stöður eins og 

upplýsingatæknistjóra, verkefnastjóra og ráðgjafa 

við innleiðingu á upplýsingatæknikerfum, svo 

dæmi séu nefnd. Notkun upplýsingatækninnar 

í rekstri fyrirtækja breytir landslaginu töluvert 

og gerir margt einfaldara og aðgengilegra 

Heimsbyggðin öll stendur frammi fyrir því gríðarstóra 

verkefni á næstu árum og áratugum að minnka áhrif 

af mengun á náttúruna. Nauðsynlegt er að nýta 

endurnýjanlega orkugjafa í margfalt meira mæli 

en nú er gert. Íslendingar hafa á síðustu áratugum 

byggt upp sérfræðiþekkingu í orkuvísindum og þá 

sérstaklega á sviði jarðvarma og vatnsaflsvirkjana. 

Þau Ximena Guardia Muguruza og Tufwane 

Mwagomba stunda meistaranám í orkuvísindum 

við Íslenska orkuháskólann í HR, (Iceland School 

of Energy, ISE) og ætla að flytja þessa þekkingu á 

jarðvarmanýtingu með sér til síns heima.  Þau eru 

hvort um sig komin langt að, Ximena er frá Perú og 

Tufwane frá Malaví. 

Ximena hefur unnið um árabil við ráðgjöf í 

orkuiðnaðinum í Perú. „Ég hef sérstakan áhuga á 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Við höfum Andes-

fjöllin og tækifæri á því landsvæði til að nota 

vatnsorkuver sem við nýtum okkur að einhverju 

leyti. Í dag er fókus hins opinbera og fjárfesta 

á slíkum framkvæmdum. Mér finnst þó nýting 

jarðvarma spennandi og eitthvað sem við í Perú 

gætum nýtt okkur betur.“ Ximena var búin að 

leita að meistaranámi í Evrópu sem hefði þessar 

áherslur og fann loks Íslenska orkuháskólann 

í HR. Við hann eru í boði tvær námsbrautir þar 

sem nemendur fá þverfaglega kennslu og þjálfun 

á sviði endurnýjanlegra orkugjafa og nýtingu 

þeirra.  Námið er skipulagt í samvinnu tækni- og 

verkfræðideildar HR, Orkuveitu Reykjavíkur og 

Íslenskra orkurannsókna (ISOR).

Tufwane hefur síðustu misseri starfað hjá 

orkustofnun Malaví og kom fyrst til Íslands í gegnum 

Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Hluti 

þeirra nemenda sem stunda nám við þann skóla 

eiga kost á því að sækja um styrki til meistaranáms. 

Þar sem Tufwane hafði strax mikinn áhuga á Íslandi 

og  þeirri þekkingu sem hér býr, sótti hann um námið 

við Íslenska orkuháskólann í HR. Um styrkina ríkir 

mikil samkeppni en Tufwane var einn þeirra heppnu 

og stundar nú draumanámið. „Malaví er að ganga 

í gegnum mjög spennandi tímabil. Landið hefur 

töluverða möguleika á sviði jarðvarma en við höfum 

ekki þróað tækni til að nýta þá möguleika. Við notum 

vatnsorkuver en þau eru ekki mjög áreiðanleg því 

stundum verða mikil vatnsveður sem setja strik í 

reikninginn. Möguleikarnir eru svo sannarlega til 

staðar og við munum þurfa mikla sérfræðiþekkingu 

til að byggja upp iðnað í kringum endurnýjanlega 

orkugjafa.“ Þau segjast bæði vera hrifin af því hversu 

mikil áhersla sé lögð á að hafa námið hagnýtt. 

„Okkur finnst þessi fókus alveg frábær. Nú þurfum 

við bara að læra sem mest og flytja þessa þekkingu 

til okkar heimalanda.“

en að sumu leyti er þetta líka orðið flóknara. 

Upplýsingatæknin  ræður miklu í samkeppni 

og því gera stjórnendur sér grein fyrir, þeir vita 

að tölvutæknin breytist ört og verður sífellt 

mikilvægari fyrir rekstur fyrirtækisins.“ 

 

Páll segir atvinnulífið vanta einstaklinga sem þekki 

bæði viðskiptahliðina og tölvunarfræðihliðina 

í upplýsingatækni. Annars vegar til þess að 

skilja tæknihliðina í formi kerfa, gagnagrunna, 

hugbúnaðar og gagnagæða og hins vegar til 

að skilja hvernig þessi tækni gefur fyrirtækinu 

samkeppnisyfirburði með lægri kostnaði, 

betri þjónustu, skilvirkari ferlum og meira 

öryggi. „Ákvarðanir sem eru teknar í dag í 

starfsemi fyrirtækja og stofnana eru að miklu 

leyti byggðar á gögnum úr kerfum. Ef þú hefur 

ekki skilning á mikilvægi gagnanna og getur 

ekki nýtt þér þau í ákvörðunartöku þá dagar 

þú einfaldlega uppi. Ferilstjórnun, „big data“, 

viðskiptagreind, „mobility“; það þarf einhvern 

sem skilur þessi hugtök og hvernig hægt er að 

nýta tæknina sem liggur þeim að baki. Nýjungar 

á sviði upplýsingatækni koma sífellt örar fram 

og hafa sífellt meiri áhrif á rekstur fyrirtækja. 

Það undirstrikar enn frekar mikilvægi þess að 

skilja þessar tvær hliðar; viðskiptahliðina og 

tæknihliðina.“ 

Ákveðið var að taka inn 14 nemendur fyrsta árið 

en Páll segir það vera hæfilega fjölmennan hóp. 

Á fyrsta árinu munu þeir nemendur sem hafa 

lært viðskiptafræði meðal annars læra forritun 

og gagnasafnsfræði og þeir nemendur sem hafa 

lært tölvunarfræði munu læra reikningshald og 

fjármál. Námið er skipulagt þannig að kennt er 

í lotum sem auðveldar nemendum að stunda 

námið með vinnu.

Páll Ríkharðsson

Viðskiptadeild & tölvunarfræðideild

Perú, Malaví, Reykjavík
Íslenski orkuháskólinn í HR
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Mansal er stundað á Íslandi

Margt bendir til þess að vændi sé algengara hér á 

landi en margir gera sér grein fyrir og í mörgum 

tilvikum tengist það mansali og jafnvel skipulagðri 

brotastarfsemi. Heiða Björk Vignisdóttir tók 

viðtöl við sérfræðinga á þessu sviði og studdist 

við sett lög, greinargerðir, dómaframkvæmd og 

fræðaskrif sérfræðinga þegar hún rannsakaði 

skipulagða brotastarfsemi, mansal og vændi 

á Íslandi í lokaritgerð sinni til meistaraprófs í 

lögfræði. Tilgangurinn var að rannsaka hvort 

vændi á Íslandi sé tengt mansali og þá hvort það 

mansal sé í mögulegum tengslum við skipulagða 

brotastarfsemi. Vonast hún til að með ritgerðinni 

verði til mikilvæg gögn í  umræðuna um vændi á 

Íslandi. 

Vændið tengt mansali
„Mig langar að fólk gefi þessu vandamáli gaum. 

Þetta málefni hefur ávallt verið mér hugleikið 

og ég hef veitt því sérstaka athygli þegar dóma 

í mansals- og vændismálum hefur borið á góma. 

Mér finnst yfirhöfuð of lítið rætt um þetta í 

þjóðfélaginu. Það er eins og flestir haldi, eða 

vilji halda, að mansal fyrirfinnist ekki á Íslandi 

en sú afstaða og afneitun gerir engum gott.“ 

Niðurstöður Heiðu sýna að vændi sem þrífst á 

Íslandi er gjarnan tengt mansali. „Manseljendurnir 

eru íslenskir jafnt sem erlendir og hafa oft og 

tíðum tengsl við skipulögð brotasamtök erlendis 

sem og hérlendis. Mig langaði því að tvinna 

saman umfjöllun um skipulagða brotastarfsemi 

annars vegar og mansal og vændi hins vegar. 

Ég skilgreini meðal annars hugtökin „skipulögð 

brotastarfsemi, mansal og vændi“ í ritgerðinni og 

fjalla um nokkrar birtingarmyndir skipulagðrar 

brotastarfsemi; það er fíkniefnabrot, ofbeldisbrot 

og mansal auk þess að fara yfir þróun brota af 

þessu tagi hér á landi.“ 

Eftirspurnin mikil
„Það kom mér á óvart hve eftirspurn eftir 

vændi er mikil. Sem dæmi má nefna óformlega 

könnun sem Stígamót gerðu á netinu. Sett var 

inn auglýsing á stefnumótasíðu sem skilja mátti 

sem auglýsingu fyrir vændi. Innan klukkustundar 

voru komnir tugir fyrirspurna. Það sem kom 

mér auk þess á óvart var að kaupendur vændis 

eru oftast venjulegir menn, ekki glæpamenn 

eða einstaklingar á jaðri þjóðfélagsins.“ 

Nektardansstaðir hafa margoft verið bendlaðir við mansal og það er margt sem bendir til þess að stúlkur 

sem þar störfuðu hefðu verið sendar hingað til lands á vegum einhverra fyrirtækja án þess að hafa neitt 

um það að segja og án þess að hafa hugmynd um hvað biði þeirra. Sumar þessara erlendu stúlkna 

leituðu í kjölfarið til Stígamóta.

Skipulögð brotasamtök
Heiða Björk veltir í ritgerðinni vöngum yfir innleiðingu Palermó-samningsins á Íslandi. „Þetta er samningur 

Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri brotastarfsemi sem tók gildi árið 2003. Samningurinn 

er túlkaður á mismunandi hátt milli landa og það getur valdið ýmis konar vandræðum. Við virðumst túlka 

samninginn þrengra hér á landi en gengur og gerist. Ég nefni í þessu samhengi dóm Hæstaréttar í máli 

nr.  521/2012 þar sem fjallað er um tengsl ákærðu við skipulögð brotasamtök. Tekið er fram að  brotið 

hafi ekki verið tengt ákveðnum samtökum, þó að ákærðu hafi vissulega uppfyllt öll skilyrði Palermó-

samningsins um að hafa sjálf myndað skipulögð brotasamtök. Annað áhugavert dæmi er að dómurinn 

taldi ávinningsskilyrði ákvæðins ekki vera uppfyllt, þar sem enginn fjárhagslegur ávinningur hafi verið 

til staðar. Hins vegar kemur fram í Palermó-samningnum að ávinningurinn geti verið persónulegur, til 

dæmis sá að öðlast meiri völd. Það kom einnig fram að ákærðu og brotaþoli hafi átt í einhvers konar 

valdabaráttu og því mögulegt að það skilyrði hafi verið uppfyllt samkvæmt Palermó-samningnum 

sjálfum. Það var metið ákærðu öllum til refsiþyngingar að þau stóðu saman að árásinni sem og að árásin 

hefði verið þaulskipulögð og sérstaklega hættuleg.“ Þetta bendir til þess að Ísland gæti verið að uppfylla 

þær kröfur sem Palermó-samningurinn setur okkur og kunna niðurstöður þessa dóms að hafa áhrif á 

niðurstöður komandi dóma.

Fræðsla er góð byrjun
En hvernig er best að nýta upplýsingar um stöðu vændis á Íslandi? „Það er ljóst að það þarf að fræða 

fólk um málið. Það liggur fyrir að mansal er stundað á Íslandi, og það er staðreynd sem við verðum að 

horfast í augu við. Við verðum að uppræta vandann, til dæmis með því að eyða eftirspurninni. Fræðsla til 

handa almenningi er eflaust ágætis byrjun, en auk þess er nauðsynlegt að þjónusta til handa mögulegum 

fórnarlömbum mansals sé til staðar.“    

Leiðbeinandi Heiðu Bjarkar var Stefán Eiríksson,  þáverandi lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, en þar 

að auki tók hún viðtöl við sérfræðinga á þessu sviði hér á landi; Öldu Hrönn Jóhannesdóttur, þáverandi 

yfirmann lögfræðisviðs lögreglustjórans á Suðurnesjum, Önnu Kristínu Newton, réttarsálfræðing, 

Guðrúnu Jóndóttur, talskonu Stígamóta og Karl Steinar Valsson, þáverandi aðstoðaryfirlögregluþjón og 

yfirmann fíkniefnadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Stefán Eiríksson og Heiða Björk Vignisdóttir, en Stefán var leiðbeinandi Heiðu Bjarkar í lokaverkefni hennar.

Lagadeild
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Halldór Svavarsson

Ein af mörgum mögulegum leiðum til að 

framleiða rafmagn er að virkja hitastigsmun 

efna til að færa til rafeindir, svonefnd hitaörvuð 

rafmagnsframleiðsla. Dr. Halldór Svavarsson, 

dósent við tækni- og verkfræðideild, vinnur að 

þróun nýrra leiða til að framleiða hitaörvað 

rafmagn með hærri nýtni en nú þekkist.

Tæki sem framleiða rafmagn með hitaörvun 

geta nýst þar sem ekki er hægt að koma við 

annarri tækni. Þau gefa líka möguleika á að 

nýta varma sem nú fer til spillis – t.d. mætti 

virkja heitavatnsfrárennsli húsa en slíkt vatn 

er vanalega nokkrum gráðum heitara en 

umhverfið. Tæki sem nú eru á markaði hafa laka 

nýtni (dæmigert 5-8% umbreytingar nýtni, þ.e. 

5-8% varmaorkunnar er umbreytt í rafmagn) en 

með aðkomu örtækninnar opnast möguleikar á 

umtalsvert betri nýtni.

Í rannsókn sinni, sem unnin er í samstarfi HR 

og Háskóla Texas við Arlington, smíðar Halldór 

ásamt nemendum sínum breiður af örgrönnum 

kísilvírum < 200 nm í þvermál (1 nm er einn 

milljarðasti úr metra) til að mynda virka hlutann 

í hitarafmagns-tækjum. Það sem stjórnar nýtni 

hitarafmagnstækja er einkum hlutfallið milli 

varmaleiðni og rafleiðni í virka efninu - því hærra 

sem það það er því betri er nýtnin. Vandamálið er 

að hárri rafleiðni fylgir vanalega há varmaleiðni. 

Með því að nota örgranna víra má minnka 

verulega varmaleiðnina án þess að rafleiðnin 

Hitaörvuð rafmagnsframleiðsla
með nanóvírum

breytist að ráði og skapa þannig forsendur fyrir 

bættri nýtni. Hluti rannsóknarinnar hefur verið 

unnin sem lokaverkefni Birgis Hallgrímssonar, 

meistaranema í rafmagnsverkfræði við tækni- og 

verkfræðideild HR. Rannsóknin hefur verið unnin 

með styrk frá Orkusjóði Landsvirkjunar.

Tíu manna lið frá Háskólanum í Reykjavík 

hélt til San Diego í Bandaríkjunum í júlí 

síðastliðnum til að taka þátt í hinni árlegu 

RoboSub kafbátakeppni.  Kafbáturinn Ægir var 

hannaður og smíðaður af nemendum í tækni- 

og verkfræðideild og tölvunarfræðideild. Níu 

nemendur héldu utan til keppni ásamt Stefáni 

Frey Stefánssyni, aðstoðarkennara við tækni- 

og verkfræðideild. Alls hafa milli 40-50 manns 

komið að kafbátargerðinni á einn eða annan 

hátt í gegnum árin, en þetta er í fjórða skiptið 

sem HR tekur þátt í RoboSub. Kafbátarnir, sem 

liðin keppa með, eru sjálfráðir, sem þýðir að 

þeim er ekki stýrt, og þurfa þeir að geta leyst 

ýmsar þrautir; Meðal annars að komast í gegnum 

hlið, finna baujur og skjóta pílu í skotmark. 

Ægir er útbúinn tveimur myndavélum, þremur 

hljóðnemum, hröðunarnema, gýró, þrýstinema 

og seguláttavita til þess að skynja umhverfi sitt. 

Einnig sex mótorum til þess að stýra sér. Liðið frá 

HR komst í úrslit keppninnar og hafnaði í 6. sæti 

af 39.

„Að taka þátt í kafbátaverkefninu hefur gefið mér 

tækifæri til að láta reyna á það sem ég hef verið 

Kafbáturinn Ægir á leið niður í laugina í San Diego.

að læra í skólanum. Þú ert með þekkt vandamál fyrir framan þig og þarft að finna lausn á því bæði með 

því að vinna einn og með öðrum í hóp. Að sjá svo afraksturinn eftir alla þessa vinnu í keppninni úti í San 

Diego er mjög gefandi og lærdómsríkt. Úti kynnistu mörgum öðrum sem eru að leysa sömu vandamál og 

þitt lið og þú sérð allar þessar mismunandi leiðir sem hægt er að fara til að leysa sömu þrautirnar. Annað 

sem ég sá líka, eftir að hafa tekið þátt, var að vinnuveitendur hafa alltaf haft mikinn áhuga á verkefnum 

eins og þessum og er það oftast eitt að aðalatriðum sem rætt er um í viðtölum.“ 
- Emil Már Einarsson, nemi í hátækniverkfræði við tækni- og verkfræðideild og starfsmaður hjá sjálfvirknisetrinu Samey.

Tækni- og verkfræðideild

Tækni- og verkfræðideild

Kafbáturinn Ægir í úrslitum
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Alls var þremur flaugum skotið upp af Mýrdalssandi, tveimur stærri og einni minni.

solveigmariai 14 júní
Harpa

79 likes
solveigmariai BSc í viðskiptafræði
#gráðan #viðskiptafræðingur #haskolinnrvk 
#HR #skál

hilmark 10 maí

23 likes
hilmark Próflokin #markadsrad
#haskolinnrvk

sigruna 16 maí
Háskólinn í Reykjavík

11 likes
sigruna Besta teymið í HR #haskolinnrvk 
#selfie #work

Að skjóta eldflaug á loft er flókið verkefni og til 

að leysa það þurfa margir að leggja hönd á plóg. 

Það var því ákveðið afrek að nemendum við 

tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík 

hafi tekist að skjóta á loft eldflauginni Mjölni af 

Mýrdalssandi í maí síðastliðnum. Mjölnir er fyrsta 

skref í áætlun um að nota háskerpumyndavélar 

til að taka myndir af norðurljósum en verkefnið 

er unnið í samstarfi við listamenn frá New York og 

Puerto Rico. Jafnframt er gerð Mjölnis mikilvægur 

áfangi í eldflaugarannsóknum innan tækni- og 

verkfræðideildar HR. 

Að sögn hópsins að  baki verkefninu tókst skotið 

ágætlega. Myndir náðust úr eldflauginni eins 

og til var ætlast en eins og oft er raunin með 

flókin verkefni af þessum toga geta komið upp 

tæknileg vandamál. Þannig var staðsetning 

flaugarinnar samkvæmt GPS-hnitum ekki 

eins og áætlað var með tilliti til endurheimtar. 

Nemendurnir höfðu hannað háþróaða lausn 

varðandi fall eldflaugarinnar eftir skotið, þar sem 

reynt er að beina eldflauginni í átt að ákveðnum 

lendingarstað þegar hún er á leið niður aftur. 

Við hönnunina voru hafðar til hliðsjónar aðferðir 

svipaðar þeim sem notaðar eru við svifflug. Af 

þessum sökum þurfti að leita að eldflauginni og 

fannst hún daginn eftir. Skot eldflaugarinnar var í 

beinni útsendingu á vef Símans.

Tækni- og verkfræðideild

Eldflaugaskot
af Mýrdalssandi
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Þrívíddarleikur á þremur vikum

Að loknum vorprófum hefjast þriggja vikna 

námskeið í grunnnámi við HR. Námskeiðin 

eru oftar en ekki nýtt í verklegar æfingar þar 

sem nemendur fá tækifæri til að sýna í verki 

sem þeir hafa lært um veturinn. Nemendur í 

tölvunarfræði gátu valið um að taka námskeiðið 

Tölvuleikjahönnun og –þróun og nota þessar 

þrjár vikur til að setja fram hugmynd að tölvuleik, 

hanna hann og gera svokallað „demo“ tilbúið 

til spilunar. Leiðbeinandi á námskeiðinu var dr. 

David Thue, lektor við tölvunarfræðideild og 

sérfræðingur í tölvuleikjaþróun.

Þau Anna Dominiak og Páll Arinbjarnar létu 

knappan tíma ekki trufla sig og ákváðu að búa 

til tölvuleik í þrívídd. „Fyrsta vikan fór í að þróa 

hugmyndina og svo höfðum við tvær vikur til að 

gera leikinn, eða til að skapa demo sem hægt er 

að spila,“ segir Páll. Anna segir hugmyndina hafa 

verið metnaðarfulla. „Ég held að kennararnir 

hafi verið örlítið áhyggjufullir fyrir okkar hönd!,“ 

segir hún og hlær. Páll segir þau þó hafa gert 

sýndarheim í þrívídd áður þannig að þau hafi 

haft hugmynd um hvað þau væru að fara út í. 

„Við kynntum svo lokaafurðina á lokakynningu 

námskeiðsins og höfðum þá náð flestum þeim 

markmiðum sem við settum okkur fyrir gerð 

leiksins, þannig að við vorum ánægð.“

Í leiknum Wilderness er spilarinn úlfur og 

markmiðið er að lifa af í náttúrunni. Úlfurinn hefur 

villst frá hjörðinni í stórum skógi og verður að 

finna vatn og veiða sér til matar. Hljóðheimurinn 

er fuglasöngur og skuggar trjánna hreyfast eftir 

gangi sólar. Spilarinn hefur ýmsa möguleika til 

að nota eiginleika úlfsins eins og að læðast, nota 

lyktarskynið og sjá vel í myrkri. Mælistikur efst í 

vinstra horni sýna spilara hvort brátt þurfi að fara 

að næra sig eða drekka vatn.

„Í leiknum er mikið frelsi þar sem það er engin 

fyrirfram ákveðin saga sem þarf að fylgja og 

spilarinn hefur marga valmöguleika,“ segir Anna. 

Páll segir það hafa verið áhugavert að fylgjast með 

hvernig leikurinn var spilaður þegar þau lögðu 

hann fram í lok námskeiðsins. „Spilarar hafa 

spilað leikinn á mjög ólíkan hátt. Sumir ákváðu 

að ráðast ekki á stóran björn sem er í skóginum, 

á meðan aðrir ákváðu að ráða niðurlögum hans 

undir eins. Í lokin var komin upp keppni á milli spilaranna hvort þeim tækist að drepa björninn eða ekki.“

Anna er frá Póllandi og var skiptinemi við tölvunarfræðideild í eina önn ásamt því að starfa í sumar við 

CADIA , gervigreindarsetur innan HR. Páll varði einnig sumrinu í húsakynnum Háskólans í Reykjavík sem 

starfsmaður Aldin Dynamics. Þau eru strax komin á fullt í öðrum verkefnum en ætla að vinna að því að 

gera leikinn aðgengilegan til að sem flestir geti prófað að vera úlfur á öræfum.

Anna Dominiak Páll Arinbjarnar

Úlfurinn í Wilderness þarf að finna vatn og veiða sér til matar.

Tölvunarfræðideild
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Vaxandi eftirspurn
eftir meistaranámi

Þóranna Jónsdóttir, forseti viðskiptadeildar

Viðskiptafræði er þverfaglegt hagnýtt nám, 

sem á sér fremur stutta sögu miðað við aðrar 

fræðigreinar. Að sögn Þórönnu Jónsdóttur, 

deildarforseta viðskiptadeildar HR,  byggir 

viðskiptafræðin á fræðilegum stoðum, sem koma 

meðal annars úr hagfræði, sálfræði og verkfræði. 

Greinin er í sífelldri þróun líkt og endurskoðun 

á meistaranámi, nýjar þverfaglegar námsbrautir 

og samningar um samfélagsábyrgð innan 

deildarinnar bera vitni.

„Við höfum frá upphafi lagt áherslu á að fólk 

fái sterkan fræðilegan grunn og geti beitt 

óhlutbundinni hugsun og yfirfært þekkingu. 

Jafnframt leggjum við áherslu á að fólk fái næga 

þjálfun í hagnýtum viðfangsefnum þannig að 

það geti strax byrjað að skapa verðmæti í þeim 

störfum sem það tekur sér fyrir hendur.”

Viðskiptafræðin var lengi vel fjögurra ára cand 

oceon nám og höfðu þeir sem luku því í flestum 

tilvikum lokið sinni menntun. Þetta form tók 

breytingum í takt við Bologna samþykktina, 

þar sem háskólanámi var skipt í annars vegar 

þriggja ára grunnnám og hins vegar tveggja ára 

meistaranám, þar sem eiginlegri sérhæfingu 

í námi er ætlað að fara fram í meistaranámi. 

Þóranna segir eftirspurn eftir viðskiptafræðingum 

hafa verið það mikla lengi vel að grunnnámið hafi 

í mörgum tilvikum dugað. „Núna er starfsemi 

fyrirtækja að verða sérhæfðari um leið og hún 

verður margþættari og því er meiri þörf fyrir fólk 

sem hefur lokið fimm ára námi. Þetta sjáum við í 

vaxandi eftirspurn eftir meistaranámi, en haustið 

2014 hófu álíka margir nám í grunnnámi og 

meistaranámi í viðskiptafræði.” 

Að sögn Þórönnu felast tækifærin fyrir 

viðskiptafræðinga meðal annars í að sérhæfa sig 

á sviði upplýsingatækni. „Þróunin í efnahagslífinu 

mun að miklu leyti verða studd af framförum í 

upplýsingatækni. Þess vegna byrjuðum við nú í 

haust að bjóða viðskiptafræði með tölvunarfræði 

sem aukagrein og ennfremur fórum við af stað 

með meistaranám í upplýsingastjórnun. Þeir sem 

útskrifast með þessa sérfræðiþekkingu eiga eftir 

að skapa ómæld verðmæti fyrir íslensk fyrirtæki 

í framtíðinni. Viðskiptafræðinemum gefst nú 

einnig kostur á að skapa sér sérstöðu með því 

að taka lögfræði sem aukagrein og fljótlega 

munu fleiri greinar, svo sem sálfræði, bætast 

við. Fyrir rétt rúmu ári síðan hófum við að bjóða 

grunnám í viðskiptafræði í fjarnámi. Aðferðin 

sem við beitum er nokkuð nýstárleg og gengur út 

á að leggja inn ákveðin hugtök og efni í stuttum 

myndbandsbrotum. Efnið geta nemendur í fullu 

námi einnig nýtt sér og hefur það mælst mjög vel 

fyrir.” 

Innan viðskiptadeildar er starfrækt afar öflugt 

sálfræðisvið sem hefur notið mikilla vinsælda. „Í 

haust buðum við í fyrsta sinn upp á meistaranám 

í sálfræði og voru fimm um hvert sæti sem þar 

var í boði. Frekara samstarf viðskiptafræði og 

sálfræði skapar tækifæri til að auka þekkingu á 

sviði stjórnunar og hvatningar og auka þannig 

verðmætasköpun þess mannafla sem fyrirtæki 

hafa yfir að ráða.”  

Á síðasta ári skrifuðu fulltrúar viðskiptadeildar 

HR undir viljayfirlýsingu PRME varðandi 

menntun ábyrgra stjórnenda, en PRME stendur 

fyrir Principles for Responsible Management 

Education. Þar með skuldbindur deildin sig til að 

endurskoða rannsóknir og kennsluaðferðir sínar 

sem og daglega starfsemi með sjálfbæra þróun 

og samfélagsábyrgð að leiðarljósi. Samkvæmt 

viljayfirlýsingu PRME mun viðskiptadeild 

stuðla að því að nemendur geti unnið að 

lausnum á vandamálum framtíðarinnar og 

standi fyrir og styðji við gagnrýna umræðu á 

meðal kennara, nemenda, fyrirtækja, stofnana, 

stjórnvalda, fjölmiðla og annarra áhugasamra 

aðila í samfélaginu um mikilvæg málefni tengd 

sjálfbærni og samfélagsábyrgð. PRME átakinu 

var upphaflega hrundið af stað af Sameinuðu 

þjóðunum árið 2007 í tengslum við Global 

Compact alþjóðasáttmálann en í dag eru 450 

viðskiptaháskólar í ríflega 80 löndum hluti af 

verkefninu. 

„Í viðskiptafræðimenntun er afskaplega 

mikilvægt að þjálfa upp einstaklinga sem 

eru tilbúnir að axla ábyrgð, á sjálfum sér, 

samferðafólki, fyrirtækjum og samfélaginu í 

heild. Það er mikilvægt að viðskiptalífið njóti 

trausts og besta leiðin til að byggja upp traust eru 

vandvirk og heiðarleg vinnubrögð einstaklinga 

sem bera heildarhagsmuni fyrir brjósti, hvort 

sem litið er til samfélags eða umhverfis. Það er 

meginmarkmiðið með okkar starfi.”

•      Doktorspróf á sviði stjórnarhátta frá

        Cranfield University í Bretlandi –

        MBA gráða frá IESE í Barcelona

•       Starfaði sem lektor og forstöðumaður

        við viðskiptadeild HR á árunum 1999-

        2005, framkvæmdastjóri stjórnunar og

        rekstrar hjá HR 2011-2013  

•       Starfaði á árunum 2005-2011 sem

        framkvæmdastjóri hjá Vistor, Veritas

        og Auði Capital. Situr m.a. í stjórn

        Íslandsbanka og Kaupáss

•      Forseti viðskiptadeildar

        frá 1. maí 2013
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Fjölbreyttari  námsgráður
í upplýsingatækni

Yngvi Björnsson, forseti tölvunarfræðideildar

Tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík er 

stærsta tölvunarfræðideild landsins og sú 

sem býður upp á breiðasta kennsluúrvalið. 

Yngvi Björnsson tók við starfi forseta 

tölvunarfræðideildar HR í maí á þessu ári. „Það 

er mikill áhugi á upplýsingatækni í samfélaginu 

og virðið sem hún hefur fyrir þjóðfélagið er mjög 

sýnilegt. Okkur hefur tekist mjög vel að virkja 

þennan áhuga og byggt upp stóra og öfluga 

tölvunarfræðideild.”

Þegar Yngvi er spurður út í framtíðarsýn hans 

fyrir tölvunarfræðideild segir hann mikilvægt 

að halda áfram að virkja áhuga samfélagsins á 

tölvunarfræði og upplýsingatækni. „Þá munum 

við styrkja námið enn frekar, annars vegar 

með því að horfa til alþjóðlegra viðmiða hvað 

varðar tölvunarfræðigráður og hins vegar með 

því að þróa námið út frá þörfum iðnaðarins. 

Þetta gæti hugsanlega þýtt að við þyrftum 

að bjóða fjölbreyttari námsgráður tengdar 

upplýsingatækni, enda er þetta svið sem breytist 

og þróast mjög hratt.”

Annað stórt viðfangsefni felst að sögn Yngva í 

eflingu framhaldsnámsins.

„Það er til dæmis áberandi hversu fáir fara 

í meistaranám í tölvunarfræði á Íslandi í 

samanburði við önnur vestræn lönd. Stóra 

viðfangsefnið okkar er að breyta þessu. Það eru 

mörg tækifæri í upplýsingatækni, en til þess að 

íslenskt atvinnulíf sé alþjóðlega samkeppnishæft 

þurfum við að tryggja að íslenskir sérfræðingar 

á þessu sviði fái framhaldsmenntun við hæfi. Að 

sama skapi er mikilvægt fyrir íslenskt samfélag 

að fá sérfræðiþekkingu erlendis frá. Til að byggja 

upp öflugan upplýsingatækniiðnað á Íslandi 

þurfum við að ná að draga þekkingu erlendis frá, 

oft er það í formi Íslendinga sem fara erlendis 

í framhaldsnám og koma til baka með bæði 

þekkingu og viðskiptasambönd.”

Þegar litið er til framtíðar leggur Yngvi áherslu 

á að efla þurfi frumkvöðlaandann enn frekar. 

„Ný tækifæri á Íslandi verða oftar til með nýjum 

sprotafyrirtækjum, frekar en að rótgróin fyrirtæki 

verði ennþá stærri. Nemendur okkar eru duglegir 

við að stofna fyrirtæki utan um hugmyndir sínar 

á meðan á náminu við HR stendur, eða strax að 

loknu námi.

Þegar litið er til framtíðar er ljóst að 

við munum leggja enn meiri áherslu á 

nýsköpunar- og frumkvöðlamenntun í 

tölvunarfræði og leitast við að búa til frjóan 

jarðveg fyrir ný tækifæri.

Sviðið breytist svo hratt að við þurfum að vera 

vel vakandi fyrir nýjum tækifærum og tryggja að 

nemendur okkar fari héðan með bæði haldgóða 

og víðtæka þekkingu. Þetta höfum við meðal 

annars gert með því að bjóða upp á þverfaglegar 

gráður í tölvunarfræði og viðskiptafræði, sem 

fóru af stað í fyrsta sinn nú í haust. En þarna eru 

tvímælalaust fleiri tækifæri sem við munum svo 

sannarlega vinna úr á næstu misserum.”

•      PhD í tölvunarfræði árið 2002

        frá University of Alberta í Kanada

•       Hefur fengist við kennslu og rannsóknir

        á sviði tölvunarfræði og gervigreindar

        í nær 20 ár

•       Hefur starfað í rúm 10 ár hjá HR

•      Hefur einnig starfað við rannsóknir

        og kennslu við erlenda háskóla,

        svo og við hugbúnaðargerð

•      Forseti tölvunarfræðideildar

        frá maí 2014
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Dr. Ragnhildur Helgadóttir tók við starfi forseta 

lagadeildar HR þann 15. ágúst síðastliðinn. 

Að mati Ragnhildar er eitt það skemmtilegasta 

við lögfræðina að hún fjallar mikið um það sem er 

að gerast í samtímanum. „Það eru alltaf einhver 

stórmál í gangi sem koma inná lögfræðina, nú 

t.d. bæði fjárlagagerð og lekamálið innanlands 

og fréttir frá Írak, Sýrlandi og Skotlandi að því 

er snertir þjóðarétt. Þetta segir okkur kannski 

fyrst og fremst að lögfræðin er samfélagslega 

mikilvæg.”

Ragnhildur telur mestu þróunina framundan 

vera þar sem mörk lögfræði og annarra greina 

liggja. „Aðrar fræðigreinar og veruleikinn eins og 

hann liggur hefur áhrif á lögfræðina og það hvað 

er rétt og hvað er rangt. Sem dæmi má nefna að 

það hvernig forsetar íslenska lýðveldisins hafa 

hagað starfi sínu hingað til er helsta viðmiðið um 

hvernig forseti eigi að haga starfi sínu í nútíð.” 

Aðspurð segir Ragnhildur lögfræðina hafa breyst 

umtalsvert undanfarin ár. „Alþjóðavæðingin 

hefur m.a. haft það í för með sér að reglurnar eru 

orðnar nákvæmari. Þannig er Evrópulöggjöfin 

og breskir samningar talsvert lengri texti en 

það sem við eigum að venjast, um leið hefur 

réttarheimildafræðin - það hvar maður leitar 

að reglum og hvaðan þær koma - breyst. Áður 

vorum við með svið þar sem ekki voru sett lög 

heldur fyrst og fremst notast við fordæmi og 

venjur, núna hafa lög verið sett yfir þessi svið líka 

og oft í talsvert meiri smáatriðum en við áttum að 

venjast áður.”

Þetta hefur þau áhrif á laganámið að fólk 

þarf að vera meðvitaðra um fjölbreytileika og 

mismunandi hefðir. Ragnhildur segir jafnframt 

þróun í kennsluháttum og breytingu á umræðu 

um lögfræði hafa orðið til þess að laganemar fái 

núna að einhverju leyti minna til að halda sér 

í. „Þegar ég var í laganámi var þetta allt saman 

mjög skýrt en áherslan á „svona eru hlutirnir” 

hefur vikið fyrir umræðunni um „svona virðist 

þetta vera en hér eru gráu svæðin”. Við erum 

opnari fyrir því að viðurkenna að lögfræðileg svör 

detti ekki hárrétt af himnum ofan heldur þurfi 

að vinna sig að þeim. Þessi breyting hefur orðið 

á fræðigreininni í heild á undanförnum 20-25 

árum. Nálgun í kennslu hefur breyst þannig að 

nú er sjaldgæfara að kennarinn komi og messi 

yfir nemendum, það er algengara að kennarinn 

komi og segi hvernig grundvallarramminn er, 

hvernig reglurnar eru en tengi út fyrir, skoði hvað 

er óljóst og hvað er skýrt. Í kennslunni er miklu 

meiri samræða í gangi og auðvitað miklu meiri 

verkefnaáhersla, vegna þess að í HR trúum við 

því að nemendur hafi gott af því að vinna sig fram 

til niðurstöðu frekar en að fá hana gefna. Þetta 

eru í raun og veru grundvallarrökin okkar fyrir 

verkefnatengdu námi.”

En hvaða áherslur mun

Ragnhildur leggja á næstu

árum í starfi deildarforseta?
„Ég vil fara enn lengra með verkefnatengda 

námið, enda hefur það sýnt sig að sú leið hentar 

mörgum betur til að tileinka sér þekkingu og geta 

beitt henni.

Þá vil ég styrkja rannsóknarsamstarf enn frekar, 

enda eru rannsóknir í íslenskri lögfræði bara 

stundaðar á Íslandi. Hér eru kannski margir 

háskólar en mjög fáir einstaklingar sem starfa 

í lagadeildum þeirra. Við erum hins vegar með 

heilt réttarkerfi sem þarf að greina, rannsaka og 

skrifa um, rétt eins og gildir um réttarkerfi stærri 

og fjölmennari landa. Við þurfum að muna að 

engir sinna  rannsóknum á íslenskum landsrétti 

aðrir en íslenskir háskólar, né mennta nemendur 

til starfa í íslensku réttarkerfi.“

„En þrátt fyrir að réttarkerfið sé íslenskt 

þá er alþjóðlegt samstarf mjög mikilvægt í 

landsréttarrannsóknum, til þess að gæðin haldist 

uppi og fólk einangrist ekki og við verðum áfram 

að leggja mikla áherslu á það. Svo eru auðvitað 

fög innan lögfræðinnar sem eru alþjóðleg í 

eðli sínu, svo sem mannréttindi, þjóðarréttur, 

Evrópuréttur og hafréttur, svo eitthvað sé talið. 

Þá er jafnframt spennandi að bjóða upp á fleiri 

blandaðar gráður, en síðastliðið haust tókum við 

upp blandaða gráðu með viðskiptafræði, sem 

naut strax mikilla vinsælda. Við munum halda 

áfram á sömu braut,” segir Ragnhildur að lokum.

Verkefnatengt nám og
rannsóknir áfram í forgrunni

Ragnhildur Helgadóttir, forseti lagadeildar

•       Próf í lögfræði frá HÍ 1997, LLM

         frá háskólanum í Virginíu 1999, dr-próf

         (SJD) frá háskólanum í Virginíu 2004. 

•       Hefur starfað í HR frá 2002. 

•       Starfaði áður hjá umboðsmanni

         Alþingis. 

•       Hefur gefið út bækur og birt greinar

         um stjórnskipunarrétt, réttarsögu o.fl. 

•       Sat í samninganefnd Íslands við ESB,

        hefur víðtæka reynslu úr ýmsum

        nefndum fyrir hið opinbera og af

         ráðgjöf um stjórnskipuleg mál.

•      Forseti lagadeildar

        frá 15. ágúst 2014
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Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík 

er stærsta háskóladeild landsins en þar stundar 

um helmingur þeirra sem læra verkfræði nám, 

meirihluti nemenda í tæknifræði og iðnfræði 

eru við deildina, auk meirihluta nemenda í 

íþróttafræði. 

Að viðbættum nemendum við tölvunarfræðideild 

útskrifar Háskólinn í Reykjavík um 2/3 þeirra sem 

ljúka háskólagráðu í tæknigreinum á Íslandi ár 

hvert. „Góð aðsókn að námi við deildina skýrist 

af því að námsframboðið er framsækið og 

skilar nemendum sterkum inn á vinnumarkað. 

Tækninám þarf að svara kröfum nútímans. Einnig 

skiptir máli að deildin er akademískt sterk en hér 

eru góðir vísindamenn og kennarar.“

Tækni- og verkfræðideild byggir á traustum 

grunni Tækniháskóla Íslands, sem var 

stofnaður árið 1964, en hann sameinaðist 

Háskólanum í Reykjavík árið 2005. Að sögn 

Guðrúnar Sævarsdóttur, deildarforseta, tók 

starfsemi deildarinnar stakkaskiptum við 

sameininguna en þá var gert átak í að byggja upp 

rannsóknir við deildina og ungt, öflugt fólk með 

rannsóknareynslu ráðið til starfa. „Í dag erum við 

með hóp af frábæru starfsfólki, sem setur lit á allt 

starfið við deildina.“ 

Til að kveikja ástríðu hjá nemendum telur 

Guðrún mikilvægt að huga að því hvernig námið 

er sett fram. „Við leggjum mikla áherslu á að 

nemendur fái sterkan fræðilegan grunn til að 

byggja á og auðveldum þeim að leggja á sig þá 

vinnu sem þarf, með því að setja námsefnið alltaf 

fram út frá því hvernig það muni nýtast þeim í 

raunverulegum verkfræðilegum viðfangsefnum. 

Þetta er mikilvægt til þess að kveikja áhuga 

nemenda. Einnig leggjum við mikið upp úr því 

að nemendur í hefðbundnum verkfræðigreinum 

nái góðum tökum á upplýsingatækni og forritun, 

enda er það afar mikilvægt í atvinnulífinu í dag, 

og þar njótum við góðs af því að vera með sterka 

tölvunarfræðideild við háskólann.”

HR var stofnaður af helstu atvinnulífssamtökum 

landsins til að bregðast við skorti á 

háskólamenntuðum sérfræðingum í þeim 

lykilgreinum þar sem háskólinn beitir 

sér; tækni, viðskiptum og lögum. Guðrún 

leggur enda áherslu á að þær verkfræði- og 

tæknifræðigreinar sem HR býður upp á séu 

lagaðar að nútímaatvinnulífi. „Sem dæmi um 

það má nefna hátækniverkfræðina, sem lýsa 

má sem framsækinni blöndu af  vélaverkfræði 

og rafmagnsverkfræði með sterku ívafi af 

upplýsingatækni. Þar er hægt að læra hönnun 

vélbúnaðar og að stýra honum, þekking sem 

nýtist víða og er gífurlega eftirsótt á vinnumarkaði. 

Annað dæmi er heilbrigðisverkfræði sem veitir 

traustan verkfræðigrunn þar sem viðfangsefnið 

er mannslíkaminn og tæknibúnaður sem 

notaður er við greiningu, skurðaðgerðir, aðra 

meðhöndlun sjúkdóma og endurhæfingu. 

Framþróun í heilbrigðistækni er forsenda 

framfara í meðhöndlun sjúkra, rétt eins og 

lyfjaþróun og aðrar framfarir í læknavísindum.” 

„Við leggjum mjög mikla áherslu á að nemendur 

útskrifist með þekkingu sem skilar þeim forskoti 

á vinnumarkaði, að þeir séu á undan þróuninni 

í atvinnulífinu og geti þar af leiðandi stuðlað 

að enn meiri framþróun íslensks atvinnulífs. Í 

náminu gefst nemendum tækifæri til að vinna 

með fremstu sérfræðingum að rannsóknum á 

þeirra sviði, sem veitir þeim þekkingu sem er í 

fararbroddi á heimsvísu, og þetta skilar íslensku 

atvinnulífi sannarlega forskoti. Rannsóknir eru 

uppistaðan í meistaranáminu en í grunnnámi fá 

góðir nemendur einnig tækifæri til að taka þátt í 

rannsóknum.”

Lögð er áhersla á að styrkja umhverfisþáttinn 

í öllu starfi deildarinnar. „Verkfræði og aðrar 

tæknigreinar gegna lykilhlutverki í að leysa 

umhverfisvanda heimsins. Eftir því sem ágangur 

á auðlindir heims eykst verða tækniframfarir 

mikilvægari og á þetta sérstaklega við ef 

mannkynið vill halda góðum lífskjörum og um leið 

minnka álagið á náttúruna. Tæknimenntað fólk 

framtíðarinnar þarf að vera tilbúið að taka þátt í 

að móta þennan nýja veruleika og þróa lausnirnar 

sem gera þetta kleift. Við erum með grunn- og 

meistaranámsbrautir á sviði vistvænnar orku 

og vinnum að því að styrkja deildina enn frekar 

fræðilega á sviði umhverfismála. Þessi áhersla 

er nauðsynleg til að skila íslensku samfélagi og 

heiminum öllum í rétta átt.“

Tækninám þarf að
svara kröfum nútímans

Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar

•       Lauk doktorsnámi í efnisverkfræði

        frá NTNU árið 2002.

•       Var um tíma nýdoktor og síðar

       dósent við HÍ.

•       Hóf störf við HR 2008

•       Forseti tækni- og

        verkfræðideildar frá ársbyrjun 2012.
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Markmið rannsóknar Írisar Drafnar Árnadóttur, 

nema í heilbrigðisverkfræði, var að sýna fram 

á aðferð til að prenta taugabrautir í heila út 

í þrívídd. „Með þessu var ég að halda áfram 

með verkefni sem var búið að vinna innan 

tækni- og verkfræðideildar þar sem höfuðkúpur 

voru prentaðar út í þrívídd, ásamt æxli, til að 

aðstoða lækna við undirbúning aðgerða.”  Hún 

segir mikilvægt fyrir skurðlækna að vita hvernig 

taugabrautirnar liggja, hvernig æxli í heilanum líti 

út og hvar það sé staðsett. „Læknar nota tækni í 

dag sem nýtist vel til að gefa mynd af þessu en 

með þrívíddarprentuninni er viðfangsefnið orðið 

áþreifanlegra og um leið minnkar áhættan af 

aðgerðinni.“ Íris segir það hafa sýnt sig að með 

því að æfa sig á þrívíddarmódeli fyrir flóknar 

aðgerðir geti læknar stytt tímann sem aðgerðin 

tekur, þeir geti framkvæmt hana með meiri 

nákvæmni og náð betri árangri. Allt eykur þetta 

öryggi sjúklingsins. 

Íris vann verkefnið út frá segulómsmyndum af höfði sjúklings ásamt svokölluðum DTI-myndum (e. 

diffusion tensor imaging) en þær sýna stefnur vetnisatóma í heilanum. Út frá þessum upplýsingum 

er hægt að gera kort af taugabrautum heilans. „Ég set myndirnar inn í forrit og fæ þannig mynd af 

taugabrautunum en þetta geri ég í samstarfi við lækni. Forritið reiknar út frá stefnunum hvernig örmjóir 

taugaþræðirnir liggja. Þetta lítur út eins og listaverk. Að því loknu þarf að breyta listaverkinu í áþreifanlegan 

hlut. Niðurstöðurnar eru fluttar í forrit sem við erum með hér í heilbrigðistæknisetrinu sem heitir Mimics 

og er notað við gerð þrívíddarlíkana. Markmiðið var að prenta út taugabrautirnar í þrívídd. Það var alltaf 

tvísýnt um hvort þetta myndi takast, en það tókst.“ 

Til að fá líkan af höfuðkúpu þarf tölvusneiðmyndir. Líkanið er prentað hjá Össuri en fyrirtækið prentar 

út þrívíddarlíkön af höfuðkúpum fyrir heilbrigðistæknisetrið. „Þessi vinnsla er mjög nákvæm og gefur 

góða raun. Ísland er eina landið, svo við vitum til, þar sem svona módel, eða það sem er kallað rapid 

prototyping, er notað í klínískri starfsemi.“ Hún segir næsta skref vera að þróa þetta áfram og til þess þarf 

að prófa aðferðina á fleiri sjúklingum. Íris Dröfn heldur rannsóknum sínum áfram sem meistaranemi í 

heilbrigðisverkfræði næstu tvö árin.

Íris Dröfn Árnadóttir

Tækni- og verkfræðideild

Taugabrautir afhjúpaðar
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HR og Landspítali-háskólasjúkrahús stofna rannsóknarsetur

TNC - The Negotiation Challenge

Rannsóknarsetur í heilbrigðisverkfræði var 

stofnað við tækni- og verkfræðideild HR í 

desember á síðasta ári og er setrið staðsett í 

húsnæði deildarinnar. Setrið er samstarfsverkefni 

HR og Landspítala – háskólasjúkrahúss, en 

óformlegt samstarf hefur verið milli stofnananna 

í þau níu ár sem heilbrigðisverkfræði hefur verið 

kennd við HR.

Starfsemi setursins miðar að því að reka þá 

vísinda- og þróunarstarfsemi sem greininni 

er nauðsynleg. Hún nýtist jafnt deildum 

Landspítalans og HR, og styður við þverfaglegar 

rannsóknir sem unnar eru innan HR, HÍ, 

Landspítala og tæknifyrirtækja á heilbrigðissviði. 

Starfsmenn setursins vinna m.a. að rannsóknum 

í taugavísindum, heilbrigðisverkfræði og 

vefjaverkfræði, auk klínískra rannsókna og 

þróunar. Ari Kristinn Jónsson, rektor HR, og Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans, skrifa undir.

Keppendur í Hörpu.

Með samstarfi HR og Landspítalans sem nú hefur verið formgert annast HR menntun háskólanema í heilbrigðisverkfræði og ber faglega ábyrgð á kennslu 

greinarinnar auk þess að standa fyrir rannsóknum. HR tekur þátt í þróun á tækni og notkun hennar við lækningar, hjúkrun og aðrar greinar á Landspítala. 

Landspítali kemur að verklegu námi nemenda HR í heilbrigðisverkfræði og leggur til húsnæði og aðstöðu fyrir þá meðan þeir eru í verknámi.

Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans, segir samninginn afar mikilvægan til þess að tryggja framþróun í heilbrigðisverkfræði, bæði hvað varðar tæknina 

sjálfa og þann mannauð sem nauðsynlegur er til þess að sinna lækningatækjum og hvers kyns tækni til lækninga. „Við á Landspítala fögnum því að vera virkir 

þátttakendur í þessari vegferð.“

Ein virtasta keppnin í samningatækni á heimsvísu, 

The Negotiation Challenge, var haldin í Reykjavík 

dagana 11.-12. apríl. Háskólinn í Reykjavík hélt 

keppnina en lið HR sigraði í keppninni árið 2013. 

Í ár var það viðskiptaháskólinn í Varsjá sem bar 

sigur úr býtum.

Tilgangur keppninnar er að veita nemendum 

í viðskiptum og lögum á háskólastigi þjálfun í 

flóknum samningaviðræðum, sambærilegum 

við það sem mun bíða þeirra eftir útskrift. 

Nemendurnir koma úr háskólum sem eru í 

fararbroddi á þessum sviðum í heiminum og 

lögð er áhersla á að hafa aðstæður og dæmi sem 

raunhæfust. Alls voru liðin sem kepptu 18 talsins 

og komu hvaðanæva að úr heiminum. Liðin öttu 

kappi í samningatækni í Háskólanum í Reykjavík, 

á Fjörukránni, í Bláa Lóninu, Hellisheiðarvirkjun 

og svo var lokabaráttan háð í Hörpu.

Háskólinn í Reykjavík hefur, með góðum árangri 

í The Negotiation Challenge, skipað sér meðal 

fremstu háskóla í heimi á sviði samingatækni. 

Í fyrsta skiptið sem HR tók þátt hafnaði lið 

háskólans í öðru sæti, þar næst í þriðja sæti 

og þarsíðast bar lið HR sigur úr býtum. Þar 

sigruðu HR-ingar til að mynda lið lagadeildar 

Harvard-háskóla og annarra virtra viðskipta- og 

lagaháskóla hvaðanæva að úr heiminum.

Vísinda- og þróunarstarfsemi
efld með samstarfi

Alþjóðleg keppni í
samningatækni í Reykjavík
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Milan segir framboð líkamsræktarnámskeiða og fræðslu fyrir eldra fólk vera ábótavant.

Í sundleikfimi.

Ekki bara lengra líf heldur betra
Íslendingar þurfa að efla öldrunarrannsóknir

Milan Chang Guðjónsson er heilsu- og 

öldrunarfræðingur og lektor við íþróttafræðisvið 

tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík. 

Hún er frá Suður – Kóreu og hefur stundað 

rannsóknir bæði í Japan og í Bandaríkjunum 

en búið hér á landi frá árinu 2004 með 

eiginmanni og fjórum börnum. Milan hóf 

starfsferil sinn á Íslandi hjá Hjartavernd og 

sinnir faraldsfræðilegum rannsóknum fyrir 

Rannsóknarstofu í öldrunarfræðum (RHLÖ) við 

Landspítalann-Háskólasjúkrahús, þar sem meðal 

annars eru notuð gögn úr Reykjavíkurrannsókn 

Hjartaverndar (AGES - Reykjavik study).  

Milan hefur undanfarin misseri boðið upp á 

líkamsræktarnámskeiðin „Í fullu fjöri“ í Gerðubergi 

og Árskógum í Breiðholti en þau standa eldri 

borgurum í hverfinu til boða án endurgjalds. Á 

námskeiðunum safnar hún jafnframt gögnum 

um þátttakendurna og nýtir í rannsóknir sínar.

Göngutúrarnir ekki nóg
„Það sem ég legg áherslu á er að hafa æfingarnar 

krefjandi og að þátttakendur séu við betri 

heilsu eftir námskeiðið en þeir voru áður en 

þeir byrjuðu. Það sem ég mæli fyrir og eftir 

námskeiðin er til dæmis gönguhraði, sem getur 

sagt okkur mjög mikið um líkamlegt ástand. 

Ég legg einnig fyrir spurningalista um ýmis 

atriði eins og kvíða.“ Margir sem komnir eru af 

léttasta skeiði eru duglegir að hreyfa sig og fara 

jafnvel reglulega í göngutúra. Milan segir að í 

langflestum tilvikum gæti fólk ögrað líkamanum 

meira en það gerir og ætti að gera sem mest það 

getur. „Það er ekki nóg að fara í göngutúra, sem 

ég veit að margir gera mjög samviskusamlega. 

Þegar fólk eldist þá þarf það einmitt að virkja 

líkamann og æfa vöðvana. Passa sig á að gera 

styrktar- og teygjuæfingar en bara það að teygja í 

klukkustund örvar hjartsláttinn.“

Getum lært af Japönum
Námskeiðin í Breiðholti eru mikilvægur hluti 

rannsókna Milan en hana langaði líka einfaldlega 

að bjóða upp á líkamsræktarnámskeið fyrir 

eldra fólk hér á landi og fannst þörf á slíku. Hún 

bjó um margra ára skeið í Japan þar sem mikil 

áhersla er lögð á að fá eldri kynslóðirnar til að 

hreyfa sig. „Ég hef orðið vör við að á Íslandi hafa 

öldrunarrannsóknir minna vægi en í þeim löndum 

sem ég hef starfað í. Þar er meiri fjármunum 

veitt í slíkar rannsóknir enda geta þær leitt til 

mjög öflugra forvarna og fjármagnið sem lagt er 

í þær kemur því margfalt til baka.“ Hún segir að 

sérstaklega þurfi að hugsa um að börn og eldra 

fólk hreyfi sig þar sem það sé hópurinn sem til 

dæmis er ekki mikið í líkamsræktarstöðvum. 

„Við sjáum að flest markaðsefni sem kemur frá 

líkamsræktarstöðvunum höfðar til fólks sem 

er á bilinu 20-60 ára. Það er að sjálfsögðu alveg 

frábært að fá sem flesta til að hreyfa sig, en það 

verður að bjóða upp á þjálfun fyrir börn og eldra 

fólk líka. Með síðarnefnda hópinn þarf líka að 

passa upp á að æfingarnar séu sérsniðnar eldra 

fólki og nógu erfiðar.“ 

Ætti að vera aðgengilegt öllum
Milan vinnur ötullega að því að efla rannsóknir 

á þessu sviði á Íslandi. Hún kennir lýðheilsu- og 

íþróttafræði við HR og vonast til þess að vekja 

áhuga nemenda á rannsóknum í öldrunarfræði.  

Námskeiðin í Breiðholti, sem hafa verið 

fjármögnuð af Reykjavíkurborg síðastliðin tvö 

ár, eru samstarfsverkefni Milan og Maríu Sastre 

hjá Landspítala-háskólasjúkrahúsi, fræðimanna 

matvæla- og næringafræðideildar Háskóla 

Íslands, Ólafar Guðnýjar Geirsdóttur og Alfons 

Ramel. „Við völdum Breiðholt þar sem þar er góð 

aðstaða nálægt íbúðum eldri borgara og þessi 

hópur sem ég hef unnið með er alveg ótrúlega 

skemmtilegur. Draumurinn er að geta þróað 

verkefnið áfram í öðrum hverfum borgarinnar 

og út um allt land, að búa til prógramm þar 

sem boðið er upp á fræðslu og líkamsrækt fyrir 

eldri borgara.“ Fræðsluhlutinn er mikilvægur að 

hennar sögn. „Það getur verið öðruvísi að vera 

annars vegar úti á vinnumarkaði og í miklum 

tengslum við fólk alls staðar að úr þjóðfélaginu og 

safna þannig að sér upplýsingum úr öllum áttum 

og hins vegar að vera löngu kominn á eftirlaun; 

þá þarf oft að bera sig meira eftir upplýsingum.“ 

Hún segir fólk vita um mikilvægi hreyfingar en 

að það þurfi að sýna áhuga í að vilja aðstoða 

eldri borgara við að hreyfa sig. „Að mínu mati 

vantar miklu meiri áróður varðandi þetta hér á 

landi.“ Þjóðir heimsins eru að eldast og Milan 

telur okkur þurfa að horfa lengra fram á veginn. 

„Fólk lifir lengur, en hvernig viljum við hafa það 

líf? Með rannsóknum í öldrunarfræði má safna 

saman gögnum sem nýst geta fólki til að lifa ekki 

einungis lengra lífi heldur betra lífi.“

Tækni- og verkfræðideild - íþróttafræðisvið
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Stelpur og tækni

Háskólinn í Reykjavík hefur brugðist við þessu, til 

að mynda með ýmsum viðburðum, kynningum 

og keppnum sem miða að því að hvetja stelpur 

í grunnskólum til að stefna á nám í tæknifögum.

Þann 30. apríl var viðburðurinn Stelpur og tækni 

haldinn í fyrsta sinn en þá var um 100 stelpum úr 8. 

bekkjum grunnskóla boðið í Háskólann í Reykjavík 

og í heimsókn í tæknifyrirtæki. Markmiðið var 

að kynna fyrir stelpunum ýmsa möguleika í 

upplýsingatækni, brjóta niður staðalímyndir og 

opna augu þeirra fyrir fjölbreytileika iðnaðarins.

Dagskráin samanstóð meðal annars af 

skemmtilegum vinnusmiðjum og heimsóknum í 

nokkur íslensk tæknifyrirtæki þar sem þær hittu 

kvenfyrirmyndir í faginu. Vinnusmiðjurnar voru 

haldnar í Háskólanum í Reykjavík og voru þær í 

umsjá Skema, /sys/tra og tölvunarfræðideildar 

HR. Þar voru viðfangsefnin vefsíðugerð, 

forritun og gervigreind og völdu stelpurnar 

vinnustofur sem féllu að þeirra áhugasviði. 

Tæknifyrirtækin sem voru heimsótt voru Advania, 

GreenQloud, Hugsmiðjan og Marorka og gáfu 

þau stelpunum góða innsýn í fyrirtækin og þau 

tækifæri sem stelpum bjóðast þar að loknu 

upplýsingatækninámi. 

Skólarnir sem tóku þátt í ár voru Austurbæjarskóli, 

Laugalækjaskóli, Hlíðaskóli, Hörðuvallaskóli 

og Garðaskóli og voru nemendur og kennarar 

ánægðir með daginn og það tækifæri sem þarna 

gafst til að víkka sjóndeildarhringinn. Stelpurnar 

voru frábærir nemendur, áhugasamar og 

spurular eins og vera ber.

Að verkefninu stóðu Háskólinn í Reykjavík, Ský, 

Samtök iðnaðarins, GreenQloud, Skema og

/sys/tur.

Evrópskur viðburður
Kristine Helen Falgren er fulltrúi iðnaðar- og 

atvinnutengsla í HR. Hún hefur haft veg og 

vanda af alþjóðlegu samstarfi háskólans um að 

efla konur í tæknifögum og sérstaklega á sviði 

upplýsingatækni. 

Tækniiðnaðurinn er orðinn ein af stærstu atvinnugreinum heims og því er mikil eftirspurn eftir tæknimenntuðu fólki. Skortur á starfsfólki í 

tæknistörf er alþjóðlegt vandamál og eru konur þar vannýtt afl þar sem mikill minnihluti kvenna fer í tæknitengt nám. Þrátt fyrir að konur séu 

í meirihluta háskólanemenda telja þær aðeins um 20% af nemendum í tæknitengdu námi á Íslandi, á meðan strákar eru 80% nemenda. 

„Girls in ICT day er haldinn víða um Evrópu í kringum fjórða fimmtudag í apríl ár hvert og er styrktur af 

bæði ITU (International Telecommunication Union; undir Sameinuðu þjóðunum) og af Evrópusambandinu 

í tengslum við Digital Agenda-áætlunina. Í ár tóku 30.000 stelpur þátt í 1300 viðburðum sem haldnir 

voru í um 100 löndum víða um heim en þetta er í fyrsta skipti sem Ísland tekur þátt“, segir Kristine.  

„Verkefnið hér á landi er að hluta til styrkt af mennta- og menningarmálaráðuneytinu með úthlutun úr 

Framkvæmdasjóði jafnréttismála, sem hluti af jafnréttisáætlun stjórnvalda. Dagurinn hér markaði auk 

þess upphaf að samstarfi við ECWT – The European Centre for Women and Technology en HR mun stýra 

starfsemi samtakanna á Íslandi. Það er markmið HR að þessi dagur verði árlegur viðburður á Íslandi og 

muni skila fleiri stelpum í upplýsingatækninám í framtíðinni“, segir Kristine að lokum.

Stelpurnar leystu ýmis verkefni í sérstökum vinnusmiðjum í HR.

Grunnskólastelpur
kynnast upplýsingatækni
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Jóhannes Stefánsson útskrifaðist með ML-

gráðu í lögfræði seinasta vor. Jóhannes fór 

í skiptinám í Kaupmannahafnarháskóla 

meðan hann var við nám í lagadeild HR og 

fékk þá hugmynd að rannsókn sinni sem varð 

grunnur meistararitgerðar um ólögmælta* 

atvinnustarfsemi sveitarfélaga. „Þegar ég var í 

Kaupmannahöfn tók ég eftir því að verkefni sem 

sveitarfélög sinna sjálf hér heima voru stundum 

veitt af einhverjum öðrum úti í Danmörku. Þegar 

ég kannaði málið betur kom í ljós að sveitarfélög 

í Danmörku hafa mjög bundnar hendur til að 

taka að sér verkefni sem þau hafa ekki sérstaka 

heimild til í lögum, sérstaklega ef þjónustan er 

veitt á almennum markaði. Þess vegna ákvað 

ég að skrifa um heimild íslenskra sveitarfélaga 

samkvæmt sveitarstjórnarlögum til að taka að 

sér ólögmælta atvinnustarfsemi og bera saman 

við Danmörku.”

Bannað í dönskum rétti
 „Ég skoðaði hvort sveitarfélög megi taka þátt 

í atvinnustarfsemi og áhættusömum rekstri 

og fjárfestingum hér heima án þess að hafa 

sérstaka lagaheimild til þess. Mega sveitarfélög 

eiga og reka fyrirtæki án lagaheimildar? Mega 

þau kaupa hlutabréf? Mega þau veita þjónustu í 

hagnaðarskyni?“ spyr Jóhannes. „Í dönskum rétti 

hefur meðal annars verið talið þýðingarmikið 

að sveitarfélög hafa aðgang að útsvarstekjum 

á meðan aðilar á almennum markaði gera það 

ekki. Meginreglan þar hefur því lengi verið sú 

að ólögmælt atvinnustarfsemi sveitarfélaga sé 

óheimil, með nokkrum undantekningum.” segir 

Jóhannes.

Langvarandi óvissu eytt
Jóhannes segir að rannsókn á málinu hafi 

leitt í ljós að fram til ársins 2012, þegar ný 

sveitarstjórnarlög tóku gildi, hafi verið nokkur 

óvissa um hvert svarið við þessum spurningum 

væri hér á landi, þó að íslenskir fræðimenn 

hafi frekar talið slíka starfsemi óheimila en 

hitt. Gömlu íslensku lögin byggðu á dönskum 

sveitarstjórnarlögum sem höfðu tekið miklum 

breytingum. „Ný sveitarstjórnarlög eyða að 

mestu leyti þessari óvissu. Niðurstaðan er sú að 

sveitarfélög mega almennt séð ekki taka að sér 

slíka starfsemi eins og hefur gilt lengi í dönskum 

rétti, með sambærilegum undantekningum og 

gilda þar.” segir Jóhannes. „Heimildarákvæði 

sveitarstjórnarlaga þarf meðal annars að 

túlka með hliðsjón af samkeppnislöggjöf, 

lögmætisreglu, og öðrum ákvæðum 

sveitarstjórnarlaga. Það er áberandi í nýjum 

sveitarstjórnarlögum að¬ aukin ábyrgð er lögð á 

sveitarstjórnarmenn að sýna ábyrgð í fjármálum 

og fjárfestingar sveitarfélaga í hagnaðarskyni eru 

bannaðar samkvæmt lögunum,“ segir Jóhannes 

Stefánsson að lokum.

*Að eitthvað sé ólögmælt í þessu samhengi 

þýðir einfaldlega að ekki séu til sérstök lög sem 

kveða á um að sveitarfélag hafi hlutverki að 

gegna á því sviði, lögin eru með öðrum orðum 

þögul um þátttöku sveitarfélaga í tiltekinni 

atvinnustarfsemi. Varast ber að rugla því saman 

við eitthvað sem er ólögmætt, eða ólöglegt, sem 

er þá beinlínis bannað með lögum.

Jóhannes Stefánsson við útskrift í vor. Reykjavík á góðum degi.

Lagadeild

Þátttaka sveitarfélaga í atvinnustarfsemi:
Hvað mega sveitarfélög og hvað mega þau ekki?

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Jun 13

Við óskum Helgu til hamingju með Google styrkinn, en hún er fyrst 
Íslendinga sem hefur hlotið hann. http://bit.ly/1nACF3v 
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Nærmynd af öðrum kapalturni brúarinnar. Turninn er 
um það bil 100 m hár. Efst upp mótar fyrir mastrinum 
með vindhraðanemanum.

Horft eftir brúnni frá norðvestri til suðausturs.

Jónas með brúnna í baksýn.

Jónas Þór Snæbjörnsson er prófessor á 

byggingasviði tækni- og verkfræðideildar. Hann 

vinnur þessa dagana að rannsókn sem miðar 

að því að bæta skilning okkar á áhrifum vinds 

á mannvirki. Innan deildarinnar er starfrækt 

rannsóknarsetur í mannvirkjahönnun (http://

en.ru.is/sel/) þar sem meðal annars er lögð 

áhersla á að efla fræðilegar rannsóknir á eðli og 

áhrifum umhverfistengds álags á byggingar og 

önnur mannvirki.

Nýtist einnig við eftirlit
Jónas Þór, ásamt fræðimönnum við Háskólann í 

Stavanger í Noregi,  vinnur að rannsóknum á brú 

yfir Lysefjörð; 637 metra langri hengibrú með 

446 metra haflendi milli turna. Helsti tilgangur 

rannsóknarinnar er að mæla vindálag á brúna 

og bæta reiknilíkön sem lýsa vindáhrifunum og 

svörun brúarinnar. Þannig fáist upplýsingar um 

ástand og hegðun brúarinnar sem geta nýst til 

að bæta hönnunarforsendur fyrir nýjar brýr. „Til 

að byggja stærri brýr þarf betri gögn svo hægt 

sé að gera raunhæfar áætlanir um eiginleika 

vindsins og áhrif hans á svörun mannvirkisins. 

Gögnin sem við söfnum í rannsókninni munu 

einnig nýtast við eftirlit með brúnni og sú reynsla 

mun vonandi verða til að bæta og auka skilning 

á mikilvægi eftirlits með slíkum mannvirkjum 

almennt,“ segir Jónas Þór. Hann segir rannsókn 

sem þessa auka skilning á eðli vindsins og  

áhrifum hans á mannvirki. „Þar með munum 

við vita meira um hegðun hengibrúa og samspil 

áraunar og svörunar mannvirkja. Þetta á jafnt við 

um vinda sem og áhrif umferðar á brúna.“

200 mæligildi á sekúndu
Til að safna gögnunum hafa verið settir upp sjö 

vindhraðanemar eftir endilangri brúnni og einn 

í mastur á öðrum turni brúarinnar. Nemarnir 

safna gögnum um augnabliks vindhraða og 

vindátt 20 sinnum á sekúndu. „Núverandi 

tölfræðilíkön gera ráð fyrir því að skilyrði séu 

þau sömu á allri brúnni en í raun og veru er 

vindhraði mismunandi á mismunandi stöðum á 

brúnni. Kerfisbundnar mælingar á næstu árum 

munu gera það mögulegt að segja eitthvað um 

fylgni iðustreymis eftir lengd brúarinnar og 

slíkar upplýsingar eru mikilvægar fyrir hönnun 

langra brúa,“ útskýrir Jónas Þór.  Að auki voru sex 

hröðunarnemar settir upp á mismunandi stöðum, inni í brúarkassanum og tveir uppi á öðrum turninum. 

Hver hröðunarnemi skráir hröðun virkisins í þrjár stefnur, það er langsum eftir brúnni, þvert á brúna og 

lóðrétt, allt að 200 sinnum á sekúndu. Tilgangur þeirra er að nema sveiflur brúarinnar þannig að hægt sé 

að tengja saman vindáraunina og svörunina. Rannsóknin mun að öllum líkindum taka 3 - 5 ár. „Það getur 

liðið langur tími milli storma eða áhugaverðra vindaðstæðna sem örva sveiflur í brúnni og þess vegna er 

mikilvægt að fylgjast með mannvirkjum yfir lengri tíma.“ Verkefnið hófst í nóvember 2013, eftir næstum 

tveggja ára undirbúning og hefur verið kynnt á tveimur ráðstefnum í sumar, það er á IN-VENTO 2014 (XIII 

Conference of the Italian Association for Wind Engineering) sem haldin var í júní í Genúa á Ítalíu og WES 

2014 (11th Biennal Conference of the UK Wind Engineering Society) sem haldin var 8.-10. september í 

Birmingham á Bretlandi. Einnig hafa verið skrifaðar nokkrar meistararitgerðir tengdar verkefninu auk 

þess sem doktorsnemi er að vinna að verkefninu.

Nýtist hér á landi
Í sumar, nánar tiltekið 9. ágúst, gekk mjög stór stormur yfir Noreg, sem olli ýmsu tjóni. Meðal annars valt 

húsbíll á Lysefjord brúnni. Jónas Þór segir að spennandi verði að skoða mælingarnar frá brúnni þennan 

dag, en hann hefur meðal annars rannsakað áhrif storma á umferð á íslenskum vegum, sérstaklega þar 

sem fjöll eða annað landslag getur skapað varasamar vindaðstæður í sterkum stormum.

Tækni- og verkfræðideild

Mæla hraða vindsins
200 sinnum á sekúndu
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Frumkvöðlar úr HR verðlaunaðir
Gulleggið

Verðlaun í frumkvöðlakeppninni Gullegginu voru 

afhent í HR í mars síðastliðnum. Hugmyndirnar 

sem höfnuðu í þremur efstu sætunum eiga það 

sameiginlegt að á bak við þær standa nemendur 

tölvunarfræðideildar HR.

Í fyrsta sæti var Gracipe, þar sem mataruppskriftir 

eru settar fram á nýjan hátt með því að 

sameina hráefni, aðgerðir og skref í myndrænni 

framsetningu. Á meðal þeirra sem standa 

að Gracipe er Herdís Helga Arnalds, nemi í 

tölvunarfræði við HR. Annað sætið skipuðu 

félagar úr tölvunarfræðideild HR sem stofnuðu 

leikjafyrirtækið Radiant Games. Með því að þróa 

leiki fyrir börn vilja þeir nútímavæða menntun 

og þróa næstu kynslóð námsgagna. Solid Clouds 

þróar og hannar tölvuleikinn Prosper sem hlaut 

þriðju verðlaun. Leikurinn var þróaður að miklu 

leyti innan tölvunarfræðideildar af nemendum. 

Á meðal þeirra er Stefán Gunnarsson, en 

hann segir þennan árangur nemendanna 

til kominn meðal annars vegna stuðnings 

kennara tölvunarfræðideildar; þeir styðji 

nemendur í sköpun og þróun nýrra hugmynda í 

upplýsingatækni. 

Illugi Gunnarsson, mennta- og menningar-

málaráðherra, afhenti Gulleggið en veitt 

voru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin auk 

sérstakra aukaverðlauna frá samstarfsaðilum 

keppninnar. Klak-Innovit stendur árlega fyrir 

frumkvöðlakeppninni Gullegginu. Meginmarkmið 

keppninnar er að skapa vettvang fyrir ungt 

athafnafólk til að öðlast þjálfun og reynslu í mótun 

nýrra viðskiptahugmynda og rekstri fyrirtækja.

Frá verðlaunaafhendingu Gulleggsins.

OPNI HÁSKÓLINN Í HR
Endurmenntun fyrir sérfræðinga og
stjórnendur í íslensku atvinnulífi

Lengri námslínur
•  APME verkefnastjórnun
•  Ábyrgð og árangur stjórnarmanna
•  Markþjálfun
•  Stjórnendur framtíðar -
   PMD stjórnendanám HR
•  Rekstrar- og fjármálanám
•  Rekstrarnám fyrir hönnuði
•  Stafræn markaðssetning
•  Straumlínustjórnun
•  Vörustjórnun, í samstarfi við AGR
•  Verðbréfamiðlun
•  Viðurkenndir bókarar

Ólöf Steinunn Lárusdóttir
Markaðsfulltrúi hjá Yggdrasil heildsölu

Námskeið: Stafræn markaðssetning

Upplýsingar um námslínurnar 
eru á vefnum opnihaskolinn.is
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Svava Björk Ólafsdóttir, meistaranemi 

í verkefnastjórnun (MPM) við tækni- og 

verkfræðideild, þróaði, ásamt samnemendum 

sínum, leik um fjármálalæsi fyrir efstu bekki 

grunnskóla. Hún vonast til þess að leikurinn verði 

námsgagn í skólum landsins í framtíðinni. 

„Leikurinn heitir Óskalistinn og hann hjálpar 

ungu fólki að skilja mikilvægi þess að setja sér 

fjárhagsleg markmið og keppa að þeim,“ segir 

Svava Björk. Hún segir rannsóknir sýna að þekking, 

viðhorf og hegðun Íslendinga í fjármálum fari 

heldur hrakandi milli ára. „Samkvæmt gögnum 

Stofnunar um fjármálalæsi er ein af forsendum 

fjárhagslegs stöðugleika tengd getunni til að 

fresta umbun. Frestuð umbun snýst um að vinna 

sér inn fyrir einhverju áður en maður fær það í 

hendur, til dæmis með því að vinna sér inn fyrir 

hlutum á borð við strigaskó eða tölvuleiki áður en 

Georgiana Caltais útskrifaðist með tvöfalda 

doktorsgráðu frá Háskólanum í Reykjavík og 

Radbound University Nijmegen í Hollandi í janúar 

sl. Ritgerð Georgiönu styður hjáalgebrulegar 

(e. coalgebraic) rannsóknir á líkönum og 

greiningartólum fyrir hugbúnaðarkerfi með því að 

beita slíkum reikningi á ýmsar þekktar hugmyndir 

um hegðun kerfa. Rannsóknin sem ritgerðin 

byggir á hefur verið birt í tveimur ritrýndum 

tímaritum og tveimur ráðstefnugreinum. Ritgerð 

Georgiönu Caltais heitir Coalgebraic Tools for 

Bisimilarity and Decorated Trace Semantics.

maður byrjar að nota þá.“

Spilarar í Óskalistanum setja niður á blað hvað 

það er sem þeir vilja safna sér fyrir með launum 

fyrir sumarvinnuna. Þeir standa svo frammi fyrir 

ýmsum freistingum og þurfa að taka ákvarðanir 

um það hvernig peningunum skuli varið. Í lok 

leiks kemur í ljós hvort þeir hafi efni á að uppfylla 

þær óskir sem settar voru niður á blað í upphafi. 

„Sem dæmi um freistingar sem lagðar voru fyrir 

nemendur sem prófuðu leikinn voru lasertag, 

pizzur, bíómiðar, föt á útsölu, snyrti- og hárvörur 

og miði á tónleika með Justin Timberlake. Það er 

líka verið að athuga hvernig krakkar verðmeta 

hlutina, þar sem þau fá ekki að vita hversu mikið 

freistingarnar kosta heldur þurfa þau að giska á 

það.“ 

Hópurinn á bak við Óskalistann fór með leikinn í 

tvo grunnskóla í mars sl. Þar prófuðu nemendur 

hann og tókust tilraunirnar mjög vel að sögn 

Svövu. Væntingar hópsins eru að handritið, sem 

er afurð verkefnisins, lifi áfram og muni þannig 

nýtast grunnskólum sem kennsluefni um fjármál. 

Verkefnið var liður í Alþjóðlegri fjármálalæsisviku 

(Global Money Week) sem haldin var í fyrsta sinn 

hér á landi dagana 10. - 16. mars 2014. Verkefnið 

var unnið í áfanga í MPM-námi þar sem unnið 

er að raunhæfu verkefni sem oftar en ekki er 

samfélaginu til góðs.

Önnur verkefni í áfanganum voru:

Fræðslumyndband fyrir

Barnaspítala Hringsins 

Hópurinn útbjó fræðslumyndband um spítalann 

fyrir foreldra og börn um það hvernig er að koma 

í aðgerð á spítalanum. 

icbguru.com

MPM-hópurinn opnaði vefsíðuna icbguru.com 

þar sem efni hugtakalykils IPMA, sem liggur 

til grundvallar vottunarprófi Alþjóðasamtaka 

verkefnastjórnunarfélaga, er sett fram á faglegan 

og lifandi máta. 

Stefnumótun fyrir Film in Iceland 

Hópurinn stýrði stefnumótun og gerð 

sóknaráætlunar fyrir verkefnið Film in Iceland.

Sumarátak SAMAN hópsins

Undirbúin var auglýsingaherferð í tengslum við 

sumarátak SAMAN hópsins 2014 þar sem lögð 

var áhersla á samveru fjölskyldunnar. 

Þorir þú að vera fatlaður?

Viðburður sem fór fram 4. apríl sl. til styrktar 

Reykjadal, sem eru sumarbúðir fyrir fötluð börn.

Svava Björk Ólafsdóttir

Tækni- og verkfræðideild

Fjármálalæsi kennt með leik 

Útskrifaðist frá HR og Hollandi
Tölvunarfræðideild
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Nýsköpunartorg - fagráðstefna og afmælissýning

Nýsköpunartorg var haldið í fyrsta sinn í 

Háskólanum í Reykjavík dagana 23. og 24. 

maí, í tengslum við 20 ára afmæli Samtaka 

iðnaðarins og 10 ára afmæli SSP, SÍL og 

Tækniþróunarsjóðs. Það var einkar vel 

heppnað og rómað af gestum og gangandi 

enda margt spennandi og fróðlegt að sjá og 

heyra. Fjöldi fólks lagði leið sína í HR til að 

kynna sér nýsköpun í íslensku atvinnulífi og 

það starfsumhverfi sem nauðsynlegt er til 

að ná árangri á þessu sviði. 

Fagráðstefnan
Á föstudeginum var fagráðstefna um 

starfsumhverfi og uppbyggingarferli 

nýsköpunarfyrirtækja og sýning þar sem 

fyrirtæki og stofnanir kynntu árangur í nýsköpun. 

Ráðstefnan hófst með setningu Sigmundar 

Davíðs Gunnlaugssonar, forsætisráðherra. 

Haldnar voru málstofur í sex stofum háskólans. 

Annars vegar þrjár línur um uppbyggingarferli 

nýsköpunarfyrirtækja, þar sem fyrirtækjum 

var skipt í deildir eftir þroskastigi og hins 

vegar málstofur um tengda stoðþjónustu, s.s. 

höfundarétt, einkaleyfi og staðla. Í hádeginu 

opnaði Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, afmælissýninguna þar sem 

um 90 nýsköpunarfyrirtæki og stofnanir kynntu 

vörur sínar og þjónustu. Auk þess voru veitt 

verðlaun í EcoTrophelia Iceland – nemendakeppni 

í vistvænni nýsköpun matar- og drykkjarvara.

Fjölskylduskemmtun
Á laugardeginum var sýningin svo opnuð 

almenningi en þar var boðið upp á margvíslegar 

uppákomur fyrir alla fjölskylduna, s.s. kynningar 

fyrirtækja á tækifærum í tækni, mælingu á 

ástandi húðarinnar, prófun á heimsins léttasta 

hjólagaffli, leik með Mindstorms Lego, auk þess 

sem Einkaleyfastofa bauð gestum og gangandi að 

bera saman ekta og falsaðar hönnunarvörur. Auk 

þess mátti berja augum rafhörpu, verkefni um 

vistvænt eldsneyti, nýjungar í stoðtækjahönnun 

og kynningar á nýjum tölvuleikjum svo eitthvað 

sé nefnt. Nýsköpunarmiðstöð Íslands - 

frumkvöðlasetur var á staðnum og sýndi það ferli 

sem frumkvöðlar og fyrirtæki geta farið í gegnum. 

Pollapönkarar tóku síðan lagið og geislaði gleðin 

úr hverju andliti.

Markmið
Markmið Nýsköpunartorgsins er að skapa skýra mynd af árangri og uppbyggingu tækni- og 

hugverkaiðnaðarins og aðkomu stoðkerfisins, eins og Tækniþróunarsjóðs, að nýsköpun auk þess að 

byggja upp sterka og jákvæða ímynd þessara fyrirtækja. Á Nýsköpunartorginu var leitast við að gefa 

heildarsýn á árangur, stöðu, starfsumhverfi og framtíð fyrirtækja á Íslandi sem byggja á nýsköpun auk 

þess sem almenningi bauðst að koma, sjá og upplifa þá grósku sem er að finna í nýsköpunarstarfi 

fyrirtækja á Íslandi í dag.

Samstarfsaðilar
Viðfangsefni í starfs- og nýsköpunarumhverfi fyrirtækja eru þess eðlis að þau krefjast samstarfs 

hagsmunasamtaka, stjórnvalda og annarra stuðningsaðila. Fjöldi samstarfsaðila úr röðum stjórnvalda 

og aðila sem mynda stoðkerfi atvinnulífsins á sviði nýsköpunar koma að undirbúningi og framkvæmd 

verkefnisins. Það voru Samtök iðnaðarins, Háskólinn í Reykjavík, Rannís, Hátækni- og sprotavettvangur, 

Ský, Einkaleyfastofa, Klak-Innovit, Íslandsstofa, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Nýsköpunarsjóður 

atvinnulífsins, Landsbankinn, Staðlaráð Íslands og Kauphöll Íslands sem stóðu að viðburðinum.

Gestir Nýsköpunartorgs fengu að prófa ýmsar tækninýjungar.

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra opnaði sýninguna og 

veitti viðurkenningar fyrir nýsköpun.

Undur vísindanna útskýrð fyrir forvitnum gestum.

Vistvænt eldsneyti
og falsaðar hönnunarvörur
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Vélrænn
lestur ársreikninga

Í lokaverkefni sínu til BSc-gráðu í tölvunarfræði 

við Háskólann í Reykjavík þróuðu þau Carsten 

Petersen, Róbert Gunnarsson og Sigurrós Soffía 

Kristinsdóttir aðferð þar sem notast er við 

vélrænan lærdóm og gervigreind til að flokka 

gögn úr ársskýrslum íslenskra fyrirtækja. 

„Það var fyrirtæki sem heitir Kóði sem kom með 

tillögu að lokaverkefni fyrir nemendur og okkur 

fannst þetta spennandi efni,“ segir Sigurrós 

Soffía um tilurð verkefnisins. Ársreikningar 

og árshlutauppgjör segja fjárhagslega sögu 

fyrirtækis, sögu sem er meðal annars mikilvæg 

mögulegum fjárfestum. Á Íslandi eru þessar 

skýrslur aðeins aðgengilegar almenningi á 

pdf-formi og þær fylgja lauslega skilgreindri 

uppbyggingu. Kóði býður fjármálafyrirtækjum 

ýmsar lausnir í upplýsingatækni og vildi geta 

náð í og unnið úr gögnunum sem eru í þessum 

skýrslum og gert þau aðgengileg á netinu.  „Við 

sáum strax að við værum ekki að fara að vinna 

að birtingu gagnanna heldur kemur það seinna. 

Fyrst þurftum við að ná í gögnin.“ Hópnum datt 

strax í hug að nota vélrænan lærdóm, það sem 

er kallað machine learning techniques. Reiknirit 

sem mynda slíkan vélrænan lærdóm finna 

mynstur í gögnum og geta svo gert spár sem 

eru byggðar á þessum mynstrum. Þannig eiga 

hönnuðir kerfisins ekki að þurfa að sjá fyrir og 

koma með lausnir fyrir allar mögulegar aðstæður. 

Gert er módel með æfingagögnum sem svo er 

notað til að gera spár og til að draga lærdóm 

af þeim. „Módelið sem við gerðum var byggt á 

300 ársreikningum. Við notuðum svo um 1200 

skýrslur í textagreiningar (e. natural language 

processing) í forvinnslu á gögnum.“

Við byrjuðum með 1000 ársskýrslur sem Kóði 

lét okkur í té og við notuðum fyrirfram ákveðið 

reiknirit. Við bjuggumst við því að geta náð í 

að minnsta kosti 70% af gögnunum úr þremur 

aðalköflum hverrar ársskýrslu; efnahagsreikningi, 

rekstrarreikningi og sjóðstreymi,  en komumst að 

því að við gátum náð í 90%.“ Þau Carsten, Róbert 

og Sigurrós þurftu að útbúa sérstakt módel fyrir 

hvern kafla. „Mesta vinnan var við forvinnslu 

gagna þar sem við þurftum að flokka þau sjálf 

til að þjálfa algoriþmann, eða reikniritið, og sjá 

hvort hann lærði að lesa rétt úr gögnunum.“

Eitt af vandamálunum sem þurfti að leysa 

var hvernig haga skyldi flokkun gagnanna og 

skilgreina þurfti hópa sem reikniritið myndi 

læra að flokka eftir. Svo þurfti hópurinn að lýsa 

þessum flokkum á réttan hátt. Gögnin voru á 

pdf-sniði, sum voru á textaformi en önnur höfðu 

verið skönnuð. Þessar skýrslur urðu til með hjálp 

mismunandi hugbúnaðar svo að erfitt reyndist 

að ná í upplýsingarnar. „Við ákváðum að nota 

ekki skannaðar skýrslur og einblína á textaskrár 

á íslensku. Við forunnum textann með IceNLP, (e. 

natural language processing toolkit) fyrir íslensku 

sem var meðal annars þróað af Hrafni Loftssyni 

hér í HR.“

Hópurinn notaði WEKA (Waikato environment for 

knowledge analysis)  til að búa til módelið. WEKA 

er opið Java-forrit sem er þróað af Háskólanum í 

Waikato í Nýja-Sjálandi. Það hefur yfir 100 reiknirit 

fyrir lærdómsreiknirit (e. learning algorithms). 

Reikniritið sem hópurinn notaði til að prófa 

gögnin var J48 sem býr til ákvörðunartré og þar 

að auki reikniritið Random Forest.  

Sigurrós Soffía starfar í sumar hjá Kóða og heldur 

áfram að þróa hugbúnaðinn sem verður notaður 

hér á landi eftir nokkur misseri. Gögnin verða í 

framtíðinni birt á vefsíðu fyrirtækisins hérlendis 

og erlendis.

Sigurrós Soffía við störf í fyrirtækinu Kóða.

valathor 14 júní

14 júní

16 likes
valathor Í gær útskrifaðist móðir mín í 
meistara náminu sínu og því var fagnað
#haskolinnrvk

gudrunlilja

38 likes
gudrunlilja Það var góð tilfinning að fá 
prófskírteinið í hendurnar í dag
#haskolinnrvk

haskolinn 5 júní
Háskólinn í Reykjavík

3 likes
haskolinn Alumniboð HR #haskolinnrvk

Tölvunarfræðideild
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Vinsældir viðskiptafræði dvínuðu nokkuð eftir 

hrun en fræðigreinin sækir nú aftur í sig veðrið 

ef marka má þær umsóknir sem Háskólanum 

í Reykjavík hefur borist undanfarin ár. Námið 

hefur líka breyst. 

Hrefna Sigríður Briem er forstöðumaður BSc- 

náms í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. 

„Námið er í stöðugri þróun með tilliti til ákveðinna 

þátta. Undanfarið hefur verið lögð mikil áhersla 

á þverfagleika við þróun námsins, ekki síst þar 

sem atvinnulífið kallar eftir meiri þverfagleika 

en áður. Sem dæmi um hvernig þverfagleiki 

er myndaður má nefna að nú geta nemendur 

valið að fara í viðskiptafræði með lögfræði 

eða tölvunarfræði sem aukagrein. Jafnframt 

hefur verið lögð aukin áhersla á að styrkja enn 

frekar nám í nýsköpun, hagfræði, fjármálum og 

markaðsfræði. Eftir hrun hefur athyglinni einnig 

verið beint að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja 

og stofnana, m.a. með samstarfi við Festu sem er 

miðstöð um samfélagslega ábyrgð.“ Hrefna segir 

það markmið skólans að stuðla að því að mennta 

ábyrga stjórnendur til framtíðar. Mikilvægt sé 

að innleiða þá sýn meðal nemenda að starfsemi 

fyrirtækja skaði hvorki samfélagið né umhverfið.

Fjarnám sem byggist á

framsæknum kennsluaðferðum
Hrefna segir fjarnám í viðskiptafræði vera 

góðan valkost fyrir einstaklinga sem vilja stunda 

háskólanám sem býður upp á sveigjanleika og 

byggist á framsæknum kennsluaðferðum. „Mikil 

áhersla er lögð á virk samskipti og umræður milli 

nemenda og kennara. Það byggir á kennslu í 

gegnum vefinn þar sem nýjustu tækni er beitt við 

miðlun námsefnisins. Fjarnámið er sambærilegt 

námi í viðskiptafræði í staðarnámi, sömu kröfur 

eru gerðar til nemenda, þeir uppfylla sömu 

lærdómsviðmið og námsmatið byggir á þeim. 

Tvær staðarlotur eru á hverri önn sem til dæmis 

eru nýttar undir verkefni, vinnustofur, fyrirlestra 

eða miðannarpróf. Hægt er að stunda fullt nám 

eða hlutanám í fjarnámi og er það því góður 

valkostur fyrir þá sem vilja stunda nám samhliða 

starfi.“

Markmið HR að mennta ábyrga stjórnendur
Viðskiptafræðin hefur tekið breytingum eftir hrun

Hrefna Sigríður Briem er forstöðumaður grunnnáms í viðskiptafræði.

Krefjandi og fjölbreytt nám
Hvað er mest spennandi við námið í dag að þínu 

mati? „BSc-nám í viðskiptafræði er í eðli sínu 

þverfaglegt og býður upp margvísleg tækifæri 

þegar kemur að frekara námi og atvinnu, það er 

krefjandi og fjölbreytt. Þannig geta nemendur 

sem ljúka náminu valið sér þann vettvang sem 

hentar hverjum og einum. Þegar kemur að 

frekara námi geta töluglöggir valið vettvang eins 

og fjármál og endurskoðun, en öðrum kann að 

þykja meira spennandi að hasla sér völl á sviði 

markaðsfræða eða mannauðsfræða svo dæmi 

séu tekin. BSc-nám í viðskiptafræði er nútímalega 

útfært nám með alþjóðlega gæðavottun (EPAS) 

sem byggir á alþjóðlegum samanburði á gæðum 

viðskiptanáms á háskólastigi. Í náminu tileinka 

nemendur sér gagnrýna hugsun og öðlast öfluga 

og nytsamlega þekkingu til að takast við spennandi 

verkefni í atvinnulífinu. Námið er einnig góður 

vettvangur fyrir þá sem eru frumkvöðlar í sér, 

það gefur nemendum verkfærin til að gera góða 

viðskiptahugmynd að veruleika.“

Ungur háskóli í miklum vexti
Hrefna segir það skemmtilegast við starfið hvað 

það sé ákaflega fjölbreytt og feli í sér samskipti við 

öflugt og dýnamískt fólk. Hún segir gott að vera 

HR-ingur og hafa fengið að taka þátt í að móta 

þessa mikilvægu menntastofnun á undanförnum 

árum. Er eitthvað sem mætti betur fara? „Það er 

alltaf hægt að gera betur og við þurfum sífellt 

að afla okkur nýrrar þekkingar til þess að hafa 

þá hæfni og leikni sem til þarf til að takast á við 

framtíðina. HR er ungur háskóli í miklum vexti, 

hugsanlega mætti leggja enn meiri áherslu á 

rannsóknir og samstarf kennara og nemenda í 

þeim efnum.“

Viðskiptadeild
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Ingibjörg Ósk er reynslunni ríkari eftir starfsnám í Bretlandi.

Bærinn Knaresborough.

Á smá hlut í Land Rovernum

Ingibjörg Ósk Jónsdóttir er nemi á 

þriðja ári í hugbúnaðarverkfræði við 

tölvunarfræðideild HR. Síðan hún hóf 

námið hefur hún barist fyrir sýnileika 

kvenna í upplýsingatækni, þróað eigið 

rannsóknarverkefni sem lýtur að kennslu 

með spjaldtölvum á grunnskólastigi og farið 

í starfsnám til Bretlands þar sem hún bjó til 

hugbúnað fyrir bílaverksmiðju.

Ingibjörg Ósk væri eflaust þakklát fyrir nokkrar 

aukaklukkustundir í sólarhringinn. Fyrir hálfum 

mánuði kom hún heim frá Bretlandi eftir að hafa 

varið sumrinu í vinnu hjá fyrirtækinu Opensoft 

Systems. Hún bjó í bænum York en starfaði í 

bænum Knaresborough. Fyrirtækið sérhæfir 

sig í að hanna hugbúnað fyrir iðnaðarfyrirtæki 

út um allan heim. Ingibjörg fékk það verkefni 

að búa til forrit fyrir fyrirtæki sem sér um að 

framleiða bílhurðir í Land Rover bifreiðar. Í lok 

starfsnámsins fór hún í verksmiðju fyrirtækisins 

í Liverpool og setti upp hugbúnaðinn. „Það var 

ótrúlega gaman að sjá tækin fylgja skipunum sem 

ég hafði sett inn í forritið og ég er ekki frá því að 

manni finnist maður eiga smá hluta í þeim bílum 

sem fólk keyrir svo á út um allan heim. Forritið 

mitt sendir mismunandi upplýsingar um hverja 

einustu bílhurð og hvernig hún á að vera smíðuð. 

Það eru til dæmis ekki sömu hurðarnar sem fara 

til Kína eða Þýskalands.“

Auk þess að þróa forritið gerði hún póstforrit og 

sinnti öðrum verkefnum. „Þetta er lítið fyrirtæki 

en það er mikið að gera hjá þeim. Þess vegna var 

þetta líka svo lærdómsríkt; ég fékk að koma að 

mörgum mismunandi verkefnum. Þau voru að 

grínast með það í lokin að þau vildu að eldgosið 

yrði eitthvað meiri háttar svo ég þyrfti að vera 

áfram. Eða, ég held allavega að þau hafi verið að 

grínast, kannski ekki!“ Ingibjörg fékk Erasmus-

styrk til að fjármagna starfsnámið og naut 

liðsinnis alþjóðaskrifstofu HR. 

/sys/tur
Ingibjörg Ósk er nýkjörinn formaður /sys/tra, 

sem er félagsskapur kvenna í tölvunarfræðideild 

HR. Hún er ein af stofnfélögum samtakanna 

og segir /sys/tur vera vettvang fyrir stelpur þar 

sem þær geta talað saman um tölvunarfræði. 

Félagið er opið öllum stelpum innan 

tölvunarfræðideildar. Nafnið /sys/tur er vísun 

í skráarkerfi stýrikerfisins Linux og póstlistann 

Systers sem tölvunarfræðingurinn Anita Borg 

stofnaði árið 1987. Póstlistinn var hugsaður 

sem tengslanet kvenna innan tæknigeirans 

en þegar Anita Borg byrjaði með hann voru 12 

konur skráðar. Póstlistinn hefur stækkað síðan 

þá og er orðinn að stærsta póstlistasamfélagi 

kvenna í tæknigeiranum í heiminum í dag. „Nú 

erum við að fara að plana veturinn. Við erum 

búnar að halda eitt kvöld enda byrjaði fullt af 

nýnemum í tölvunarfræðideild núna í haust. Ég 

er ekki alveg með tölurnar á hreinu en stelpum 

hefur fjölgað um einhver 3-5% sem er mjög góð 

þróun.“ Ingibjörg Ósk hefur sjálf verið dugleg að 

kynna fagið fyrir stelpum til dæmis með þátttöku 

á Stelpu- og tæknideginum í HR, með fyrirlestrum 

og framkomu í fjölmiðlum. „Ég var nú bara að tala 

við tvær stelpur á /sys/tra kvöldinu um daginn 

sem sögðust hafa skráð sig eftir að hafa talað við 

mig um námið á Háskóladeginum. Ég er tala líka 

oft við stelpur sem eru að byrja og segjast ekki 

hafa þorað að skrá sig hingað til. Það vantar bara 

fleiri fyrirmyndir, en það er einmitt eitthvað sem 

við viljum laga með starfsemi /sys/tra.“ Hún segir 

félagið stefna á að hafa viðburði tvisvar sinnum í 

mánuði.  

Rannís styrkti nýlega framhald af verkefni 

Ingibjargar og öðrum tölvunarfræðinema við 

HR, Rakel G. Magnúsdóttur. Verkefnið gengur út 

á þróun kennsluefnis fyrir grunnskólakennara 

um notkun spjaldtölva í grunnskólakennslu. „Við 

höldum úti vefsíðu þar sem má finna upplýsingar 

um hvernig hægt er að nota iPad og þessi 

hagnýtu smáforrit sem til eru fyrir öll skólastig. 

Með því að nota spjaldtölvur og smáforrit er 

auðveldara að miða námið við einstaklinginn því 

börnin geta valið eigið erfiðleikastig.“ Ingibjörg 

mun fara nokkrum sinnum yfir veturinn á 

starfsdögum leikskóla og kynna tæknina fyrir 

leikskólakennurum. Fyrir áhugasama er vefslóðin 

appland.is.

Tölvunarfræðideild
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Í kjallara háskólabyggingarinnar við Menntaveg 

fann meistaranemi við tækni- og verkfræðideild 

upp tæki sem endurvinnur efni sem hingað til 

hefur þótt afar erfitt að endurvinna. Jóhannes 

Einar Valberg, sem stundar meistaranám í 

vélaverkfræði, hefur hannað hitasundrunartæki 

sem eimar olíu úr bíldekkjum. 

Í BSc-námi sínu í tæknifræði bjó Jóhannes til 

þurreimara sem eimar bíldekk svo úr verða gös 

og olía. Þannig gat hann endurunnið hjólbarða 

niður í brennanleg gös, olíu, stálvíra og kol. 

Hjólbarðar eru sérstaklega erfiðir í endurvinnslu 

sökum þess að þeir eru hannaðir til að standast mikið álag og eru því mjög sterkbyggðir. Olían sem fékkst 

var prófuð á dísilvél í 50% hlutfalli við dísilolíu og virðast fyrstu niðurstöður prófana sýna að hún sé vel 

nýtanleg á vélar. Jóhannes kemur til með að þróa kerfið áfram  með aðstoð fræðimanna við tækni- og 

verkfræðideild.

En hvernig sér Jóhannes fyrir sér að uppfinningin muni nýtast? Getum við farið að brenna dekk 

og búa til olíu úr þeim að nokkrum árum liðnum?

„Já, við ættum að geta það ef hægt er að byrja ferlið með rafmagni sem svipar til spanhellna. Þá ætti að 

vera hægt að viðhalda ferlinu með því gasi sem myndast. Hækkandi olíuverð gerir það að verkum að 

ferlið verður hagkvæmara í hvert sinn sem verðið hækkar. Fyrir tíu árum kostaði lítrinn af bensíni 103 

krónur en í dag kostar hann um 250 krónur, svo eftir fimm til tíu ár verða allir keyrandi um á endurunnu 

eldsneyti held ég, þar sem lítrinn verður kominn í 400-500 krónur miðað við áframhaldandi þróun.“

Eimar olíu úr gömlum bíldekkjum

Jóhannes Einar Valberg

Tækni- og verkfræðideild

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Mar 12

Jóhannesi Einari Valberg hefur tekist að búa til eldsneyti úr gömlum 
bíldekkjum. Uppfinning aldarinnar? Meira hér:  http://bit.ly/1gp87v7 
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Þórhildur Ólafsdóttir er fyrirliði meistaraflokks 

ÍBV í knattspyrnu ásamt því að vera nýútskrifaður 

íþróttafræðingur frá HR. Í lokaverkefni sínu 

rannsakaði hún umfjöllun um knattspyrnu 

kvenna í íslenskum fjölmiðlum og bar hana saman 

við umfjöllun um karlaboltann. Niðurstöðurnar 

sýna að munurinn er mikill, ekki aðeins í magni 

heldur tegund og umfangi umfjöllunar. Þórhildur 

segir þennan mikla mismun ekki hafa komið sér 

á óvart.

Í rannsókninni safnaði hún saman tölulegum 

upplýsingum um umfjöllun þriggja íslenskra 

vefmiðla og greindi gögnin. Þeir vefmiðlar sem 

teknir voru fyrir voru ruv.is, mbl.is og fotbolti.net 

og tímabilið var ein vika sumarið 2013. Þá voru 

niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar nánar 

eftir því hvort umfjöllunin sneri að efstu deild á 

Íslandi, neðri deildum eða erlendu efni.

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

heildarhlutfall umfjöllunar þar sem fjallað var 

um kvennaknattspyrnu var 9.1% í samanburði 

við 89.5%, sem var hlutfall umfjöllunar um 

karlaknattspyrnu. Hlutfall kvenna í umfjöllun 

miðlanna um efstu deildir karla og kvenna var 19.1% sem endurspeglar ekki fjölda kveniðkenda hér á 

landi, en konur eru um 31.5% iðkenda. Í neðri deildum var hlutfall kvenna aðeins 7.8% af heildarumfjöllun 

og 4.3% í erlendu efni. Munurinn var minnstur á ruv.is, en Þórhildur segir það að mörgu leyti eðlilegt þar 

sem um sé að ræða ríkismiðil sem hafi ákveðnum skyldum að gegna.

Umfjöllun um knattspyrnu karla var almennt fjölbreyttari og að meðaltali lengri hvort sem um var að 

ræða orðafjölda, sekúndur eða fjölda mynda. Algengasta snið umfjöllunar um kvennaknattspyrnu var 

stutt samantekt úr leikjum þeirra. 

„Niðurstöðurnar koma mér þannig séð ekkert á óvart. Mér hefur þótt þetta áberandi síðan ég var ung 

knattspyrnukona,” segir Þórhildur. „Það þarf að rannsaka betur hvers vegna þessi munur er tilkominn. 

Rannsóknin mín sýnir stöðuna eins og hún er en í henni er ég ekki að leita að orsökinni. Það skiptir svo 

miklu máli að ungar stelpur sjái ekki bara strákana heldur hafi sínar fyrirmyndir líka.“

Gísli Þór Ólafsson og Ragnar Þór Ásgeirsson 

eru nemar í rafmagnstæknifræði við tækni- 

og verkfræðideild. Á vormánuðum þróuðu 

þeir eftirlitskerfi fyrir ungabörn sem gerir 

notandanum kleift að fylgjast með barni í hvaða 

snjalltæki sem er. „Hugmyndin kom til vegna 

minnar eigin reynslu, mér datt þetta í hug þar 

sem ég eignaðist barn fyrir ekki svo löngu,“ segir 

Ragnar Þór. Þeir hafa hannað kerfi sem miðlar 

mynd og hljóði í tölvubúnað í gegnum netið, 

hvort sem það er sími eða fartölva, og gögnin er 

hægt að senda í allan búnað með nettengingu. 

Þeir Gísli og Ragnar segjast ekki hafa rekist á 

slíkan búnað hingað til, það er, búnað sem getur 

tengst hvaða snjalltæki sem er. Öryggið sé einnig 

meira með þeirra útgáfu. „Til að „hakka“ sig inn 

á tækið þarf að vera í lítilli fjarlægð frá tækinu 

sjálfu með aðgang að þráðlausa netinu sem 

tækið býr til. Það er ekki hægt að hakka sig inn á 

tækið í gegnum internetið þar sem tækið er ekki 

internettengt, þannig séð.“

Búnaðurinn sem þeir Gísli og Ragnar nota 

er Raspberry Pi tölva sem er nettur, ódýr og 

einfaldur tækjabúnaður og hægt er að tengja við 

annan búnað. Tölvan er með þráðlaust netkort 

og USB hljóðkort sem þeir bættu við sjálfir. „Þau 

eftirlitskerfi sem við höfum verið að skoða kosta 

tugi þúsunda en þessi búnaður kostaði okkur um 

10 þúsund krónur sem er ekki mikið.“ Myndavélin 

er RaspiCam sem sömuleiðis er ódýr en góð 

myndavél. Hún er með nætursjón og getur tekið 

upp myndefni í myrkri. „Svo eru fleiri möguleikar 

í þróuninni á þessu, til dæmis væri hægt að bæta 

við skynjurum undir dýnunni hjá barninu og 

þannig fengjust upplýsingar um hreyfingar þess.“ 

Þeir félagar segjast lítið hafa komið að því að 

búa til svona búnað áður. „Við kunnum í byrjun 

hvorugir á þetta og höfum þess vegna lært heilan 

helling. Þetta er örugglega ástæðan fyrir því að 

þetta hefur tekið okkur svona langan tíma!“

Iðkendur 30% en umfjöllun 9%

Þórhildur í leik með ÍBV.

Tækni- og verkfræðideild - íþróttafræðisvið

Öruggt eftirlitskerfi fyrir foreldra
Tækni- og verkfræðideild
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Frá árinu 2009 hefur sálfræði til BSc-prófs verið 

kennd við Háskólann í Reykjavík. Í haust hófst 

svo nám til meistaragráðu í klínískri sálfræði 

en meistaranám í greininni, þar sem starfsnám 

er stór hluti, er forsenda þess að öðlast 

starfsréttindi sem sálfræðingur. Forstöðumaður 

nýja námsins, Jón Friðrik Sigurðsson prófessor, 

segir afar áhugavert að ýta meistaranáminu úr 

vör og ánægjulegt að geta tekið þátt í að móta 

nýtt starfsþjálfunarnám í klínískri sálfræði á 

Íslandi. 

Sjálfur er Jón Friðrik sérfræðingur í klínískri 

sálfræði og réttarsálfræði. Hann gegndi stöðu 

yfirsálfræðings á Landspítalanum á árunum 2001 

til 2012, ásamt stöðu prófessors við læknadeild 

Háskóla Íslands. Þá hefur hann verið prófessor í 

hlutastarfi við HR frá árinu 2007. Þar áður starfaði 

hann í 13 ár hjá Fangelsismálastofnun ríkisins 

og veitti þar föngum og öðrum skjólstæðingum 

stofnunarinnar meðferð. Á þeim vettvangi  hóf 

Jón Friðrik jafnframt rannsóknir sínar á sviði 

réttarsálfræði. 

Lærði af föngunum
„Klínísk sálfræði snýst um að greina vandamál 

fólks og veita því meðferð. Réttarsálfræði 

og klínísk sálfræði skarast töluvert og það er 

mikill kostur að vera klínískur sálfræðingur við 

réttarsálfræðilega vinnu.“ Jón Friðrik hefur kennt 

námskeið í réttarsálfræði við lagadeild HR ásamt 

Gísla H. Guðjónssyni og Önnu Kristínu Newton og 

birt fjölda greina um réttarsálfræðileg efni. Hann 

átti sæti í vinnuhópi innanríkisráðuneytisins sem 

gerði ítarlega úttekt á rannsókn Guðmundar- 

og Geirfinnsmálanna. Störf hans með föngum 

hafa jafnframt verið jarðvegur fyrir farsælan 

rannsóknarferil, bæði á sviði réttarsálfræði og 

klínískrar sálfræði. Jón Friðrik hefur til að mynda 

unnið að rannsóknum á árangri hugrænnar 

atferlismeðferðar við kvíða og þunglyndi og við 

ADHD fullorðinna. 

 „Í starfi mínu með föngum kynntist ég ótal 

mörgum sem stríddu við athyglisbrest og 

ofvirkni og lærði mikið af þeim. Þetta var afar 

skemmtilegur hópur og það var gefandi að 

vinna með þeim. Margir þessara einstaklinga 

voru prýðilega greindir, en höfðu samt sem 

áður fengið lágar einkunnir í skóla og haldist 

illa í vinnu. Margir þeirra höfðu verið utangátta 

í samfélaginu, þeir voru vanir því að fá skammir, 

lagðir í einelti og leituðu oft í félagsskap annarra 

í sömu stöðu.“ Að sögn Jóns Friðriks er mikilvægt 

að rannsaka betur áhættuþætti meðal þessa 

hóps vegna vímuefnaneyslu og afbrotahegðunar, 

þætti sem geta verið félagslegir og sálfræðilegir. 

„Ef við áttum okkur betur á þróuninni frá æsku 

til fullorðinsára getum við hugsanlega gripið fyrr 

inn í, eflt forvarnir og bætt líf fólks.“  

Skýrar áherslur 
Jón Friðrik segir nýja meistaranámið við HR 

boða nýjungar í menntun sálfræðinga á Íslandi. 

„Vinnu við að skipuleggja námið og koma því 

í samþykktarferli var stjórnað af Jack James, 

prófessor við sálfræðisvið HR. Í náminu er mikil 

áhersla lögð á þjálfun í hugrænni atferlismeðferð 

og hagnýta atferlisgreiningu. Það er skýr 

vísindaleg afmörkun á náminu og nemendur 

vita eftir hvaða vísindalegu hugmyndafræði er 

unnið. Aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar og 

hagnýtrar atferlisgreiningar hafa verið kenndar 

hér á landi en líklega ekki með svona skýrum 

fókus.“ 

Margir þekkja hugræna atferlismeðferð sem er 

orðin almennt sálfræðilegt meðferðarúrræði í 

dag. Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á árangur 

þessarar meðferðar við ýmsum geðröskunum 

og í alþjóðlegum klínískum leiðbeiningum er 

mælt með hugrænni atferlismeðferð sem fyrsta 

valkosti við ýmsum geðröskunum. Aðgengi fólks 

að meðferðinni hefur hins vegar verið takmarkað, 

en frá árinu 2005 hefur Jón Friðrik leitt stórt 

rannsóknarverkefni á árangri hugrænnar 

atferlismeðferðar í heilsugæslu á Íslandi. 

Þetta verkefni var sett á laggirnar í samvinnu 

Landspítalans, Heilbrigðisráðuneytisins, 

Heilbrigðisstofnunar Austurlands og Vestfjarða, 

með það að markmiði að auka aðgengi sjúklinga 

heilsugæslu að sálfræðilegri meðferð. Verkefnið 

hefur verið afar farsælt og skilað um 1000 

sjúklingum meðferð og rannsóknaniðurstöðum 

sem leiða í ljós mjög góðan árangur 

meðferðarinnar. 

Hagnýt atferlisgreining er einnig þekkt aðferð 

við að hjálpa fólki að breyta hegðun sinni og 

aðlaga sig umhverfi sínu. Námskeið í hagnýtri 

atferlisgreiningu við sálfræðisvið HR hafa verið 

vottuð af BACB (Behavior Analyst Certification 

Board) og er HR eini íslenski háskólinn sem hefur 

fengið þessa vottun og er á lista samtakanna í 

góðum félagsskap háskóla eins og Columbia-

háskóla í New York og Penn State-háskóla í 

Fíladelfíu. Þrír aðrir háskólar á Norðurlöndunum 

eru með sömu vottun, Háskólinn í Stokkhólmi 

í Svíþjóð, Háskólinn í Tempere í Finnlandi og 

Akershus Háskólinn í Osló í Noregi.

Jón Friðrik segir að nám í klínískri sálfræði sé 

orðið afar eftirsóknarvert hér heima, eins og 

erlendis og að mikil samkeppni ríki um að komast 

inn í viðurkennd námskeið. „Þetta nýja klíníska 

meistaranám í sálfræði við HR virðist hafa heillað 

marga því umsóknafjöldinn fór fram úr björtustu 

vonum og það fór svo að einungis var hægt að 

bjóða um fimmtungi umsækjenda skólavist. Þetta 

er að sjálfsögðu mjög ánægjulegt. Við vorum 

með vandað umsóknarferli og tókum viðtöl við 

meira en 40 umsækjendur og niðurstaðan var 

sterkur hópur nemenda. Það var ánægjulegt að 

heyra hvað umsækjendur sögðu um Háskólann 

í Reykjavík og ástæður sínar fyrir að sækja um 

nám, en þeir nefndu til dæmis „framsækinn 

skóli“, „ferskur andi“, „metnaðarfullt prógramm“, 

„áhersla á minni hópa í námi og góð þjónusta 

við nemendur“, „sterk tengsl við atvinnulífið“ 

og „uppbygging námsins“. Við þetta má bæta 

að við erum með mjög öflugan kennarahóp og 

hefjum því þessa vegferð með afar góðum hópi 

nemenda og kennara og það eru spennandi 

tímar framundan. Ég er afar þakklátur fyrir það 

að fá tækifæri til að taka þátt í að móta menntun 

íslenskra sálfræðinga.“ 

Jón Friðrik Sigurðsson

Viðskiptadeild - sálfræðisvið

Tímamót í menntun
sálfræðinga á Íslandi
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Þórdís Ingadóttir, lögfræðingur og dósent við 

lagadeild Háskólans í Reykjavík hóf störf við 

háskólann í ársbyrjun 2005. „Það var mjög 

spennandi að koma hingað til HR þar sem verið var 

að stofna nýja metnaðarfulla lagadeild.” Lagadeild 

HR leggur mikla áherslu á alþjóðalögfræði en 

Þórdís sérhæfði sig í alþjóðalögfræði í námi sínu 

við New York University. Hún er með LLM-gráðu 

frá NYU School of Law og starfaði hjá Project 

on International Courts and Tribunals (PICT) hjá 

háskólanum í fjögur ár eftir útskrift. „Þjóðaréttur 

er meðal annars skyldufag í grunnnáminu í 

HR og þá er mikið framboð af kúrsum á sviði 

alþjóðalögfræði á meistarastiginu. Þar kenni ég 

meðal annars námskeið um alþjóðastofnanir, 

alþjóðadómstóla og á haustönn 2014 kúrs 

um Alþjóðaviðskiptastofnunina og reglur um 

alþjóðaviðskipti. James Mathis frá Amsterdam 

University hefur alltaf kennt með mér en hann 

stjórnar námsbraut í lögfræði alþjóðaviðskipta 

við þann háskóla. Það er mikill fengur að fá hann 

reglulega hingað.“

Tengsl landsréttar, Evrópuréttar

og þjóðaréttar
Fyrir utan kennsluna sinnir Þórdís rannsóknum. 

„Það eru svo margir spennandi hlutir að gerast 

hvað varðar alþjóðalögin og þá m.a. varðandi 

aukin tengsl þeirra við landsréttinn. Lagadeild 

HR bregst við þessu með því að bjóða uppá nýjan 

sérhæfðan kúrs þar sem fjallað verður um tengsl 

landsréttar, Evrópuréttar og þjóðaréttar. Við 

erum nokkrir kennarar sem komum að þessu 

enda tengjast fræðasvið okkar og skarast með 

spennandi hætti.“ Þórdís segir að undanfarin 

misseri hafi hún verið að rannsaka stöðu 

einstaklingsins milli lands- og þjóðaréttar. „Ég 

er einmitt á leiðinni til Helsinki í tvær vikur til að 

sinna þeim rannsóknum í samstarfi við háskólann 

þar í borg.“ Þórdís hefur verið að skoða efnið út 

frá ýmsum sjónarhornum. „Einstaklingurinn 

nýtur réttinda að þjóðarétti og þá ber hann 

jafnframt ábyrgð að þjóðarétti. Ég hef sérstaklega 

beint rannsóknum mínum undanfarið að því 

hvernig eftirfylgni þessara réttinda og skyldna 

einstaklingsins hefur átt sér stað. Sú framkvæmd 

er misvísandi og meðal annars getur eftirfylgni 

þessara réttinda og skyldna í landsrétti reynst 

torsótt.“

Þórdís Ingadóttir

Lagadeild

Réttindi og ábyrgð
einstaklingsins í þjóðarétti

Heldur erindi á ráðstefnu í New York um fjármögnun dómstóla
Þórdís mun í október taka þátt í árlegri ráðstefnu International Law Association í New York. „Það verður 

málstofa um stóra handbók sem PICT stóð að um alþjóðadómstóla : The Oxford Handbook of International 

Adjudication.“ PICT hefur síðustu 15 ár gefið út fræðirit og haldið ráðstefnur um alþjóðadómstóla. 

„Einnig höfum við reglulega safnað saman stórum hópi alþjóðadómara til að ræða knýjandi mál sem 

eru sameiginleg dómstólunum. Á ráðstefnunni í New York í október verð ég með erindi um mitt framlag 

til bókarinnar; um fjármögnun dómstóla og hvort og þá hvernig fjármögnun getur haft áhrif á sjálfstæði 

slíkra stofnana. Handbókin er ólík fyrri handbókum PICT um alþjóðadómstóla og endurspeglar þróun 

víða þar sem leitast er við að samþætta ólík fræðasvið, í þessu tilfelli lögfræði, stjórnmálafræði, sagnfræði 

og lagaheimspeki.“

Metnaðarfull og framsækin menntastofnun
Það er mat Þórdísar að Háskólinn í Reykjavík hafi þróast vel sem metnaðarfull og framsækin 

menntastofnun. Lagadeildin hafi til að mynda náð að festa sig í sessi á mjög stuttum tíma og í raun mun 

fyrr en margur hafi þorað að vona. „Í dag er hér kröftugur og samheldinn hópur kennara með víðtæka 

reynslu, flotta menntun og um leið ólíkan bakgrunn. Þá höfum við samfellt fengið góðan hóp nemanda 

sem er jú það sem allt okkar starf byggir á.“



40  T ímarit  HR
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Forritunarkeppni framhaldsskólanna

Metþátttaka var í Forritunarkeppni 

framhaldsskólanna í HR sem haldin var 

í mars síðastliðnum. Keppt var í þremur 

deildum þar sem keppendur leystu ýmis 

forritunarverkefni og þrautir sem voru 

mismunandi eftir því í hvaða deild var 

keppt. Það voru kennarar og nemendur 

tölvunarfræðideildar HR sem sömdu 

þrautirnar og dæmdu í keppninni venju 

samkvæmt. Þetta var í fimmta sinn sem 

keppnin var haldin.

Hefð hefur skapast fyrir því að hafa ákveðið þema í hverri keppni og í ár var þemað The Matrix. Liðið Smyrsl 

frá Menntaskólanum í Reykjavík vann Neo-deild og lið frá Tækniskólanum unnu Trinity- og Morpheus-

deildir. Alls voru lið frá Tækniskólanum í sjö af tíu verðlaunasætum sem voru í boði og höfnuðu lið frá MR 

í hinum þremur sætunum. Keppnin er fyrir alla nemendur í framhaldsskólum sem hafa áhuga á hönnun, 

forritun og tölvum. Auk HR stendur Nýherji að forritunarkeppninni.

1. Sigurvegarar í Neo-deild voru félagar í liðinu Smyrsl frá MR.

2. Í fyrsta sæti í Trinity-deildinni hafnaði lið frá Tækniskólanum.

3. Fyrsta sætið í Morpheus-deildinni hlaut liðið FMJ frá Tækniskólanum.

Liðið Kartafla frá Tækniskólanum hlaut fyrstu verðlaun í Lógókeppni liðanna (Rúnar Bjarkason).

Á hverju ári er valið þema Forritunarkeppninnar og í þetta skipti var það „The Matrix“.

Fyrirsæturnar á myndinni eru nemendur og kennarar við HR sem sjá um dómgæslu og gerð þrauta í keppninni.

Tækniskólinn og MR sigursælir
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Sigurður Freyr Hafstein, stærðfræðingur 

og dósent við tækni- og verkfræðideild, 

rannsakar þessa dagana aðferðir til að giska 

á lausn og athuga síðan hvort ágiskaða 

lausnin sé í raun lausn. Þetta þarfnast 

eflaust frekari útskýringa fyrir hinn 

almenna lesanda. Við fáum því Sigurð til að 

segja okkur frá ágiskunum, hreyfikerfum, 

varðveislustærðum og manni sem hét 

Lyapunov.

„Í vísindum og verkfræði er viðfangsefnið mjög 

oft eitthvert fyrirbrigði eða ástand sem breytist 

sem fall af tíma.  Stærðfræðileg líkön slíkra 

kerfa kallast hreyfikerfi (e. dynamical systems).  

Skilningur á slíkum kerfum er ekki einungis 

mikilvægur frá hagnýtu sjónarmiði heldur einnig 

afar áhugaverður stærðfræðilega. Í eðlisfræði eru 

þekktar varðveislustærðir eins og orka, skriðþungi 

og hverfiþungi ein aðalástæða þess hversu 

djúpan skilning við höfum á efnisheiminum.“

Fall sem lýsir orku
Sigurður Freyr útskýrir stærðfræðina sem liggur 

að baki rannsóknunum. „Fyrir nær heilli öld 

síðan var sönnuð mjög djúp stærðfræðisetning 

um jafngildi varðveislulögmála og samhverfu. 

Til dæmis er varðveisla orku afleiðing þess að 

eðlisfræðilögmálin eru óháð tíma; í dag gilda 

sömu lögmál og í gær og á morgun munu sömu 

lögmál gilda. Varðveisla skriðþungans leiðir af því 

að eðlisfræðilögmálin eru óháð staðsetningu. Í 

hreyfikerfum sem ekki lýsa efnisheiminum gilda 

mörg sömu lögmál og í eðlisfræði þó að túlkun 

varðveislustærðanna sé oft mun erfiðari. Til 

dæmis er tilvist aðdráttarmengja í ástandsrúmi 

hreyfikerfa jafngild tilvist einskonar orku, sem 

minnkar eftir öllum ferlum hreyfikerfisins. Slíkri 

almennri orku er lýst með svokölluðu Lyapunov 

falli.“ 

Lyapunov var rússneskur verk- og stærðfræðingur 

sem var uppi um aldamótin 1900 og var 

áhrifamikill á mörgum sviðum stærðfræðinnar. 

Höfuðframlag hans til stærðfræðinnar var mjög 

framsækin stöðugleikakenning fyrir hreyfikerfi, 

sem þróaðist út frá vangaveltum hans um 

stöðugleika sólkerfisins. Fræði hans voru lengi 

lítt þekkt á Vesturlöndum en þegar þörf varð á 

framsæknari aðferðum við stýringar í verkfræði, í 

tengslum við geimferðaáætlun Bandaríkjamanna 

til tunglsins, voru kenningar hans hagnýttar. Í 

framhaldi af því voru fræðin þróuð áfram og eru 

nú almennt álitin gagnlegasta kennisetningin til 

þess að skilja eigindlega hegðun hreyfikerfa.

Nýjar aðferðir sannaðar 
Grunnatriði í fræðum Lyapunovs segir Sigurður 

Freyr vera hið svokallaða Lyapunov-fall. „Ef slíkt 

fall er þekkt fyrir hreyfikerfi er eigindleg hegðun 

kerfisins ákvörðuð. Vandamálið er að mjög 

erfitt getur verið að smíða slíkt fall fyrir tiltekið 

kerfi. Ég hef þróað aðferð til þess að smíða 

kúpt bestunarverkefni á algóriþmískann hátt úr 

almennu hreyfikerfi. Ef bestunarverkefnið hefur 

lausn, þá má rita upp formúlu fyrir Lyapunov falli 

fyrir hreyfikerfið út frá lausninni. Að auki hef ég 

sannað að þessi aðferð virkar alltaf fyrir mjög 

almenn kerfi.  Gallinn er að reikniþunginn við að 

leysa bestunarverkefnið getur verið mjög mikill.“ Í 

samstarfi við fræðimenn í Englandi, Þýskalandi og 

Ástralíu vinnur Sigurður Freyr nú að því að nota 

framsæknar aðferðir til þess að giska á gáfulegan 

hátt á lausn og athuga síðan hvort ágiskaða 

lausnin sé í raun lausn á bestunarverkefninu. „Ef 

svo er ekki þá breytum við ágiskuninni á ákveðinn 

hátt og athugum aftur.  Við höfum nú þegar þó 

nokkrar jákvæðar niðurstöður, en við vonumst til 

þess að í fyrirsjáanlegri framtíð getum við reiknað 

Lyapunov föll á skikkanlegum tíma fyrir stór 

og flókin kerfi og þar með afhjúpað eigindlega 

hegðun þeirra.“

Væri gaman að skilja hegðun 

hagkerfis
„Mér finnst fræðileg stærðfræði mjög spennandi, 

en oft og tíðum svolítið ófullnægjandi að vita 

einungis um jafngildi ákveðinna fyrirbrigða ef við 

getum ekki staðfest tilvist þeirra. Ennþá meira 

spennandi finnast mér aðferðir til þess að reikna 

abstrakt stærðfæðileg fyrirbrigði út og hafa þau 

áþreifanleg. Með þeim má síðan rannsaka kerfi 

sem annars væri vart hægt að skilja. Það væri 

mjög spennandi að geta reiknað út Lyapunov 

fall, eða orku, fyrir líkan eins og af til dæmis 

hagkerfi  og svo skilið hegðun kerfisins, til dæmis 

myndun kreppu, á sama hátt og við skiljum að 

kaffibolli fellur niður á við þegar við sleppum 

honum en ekki upp, eða að ilmvatnslykt dreifist 

um herbergið þar sem við opnum ilmvatnsglas 

en tómt glas fyllist ekki af ilmvatni þó að við 

setjum það inn í herbergið,“ segir Sigurður Freyr 

að lokum.

Sigurður Freyr Hafstein

Giskað gáfulega
Tækni- og verkfræðideild
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Greinir 
styrkleika 
og veikleika 
nemenda
Hilmar Eiðsson hefur undanfarin misseri 
stundað nám í tölvunarfræði með lögfræði sem 
aukagrein. Hann stofnaði jafnframt fyrirtækið 

Costner ehf. í kringum nýjan hugbúnað sem 
hann hefur þróað og nýtist meðal annars við 
stærðfræði- og íslenskukennslu.

Hugbúnaðurinn er sá fyrsti sinnar tegundar hér 

á landi, og þó víðar væri leitað. Með notkun hans 

má greina veikleika og styrkleika nemenda í 

yngstu bekkjum grunnskóla um leið og þeir sitja 

í skólastofunni og leysa verkefni. Hann nýtist því 

kennurum afar vel í kennslu. Hugbúnaðurinn 

vinnur úr miklu magni gagna sem safnað er við 

leik barnanna í sérstöku smáforriti sem sett er 

inn í spjaldtölvu. „Leikurinn sjálfur er einfaldur, 

börnin færa til dæmis rétt form á réttan stað og svo 

framvegis. Leikurinn er í raun aðeins sú aðferð sem 

notuð er til að safna gögnum en úr þeim má lesa 

ýmislegt,“ útskýrir Hilmar. „Upplýsingarnar birtast 

kennaranum í rauntíma á tölvu með vefmiðmóti 

sem við höfum hannað. Í framtíðinni verða notaðar 

aðferðir gervigreindar til að lesa úr gögnunum.“ 

Kosturinn við að nota þessa aðferð er meðal annars 

sá að kennari fær um leið sendar upplýsingar um 

frammistöðu nemandans. Þannig er hægt að nýta 

tæknina til að meta strax líkur á því að nemandi sé 

talna- eða lesblindur. 

Fyrir einu og hálfu ári síðan voru Hrafn 
Þórisson og Gunnar Steinn Valgarðsson í 
námi við tölvunarfræðideild HR og unnu að 
rannsóknum fyrir Gervigreindarsetrið í HR, 
CADIA. Í dag framleiða þeir tölvuleiki fyrir 
sýndarveruleikabúnað í fyrirtæki sínu Aldin 
Dynamics, í samstarfi við Oculus, helsta 
framleiðanda sýndarveruleikagleraugna.

„Þetta hefur allt gerst mjög hratt. Páll Arinbjarnar og 

Óttar Guðmundsson slógust í hópinn í byrjun sumars 

þannig að við erum fjórir í dag,“ segir Hrafn. „Ég var 

búinn að bíða eftir sýndarveruleikagleraugum á 

viðráðanlegu verði síðan ég var 10 ára, eða síðan ég 

sá Virtuality gleraugun á sýningu í Laugardalshöllinni. 

Ég hefði örugglega ekki getað ímyndað mér að 

nokkrum árum síðar væri ég að framleiða leiki 

fyrir sýndarveruleika.“ Í Gervigreindarsetrinu, þar 

sem þeir unnu við gerð sýndarvera, höfðu þeir 

aðgang að fremstu vísindamönnum landsins á sviði 

leikjahönnunar og gervigreindar og fengu þannig 

góðan undirbúning. „Svo sáum við að það styttist í 

að sýndarveruleiki yrði á færi almennings og sögðum 

hvor við annan að við vildum gera þetta að atvinnu. 

Nú yrðu tímamót í sögu tölvunarfræðinnar — þegar 

fólk þyrfti ekki lengur að horfa á sýndarheima 

gegnum litla glugga heldur gæti stigið inn í þá. Við 

vildum taka beinan þátt í þeirri þróun.“

Spilarinn setur Oculus Rift gleraugun á höfuðið. 

Hægt er að nýta möguleika sýndarveruleikans til 

hins ítrasta enda er sá sem spilar leikinn staddur 

inni í tölvuleiknum, ef svo má segja. Enn er ekki hægt 

að kaupa gleraugun í næstu raftækjaverslun en 

stefnt er á að það verði hægt á næsta ári. Þá verður 

jafnframt hægt að kaupa leiki sem framleiddir eru 

Af litlum neista
Nemendur í tölvunarfræðideild hafa margir hverjir stofnað fyrirtæki til að geta þróað hugmyndir úr nemendaverkefnum áfram.

Gunnar Steinn Valgarðsson, Hrafn Þorri Þórisson, Páll Arinbjarnar og Óttar Guðmundsson.

Stigið inn í 
sýndarheima

af Aldin Dynamics. Þangað til nýta Hrafn og félagar sérfræðiþekkingu sína og öflugt ímyndunarafl til að skapa 

ævintýraheima í samstarfi við Oculus. „Þegar við gáfum fyrsta leikinn okkar út hafði meðstofnandi Oculus 

samband við okkur og  í framhaldinu var leikurinn settur á forsíðu Oculus Share, en þar er hægt að nálgast 

leiki og forrit fyrir VR (virtual reality). Fyrsti leikurinn heitir Trial of the Rift Drifter, þar bjuggum við til heim sem 

við hönnuðum í anda gömlu Twilight Zone þáttanna. Eftir það kom leikurinn Asunder sem var einnig settur 

á forsíðu Oculus sem „featured“ leikur. Þeim einfaldlega leist afar vel á það sem við vorum að gera. Asunder 

hefur verið vel tekið af spilurum og seinna var hann kosinn einn af topp tíu bestu VR leikjum árið 2013 í stórri 

könnun meðal notenda.“ 

Blaðamaður getur tekið undir að það er ótrúlega sérstakt að spila leik með gleraugun á höfðinu. Allt í einu er 

maður staddur um borð í flugvél, maður getur litið í kringum sig og heyrir ljúfa tónlist. Farþegi í sætaröðinni 

hinum megin við ganginn les dagblað og gjóir öðru hvoru til manns auga. Í leiknum er spilarinn á flótta undan 

réttvísinni og þarf að passa sig á því hverju hann svarar farþeganum með dagblaðið. „Við einbeitum okkur 

að því að gera karaktera sem tala við þig og sýna viðbrögð og þar kemur gervigreindin inn. Heimurinn á að 

bregðast við þér. Við viljum búa til heima sem maður getur stigið inn í og það er loksins hægt núna. Það er 

ótrúlegur munur á skjá og gleraugunum og þetta er einfaldlega alveg nýr miðill. Í gegnum tölvuskjá finnurðu 

ekki fyrir innilokunartilfinningu eða lofthræðslu en það er allt hægt með sýndarveruleikanum.“ Á síðasta ári 

keypti Facebook Oculus og sér stórfyrirtækið greinilega mikla möguleika tengda búnaðinum. „Það er eiginlega 

bara ímyndunaraflið sem setur manni skorður varðandi mögulega notkun.“

Tölvunarfræðideild
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Hilmar segist vona að námsgagnið muni jafnframt nýtast vel við kennslu barna 

sem hafa annað móðurmál en íslensku. „Með því að skoða þessi gögn í rauntíma 

er séð til þess að grunnskilningur náist áður en haldið er áfram með námsefnið. 

Kennarar geta ekki alltaf séð hvort börn skilji námsefnið um leið en þarna fá þeir 

verkfæri til þess. Það er einfaldlega ekki hægt að fara í gegnum verkefnin án 

þess að kennarinn viti af öllu sem nemandinn gerir.“ Kennarar sem komið hafa 

að þróun námsgagnsins eru að sögn Hilmars afar ánægðir með uppfinninguna. 

Einnig hefur Þróunarsjóður námsgagna styrkt fyrirtækið og Nýsköpunarsjóður 

námsmanna. Stefnan er að gefa afurðina út á erlendri grundu þegar fram líða 

stundir. „Þetta er víðfeðmt og stórt verkefni. Mikil vinna hefur farið í að þróa 

hugmyndina og hugmyndafræðina, smíða gagnagrunninn og virkni hans. Næsta 

skref er að halda áfram þróun á leiknum og koma frumútgáfu af honum í 

prófunarferli,“ segir Hilmar að lokum.

Í frumkvöðlasetri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 

í Hafnarfirði, Kveikjunni, finnum við fyrir Burkna J. 

Óskarsson og félaga hans í fyrirtækinu Lumenox 

Games. Í fyrirtækinu er nú unnið að því að gera 

leikinn Aaru´s Awakening tilbúinn fyrir útgáfu á 

Playstation leikjatölvuna. Þeir Burkni, Tyrfingur 

Sigurðsson og Ingþór Hjálmar Hjálmarsson byrjuðu 

á leiknum í tölvuleikjakúrs við tölvunarfræðideild 

HR. Burkni og Ingþór komu úr tölvunarfræðinni en 

Tyrfingur var í heilbrigðisverkfræði og hafði tekið 

námskeiðið sem val. Þeir þrír stofnuðu svo fyrirtækið 

Lumenox til að þróa leikinn áfram ásamt Ágústi Frey 

Kristinssyni, sem hannar útlit leiksins.

 „Við höfum verið í þessu í næstum þrjú ár 
núna. Við byrjuðum opinberlega í mars 2012 
en þá stofnuðum við fyrirtækið Lumenox 
ehf. Síðan þá höfum við unnið alla daga 
til miðnættis, nema aðfangadag. Þetta er 
skemmtilegasta vinna sem ég hef verið í, en 
þetta gerist ekkert að sjálfu sér,“ segir Burkni 

sem gefur Tímariti HR nokkrar verðmætar mínútur 

til að rekja sögu Lumenox Games. „Það eru miklu 

fleiri sem hafa komið að verkefninu, ætli það séu 

ekki um 13-15 manns í allt. Núna erum við fimm 

en við erum að ljúka við PlayStation-útgáfuna og 

svo verðum við fram á haust að klára Xbox- og 

Nintendo-útgáfurnar.“

Hvert skyldi svo leyndarmálið vera, hvernig 

kemur maður leik í útgáfu hjá tölvuleikjarisanum 

Playstation? Fyrir utan ómælda vinnu að sjálfsögðu. 

„Í fyrsta lagi þá sækir maður um og lætur vita af sér 

og það gerðum við fyrir ári síðan. Um svipað leyti 

gáfum við út demo af leiknum og mánuði síðar 

fengum við skilaboð frá þeim um að þeir vildu hafa 

okkur sem þróunaraðila, sem þýðir að þá fáum við 

svigrúm til að þróa leikinn sérstaklega fyrir útgáfu 

á Playstation.“ Þetta er þó ekki eins einfalt og það 

hljómar. „Þú verður að vera með bæði góðan leik 

og einhverja sérstöðu. Það er alls ekkert sjálfgefið 

að fá leikinn gefinn út hjá þeim, því þetta er alveg 

lokað kerfi. Maður þarf að ná athygli þeirra og hafa 

eitthvað sem gerir spilunina skemmtilega. Við erum 

til dæmis að þróa fjórar aðrar hugmyndir núna og 

tökum inn í hugmyndavinnuna alls konar þætti eins 

og eitthvað sem virkar í einhverjum gömlum leik, 

sitt hvað úr kvikmyndum og notum eigin reynslu 

sem leikjaspilarar.“ Eitt af því sem gefur Aaru´s 

Awakening sérstöðu er útlit hans. Leikurinn er 

teiknaður með blýanti og svo eru teikningarnar 

fluttar inn í Photoshop og unnar áfram þar. „Við 

höfum fengið mikið lof fyrir þetta enda eru ekki 

margir leikir á markaði í dag sem eru handteiknaðir 

og að ákveðnu leyti förum við gegn straumnum 

með útlitið, enda ganga flestir leikir í dag út á 

þrívídd.“ Annað dæmi um sérstöðu í spilun er að 

aðalsögupersónan, Aaru, getur skotið sál sinni út úr 

líkamanum og birst á öðrum stað, eða „teleportað“ 

sig. 

Þeir félagar hafa þar að auki brugðið á það ráð að 

vera með í stórum tölvuleikjasýningum. „Í fyrra 

fórum við á Pax Prime í Seattle sem er ein stærsta 

leikjasýningin. Við fengum að vita að við hefðum 

verið valdir inn af dómnefnd en af 300 fyrirtækjum 

sem sækja um komast um 50 á sýninguna. Á þessum 

tíma höfðum við verið að kynna leikinn á netinu 

og það var einnig um svipað leyti að Playstation 

samþykkir okkur sem þróunaraðila, þannig að það 

gerðist margt sumarið 2013. Svo fórum við á Pax East 

í apríl á þessu ári, sem er sama sýning en í Boston. 

Við verðum væntanlega á þeirri sýningu héðan í frá 

með nýja leiki. Svo vorum við á stærstu vörusýningu 

í heimi, E3 í Los Angeles, í júní. Þar vorum við einn af 

leikjunum sem Playstation var að kynna.“ 

Eins og áður hefur komið fram er Lumenox Games 

að þróa fleiri leiki, afurðir sem þeir eru bjartsýnir á 

að komist auðveldlega á alþjóðlegan markað. „Við 

erum svo miklu, miklu reyndari núna. Það eru svo 

margar hindranir sem við höfum rutt úr vegi á 

síðustu þremur árum sem við þurfum ekki að takast 

á við aftur. Í framtíðinni getum við haldið áfram að 

þróa leiki fyrir Xbox og Playstation og þurfum ekki 

að leggja í þessa gríðarlegu vinnu við að koma okkur 

á framfæri.“

Birkir Ólafsson, Hilmar Geir Eiðsson og Tarzan.

Ingþór Hjálmar Hjálmarsson, Burkni J. Óskarsson og Tyrfingur Sigurðsson.

Verkefni í 
tölvuleikjakúrs 
verður að 
Playstation 
tölvuleik
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Tækni- og verkfræðideild

David Thue

David Thue er lektor við tölvunafræðideild 

HR og er í stöðu sem er styrkt af 

tölvuleikjafyrirtækinu CCP. Hann er 

frá Kanada og kláraði doktorspróf í 

tölvunarfræði frá háskólanum í Alberta. 

David er líka tónlistarmaður og hefur fengist 

við jazz-tónlist, sungið og spilað. Þegar hann 

vann að doktorsritgerð sinni var hann svo 

heppinn að komast í læri hjá Walt Disney. 

David er einnig félagi í Gervigreindarsetri HR 

(CADIA). Starf Davids spannar kennslu og 

rannsóknir. „Á síðustu önn kenndi ég nemendum 

í grunnnámi tölvuleikja- hönnun og þróun 

(Computer Game Design & Development), þar 

unnu nemendur í hópum og bjuggu til sína 

eigin tölvuleiki. Þessa önn kenni ég nemendum í 

framhaldsnámi kúrs sem er tengdari rannsóknum 

mínum á sviði gervigreindar.“

„Gervigreind er í stuttu máli tölvukerfi sem reynir, 

ef svo má segja, að taka gáfulegar ákvarðanir,” 

útskýrir David sem hefur í rannsóknum sínum 

einbeitt sér að rannsóknum á gervigreind 

sem hefur með gagnvirka upplifun að gera, 

til dæmis í tölvuleikjum, þjálfunarumhverfi og 

kennsluforritum. „Í rannsóknum mínum leitast 

ég við að finna nýjar aðferðir og leiðir þar sem 

gervigreind getur gert líf fólks betra á einhvern 

hátt. Sum kerfi geta t.d. af sjálfdáðum ákveðið 

hvað gerist næst í tölvuleik og tryggja þannig að 

leikurinn sé ekki of auðveldur eða of erfiður fyrir 

spilara. Sum kerfi geta komið auga á veikleika 

nemanda í ákveðnu verkefni og unnið að því að 

styrkja hann á því sviði.”

David kom til Íslands í desember í fyrra og 

spurður um hvað hann ætli að vera lengi svarar 

hann: „Það hafa mjög margir spurt mig að þessu. 

Það koma ekki allir útlendingar hingað í stutta 

heimsókn,” segir hann að lokum í gamansömum 

tón.

Tölvunarfræðideild

Verðlaunaður fyrir
rannsóknir í flotfræði

Dr. Ólafur H. Wallevik, prófessor við tækni- 
og verkfræðideild HR og forstöðumaður 
grunnrannsókna hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, var heiðraður í ágúst sl. fyrir 
rannsóknir sínar í flotfræði (e. rheology) þegar 
honum voru afhent Carl Klason Rheology 
Award. Verðlaunin fékk hann fyrir framlag sitt 
til flotfræðirannsókna á Norðurlöndum.
 

Ólafur er vel þekktur vísindamaður í heimi 

flotfræðinnar á Norðurlöndum og hefur komið 

Íslandi rækilega á kortið hvað varðar rannsóknir 

á þessu sviði. Ólafur hefur í 25 ár helgað sig 

samnorrænum rannsóknarverkefnum, ráðgjöf og 

fyrirlestrum. Í umsögn dómefndar segir meðal 

annars að áhugi einkenni öll störf Ólafs og hann 

sé einkar hvetjandi í samstarfi. Þetta eru fyrstu 

verðlaunin sem Ólafur hlýtur í flotfræði en honum 

hafa áður verið veitt ýmis verðlaun fyrir rannsóknir í 

byggingaverkfræði. Ólafur segir verðlaunin því hafa 

verulegt gildi fyrir sig. 

Núna fæst hann við rannsóknir á kolefnissporum 

byggingarefna og mikilvægi þeirra í vistferilsgreiningu 

(LCA). „Við erum alltaf að bæta Ecocrete, steinsteypu 

sem er sú umhverfisvænasta í heimi. Hún er 

verulega sterk og hefur margt umfram algengustu 

tegundir steypu sem notaðar eru í heiminum í dag, 

ekki síst það að kolefnisspor hennar er aðeins 0.042 

kgCO2/kg. Til samanburðar hefur krossviður 0,75 

kgCO2/kg og ryðfrítt stál yfir 5 kgCO2/kg).“

Síðan hann lauk meistaraprófi sínu frá Norska 

Tækniháskólanum (NTNU) í Þrándheimi árið 1983 

hefur Ólafur H. Wallevik unnið með steinsteypu. 

Árið 1987 kynnti hann fyrstu útgáfu af seigjumæli 

(e. viscometer) sem nú er í notkun um allan heim. 

Ólafur lauk doktorsprófi frá NTNU árið 1990. Ólafur 

hefur haldið námskeið um flotfræði í um 25 löndum. 

Hefur hlotið ýmsar viðurkenningar fyrir vísindastörf 

sín, þar á meðal frá Quebec Concrete Federation, 

ACI/Canmet, VFÍ, ásamt Nordic Concrete Federation 

Medal. Þá hlaut Ólafur Riddarakross hinnar íslensku 

fálkaorðu árið 2012.

Hvað er flotfræði?
Flotfræði er fræðigrein um formbreytingu efna 

undir álagi. Rannsóknir í flotfræði eru meðal annars 

öflugt verkfæri við hönnun steypu, sér í lagi þegar 

nýjungar í steypugerð eru annars vegar.

Gervigreind og djass
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Inga Dóra Sigfúsdóttir er prófessor við 

sálfræðideild Háskólans í Reykjavík og 

við Columbia háskóla í New York. „Það 

má eiginlega segja að ég hafi dekkað 

félagsvísindin nokkuð vel í náminu mínu. Tók 

stjórnmálafræði og sálfræði í grunnnámi, 

félagsfræði vísinda í meistaranámi og var 

þá ákveðin í að halda því námi áfram. Ég 

hafði mikinn áhuga á mati á vísindastarfi, 

ekki síst því hvernig best væri að mæla 

árangur þess. Í doktorsnáminu leitaði áhugi 

minn þó aftur í félagsfræði, þ.e.a.s. sálfræði 

tenginguna, og ég skrifaði um áhrif streitu 

á líðan og hegðun unglinga. Eftir það hafa 

rannsóknirnar mínar snúið að börnum 

og unglingum; ekki síst að því að greina 

forspárþætti líðanar, heilsu og hegðunar.”

Horft á menntun og gæði hennar

í víðu samhengi
Inga Dóra heldur því fram að menntun hafi aldrei 

verið mikilvægari. „Við lifum í þekkingarsamfélagi 

þar sem menntun kemur til með að gegna æ 

stærra hlutverki í að greina milli þeirra sem eru 

eftirsóknarverðir í tiltekin störf og hinna sem ekki 

eiga möguleika.” Það sé því nauðsynlegt að bjóða 

upp á samkeppnishæfa menntun á alþjóðavísu. 

,,Við verðum að muna að við erum ekki lengur 

eyland í miðju Atlantshafi, heldur þátttakendur í 

alþjóðlegu samfélagi, þar sem Jón er ekki lengur 

að keppa um starfið við Pál í næstu götu. Hann er 

að keppa við Eekku Aromaa sem ólst upp í hreint 

ansi góðu menntakerfi, eða Bal Gangadhar, því 

Jón kemur ekki endilega til með að vinna á Íslandi 

og heimurinn er fullur af vel menntuðu fólki. 

Unga fólkið okkar á það skilið að við horfum á 

menntun og gæði hennar í víðu samhengi og 

séum tilbúin að aðlaga menntakerfi okkar að 

þörfum 21. aldarinnar.”

Víða pottur brotinn
Og það er eitt og annað sem bendir til þess að 

hér á landi þurfi að bretta upp ermar. Í íslenskum 

framhaldsskólum er hæsta brottfall nemenda í 

samanburði við skóla á öðrum Norðurlöndum. 

Inga Dóra hefur skoðað þetta og segir að eflaust 

séu ástæðurnar fleiri en ein.

„Sú skýring sem blasir helst við er að nemendur 

okkar eru síður læsir en nemendur víða annars 

staðar. Í samanburðarrannsókn sem R&G gerði 

á Norðurlöndunum árið 2010 vakti það athygli 

okkar að mun stærri hluti íslenskra nemenda 

taldi að skortur á lestrarfærni, sérstaklega lítill 

leshraði, væri þeim þröskuldur í námi. Þetta 

hefur verið rætt mikið á undanförnum misserum 

og það virðist góður vilji fyrir því að bregðast 

við, en til þess þurfum við að átta okkur betur 

á því í hverju vandinn liggur. Lestrarfærni er jú 

grundvöllur alls náms. Það eru til að mynda sterk 

tengsl milli færni í lestri og stærðfræði.“

„Og þótt lesturinn sé mikilvægur,” heldur Inga 

Dóra áfram, „vitum við líka að það er þörf á að 

bæta raungreinaþekkingu nemendanna okkar. 

Þetta höfum við vitað lengi og fáum stöðugt nýjar 

rannsóknir sem sýna að þar er pottur brotinn í 

skólakerfinu okkar. Sem dæmi um slíka nýja 

rannsókn, er lokaverkefni doktorsnemanda 

míns, Bjargar Jóhannsdóttur, við Columbia 

háskóla síðastliðið vor. Verkefnið fólst í að skoða 

stærðfræðiþekkingu íslenskra kennaranema; 

sem sagt nemenda sem koma til með að kenna 

íslenskum börnum að reikna. Í stuttu máli 

sýndu niðurstöðurnar að kennaranemarnir 

eru ekki undirbúnir til að kenna þá stærðfræði 

sem þeim er ætlað að kenna samkvæmt 

grunnskólanámskránni. Margir nemendanna 

sem tóku þátt í rannsókninni sögðust að sama 

skapi kvíða því að þurfa að kenna stærðfræði og 

vildu gjarnan læra meiri stærðfræði til að geta 

útskýrt hana fyrir nemendum sínum.”

Æskilegt að auka val

framhaldsskólanema og efla verknám

Inga Dóra segir að auk þessa þurfi að auka 

námsframboð á framhaldsskólastigi, því of lítið 

námsframboð sé einmitt önnur líkleg skýring á 

því af hverju nemendur kjósa að hætta námi. „Í 

flóknum heimi, er mikilvægt að valið sé fjölbreytt 

til að sinna þörfum ólíkra einstaklinga. Í nýjustu 

framhaldsskólarannsókn R&G, kemur þetta 

mjög skýrt fram. Það væri æskilegt að auka val 

íslenskra framhaldsskólanema, ekki síst með 

því að efla verknám. Af þeim tæplega 7.900 

nemendum sem eru á bóknámsbraut eru ríflega 

2.800 þeirrar skoðunar að nám í verklegum 

greinum henti þeim betur en bóknám, eða tæp 

36%. Þetta segir okkur að það er ekki allt eins og 

það á að vera; ef stór hluti framhaldsskólanema 

sem stundar bóknám myndi gjarnan vilja vera 

í verknámi. Í það minnsta eykur það hættuna á 

að við missum úr námi þá krakka sem stunda 

tiltekið nám á meðan þeir myndu gjarnan vilja 

vera í öðru námi. Það er líka rétt að hafa í huga 

að af þeim hópi ungmenna sem telur verknám 

henta sér betur, eru strákar í meirihluta. Þetta er 

mikilvægt að hafa í huga þar sem strákarnir eru 

líklegri en stelpurnar til að ljúka ekki námi.”

Inga Dóra Sigfúsdóttir

Þurfum að laga
menntakerfið að 21. öldinni

Viðskiptadeild - sálfræðisvið
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Boranir í jörðu niður, svo sem eftir heitu og 

köldu vatni eða olíu og gasi, eiga sér langa sögu.  

Í Noregi, svo dæmi sé tekið, er gríðarlegum 

fjármunum veitt í að þróa bortækni sem tekur 

hefðbundnum hjólakrónum fram.

Bogi Kárason, meistaranemi í vélaverkfræði, 

vann að lokaverkefni sínu í samstarfi við Friðfinn 

K. Daníelsson,  verkfræðing og eiganda Alvarrs 

ehf. Verkefnið gengur út á að hanna búnað til 

borana í hörðu bergi. Eins og gengur og gerist 

þarf að prófa búnaðinn, oftar en ekki að laga 

eitthvað og svo prófa á nýjan leik. „Smíði íhluta 

og samsetning búnaðarins gekk vel fyrir sig. 

Grunnvirkni hans var eins og best verður á 

kosið. Við prófuðum búnaðinn svo í maí með 

því að setja hann í hefðbundinn skotholubor og 

boruðum í mjög hörðu og seigu íslensku basalti. 

Helstu niðurstöður þessara prófana eru þær 

að boruð var hola í bergið með búnaðinum en 

borhraðinn var ekki nægilega mikill. Ástæðan er 

fyrst og fremst sú að ákveðnir íhlutir búnaðarins 

stóðust ekki þær kröfur sem áætlanir gerðu ráð 

fyrir sem hefur áhrif á  virkni búnaðarins. Núna 

erum við að endurhanna þessa hluti og stefnum 

að prófunum aftur núna í haust.“

Friðfinnur á hugmyndina að verkefninu en 

hann hefur verið viðloðandi jarðboranageirann 

í yfir þrjá áratugi. Einnig hefur hann staðið fyrir 

umtalsverðu frumkvöðlastarfi á sviði hönnunar 

og smíði tengdum borunum og fleiru. Hann 

segir þetta verkefni frábært dæmi um tengsl 

milli atvinnulífs og háskóla. Ávinningurinn, ef 

vel tekst til, yrði öllum jarðboranaiðnaðinum til 

framdráttar sökum tíma- og orkusparnaðar sem 

nýja lausnin leiðir af sér. Minni jarðborar myndu 

geta teygt sig niður á meira dýpi en áður og þar 

með í hærri hita og meiri orku, en tæknin gagnast  

ekki síður við háhita og olíuboranir með stærri  

tækjum. 

Þó að lokaverkefni Boga við HR sé lokið eru þeir 

Bogi og Friðfinnur enn að þróa þessa nýju tækni 

með það í huga að endurhanna og smíða veika 

hlekki búnaðarins og síðan gera sambærilegar 

prófanir á búnaðinum og gerðar voru í maí 

síðastliðnum. Nýverið fengu Bogi og Friðfinnur 

einnar milljón króna styrk frá frumkvöðlasjóði 

Íslandsbanka til að nýta við frekari framþróun 

verkefnisins. Búnaðurinn prófaður í hefðbundnum skotholubor.

raggitrausta 11 sept

11 likes
raggitrausta #Thewinningteam
#haskolinnrvk #Hamfarir14

katrinosp 15 maí

16 likes
katrinosp Kíkið á Curl up á Facebook! 
#curlybabe #somecurls #krullaðuettaupp 
#curlup #Curlyehf #haskolinnrvk

astroslea 12 maí

62 likes
astroslea Auglýsingagerð í Elliðaárdalnum 
#haskolinnrvk #SaveME @heidadrofn

Háskólanemi og frumkvöðull
þróa nýja tækni til jarðborana

Tækni- og verkfræðideild
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Lög og lögfræði standa frammi fyrir margs konar 

áskorunum, nú sem endranær. Lögmenn gegna 

veigamiklu hlutverki þegar kemur að vexti og 

viðhaldi réttarríkisins. Mikilvægt er að lögmenn 

gefi gaum að hlutverki sínu í þessu tilliti, ekki 

aðeins í samhengi við skyldur sínar gagnvart 

skjólstæðingum sínum, heldur ekki síður gagnvart 

lögunum, dómstólunum og samfélaginu í heild.

 

Í grein sem Arnar Þór Jónsson, lektor við lagadeild 

Háskólans í Reykjavík, birti nýverið í tímaritinu 

Úlfljóti, var sjónum beint að siðferðisvanda 

lögmanna. „Í greininni er ég að velta fyrir mér 

hlutverki lögmannsstéttarinnar og ábyrgð 

lögmanna gagnvart samfélaginu sem hefur 

veitt þeim tækifæri og aðstöðu til að afla sér 

menntunar og lögvarinna réttinda. Það eru ýmis 

atriði sem varða lögmennsku og ásýnd fagsins 

sem hafa verið mér hugleikin um alllangt skeið.“

Arnar Þór telur að finna megi vísbendingar um að 

íslenskir lögmenn hafi á síðari árum fjarlægst hið 

hefðbundna norræna fagsiðferði og færst nær 

hinum engilsaxnesku „common law“ viðmiðum. 

„Í hinu engilsaxneska kerfi njóta lögmenn meira 

svigrúms að þessu leyti. Þetta er svokallað 

andstæðingakerfi (e. adversarial system), sem 

m.a. birtist Íslendingum í sjónvarpsþáttum og 

bíómyndum. Hið hefðbundna norræna viðhorf, 

sem íslenskir lögfræðingar hafa lengst af tamið 

sér, og sú aðferðarfræði sem hér hefur iðkuð, 

leggur upp frá öðrum upphafspunkti. Þar er 

fyrst og fremst litið á lögmanninn sem þjón 

réttlætisins. Á þessu tvennu er nokkur munur. 

Er lögmaðurinn málaliði sem gengur fram 

fyrir skjöldu og þjónar hvaða hagsmunum 

sem er og með hvaða hætti sem er, eða ber 

lögmaðurinn víðtækari skyldur? Þetta er 

grundvallarspurning og það sem ég er að reyna 

að takast á við.“ 

Greinina kallar Arnar Þór „Dul og rangvirðing? 

Þankar um samfélagslegt hlutverk lögmanna“. 

Hún hefst á tilvitnun í Fóstbræðrasögu. Þar er 

sagt frá því að Þormóður Kolbrúnarskáld hafi 

verið staddur á Grænlandi og leiðst mjög. Þá 

vildu gestgjafar hans gleðja hann og spurðu 

hvað þeir gætu gert. Hann sagðist þá vilja fá til 

sín fylgdarmann og valdi til starfans mann sem 

nefndur var Fífl-Egill. Menn undruðust þetta 

val hans en Þormóður gaf þá skýringu að Egill 

væri mikill og sterkur og ekki of hygginn til að 

gera það sem fyrir hann væri lagt. Hann myndi 

einfaldlega gera það sem honum væri sagt að 

gera. „Agli þessum er lýst í Fóstbræðrasögu 

þannig að jafnan hafi leikið að honum dætur 

heimskunnar, þær dul og rangvirðing, svo hann 

vissi ekki gjörla hver hann var“. Orðið dul vísar 

hér til þess að hafa of mikið sjálfsálit, vera haldinn 

hroka eða skorta sjálfsþekkingu. Ég er ekki frá 

því að sumt af því sem maður sér bregða fyrir í 

lagaframkvæmd kunni að stafa af því að lögmenn 

séu þjakaðir af einhvers konar dul. Þetta er ekki 

aðeins fræðileg spurning sem ég er að fást hér 

við, því að í nýlegum dómum Hæstaréttar má sjá 

vísbendingar um að lögmenn hafi gengið allt of 

langt í því að þjónusta skjólstæðinga sína en á 

móti grafið undan hagsmunum réttarríkisins.“ 

Arnar segir þetta tengjast fagsiðferðilegum 

grundvallarspurningum, sem allar starfsstéttir 

þurfi að horfast í augu við. Hvað lögmönnum 

viðvíkur sérstaklega hljóti þeir eins og aðrir 

að gera t.d. greinarmun á því hvort gengið sé 

erinda sannleiks eða blekkingar. „Það fjölgar 

nú mjög í stétt lögfræðinga og bara sú fjölgun 

getur haft í för með sér ákveðna hættu þar sem 

samkeppnin eykst. Mig langar að taka það fram 

að ég geri í þessu sambandi skýran greinarmun 

á einkamálum annars vegar og svo sakamálum 

hins vegar. Ég veit ekki hversu mikið ber á þessari 

umræðu meðal lögmanna og ég efast um að 

það sé mikill tími til þess í amstri dagsins. Það er 

mín skoðun að við sem kennum í lagadeildum 

landsins mættum gera gangskör í þessum efnum. 

Niðurstaða mín í umræddri grein er sú að 

ég vara við því að lögmenn nálgist starf sitt 

sem hverjir aðrir tæknimenn, hvað þá sem 

málaliðar. Með því að viðhafa svo þrönga 

sýn á hlutverk sitt taka lögmenn tvöfalda 

áhættu, bæði persónulega og samfélagslega.

Hin persónulega getur birst í ýmis konar

sálarháska lögmanna, en hin samfélagslega lýtur

að heilbrigði réttarkerfisins sem slíks og hlutverki

lögmanna sem gæslumanna þess.“ 

Úr Fóstbræðrasögu.

Lagadeild

Dul og rangvirðing?
Samfélagslegt hlutverk lögmanna
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Stefnumótunarverkefni nemenda við viðskiptadeild

Á haustönn sækja annars árs nemendur viðskiptadeildar 
námskeið sem nefnist Stefnumótunarverkefni og er undir 
stjórn Kristjáns Vigfússonar forstöðumanns MBA-námsins í 
viðskiptadeild. Í þessu námskeiði fjallar Kristján um helstu 
kenningar, verkfæri og þá hugmyndafræði sem stefnumótun 
(strategy) byggir á og kynnir til sögunnar helstu aðferðir og 

aðferðafræði við greiningu og undirbúning stefnumótunar. 
Nemendur fá síðan tækifæri til að spreyta sig á að beita 
aðferðunum í umfangsmikilli verkefnavinnu með fyrirtæki, 
stofnun eða félagasamtökum. Góð stefnumótunarvinna byggir 
meðal annars á vinnureynslu nemenda sem og þekkingu 
þeirra á mannauðsmálum, fjármálum, markaðsmálum, rekstri, 

stjórnun ofl. Nemendur þurfa því að byggja mikið á reynslu 
sinni og fyrra námi í háskólanum.

Að námskeiði loknu er stefnt að því að nemendur hafi 
öðlast grundvallar þekkingu á hugmynda- og aðferðafræði 
stefnumótunar og að þeir búi yfir skilningi á því hvernig 
stefnumótun hjálpar við að móta og ná markmiðum í rekstri. 
Einnig þurfa þeir að hafa hlotið þjálfun og leikni í að beita 
aðferðum stefnumótunar og ættu að námskeiði loknu að 
hafa hæfni til að taka þátt og jafnvel leiða stefnumótun innan 
fyrirtækis, stofnunar og/eða félagasamtaka.

Nemendum var raðað í hópa af kennaranum og þekktust fæstir 
þeirra fyrir. Undirbúningur fór fram alla önnina en í lok hennar 
unnu hóparnir skýrslu og fluttu niðurstöðurnar fyrir kennara og 
fyrirtækin. Fjórir hópar úr námskeiðinu deila hér reynslu sinni 
af verkefninu og vinnunni í fyrirtækjunum sem urðu fyrir valinu.

Andri Örn Gunnarsson er í forsvari fyrir 
hópinn sem vann að  stefnumótun fyrir 
tískuhúsið JÖR og byrjar á að útskýra hvers 
vegna JÖR varð fyrir valinu.

„Hópnum fannst mjög spennandi að skoða 
fyrirtæki sem á að baki eitt rekstrarár, er 
búið að reyna ýmislegt en á enn eftir að læra 
margt. Þetta er ungt og kraftmikið fyrirtæki 
með mikla framtíðarmöguleika á spennandi 
og síbreytilegum markaði fatahönnunar og 
verslunar,“ segir Andri Örn.

„Stofnendur JÖR, Guðmundur Jörundsson, 
hönnuður og Gunnar Örn Petersen, 
framkvæmdastjóri,  gáfu okkur góðan tíma og 
unnu mikið með okkur og hafa vonandi getað 
nýtt eitthvað af okkar vinnu. Við fengum 
góða innsýn í reksturinn með því að hitta þá 
reglulega. Kynntum okkur sögu fyrirtækisins, 

stefnu og markmið og lögðum þannig 
grunn að heildarstefnumótun. Markaðurinn 
sem JÖR starfar á breytist ört, frá mánuði 
til mánaðar og einni fatalínu til annarrar. 
Á margan hátt eru tískuhús frábrugðin 
venjulegum rekstri, því reyndist erfitt að nota 
hin hefðbundnu fræði. Það gerði verkefnið 
ögrandi.“

 „Það sem við lögðum fyrst og fremst áherslu 
á var að skoða innviði fyrirtækisins. Gerðar 
voru greiningar á fyrirtækinu og markaðinum 
og spurðum við ýmissa spurninga. Hvað er 
JÖR að gera vel? Af hverju er Guðmundur 
svona vinsæll?  Af hverju selst ákveðin vara 
vel? Hvernig er hægt að viðhalda þekkingu 
og reynslu innan fyrirtækisins? Við töldum 
t.a.m. að mikilvægt væri að nýir starfsmenn 
hefðu aðgang að upplýsingum um hlutverk 
og starfssemi fyrirtækisins og komum með 
tillögur að ferlum. Við skoðuðum innviði 
fyrirtækisins, settum fram framtíðarsýn, 
hlutverk, gildi og markmið og lögðum fram 
tillögu að framleiðsluferli fyrir sýningar. Auk 
þess gerðum við markhópakönnun þar sem 
við nálguðumst viðskiptavini og aðra tengda 
markhópa rafrænt,“ segir Andri Örn.

Í verkefninu sameinast margir þættir s.s. 
fjármál og markaðsmál, ferlar, mannauðsmál 
og stjórnunarhættir – þá er gott að hafa ólíka 

einstaklinga í hópnum með ólíka styrkleika. 
„Það getur tekið á að vinna í hópi,“ segir Andri, 
„en samvinnan gekk vel. Við töldum mikilvægt 
að setja vinnureglur, hver væri tengiliður 
við fyrirtækið o.þ.h. því það auðveldar öll 
samskipti og samvinnu. Samskiptin við 
fyrirtækið gengu einnig vel. Það er mikilvægt 
að bera virðingu fyrir samstarfsfyrirtækinu 
og kynnast því og starfsfólkinu, því eins og 
við vitum eru ekki öll fyrirtæki eins og ekki 

virka sömu aðferðir á ólík fyrirtæki. Það er 
mikilvægt  og lærdómsríkt að fá að nota 
fræðin sem við höfum lært og að fá endurgjöf 
frá kennurum og stjórnendum fyrirtækisins 
til að sjá hvað virkar og hvað ekki. JÖR er 
enn að læra á markaðinn og var þetta góð 
tímasetning fyrir þá til að fá utanaðkomandi 
aðila eins og okkur til að gera úttekt á 
starfseminni,“ segir Andri Örn að lokum.

Jör
Anna Þóra Bragadóttir
Andri Örn Gunnarsson
Daníel Hermannsson
Erla María Sigurðardóttir
Valgerður Fjóla Einarsdóttir
Arnar Freyr Reynisson 

Gæðabakstur er eitt af leiðandi fyrirtækjum í 
framleiðslu á kornvörum á Íslandi s.s. ýmsum 
gerðum af brauði, kökum, flatkökum og 
sætabrauði fyrir neytendur, veitingasölur, 
veitingastaði, mötuneyti, stofnanir og 
fyrirtæki. „Við sendum Gæðabakstri tölvupóst 
og fengum um leið frábærar móttökur, 
skoðuðum fyrirtækið og leist vel á, svo það 
var ákveðið að fara í þetta samstarf. Markmið 
okkar var að auka samkeppnishæfni 
fyrirtækisins og voru markaðsmálin 
aðaláhersla okkar í stefnumótunarvinnunni. 
Þar var margt sem þurfti að vinna með og eitt 
af því var að greina markaðinn. Við sönkuðum  
m.a. að okkur dagvörumarkaðsskýrslum 
frá samkeppniseftirlitinu og gerðum 
markaðskönnun um vörumerkjavitund; hvað 
vörumerki þýðir, hvort það þyki traust, ódýrt 
og hvaða merki viðskiptavinurinn þekkir ekki. 
Við gerðum könnunina á netinu og náði hún 
til um 500 manns“ útskýrir Jóna Kristín.

Annað sem hópurinn gerði var að koma 
með tillögu að því að ráða markaðsstjóra 

og í kjölfarið var einn úr hópnum, Viktor, 
ráðinn til starfans. „Við þurftum að verja 
skýrsluna fyrir kennara og forsvarsmönnum 
Gæðabaksturs og það gekk ótrúlega 
vel. Gæðabakstur tók tillit til alls sem við 
lögðum til í stefnumótunarskýrslunni og 
hlutverk mitt er m.a. að innleiða og fylgja 
eftir nýjum hugmyndum um markaðsmálin. 
Innleiðingamálin eru meira og minna komin 
í framkvæmd s.s. heimasíðan, sölufundir og 
aðgreining vörumerkja, sem eru mörg“ segir 
Viktor.

 „Við mættum í Gæðabakstur á föstudögum 
alla önnina og unnum fullan vinnudag og 
svo nánast á hverjum degi í tveggja vikna 
lotunni í lok annarinnar. Þar fengum við 
fundarherbergi til afnota, töluðum við allt 
starfsfólkið; kynningarfólk og bílstjóra, 
sölumenn og stjórnendur. Þannig fengum 
við góða innsýn í starf fyrirtækisins. Við 
sönkuðum að okkur fáránlega miklum 
upplýsingum og þurftum að leggja mikla 
vinnu í þetta og mikinn tíma. En það var í lagi 
því samstarfið gekk mjög vel, þetta er besti 
hópur sem ég hef unnið með í náminu,“ segir 
Viktor, „við mættum alltaf öll og unnum vel 
saman.“ 

„Það skemmtilegasta við þetta verkefni var 
að skoða nýjan iðnað sem maður þekkti 

ekki áður“ segir Þór Reynir. „Við notuðum 
markaðstækin sem við höfðum lært og þar 
sem Gæðabakstur er bæði  á fyrirtækja- og 
neytendamarkaði spannaði þetta marga ólíka 
fleti, sem var mjög gagnlegt. Við sáum einnig 
hvernig þetta virkar í búðunum, vöknuðum 
einn daginn kl. 5 og fylgdum þeim sem voru 
að keyra út vörurnar. Við lærðum margt 
af því að vera inni í fyrirtækinu og innan 
um starfsfólkið sem var mjög þolinmótt 
og hjálplegt. Þessi mannlegi þáttur var 
ómetanlegur.“

Magnea bætir við að þetta hafi verið 
skemmtilegasti  og lærdómsríkasti áfanginn í 
HR hingað til og hinir jánka því.

„Það má segja að allt sem við höfum lært í 
viðskiptafræði hingað til hafi nýst þarna á 
einu bretti. Þetta er mun hagnýtara en að 
lesa fyrir próf, þarna sáum við af hverju og 
hvernig var hægt að nota hlutina. Svo fengum 
við alltaf eitthvað gott með kaffinu“.

Gæðabakstur
Jóna Kristín Friðriksdóttir
Magnea Gestrún Gestsdóttir 
Óskar Sigþórsson
Rakel Reynisdóttir
Viktor Sigurjónsson
Þór Reynir Jóhannsson

Fræðunum beitt
í fyrirtækjum
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Egill
Jón Karl Stefánsson
Gauti Þormar
Auður Jónsdóttir
Ásdís Eva Svansdóttir
Andrea Björg Björgvinsdóttir
Davíð Berndsen

Hópurinn valdi að gera verkefni um 
Hótel Glym í Hvalfirði og gáfu Ásgeir, 
Hildur og Jón Ragnar okkur innsýn í ferlið. 
„Ferðaþjónustubransinn heillaði okkur og 
það er ekki auðvelt að fá svona verkefni í þeim 
umsetna bransa. Þegar faðir eins í hópnum 
vann gjafabréf frá hótelinu kviknaði þessi 
hugmynd að hafa samband við Glym,“ segir 
Ásgeir Fannar einn nemendanna, sem sjálfur 
starfar í ferðabransanum með náminu. 

„Hótelstjórinn tók vel í samstarf og vann 
með okkur, auk annarra starfsmanna, að 
verkefninu. Við fórum nokkrum sinnum 
í vettvangsferð upp í Hvalfjörð og hittum 
starfsfólkið sem gaf okkur nauðsynlegar 
upplýsingar og innsýn í reksturinn og 
fyrirtækið,“ útskýrir Hildur.  „Markmið okkar 
var að koma með hugmynd að stefnu 
fyrirtækisins næstu þrjú árin og þeim 
umbótaverkefnum sem fyrirtækið gæti farið 
í. Við gerðum úttekt á stöðu þess og lögðum 
svo fram skýrslu um heildarstefnumótun 
með áherslu á sölu- og markaðsmál. Þar 
gerðum við rökstudda tillögu að bættri 
aðgerðaráætlun og skiluðum m.a. tímasettri 
verkefnaáætlun þar sem verkefnum var deilt 
niður á rétta aðila á hótelinu,“ bætir hún við. 

„Við hvöttum hótelið einnig til að setja sig í 
samband við erlenda aðila og kynna sig betur 
utan landsteinanna og á ferðaráðstefnum, 

en það hafði ekki verið gert markvisst. 
Það er gaman að segja frá því að í ágúst 
síðastliðnum fékk Hótel Glymur verðlaunin 
Iceland’s Leading Boutique Hotel en þau 
eru veitt af World Travel Awards sem kölluð 
eru Óskarinn í ferðaþjónustu og er fremsta 
viðurkenning sem ferðaþjónustufyrirtækjum 
getur hlotnast,“ segir Jón Ragnar. „Í þeim 
felst sú viðurkenning að vera afburða 
þjónustustaður og getur hótelið notað 
verðlaunin í markaðsstarfi sínu. Stjórnendur 
Hótel Glyms voru ánægðir með samstarfið og 
er þetta fyrsta úttekt á hótelinu af þessu tagi. 
Nú þegar hefur ýmislegt úr stefnumótuninni 
nýst og eru tillögur okkar um markaðsmál og 
sölu það sem nýttist fyrirtækinu best.“

„Annað sem við gerðum, og var gagnlegt 
fyrir verkefnið, var að við skipulögðum 
hulduheimsókn. Foreldrar Jóns Ragnars, sem 
áttu gjafakortið, gistu á hótelinu og prófuðu 
þjónustuna. Við fengum svo punkta frá þeim 
um hvað hafði verið gott og hverju mætti 
breyta að þeirra mati. Þá punkta notuðum við 
í skýrsluna með rökstuðningi. Við teljum að 
það hafi verið mikilvægt atriði í rannsókninni 
þar sem þetta snýst jú allt um að þjóna 
viðskiptavininum og gera hann ánægðan,“ 
segir Ásgeir Fannar.

Aðspurð segja þau að vinnan hafi verið 
skemmtileg en erfið. 

„Þetta var nýr hópur sem ekki hafði unnið 
saman áður. Við þurftum að kynnast og þreifa 
okkur áfram með hvernig við skiptum með 
okkur verkum. Síðan þurftum við að kynnast 
fyrirtækinu sjálfu og starfsseminni þar. Það 
að vera í tengslum við alvöru fyrirtæki sem 
var opið fyrir okkar hugmyndum var frábært. 
Í verkefninu gátum við notað að vild þau tæki 
og tól sem námið hafði fært okkur. Virkilega  
skemmtilegt og gefandi,“ segja þau Ásgeir, 
Hildur og Jón Ragnar að lokum.

Hótel
Glymur
Ásgeir Fannar Ásgeirsson
Hildur Sigrún Einarsdóttir
Hinrik Árni Wöhler
Hulda Rós Blöndal Snorradóttir
Jón Ragnar Jónsson

Egill er þjónustufyrirtæki sem annast viðgerðir 
og viðhald á raftækjum og vinnuvélum. 
Hópurinn sem vann með Agli ber fyrirtækinu 
og samstarfinu vel söguna. Eigendurnir voru 
meira en til í þetta og sáu hag sinn í að vera 
með í þessu verkefni. Þeir höfðu einu sinni 
fengið úttekt hjá fagaðila. Einn nemandinn 
úr hópnum, Auður, þekkti eigandann og vissi 
að hópurinn fengi gott aðgengi að fyrirtækinu 
og starfsfólkinu. Hópurinn vann í tvennu lagi; 
annar tók viðtöl, hinn vann úr upplýsingunum 
og skrifaði lokaskýrsluna. Þau Auður, Jón Karl 
og Gautur segja að hópurinn hafi unnið vel 
saman og það sé nauðsynlegt að hafa allt 
opið í upphafi svona verkefnis. 

„Við sáum eftir 2-3 fundi hvað við gátum gert 
fyrir fyrirtækið. Hugmyndin um að skoða 
innra skipulagið kom fljótt upp en í svona 
rótgrónu fyrirtæki getur verið erfitt að breyta. 
Starfsmenn Egils eru átta og margir hverjir 
búnir að vera hjá fyrirtækinu í fjölda ára. Þar 
hefur verið lítil stefnumótun í gangi hingað 
til. Við gerðum Svót greiningu og unnum 
með eigandanum að gildum, markmiðum og 
framtíðarsýn.“
„Við fórum aðallega í innri strúktúr, ferla og 
skipulagið á vinnustaðnum. Þeir í Agli gera 
mikið við þvottavélar og ísskápa og eru alltaf 

að taka við nýjum og nýjum tækjum. Við 
skoðuðum hvernig mætti bæta aðstöðuna 
og skipulag á staðnum og fór mikill tími í að 
endurhanna starfsstöðuna með svokallaðri 
sjónrænni stjórnun (visual management) að 
leiðarljósi.  Með auknu skipulagi mætti spara 
vinnutíma og auka skilvirkni.“

„Við skoðuðum líka hvernig fyrirtækið gæti 
bætt sig útávið. Komum með tillögu að því 
að einkennisklæða starfsmenn sem fara í 
útköll og vera á vel merktum og hreinum 
bílum, því við teljum að það skipti máli að 
vera snyrtilegur - og jákvæður. Egill var áður 
í eigu BYKO og Kaupáss og hafði fastan 
þjónustusamning við þá en nú er fyrirtækið 
komið á samkeppnismarkað. Því þarf að 
laga ýmislegt útávið til að laða að viðskipti. 
Við tókum viðtöl við alla starfsmenn, tókum 
saman punkta frá þeim og unnum með þá 
flesta. Við lögðum til hugmyndir að bættri 
samvinnu á vinnustaðnum með því t.d. að 
halda töflufundi reglulega til að allir væru 
upplýstir um hvað væri í gangi í fyrirtækinu.“

„Það sem við höfum lært af þessu verkefni er 
t.d. hvað litlir og einfaldir hlutir skipta miklu 
máli s.s. töflufundir og hvernig er best að 
takast á við veikindi á litlum vinnustað. Við 
mæltum með að gerðar yrðu greinagóðar 
starfslýsingar þar sem skýrt væri hver tekur 
við af hverjum í veikindum. Við tókum inn 
mannlega þáttinn, horfðum á það sem 
virkilega var hægt að gera þótt það væri bara 
litlir hlutir sem flestir kostuðu mikla vinnu og 
samvinnu. Fyrirtækið hafði ætlað að breyta 
og bæta og við höfðum áhrif á skipulagið með 
okkar hugmyndum í lokaskýrslunni.“

Í kjölfar verkefnisins var Auður ráðin sem 
umbótastjóri til að innleiða breytingarnar 
sem hópurinn lagði til. „Eigandanum leist 
vel á skýrsluna okkar og sá tækifæri þar 
í að efla vinnustaðinn og fyrirtækið. Við 
erum búin að breyta ýmsu í sumar, bæði 
á sýnilegan og ósýnilegan hátt. Það er 
búið að gera merkingar og bæta sýnilegt 
skipulag á verkstæðinu. Einnig höfum við 
verið að vinna í starfsmannamálum til 
að bæta líðan starfsmanna og er búið að 
skipta um klæðnað og taka bílana í gegn. 
Við erum að innleiða nýtt tölvukerfi, komin 
með nýtt kerfi til að skrá inn tæki, erum að 

bæta við þjónustusamningum o.s.frv. Þegar 
leið á sumarið fann eigandinn að hann vildi 
frekar vera verkstjóri á gólfinu og sleppa við 
rekstrarmálin og pappírsvinnuna. Hann gerði 
mig því að framkvæmdastjóra. Það er gaman 
að fá að vera með í þessu breytingaferli og 
að fylgja eftir skýrslunni en ofboðslega erfitt,“ 
segir Auður að lokum.
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„Hugmynd okkar snýst um að skapa verðmæti 

úr efnivið sem vanalega er fargað.“ Dr. Ólafur 

Eysteinn Sigurjónsson er dósent við tækni- og 

verkfræðideild HR og forstöðumaður rannsókna 

við Blóðbankann. Ólafur stundar rannsóknir 

í heilbrigðisverkfræði og þróar meðal annars 

aðferðir til klínískrar ræktunar og sérhæfingar á 

stofnfrumum. Hugmyndina sem Ólafur vísar hér 

til, á hann, ásamt doktorsnemanum Söndru Mjöll 

Jónsdóttur, og gengur hún út á að nýta útrunnar 

blóðflögueiningar til ræktunar á stofnfrumum.

Mikill áhugi er á þróun öruggra 

stofnfrumumeðferða til notkunar í vefjaverkfræði 

og vefjalækningum. Til að slíkt verði mögulegt 

er mikilvægt að þróa vel skilgreindar aðferðir til 

fjölgunar og sérhæfingar á stofnfrumum sem 

nota á í þessum tilgangi. Miðlagsstofnfrumur 

(e. mesenchymal stem cells) eru stofnfrumur 

Þekkingarsetur í fræðilegri tölvunarfræði, 

eða ICE-TCS (Icelandic Centre of Excellence 

in Theoretical Computer Science) hefur verið 

starfrækt innan tölvunarfræðideildar frá árinu 

2005. Starfsemi setursins miðar að því að efla 

rannsóknir hér á landi í stærðfræðilegum grunni 

tölvunarfræðinnar en Íslendingar eiga nú orðið 

marga alþjóðlega þekkta fræðimenn á þessu 

sviði. Dagskrá vetrarins hjá ICE-TCS hófst með 

fundi sem haldinn var í ágúst sl. í samvinnu við 

Vísindafélag Íslendinga. 

Aðalfyrirlesari á fundinum, sem hét „Krossgötur 

lista og vísinda“, var dr. Erik Demaine sem er 

frumkvöðull á sviði reiknilegra pappírsbrota (e. 

computational origami) og notar rúmfræði og 

tölvunarfræðilegar aðferðir til að sýna fram á 

nýja tækni við gerð skúlptúra. Fyrirlestur hans hét 

sem er að finna m.a. í beinmerg, fituvef og 

naflastrengsblóði. Þær hafa vakið töluverðan 

áhuga í þessu tilliti vegna hæfni þeirra til að mynda 

beinvef og brjóskvef. „Það er tiltölulega auðvelt að 

einangra miðlagsstofnfrumur úr vefjum líkamans, 

til dæmis úr beinmerg og fituvef. Einnig eru til vel 

skilgreindar aðferðir til að sérhæfa þær sem bein-

, brjósk- og fituvefi en þetta hefur leitt til áhuga 

á að nýta þessa sérhæfingu í læknisfræðilegum 

tilgangi. Annar áhugaverður eiginleiki sem 

miðlagsstofnfrumur búa yfir er hæfni þeirra 

til að draga úr ónæmissvari og það hefur verið 

sýnt fram á að þær séu mögulega gagnlegar í 

ónæmisfræðilega tengdum sjúkdómum á borð 

við vefjahöfnunarveiki. Það er ástand sem sem 

getur myndast við ígræðslu blóðmyndandi 

stofnfruma úr óskyldum einstaklingum.“

Einn af mikilvægu þáttunum í fjölgun og 

sérhæfingu stofnfruma, sérstaklega ef á að 

nota þær í læknisfræðilegri meðferð, er að finna 

leiðir til að fjölga þeim án þess að nota afurðir 

úr dýrum.  „Í dag er algengt að nota kálfasermi 

í slíkum ferlum en það getur valdið alvarlegu 

ónæmissvari í sjúklingum sem þiggja þær frumur 

auk þess sem að dýrborin smit geta borist á milli 

með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.“ 

Hugsanleg lausn á slíku vandamáli er að 

nota útrunnar blóðflögueiningar sem viðbæti 

í staðinn fyrir kálfasermi. Á hverju ári er 

töluverðum fjölda af blóðflögueiningum fargað 

en geymslutími þeirra er takmarkaður við fimm 

til sjö daga. Blóðbankinn á Íslandi framleiðir í 

dag örveruóvirkjaðar blóðflögueiningar, þar sem 

að nýlegri aðferð er beitt til að hindra fjölgun á 

veirum, bakteríum og öðrum sýkingarvöldum 

sem innihalda kjarnsýrur og gerir þær um leið 

enn öruggari fyrir sjúklinga og lengir geymslutíma 

þeirra upp í sjö daga. 

Rofalausn kallast það efni sem eftir er þegar 

blóðflögueiningar hafa verið frystar og þýddar 

(endurtekið þrisvar sinnum) og frumubrot skiljuð 

frá. Á undanförnum árum hefur komið í ljós að 

með því að búa til rofalausnir úr blóðflögum, með 

því að frysta þær og þýða endurtekið, er hægt 

að nálgast efnivið sem hentar vel sem viðbætir 

til ræktunar á stofnfrumum. „Nýverið höfum við 

unnið að því að þróa aðferðir til frostþurrkunar 

á blóðflögurofalausnunum og hafa þær tilraunir 

lofað góðu. Slíkt mun auðvelda alla meðhöndlun 

og geymslu rofalausnanna. Nú þegar höfum 

við hafið samvinnu við ýmsa aðila sem tengjast 

ræktun á stofnfrumum til vefjalækninga, um að 

prófa  þá afurð sem við höfum verið að þróa, í 

sínum ræktunarlíkönum. Kostir okkar hugmynda 

eru þeir að ekki þarf að breyta verkferlum í 

Blóðbankanum og ekki þarf heldur að fara í 

samkeppni við blóðbanka um þá takmörkuðu 

auðlind sem blóðgjafar eru, þar sem að við 

nýtum einungis blóðflögueiningar sem renna út 

á tíma og er venjulega fargað.“ 

Endurnýting blóðflögueininga 
til stofnfrumuræktunar

Tækni- og verkfræðideild

Ólafur Eysteinn Sigurjónsson

Tölvunarfræðideild

Krossgötur
lista og
vísinda
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„Folding Paper: Visual Art Meets Mathematics“. 

Einnig héldu erindi á fundinum þau Anna Hrund 

Másdóttir, listamaður og stærðfræðikennari og 

Kjartan Emilsson, eðlisfræðingur og tæknilegur 

stjórnandi hjá CCP í Shanghai. Á tíunda fræðadegi 

Þekkingarsetursins, ICE-TCS Theory Day, sem 

haldinn var á sama tíma hélt Erik jafnframt 

fyrirlestur sem hét „Replicators, Transformers, 

and Robot Swarms: Science Fiction through 

Geometric Algorithms“, þar sem hann kynnti 

verk sem hann hefur þróað undir áhrifum 

vísindaskáldsagna. 

Dr. Luca Aceto, prófessor í tölvunarfræði, er einn 

af stjórnendum ICE-TCS og formaður alþjóðlegra 

samtaka tölvunarfræðinga eða EATCS (European 

Association for Theoretical Computer Science). 

Hann segir það mikinn heiður að hafa fengið 

Erik Demaine í heimsókn í HR enda sé hann 

markverður vísindamaður auk þess að vera virtur 

listamaður. „Listaverk hans birtast til dæmis á yfir 

20 listsýningum í ár, meðal annars í MoMA í New 

York. Hann er jafnframt yngsti prófessor sem 

ráðinn hefur verið við MIT-háskóla í Boston, en 

þeim áfanga náði hann aðeins tvítugur að aldri.“

 

Hann segir það tvímælalaust geta gagnast bæði 

vísindamönnum og listamönnum að líta ekki á 

þessi tvö svið sem andstæður. „Það er oft litið 

á list og vísindi sem tvo mismunandi hluti, og 

jafnvel líta listamenn alveg framhjá framlagi 

vísindanna og vísindamenn gefa listinni langt nef. 

Árið 1959 sagði breski vísindamaðurinn og 

rithöfundurinn C.P. Snow að vitsmunalegt 

líf vestræns samfélags væri skipt í tvo 

aðskilda menningarheima; raunvísindi og 

hugvísindi. Hann vildi meina að þetta væri 

gríðarleg hindrun í vegi okkar að því að 

leysa vandamálin sem steðja að okkur.“ 

Þetta hafi ekki alltaf verið svona. „Á 

endurreisnartímanum og fyrr á öldum voru 

frumkvöðlarnir oftast bæði vísindamenn og 

listamenn og nægir að nefna Da Vinci í því 

tilliti. Með þessum viðburði vildum við leggja 

okkar af mörkum til að sýna fram á að þessi 

aðskilnaður er misskilningur, með því að sýna 

þrjá fjölfræðinga sem nýta bæði vísindi og list í 

sína vinnu.”

Lesa má um Þekkingarsetur í fræðilegri 

tölvunarfræði á vefnum icetcs.ru.is

Íslendingar fara um þessar mundir með 

formennsku í Norðurlandaráði en eitt 

markmiðanna tengt formennskunni er jafnrétti 

kynjanna. Af þeim sökum setti ríkisstjórnin á 

laggirnar Aðgerðahóp um launajafnrétti og 

kemur Katrín Ólafsdóttir, hagfræðingur og 

lektor í viðskiptadeild HR, að verkefninu sem 

verkefnastjóri kortlagningar vinnumarkaðsins út 

frá kynjavinkli. Það er Edda öndvegissetur við HÍ 

sem hefur umsjón með verkefninu. 

  

„Verkefnið snýst um að kortleggja 

vinnumarkaðinn út frá kynjavinkli. Það er 

staðreynd að vinnumarkaðurinn er kynjaskiptur 

en við viljum fá skýra mynd af því hvernig sú 

kynjaskipting lítur út. Síðan er áhugavert að kafa 

lengra og spyrja hvers vegna vinnumarkaðurinn 

er kynjaskiptur, hvaðan það kemur og hvað hægt 

er að gera,” segir Katrín. Verkefnið snýst meðal 

annars um að kortleggja þær rannsóknir sem 

hafa verið gerðar, sjá hvað upp á vantar og gera 

þær rannsóknir sem nauðsynlegar eru til að fá 

skýra heildarmynd. „Útkoma þessa verkefnis á 

að vera heildaryfirsýn yfir vinnumarkaðinn út frá 

kynjasjónarhorni.”

Það sem Katrín segir erfiðast að mæla er 

hugarfarið, sem mögulega hafi þó mest áhrif 

á val einstaklinga á starfsgrein. „Iðnaðarmenn 

eru yfirleitt karlmenn og umönnunarstéttir eru 

yfirleitt skipaðar konum. Hvers vegna er það? 

Horfir fólk á alla flóru þeirra framtíðarmöguleika 

sem eru í boði þegar það tekur ákvarðanir um 

hvert það fer í starfi? Horfa stúlkur ekki til þess að 

þær geti verið iðnaðarmenn? Svo er áhugavert að 

skoða það út frá fjölskyldunni, hvort verkaskipting 

á heimilinu hafi áhrif. Þú getur sett allskyns lög og 

reglur en ef hugarfarið fylgir ekki með þá erum við 

áfram föst í þessari hefðbundnu kynjaskiptingu á 

vinnumarkaði. Mikilvægt er að hafa valið og að 

valið snúist ekki um viðhorf.“

Katrín Ólafsdóttir

Luca Aceto

Skúlptúr eftir Eric Demaine.

Viðskiptadeild

Þetta er bara svona…
Staða kynjanna á vinnumarkaði
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Heiðdís Lilja Magnúsdóttir útskrifaðist með meistaragráðu frá 
lagadeild HR vorið 2014. Hún starfar nú sem lögfræðingur hjá 
Fjölmiðlanefnd, sem hefur m.a. það hlutverk að standa vörð 
um rétt almennings til upplýsinga um eignarhald á fjölmiðlum 
og efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum.

Heiðdís hefur starfað við blaða- og fréttamennsku frá árinu 
2001, fyrst á Nýju Lífi sem blaðamaður og síðar ritstjóri en 
svo á 24 stundum, Fréttatímanum og á fréttastofu RÚV. 
Bakgrunnur hennar í fjölmiðlum var ein ástæða þess að hún 
valdi sér viðfangsefnið Rétturinn til að gleymast og til afmáunar 
í samnefndri lokaritgerð. „Ritgerðin fjallar um þau lög og reglur 
sem gilda um vernd persónuupplýsinga á netinu, með áherslu á 
réttinn til að gleymast en það er réttur einstaklinga til að fá eigin 
persónuupplýsingar afmáðar af netinu. Í þeirri umfjöllun vegast 
á sjónarmið um tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs. Ég hef lengi 
haft áhuga á samspili þessara tveggja grundvallarréttinda, 
ekki síst vegna starfa minna í fjölmiðlum. Svo langaði mig til 
að skrifa um efni sem ekki hafði verið skrifað mikið um áður,“ 
segir Heiðdís.

Hún bendir á að um 95% Íslendinga teljist til reglulegra 
netnotenda og því varði þetta ritgerðarefni réttindi 
fjöldamargra. „Réttarsviðið sjálft er á mikilli hreyfingu, þar 
sem tækniumhverfið breytist ört. Það kallar á að lögin séu í 
stöðugri endurskoðun og að reglur um heimildir til vinnslu og 
meðferðar persónuupplýsinga séu skýrar,“ segir Heiðdís og 
bætir við að þegar hún valdi ritgerðarefnið hafi hún vitað af 
því að grundvallardómur Evrópudómstólsins á þessu sviði væri 
væntanlegur, Google-dómurinn svokallaði. Dómurinn féll þó 
ekki fyrr en í vor, tveimur dögum fyrir ritgerðarskilin. 
„Þar komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að rétturinn 
til að gleymast tæki til leitarvéla á netinu. Einstaklingar gætu 
krafist þess að Google fjarlægði hlekki á leitarniðurstöður þeim 
tengdum, að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Dómurinn kom 
mér töluvert á óvart, enda gekk hann þvert á þá niðurstöðu 
sem lögsögumaður Evrópudómstólsins hafði áður komist að í 
sama máli,“ segir Heiðdís.

Endalok einkalífs?
Heiðdís segir óhætt að fullyrða að hallað hafi á friðhelgi einkalífs 
í síbreytilegum heimi samskipta- og upplýsingatækni á síðustu 
árum. Sumir tali jafnvel um endalok einkalífs.
„Við þekkjum öll hryllingssögur af því hvernig brotið 
hefur verið á friðhelgi fólks með myndbirtingum á netinu. 
Upplýsingar um löngu liðna atburði eru varðveittar 
í tölvuskýjum, í músarsmellsfjarlægð. Með tilkomu 
tölvuskýja hafa líka vaknað spurningar um forræði 
netnotenda yfir eigin persónuupplýsingum. Veruleikinn 
er sá að nethegðun; samskipti, verslun og netleit notenda er 
kortlögð og tölvupóstar skannaðir. Persónuupplýsingar eru 
orðnar að verðmætum gjaldmiðli og viðskipti með þær velta 
milljörðum. Þá hefur opinberum eftirlitsaðilum verið hleypt 
í sams konar upplýsingar, samanber uppljóstranir Edwards 
Snowden á síðasta ári. Ættum við sem einstaklingar að hafa 
meira forræði yfir okkar eigin persónuupplýsingum? Það er 
grundvallarspurning,“ segir Heiðdís.

Hvað þýðir rétturinn til að gleymast? 
Rétturinn til að gleymast, felur nánar tiltekið í sér réttinn til 
að láta fjarlægja persónuupplýsingar um sig, þar á meðal af 
netinu, þegar þær hafa þjónað tilgangi sínum og þegar fólk 
krefst þess í málefnalegum og skýrt yfirlýstum tilgangi. Heiðdís 
segir réttinn til að gleymast tengjast þeirri hugmyndafræði 
að eilíft líf upplýsinga sem geymdar eru á netinu stríði gegn 
eðlislægri tilhneigingu manna til að gleyma. Með því að lögfesta 
slíkan rétt sé leitast við að koma í veg fyrir að atvik fortíðar fái 
óeðlilega mikið vægi í nútíðinni. „Þannig er dregið úr líkum 
þess að afglöp og mistök í fortíð fylgi fólki um aldur og 
ævi, eins og stafrænt brennimerki. Hugmyndafræðin er 
jafnframt sú að undirstrika að persónuupplýsingar séu 
eign einstaklingsins en ekki fyrirtækjanna sem safna 
þeim,“ útskýrir hún.
Heiðdís bendir á að eðli netsins sé slíkt að auðvelt sé að valda 
óbætanlegum skaða á augabragði. „Þangað til í vor hefur 

verið erfitt eða ómögulegt að fá persónuupplýsingum eytt af 
netinu eftir á. En þessu vildi framkvæmdastjórn ESB meðal 
annars breyta og réðst því árið 2012 í allsherjarendurskoðun 
á núgildandi persónuverndartilskipun, sem er orðin 19 ára 
gömul. Drög að nýrri reglugerð voru samþykkt í Evrópuþinginu 
í mars á þessu ári en samþykki Ráðherraráðsins hefur enn ekki 
fengist. Nú er verið að tala um að reglugerðin gæti hugsanlega 
tekið gildi árið 2015,“ segir Heiðdís. „Í reglugerðardrögunum er 
að finna víðtækara og skýrara ákvæði um réttinn til að gleymast 
en í núgildandi tilskipun. Ef og þegar nýja reglugerðin tekur 
gildi verður hún væntanlega einnig innleidd hér á Íslandi, á 
grundvelli EES samningsins, en íslensku persónuverndarlögin 
eru byggð á núgildandi persónuverndartilskipun ESB.“

Nær ekki til fréttamiðla
Heiðdís nefnir að rétturinn til að gleymast sé vandmeðfarinn 
og umdeildur. „Deilt er um hversu víðtækur hann eigi að 
vera og hvort hugmyndin sé framkvæmanleg í raun, með 
hliðsjón af þeim óravíðáttum sem netið hefur að geyma,“ 
segir hún. „Þá hefur verið deilt um það hvort rétturinn sé 
sjálfsagður hluti af friðhelgi einkalífs eða skerðing á tjáningar- 
og upplýsingafrelsi. Bent hefur verið á að varhugavert sé að 
stjórnendur samfélagsmiðla og leitarvélafyrirtækja fari með 
ritskoðunarvald í samfélaginu og að slíkt fyrirkomulag geti leitt 
til óeðlilegrar íhlutunar í tjáningarfrelsi.“ 
Heiðdís segir þó mikilvægt að árétta að fréttamennska sé 
undanþegin gildissviði laganna. „Það er t.d. ekki hægt að fara 
fram á að fréttamiðlar eyði upplýsingum úr gagnagrunnum 
sínum, á þessum grundvelli. Þetta á við um fleiri svið eins og 
bókmenntalega og listræna starfsemi. Þá þurfa svokallaðar 
opinberar persónur, eins og stjórnmálamenn, frekar að sæta 
því að persónuupplýsingar um þær séu aðgengilegar á netinu, í 
óþökk þeirra sjálfra, en þetta var á meðal þess sem kom fram í 
niðurstöðu Evrópudómstólsins í vor.“ 

Réttur barna
 „Ein sterkustu rökin fyrir réttinum til að gleymast finnst mér 
vera vernd barna og unglinga.“ segir Heiðdís Lilja. „Börn átta sig 
oft ekki á þeirri hættu sem því fylgir að birta persónuupplýsingar 
á netinu. Dómgreindarleysi þeirra getur fylgt þeim alla ævi og 
haft áhrif á fullorðinsárin. Við þekkjum nýleg dæmi á Íslandi um 
skaðsemi þess þegar viðkvæmar persónuupplýsingar um börn 
eru birtar á netinu. Reglugerðardrög ESB eru ákveðin viðleitni 
til að sporna við því að svona efni verði öllum aðgengilegt.“ 
Vernd barna á samfélagsmiðlum hefur einnig verið til umræðu 
innan Evrópuráðsins. „Ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur 

talað um að þar gegni foreldrar og uppfræðendur lykilhlutverki. 
Eigendur samfélagsmiðla þurfi að veita skýrar upplýsingar 
um meðferð persónuupplýsinga og koma upp einföldum 
leiðum til að tilkynna óviðeigandi og ólöglegt efni. Þá þurfi að 
leiðbeina börnum um örugg og góð samskipti á netinu, meðal 
annars til að sporna við einelti og bregðast við kynferðislegu 
áreiti fullorðinna einstaklinga, sem sigla undir fölsku flaggi á 
samskiptamiðlum,“ segir Heiðdís. 

Fyrir og eftir Google-dóminn
Heiðdís hefur haldið áfram að fylgjast með þróun mála eftir 
að hún skilaði ritgerðinni í vor og segir að Google hafi brugðist 
hratt og vel við dómi Evrópudómstólsins. „Google setti 
strax upp eyðublað sem einstaklingar, þar á meðal 
Íslendingar, geta nálgast á netinu, fyllt út og óskað 
þannig eftir afmáun tiltekinna persónuupplýsinga. Hafni 
Google þeirri beiðni getur fólk kært til eftirlitsaðila í sínu 
landi, sem er þá heimilt að leggja sektir á fyrirtækið. 
Google hefur raunar gengið mjög langt í að eyða gögnum eftir 
dóminn og vangaveltur eru um að það sé með vilja gert, til að 
ala enn frekar á andstöðu við niðurstöðu dómsins og hina nýju 
reglugerð ESB.“ 
Heiðdís gagnrýnir að í dómnum fjalli Evrópudómstóllinn lítið 
sem ekkert um lögsögu og landamæri, sem verði að teljast 
óheppilegt, með hliðsjón af eðli netsins. „Í framkvæmd hefur 
þetta nefnilega verið túlkað þannig að Google beri bara að eyða 
hlekkjum á evrópsku útgáfum Google, eins og google.es og 
google.is en ekki af bandarísku útgáfunni, google.com. Þannig 
sætir rétturinn strax miklum takmörkunum.“ 
Meginniðurstaða í rannsókn Heiðdísar er sú að með 17. 
gr. reglugerðardraga framkvæmdastjórnarinnar, samspili 
þess ákvæðis við 19. gr. um andmælarétt, sem og dómi 
Evrópudómstólsins frá því í maí, öðlist einstaklingar aukinn rétt 
til að „gleymast“ á netinu.
„Rétturinn er þó ekki fullkomlega skýr og mörgum spurningum 
er enn ósvarað. Sú lausn að gera fyrirtæki sem reka leitarvélar 
ábyrg fyrir því að eyða efni af netinu gerir miklar kröfur til 
ábyrgðaraðila sem óvíst er hvort þeir geti staðið undir. Þetta 
kallar á flókið hagsmunamat, sem fer mikið til eftir aðstæðum 
hverju sinni og dómafordæmi eru lítil sem engin. Það er hætta á 
því að í framkvæmd hafi þetta í för með sér allsherjarritskoðun 
á netinu; að fyrirtækin eyði fleiri upplýsingum en nauðsynlegt 
er, til að forðast sektargreiðslur. Slíkt fyrirkomulag hlýtur að 
teljast andstætt viðteknum gildum í lýðræðislegu samfélagi,“ 
segir Heiðdís Lilja að lokum.

Lagadeild

Rétturinn til að gleymast:
Endalok einkalífs eða öruggt skjól?

Heiðdís Lilja Magnúsdóttir
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Í fyrirtækinu 3Z Pharmaceuticals eru áhrif sameinda á atferli sebrafiska skoðuð til að hægt sé að þróa ný lyf.

Rannsóknir verða að fyrirtækjum
Nýsköpun í HR

Rannsóknir við háskóla eru grunnur þeirrar verðmætasköpunar í samfélaginu 

sem byggir á hugviti, nýsköpun og betri nýtingu náttúruauðlinda. Fjöldi 

nýsköpunarfyrirtækja hefur enda sprottið upp úr rannsóknum sem gerðar 

eru innan háskóla, hvort sem litið er til íslenskra eða erlendra háskóla.

Á meðal þeirra fyrirtækja sem sprottið hafa upp úr starfi Háskólans í 

Reykjavík eru Videntifier Technologies, Skema, ReKode Education, FiRe og 3Z 

Pharmaceuticals. Þá hefur fjöldi nemenda háskólans stofnað eigin fyrirtæki, 

til dæmis í framhaldi af námskeiðinu Nýsköpun og stofnun fyrirtækja og 

eru sum þeirra með aðsetur og/eða rannsóknastarfsemi innan háskólans. 

Fyrirtækin njóta góðs af því að vera vel tengd háskólaumhverfinu þar sem 

þau hafa aðgengi að nýrri þekkingu, rannsóknum og alþjóðlegu tengslaneti.

Raunhæft er að ætla að árlega muni eitt til tvö ný fyrirtæki spretta upp úr 

rannsóknum sem gerðar eru innan HR. Þá er verið að vísa í fyrirtæki sem 

stofnuð eru á grundvelli hugverks sem þróað er með verulegu framlagi 

háskólans. Hagnýting þessara rannsókna styður við verðmætasköpun í 

hagkerfinu í formi nýrra hátæknistarfa og bættrar samkeppnishæfni íslenskra 

fyrirtækja.

3Z Pharmaceuticals
3Z ehf. starfar á frumstigum lyfjaþróunar, nánar tiltekið 

í lyfjauppgötvunum og forklínískum lyfjaprófunum. 3Z 

þjónustar lyfjafyrirtæki við leit að nýjum lyfjum með  

virkni í miðtaugakerfinu, til að mynda svefnlyfjum, 

flogaveikislyfjum og geðlyfjum. Lyfjaleitin felst í því að 

skima þúsundir óþekktra sameinda sem fengnar eru úr 

sameindasöfnum lyfjafyrirtækja, en skimunin er gerð í 

sebrafiskaseiðum. Hún fer þannig fram að seiðum er komið 

fyrir í frumuræktarbökkum, lyfjum bætt út í vatnið og atferli 

seiðanna mælt með myndavél og myndgreiningarbúnaði. 

Með þessari aðferð er hægt að skoða áhrif sameinda 

á ýmsar tegundir atferlis í fiskunum, svo sem svefn og 

vöku, flogavirkni, flóttahegðun, athygli, félagshegðun og 

svo mætti lengi telja. Röskun á atferli er einkennandi fyrir 

miðtaugakerfissjúkdóma og því nýtist þessi aðferð til að 

þróa ný lyf við þeim. Notkun sebrafiska í lyfjaþróun er 

nýmæli sem er fyrst nú mögulegt vegna mikilla framfara 

í hágegnumstreymistækni á seinustu árum. Þeir henta 

vel til lyfjaskimana á miðtaugakerfis-lyfjum þar sem 

þeir eru hryggdýr með miðtaugakerfi sem er hliðstætt 

miðtaugakerfi manna, auk þess sem 80% samsvörun 

er á milli erfðamengja þessara tegunda. Ljóst er því að 

yfirfærslugildi (generalizability) lyfjaáhrifa er meira á milli 

sebrafiska og manna heldur en t.d frumuræktar og manna.

FiRe
Rannsóknir fyrirtækisins FiRe (Finger Rehabilitation) ehf. 

miða að þróun taugastoðtækis til að gera einstaklingum 

með mænuskaða við neðri hálsliði kleift að hreyfa 

fingurna og nota þá til einhverra verka. Þetta er gert 

með því að raförva lamaða vöðva fingranna og framkalla 

fingurhreyfingar á þann hátt. Kallast það starfræn raförvun 

eða Functional Electrical Stimulation, FES á ensku. Tvö 

atriði gera vöruna einstaka í sinni röð.  Í fyrsta lagi er hún 

hönnuð með þeim hætti að notandinn er alveg óháður 

hjálp frá öðrum við notkun búnaðarins. Í öðru lagi er notast 

við rafskautafylki með straumstýringu á hverju rafskauti.  

Það opnar áður óþekkta möguleika á að ná til vöðva 

með yfirborðsrafskautum. Þróuð er handleggshulsa með 

rafskautum, rafeindabúnaður til að setja straum á vöðvanna 

og hugbúnaður til að stýra þessu ásamt notendaskilum. 

Þá er búið til algrím til að besta straumleiðir og þar með 

hreyfingar.  FiRe stefnir að því að vera með fyrstu frumgerð 

af tækinu haustið 2015. 

Videntifier Technologies
Starfsemi fyrirtækisins grundvallast á þróun 

myndgreiningarhugbúnaðs. Sérsvið þess er afar hraðvirk 

margmiðlunarleit á mjög stórum skala. Aðalbirtingarmynd 

Videntifier-tækninnar hefur til þessa verið leitarkerfi fyrir 

lögregluyfirvöld og rétthafa sem þurfa að finna ólöglegt 

eða höfundarréttavarið myndefni. Tæknin mun nýtast 

á fleiri sviðum í náinni framtíð, t.d. á afþreyingar- og 

auglýsingamarkaði. Árið 2013 var fyrirtækið valið til að sjá 

Interpol fyrir háþróaðri myndgreiningartækni í átaki gegn 

barnamisnotkunarefni. Fyrirtækið er með starfsstöðvar í 

Reykjavík, Kaliforníu og í Shanghai.

Skema og ReKode Education
Fyrirtækið starfar undir nafninu Skema á Íslandi en sem 

reKode Education á erlendri grundu.

Skema sérhæfir sig í kennslu og rannsóknum með sálfræði, 

kennslufræði og tölvunarfræði að leiðarljósi og stendur 

fyrir fjölda fjölbreyttra námskeiða um land allt fyrir ungt 

fólk. Samhliða vinnur fyrirtækið að því að aðstoða skóla 

og sveitarfélög við að innleiða forritunarkennslu í grunn- 

og framhaldsskóla landsins. Auk þess að rannsaka þau 

áhrif sem kennsla í forritun hefur á verkefnalausnir, 

sköpunargáfu, rökhugsun, hugrænan þroska, sjálfsmat 

og líðan barna og þá ekki síst barna með hinar ýmsu 

læknisfræðilegu greiningar. Yfirlýst markmið félagsins er að 

stuðla að því að forritunarkennsla verði hluti af námsskrá 

grunn- og framhaldsskóla og hefur Skema í því tilliti sett 

upp öflugt stuðningsnet fyrir kennara sem vilja kenna 

forritun og nýta forritunarumhverfi til að leysa verkefni í 

öðrum námsgreinum. 
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þar sem kennsluumhverfi í þrívídd er notað til 

íslenskukennslu. Í þessu sýndarumhverfi geta 

nemendur lært grunnatriði í tungumálinu með 

því að eiga í samskiptum við sýndarpersónur í 

miðbæ Reykjavíkur. Verkefnið er styrkt af Rannís.

Ritgerð Angelo heitir: First Impressions in Human-

Agent Virtual Encounters.

Boxið - framkvæmdakeppni framhaldsskólanna

Fjöldi framhaldsskólanema keppti sín á milli 

í hugvitssemi og verkviti í HR þegar Boxið – 

framkvæmdakeppni framhaldsskólanna var 

haldin í þriðja sinn síðastliðinn nóvember. Það 

var Kvennaskólinn í Reykjavík sem sigraði í Boxinu 

þetta árið. Markmið keppninnar er að kynna og 

vekja áhuga á tækni, tækninámi og störfum í 

iðnaði en keppni af þessu tagi er góð leið til að 

gera margvíslegum hæfileikum hátt undir höfði. 

Keppendurnir þurfa að geta unnið hratt og vel að 

sameiginlegu markmiði og sýna fram á ákveðið 

hug- og verkvit auk þess sem liðsheild skiptir 

miklu máli.

Í úrslitakeppninni fóru liðin, sem skipuð voru 

fimm einstaklingum, í gegnum þrautabraut með 

nokkrum stöðvum og fengu hálftíma til að leysa 

hverja þraut. Þrautirnar voru settar saman af 

fyrirtækjum úr ólíkum greinum iðnaðarins með 

aðstoð fræðimanna Háskólans í Reykjavík. Mikil 

leynd hvílir ávallt yfir því hverjar þrautirnar eru 

og sérstakir siðgæðisverðir fylgja liðunum eftir á 

keppnisdaginn svo að enginn fái upplýsingar um 

þær þrautir sem á eftir að leysa. 

Níu skólar sendu 18 lið í keppnina. Þau tóku 

þátt í forkeppni þar sem átta efstu liðin 

komust áfram. Þau voru: Menntaskólinn í 

Reykjavík, Verslunarskóli Íslands, Tækniskólinn, 

Menntaskólinn við Sund, Fjölbrautaskóli 

Suðurlands, Flensborgarskóli, Kvennaskólinn og 

Menntaskólinn við Hamrahlíð.

Keppendur í Boxinu skemmta sér við að búa til rafpíanó úr álpappír.

Sigurvegararnir frá

Kvennaskólanum í Reykjavík.

Ætli þessi séu að fara að mótmæla?

Að Boxinu standa Samtök iðnaðarins, 

Háskólinn í Reykjavík og Samband íslenskra 

framhaldsskólanema. Fyrirtækin sem komu 

að gerð þrautanna voru Ístak, Marel, Skema, 

Járnsmiðja Óðins, Promens, TM Software og 

Marorka. 

RÚV var á staðnum og gerði þátt um Boxið sem 

sýndur var í janúar á þessu ári.

Angelo Cafaro útskrifaðist með doktorsgráðu frá 

tölvunarfræðideild HR í júní 2014. Í rannsóknum 

sínum vann Angelo að því að finna nýjar aðferðir 

við þróun vitvéla með félagslega hæfni og þá 

sérstaklega með tilliti til fyrstu kynna notandans 

af þeim í sýndarheimi. Áhersla var lögð á að greina 

tjáningu vitvéla eins og svipbrigði, líkamsbeitingu 

og fjarlægð frá öðrum. Þessar rannsóknir 

notaði Angelo til að búa til vitvélar fyrir verkefni 

Liðsheildin er lykilatriði

Sýndarpersónur í miðbænum
Tölvunarfræðideild
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„Við erum að þróa ákvörðunartæki fyrir 

karlmenn sem hafa greinst með staðbundið 

krabbamein í blöðruhálskirtli. Karlmenn 

með blöðruhálskirtilskrabbamein hafa greint 

frá því að þeir vilji fá meiri upplýsingar um 

meðferðarúrræði og að ákvörðunartíminn sé 

ákaflega erfiður. Tækið á að aðstoða þá við að 

taka ákvörðun um hvaða meðferð hentar þeim.“ 

Dr. Heiðdís Valdimarsdóttir er prófessor við 

sálfræðisvið HR. Hún hefur stundað rannsóknir 

í heilsusálfræði síðastliðin 30 ár og hefur meðal 

annars kannað áhrif krabbameins á lífsgæði 

sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Hún lýsir hér 

rannsóknarverkefni sem hún stýrir og er unnið í 

samstarfi HR við Mount Sinai-sjúkrahúsið í New 

York og Georgetown University í Washingtonborg 

í Bandaríkjunum. 

Þátttaka  í ákvarðanatöku 
Sífellt fleiri karlmenn standa frammi fyrir því að 

þurfa að taka ákvörðun um hvernig takast skuli 

á við staðbundið blöðruhálskirtilskrabbamein 

en ýmsir meðferðarmöguleikar eru í boði. „Ef 

karlmenn eru meðvitaðir um kosti og galla 

hverrar meðferðar eykur það líkurnar á því að 

þeir velji meðferð sem þeir verða sáttir við og sjá 

síður eftir seinna meir,“ útskýrir Heiðdís. „Virkni 

sjúklinga og þátttaka í ákvarðanatöku er eitthvað 

sem er færast í aukana í kringum okkur, eins og 

á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum, og við 

vinnum þetta verkefni í alþjóðlegu samhengi.“ 

Heiðdís stýrir verkefninu sem ýmsir nemendur 

hafa komið að en núna vinna nemendur á þriðja 

ári í sálfræði, þau Ragna Margrét Brynjarsdóttir 

og Arnar Guðjón Skúlason, að rannsókninni 

ásamt Hafdísi Rósu Sæmundsdóttur, 

klínískum sálfræðingi, og Birnu Baldursdóttur, 

lýðheilsufræðingi, sem er jafnframt verkefnisstjóri 

rannsóknarinnar. 

Upplýsingarnar númer eitt
Ákvörðunartækið er í formi vefsíðu þar sem 

einstaklingur les sér til um sjúkdóminn og 

mismunandi meðferðarform sem í boði eru. Mikil 

áhersla er lögð á að einstaklingurinn fái nánari 

fræðslu um þær sálfræðilegu og líffræðilegu 

afleiðingar sem mismunandi meðferðir geta 

haft í för með sér. Upplýsingarnar hjálpa 

einstaklingnum síðan við að taka upplýsta 

ákvörðun og meta hvaða meðferð hentar best. „Í 

sumar unnum við mikið í textanum sem verður 

á vefnum,“ segir Arnar Guðjón. „Við fengum 

meðal annars texta á ensku um krabbamein í 

blöðruhálskirtli sem þurfti að þýða og staðfæra 

sem við, ásamt fleiri nemendum, gerðum í 

samráði við íslenska lækna, þá sérstaklega 

Guðmund Vikar Einarsson, þvagfæraskurðlækni. 

Þetta er mjög mikið efni og ég held að við séum 

komin með þann texta sem við viljum hafa.“ 

Hafdís Rósa segir upplýsingarnar vera lykilatriði. 

„Við verðum að horfast í augu við að fólk fer 

fljótlega á netið eftir að það hefur verið greint 

með sjúkdóm en þá eru það ekki alltaf bestu eða 

réttustu upplýsingarnar sem fólk kemst í tæri við. 

Við leggjum mikla áherslu á að textinn innihaldi 

gagnreyndar upplýsingar og sé vel skiljanlegur.“ 

Taka ákvörðun í góðu tómi
Ákvörðunartækið nýtist í þeim tilvikum þar 

sem einstaklingur hefur val um meðferð en 

staðbundið blöðruhálskirtilskrabbamein 

fellur undir þá skilgreiningu. Nokkrar tegundir 

meðferða eru í boði en ekki hefur verið sýnt fram 

á ágæti einnar meðferðar fram yfir aðra. „Þess 

vegna er mikilvægt að sjúklingurinn geti valið um 

meðferð með hliðsjón af þeim aukaverkunum 

sem fylgja hverri þeirra. Sumir geta ekki hugsað 

sér að fara í skurðaðgerð vegna aukaverkana 

sem geta fylgt, eins og risvandamála, en aðrir 

velja að fara í aðgerð þar sem þeir geta ekki 

hugsað sér að lifa við það óöryggi og kvíða sem 

getur fylgt „vaktaðri bið,“ það er, reglubundnu 

eftirliti,“ segir Heiðdís. „Það eru því margir þættir 

sem þarf að vega og meta áður en ákvörðun er 

tekin,“ bætir Ragna Margrét við, en tækinu er 

ætlað að hjálpa nýgreindum körlum við að taka 

upplýsta ákvörðun um meðferð í góðu tómi og 

jafnvel með ástvinum. „Margir vilja vera virkir 

þátttakendur í ákvarðanatöku og meðferð og við 

viljum hjálpa þeim til þess.“ 

Snertir marga
„Blöðruhálskirtilskrabbamein er algengasta 

tegund krabbameins hjá karlmönnum en um 200 

karlmenn greinast árlega hér á landi svo þetta 

hefur áhrif á ótal margar fjölskyldur. Í þessari 

rannsókn einblínum við á meðferðir fyrir þá 

sem greinast með staðbundið krabbamein en 

það á við um stærstan hluta þeirra sem greinast 

með blöðruhálskirtilskrabbamein. Krabbamein í 

blöðruhálskirtli vex almennt tiltölulega hægt og 

því geta flestir karlar með slíka greiningu séð 

fram á að lifa í mörg ár hvort sem þeir velja að 

fara í aðgerð eða ekki. Einnig eru batahorfur mjög 

góðar þó meðferðartíminn geti verið langur,“ 

segir Hafdís Rósa. „Þessi tegund krabbameins 

breiðist ekki hratt um líkamann og því hefur 

einstaklingurinn góðan tíma til að taka ákvörðun 

um meðferð. Í niðurstöðum úr einni af okkar fyrri 

rannsóknum kom í ljós að margir sáu eftir þeirri 

meðferð sem þeir völdu. Þetta er líka ástæðan 

fyrir því að við völdum að hanna ákvörðunartækið, 

því í þessum tilfellum hafa sjúklingar í rauninni 

val og geta þá sett sig inn í hugtök eins og vaktaða 

bið, skurðaðgerð og lyfjameðferð,“ segir Heiðdís. 

Rannsóknarvinna hópsins er þó aðeins á fyrstu 

stigum. „Eftir áramót munum við setja saman 

rýnihóp og gerum svo breytingar á tækinu í 

samræmi við þá endurgjöf sem við fáum. Síðan 

tekur við samanburðarrannsókn (e. randomised 

clinical trial) til að skoða hversu sáttir karlmenn 

eru með ákvörðun sína um meðferð; annars 

vegar þeir sem notuðu ákvörðunartækið og 

hins vegar þeir sem ekki notuðu tækið,“ útskýrir 

Heiðdís að lokum.

Hópurinn sem stendur að rannsókninni.

Skjáskot af vefviðmóti ákvörðunartækisins.

Aðstoða sjúklinga við
að ákveða meðferð

Viðskiptadeild - sálfræðisvið
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Sökum tækni- og hnattvæðingar búa fyrirtæki við 

öðruvísi vaxtaferli á þessari öld en á þeirri síðustu. 

Fyrirtæki geta orðið alþjóðleg nánast frá stofnun 

í stað þess að fara í gegnum hin hefðbundnu 

skref þar sem þau þurfa fyrst að selja vöru sína 

í heimalandinu áður en þau hafa bolmagn til að 

hefja sókn á aðra markaði.

Tryggvi Benediktsson er nýútskrifaður frá 

viðskiptadeild HR með meistaragráðu í 

alþjóðaviðskiptum. Hann vildi í lokaverkefni 

sínu gera leiðarvísi fyrir ný fyrirtæki. „Það hefur 

lítið verið tekið saman um þá þætti sem gera 

fyrirtækjum kleift að vera alþjóðleg frá fyrsta 

degi. Mér hefur alltaf fundist vanta upplýsingar 

fyrir þá sem eru að huga að stofnun fyrirtækja, 

sérstaklega hérna á Íslandi þar sem smæð 

markaðarins krefst þess í raun að fyrirtækin herji 

á alþjóðamarkað. Mig langaði þess vegna að 

rannsaka árangursþætti í alþjóðlegri nýsköpun.“ 

Tryggvi segir árangur nýrra fyrirtækja skipta 

þjóðarbúið gríðarlega miklu máli. „Ef litið er 

til vísbendinga um mikilvægi góðs árangurs 

nýsköpunarfyrirtækja, eins og McKinsey-

skýrslunnar, má slá því föstu að þetta sé einkar 

mikilvægur hluti hagkerfisins og eigi jafnvel eftir 

að drífa hagvöxt áfram næstu áratugina.“ 

Til að finna þessa lykilþætti árangurs tók Tryggvi 

ítarleg viðtöl við á þriðja tug manna og kvenna 

úr nýsköpunar- og fjármögnunarheiminum. 

„Ég valdi 12 fyrirtæki sérstaklega til þess að 

greina og sankaði að mér frekari upplýsingum 

um þau. Fyrirtækin voru úr hugbúnaðar- og 

tæknigeiranum en listinn  innihélt bæði fyrirtæki 

sem höfðu náð árangri og fyrirtæki sem höfðu 

farið á hvínandi kúpuna, enda er mikil reynsla 

fólgin í því líka.“ Hann fann þó enga töfralausn. 

„Þetta er svo margbreytilegt og flókið ferli en eftir 

að hafa borið saman það sem þau fyrirtæki sem 

náð hafa árangri gerðu, og það sem þau fyrirtæki 

sem mistókst gerðu, gat ég sett saman nokkurs 

konar tékklista sem stofnendur geta farið yfir 

þegar þeir hafa hug á að herja á erlenda markaði.“

Tryggvi Benediktsson

Tækifærið

•  Fyrirtækið hefur tækifæri sem felst í því að leysa

    vandamál sem eru eins um allan heim

•   Fyrirtækið býr yfir vöru sem er einstök

    á einhvern hátt og erfitt er að herma eftir

•  Fyrirtækið býr við slæma stöðu á heimamarkaði

    sem hvetur til alþjóðavæðingar

•   Fyrirtækið fær stuðning frá klösum og skyldum

    fyrirtækjum á heimamarkaði

Frumkvöðullinn

•   Frumkvöðullinn býr yfir alþjóðlegri reynslu

•   Frumkvöðullinn býr að alþjóðlegu tengslaneti

•   Frumkvöðullinn býr yfir hnattrænni nálgun 

Aðföng

•   Fyrirtækið hefur aðgang að erlendu fjármagni

•  Fyrirtækið hefur aðgang að mannauði með

    reynslu af erlendum mörkuðum

Skipulagsheildin

•   Fyrirtækið í heild hefur getuna til að byggja upp

    og hlúa að alþjóðlegri menningu

• Fyrirtækið í heild hefur getuna til að taka sér

   stöðu í alþjóðlegri virðiskeðju

•   Fyrirtækið í heild hefur getuna til að byggja upp

    alþjóðlega þekkingu og lærdóm

Fyrir hvern þessara þátta gaf Tryggvi leiðbeiningar fyrir stjórnendur, annars vegar fyrir þá sem eru 

að stofna fyrirtæki sín og hinsvegar þá sem eru að hefja alþjóðavæðinguna. „Ég kom auðvitað auga á 

miklu fleiri þætti en ég setti þessa sérstaklega á listann þar sem þeir höfðu hve mest áhrif á árangur 

fyrirtækjanna. Það kom mér skemmtilega á óvart hversu auðvelt það var að komast í samband við æðstu 

stjórnendur hérna á Íslandi en auðvitað hjálpaði leiðbeinandinn minn, dr. Rögnvaldur Sæmundsson, mér 

gífurlega við að komast í samband við áhugaverða viðmælendur enda er hann með mikla reynslu úr 

þessum heimi.“ Tryggva langar í framhaldinu að taka efnið saman í stuttan bækling. „Ég held að öll hjálp 

sem þessi fyrirtæki fá sé mjög mikilvæg þar sem litlu getur munað á milli feigs og ófeigs.“

Árangursþættirnir skiptast í fjögur svið :

Viðskiptadeild

Mikilvægt að greiða götu
nýrra fyrirtækja

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Sep 18

Formaður stúdentaráðs berst fyrir örari strætóferðum í 
Nauthólsvíkina: http://bit.ly/YVf7Pg  #haskolinnrvk  #samgonguvikaHR
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Verðlaun HR fyrir framúrskarandi árangur í rannsóknum, þjónustu og kennslu eru afhent á 

hverju ári. Markmið með þeim er að hvetja kennara og starfsfólk til nýsköpunar, þróunarstarfs, 

rannsókna og framúrskarandi þjónustu. 

Rannsóknarverðlaun HR í ár hlaut dr. Leifur Þór Leifsson, flugvélaverkfræðingur og dósent við tækni- 

og verkfræðideild. Rannsóknarsvið Leifs eru þróun hraðvirkra hönnunaraðferða og gerð ómannaðra 

farartækja. Leifur er meðlimur í rannsóknarsetrinu Engineering Optimization & Modeling Center 

í HR. Hann er einnig forstöðumaður Rannsóknarstofu fyrir ómönnuð farartæki sem er hluti af CADIA 

rannsóknarsetrinu sem starfrækt er innan HR. Við val á rannsóknarverðlaunum HR er litið til birtinga 

rannsókna á alþjóðlegum vettvangi, öflun styrkja, framlags til rannsóknarstarfs háskólans, áhrifa 

á nemendur og unga rannsakendur og þátttöku í uppbyggingu rannsóknarsetra. Við afhendingu 

verðlaunanna kom fram að Leifur hefur náð ótrúlegum árangri á stuttum tíma, hann hefur birt tugi greina 

á síðustu árum, gefið út tvær bækur, lagt til tíu bókakafla og verið höfundur um 60 greina á ráðstefnum, 

sótt 19 styrki á undanförnum árum og komið að stofnun þriggja nýrra fyrirtækja.

Kennsluverðlaun HR árið 2014 hlaut 

Daníel Brandur Sigurgeirsson, aðjúnkt  við 

tölvunafræðideild. Hann hefur tekist á við mjög 

fjölbreytta flóru námskeiða á undanförnum 

árum, þróað og skapað ný námskeið, farið nýjar 

leiðir í kennslunni og náð mjög sterkum tengslum 

við nemendur, fengið afbragðsgott kennslumat í 

gegnum árin og leitt nýtingu upplýsingatækni í 

kennslu. Kennsluverðlaunin eru veitt í samstarfi 

við Stúdentafélag HR.

Þjónustuverðlaun HR árið 2014 hlaut Hrannar 

Traustason, umsjónarmaður rafeindaverkstæðis. 

Þegar kemur að þjónustuverðlaunum er horft 

til þekkingar og færni á fagsviði, gæða þjónustu, 

skjótra viðbragða, góðs viðmóts, frumkvæðis, 

tengsla við starfsmenn og nemendur og 

samstarfs við önnur svið HR.

Við verðlaunaafhendinguna ávarpaði forseti 

Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, starfsfólk 

og nemendur háskólans. Talaði forsetinn meðal 

annars um hlutverk og starfsemi háskóla í 

nútímaþjóðfélagi. Hann sagði þau skil sem 

áður voru milli háskólasamfélagsins og annarra 

hliða samfélagsins að hverfa, háskólar séu í 

hringiðu breytinga og hafi mikil áhrif á framtíð 

þjóðfélagsins. 

„Það er því gleðilegt að vera staddur hér, í þeirri 

miðstöð nýsköpunar og rannsókna sem Háskólinn 

í Reykjavík er. Það er gaman að sjá mörk milli 

tækni, vísinda, hönnunar og lista vera að strokast 

út. Okkur eru allar götur greiðar ef við nýtum 

þann kraft sem er að finna hér í háskólanum, í 

þessum suðupotti þekkingarsköpunar.“

Við verðlaunaafhendinguna: F.v. Leifur Þór Leifsson, Hrannar Traustason, Daníel Brandur Sigurgeirsson,
Ólafur Ragnar Grímsson og Ari Kristinn Jónsson.

Rannsókna-, þjónustu- og kennsluverðlaun HR 2014

HR suðupottur
þekkingarsköpunar

Verðum að tryggja
flutning raforkunnar

Tækni- og verkfræðideild

„Við verðum að vera á tánum í þekkingaröflun og stunda 
rannsóknir til að koma til móts við sífellt auknar kröfur 
um áreiðanleika raforkukerfis okkar. Þetta gerum við 
með því að auka rannsóknir og þekkingu á þessu sviði 
og leiðbeina nemendum sem best svo þeir geti verið 
hluti af því að byggja upp grunn framtíðarþekkingar 
á raforkukerfum á Íslandi,“ segir Ragnar Kristjánsson, 
lektor við tækni- og verkfræðideild og forstöðumaður 
nýs meistaranáms í raforkuverkfræði um ástæðu þess 
að stofnað er til námsins.

Sérhæfing í raforkuverkfræði er námsbraut innan 
rafmagnsverkfræði og kemur til í framhaldi af 
samningum sem HR hefur gert við Landsvirkjun og 
Landsnet. Samningunum er meðal annars ætlað að 
styrkja rannsóknir á sviði endurnýjanlegrar orku og 
efla sérfræðiþekkingu á sviði framleiðslu, sölu og 
dreifingu á raforku. Samningarnir eru jafnframt rammi 
utan um frekara samstarf í rannsóknum og þróun 
tengdum sameiginlegum viðfangsefnum. „Þessir 
samningar endurspegla áhuga iðnaðarins á að efla 
nám og rannsóknir á þessu sviði. Það er stöðug þörf 
á að styrkja raforkukerfið okkar og svara spurningum 

um hvernig sé best að útfæra það. Háspennulínur og 
jarðstrengir hafa til dæmis verið mikið í umræðunni og 
við höfum að einhverju leyti setið þar föst í uppbyggingu 
raforkukerfisins.  Á meðan kerfið er ekki nógu öflugt 
til að flytja þá orku sem því er ætlað er hætt við að 
búnaður skemmist eins og dæmin sanna og við fáum 
stöðugt fleiri viðvörunarmerki um lækkuð orkugæði 
eins og spennuflökt, auk þess sem fleiri vandamál 
skapast. Þess vegna þurfum við stöðugt að leita að og 
skoða nýjar leiðir, bæði í uppbyggingu og rekstri, til að 
uppfylla kröfur um samfellda raforkunotkun árið
um kring.“

Ragnar segir áhuga nemenda á náminu vera töluverðan 
og það sé sérstaklega ánægjulegt að sjá  nemendur 
skrá sig sem lokið hafa námi í tæknifræði. „Innan 
rafmagnstæknifræðinnar er búið að byggja upp gott 
samstarf við raforkuiðnaðinn og við njótum góðs
af því.“
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Dr. Marjan Sirjani, prófessor við 

tölvunarfræðideild, er formaður 

rannsóknaráðs deildarinnar og leggur 

mikið upp úr því að nemendur taki þátt í 

rannsóknarverkefnum. Sem dæmi um slík 

verkefni, sem unnin hafa verið í samvinnu 

hennar og nemenda, eru rannsóknir á 

hugbúnaði fyrir Isavia og Icelandair. 

„Helsta viðfangsefni mitt í rannsóknum er notkun 

formlegra aðferða í hugbúnaðarverkfræði. 

Nánar tiltekið, þá þróa ég og nota aðferðir með 

reikniriti og stærðfræði til að búa til og greina 

hugbúnaðarkerfi svo að réttur hugbúnaður sé 

notaður með fullnægjandi árangri. Við leggjum 

áherslu á líkön og auðkenningartækni fyrir kerfi 

sem eru  gagnvirk og  eru virkjuð með atburðum. 

Mörg kerfi í dag falla undir þennan flokk; þau 

bregðast við ákveðnum atburði með því að 

framkvæma útreikninga og mögulega koma af 

stað nýjum atburði. Það er hægt að sjá þetta 

gerast í grafísku notendaviðmóti sem bregst við 

aðgerðum notandans eða í innfelldum kerfum 

sem bregðast við merkjum. Jafnframt á þetta 

við um búnað eða stjórntæki sem bregðast við 

breytingum í umhverfinu.“ 

Prófunarverkefni fyrir Isavia 
„Kerfi fyrir flugumferðarstjórn eru krítísk innfelld  

kerfi og við treystum þessum kerfum, og 

áreiðanleika þeirra, fyrir lífi okkar,“ segir Marjan. 

Fyrirtækið Isavia sér um flugumferðarstjórn á 

Íslandi og er ábyrgt fyrir flugstjórnarsvæði sem er 

u.þ.b. 5,4 milljón ferkílómetrar að stærð og nær 

yfir Ísland og stóran hluta af Norður- Atlantshafi. 

Það er eitt stærsta flugstjórnarsvæði heims. „Við 

byrjuðum á því að greina eftirlitskerfi stjórnkerfis 

þeirra og erum nú að búa til prófunarferli til að 

sjá fyrir ósamræmi og einnig fyrir ákvörðunarþátt 

kerfisins.“ Að sögn Marjan unnu fjórir nemendur 

í þessu verkefni síðastliðið sumar. „Við hittum 

fulltrúa Isavia hér í HR nýlega og kynntum 

niðurstöðurnar. Þeir voru afar ánægðir með þær 

og okkar vinnu. Hjalti Pálsson, framkvæmdastjóri 

rannsókna og þróunar hjá Isavia, sagði okkur 

hafa farið fram úr væntingum þeirra. Við munum 

halda áfram að vinna í þessu í haust til að ljúka 

við þróun á þessu tóli. Ég verð líka að nefna að 

við fengum styrk frá Rannís, úr Nýsköpunarsjóði 

námsmanna, fyrir þetta verkefni í sumar.“ Marjan 

kennir námskeið um prófanir fyrir nemendur 

á seinni stigum grunnnáms og áhugasömum 

nemendum á meistarastigi. „Ég vonast til að fá 

enn fleiri nemendur að þessu verkefni og því 

sem það leiðir af sér.“ Svo virðist sem Marjan 

hafi gert flugsamgöngur að sérstöku áhugamáli 

upp á síðkastið, því hún vinnur einnig að 

verkefni með Icelandair. „Við erum að vinna 

að hagræðingu flugáætlana og fengum einnig 

styrk úr Nýsköpunarsjóði námsmanna fyrir tvo 

nemendur vegna þessa verkefnis. “

Rannsóknaráætlun og alþjóðlegt

samstarf
Marjan segir takmarkið vera að byggja á þeirri 

reynslu sem gefst með ofangreindum verkefnum 

til að rannsaka kerfin betur og þróa bestu tækni og 

tól sem völ er á til að takast á við þær óumflýjanlegu 

breytingar sem þessi hugbúnaðarkerfi verða 

fyrir. „Hugbúnaðarkerfi með aðlögunarhæfni 

eru framtíðin í hugbúnaðarverkfræði og við 

þurfum góðar greiningaraðferðir til að byggja 

upp öflugt slík kerfi. Bæði í flugumferðarstjórn 

og flugkerfum verðum við að takast á við ýmsar 

breytingar eins og á veðri, ófyrirséðar tafir og 

tæknileg vandamál.“ Hún segir rannsóknir hennar 

í framtíðinni muna snúast um að gera líkan og 

þróa greiningaraðferðir til að meðhöndla þessar 

breytingar og hanna áreiðanleg hugbúnaðarkerfi 

sem geta sjálfkrafa aðlagast breyttum 

aðstæðum. „Við höfum samstarfsmenn frá öllum 

heimshornum sem taka þátt í þessari rannsókn, 

þar á meðal vísindamenn frá Stanford Research 

International (SRI) í Bandaríkjunum, Linnaeus 

Háskóla í Svíþjóð, Háskólanum í Teheran, Íran, og 

Háskólanum í Saarland, Þýskalandi.

Fulbright styrkur og Berkeley
„Í Ptolemy – verkefninu í Háskólanum í Berkeley, 

Bandaríkjunum, eru líkanagerð, hermun og 

hönnun innfelldra kerfa rannsökuð. Þar eru notuð 

leikaralíkön sem á ensku nefnast actor models 

sem ég hef lagt áherslu  á í mínum rannsóknum í 

yfir áratug. Ég heimsótti þennan rannsóknarhóp 

sumarið 2012 og þá komst ég að því að það væri 

þarna flötur á áhugaverðu samstarfi. Við höfum 

nú þegar hafið sameiginlega rannsóknarvinnu 

vegna einföldunartækni sem hægt er að útvíkka  

fyrir svokallaða Ptolemy actors. Á síðasta ári 

hlaut ég Fulbright-styrk til að fara og heimsækja 

Ptolemy –hópinn hjá Rafmagnsverkfræði- og 

tölvunarfræðideildinni hjá Berkeley (Electrical 

Engineering and Computer Sciences, EECS) og 

næsta sumar fer ég þangað aftur til að grandskoða 

aðferðir til að þróa og nota greiningaraðferðir 

okkar með þeirra líkönum.“

Kennsla og rannsóknir
Auk þess að kenna námskeið um prófanir 

kennir Marjan námskeið á framhaldsstigi 

um mismunandi nálgun í líkanagerð  fyrir 

samsíða og gagnvirk kerfi. „Í námskeiðunum 

fæ ég nemendurna með mér í lið í mismunandi 

rannsóknarverkefni. Til dæmis er eitt verkefni 

þessa önn að gera líkan af og prófa kóða sem 

kemur frá rannsóknarstofnuninni þekktu, 

Fraunhofer í Bandaríkjunum, með líkanamáli 

sem heitir Rebeca. Eitt af höfuðmarkmiðum 

okkar í rannsóknaráði tölvunarfræðideildar er 

einmitt að hvetja nemendur okkar til að halda 

áfram námi og fara í meistaranám. Það er okkar 

trú að framhaldsnámið bæti framleiðni þeirra 

og lífsgæði en í dag hverfa flestir nemendur út 

á vinnumarkaðinn eftir grunnnámið. Við hvetjum 

þau því til að vinna að spennandi rannsóknum 

með okkur.“

Marjan Sirjani

Hugbúnaður með aðlögunarhæfni
Tölvunarfræðideild



HÁSKÓLINN Í  REYKJAVÍK 2014      59

Lög um kynjakvóta, sem gera ráð fyrir því að hlutur 

kvenna í stjórnum íslenskra fyrirtækja sé ekki 

undir 40%, voru samþykkt frá Alþingi árið 2010. 

„Mismunandi skoðanir fólks á lagasetningunni 

hafa komið fram, annarsvegar frá þeim sem eru 

andvígir henni og hinsvegar frá þeim sem eru 

fylgjandi,“ segja þær Heiðdís Fjóla Tryggvadóttir 

og Rósa Björk Guðnadóttir.  Rökræður með og 

á móti urðu til þess að þær ákváðu að fjalla um 

samsetningu stjórna fyrirtækja í lokaritgerð sinni 

í grunnnámi við viðskiptafræðideild. „Markmið 

okkar var að skoða áhrif lagasetningarinnar um 

kynjakvóta á starfsemi stjórnarinnar. Hinn augljósi 

tilgangur lagasetningarinnar er að auka hlutfall 

kvenna í stjórnum, en hverju skilar það? Skiptir 

máli að hafa blandaða kynjasamsetningu þegar 

kemur að starfsemi stjórna eða eru lögin aðeins 

sett út frá tölfræðilegu jafnréttissjónarmiði?”  

Þær segja ástæðu fyrir lagasetningunni meðal 

annars vera könnun sem gerð var árið 2009 af 

Samtökum atvinnulífsins þar sem kom fram að 

konur voru einungis 20-21% stjórnarmanna 

í  íslenskum fyrirtækjum. Í kjölfar þessara 

upplýsinga gerðu samtökin, ásamt öðrum 

félögum, með sér samning um að ná þessu 

hlutfalli upp í 40%. Úr því varð frumvarp um 

kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja sem lagt var 

fram á Alþingi. Lögin voru samþykkt árið 2010 og 

tóku þau gildi haustið 2013. Frá því að frumvarpið 

um kynjakvóta var samþykkt árið 2010 hækkaði 

hlutfall kvenna í stjórnum íslenskra fyrirtækja  

jafnt og þétt. Samkvæmt skýrslu sem Creditinfo 

gaf út í lok árs 2013 var hlutfallið orðið 31% í 

stjórnum þeirra fyrirtækja sem lögin náðu yfir.

 „Við tókum viðtöl við níu framkvæmdastjóra sem 

höfðu unnið með stjórnum einungis skipuðum 

karlmönnum og höfðu reynslu af því þegar 

kona bættist í hóp stjórnarmanna. Reynsla 

framkvæmdastjóra á samstarfi við stjórnina er 

mikilvæg til þess að sjá hvaða áhrif það hefur 

á starfshætti stjórnarinnar að hafa blandað 

kynjahlutfall. Með því að skoða áhrif blandaðra 

stjórna á starfshætti má búa til grunn til að kanna 

hvort lagasetningin um kynjakvóta þjóni æðri 

tilgangi en bara að jafna hlutföll kynjanna.“

Þrátt fyrir að þátttakendurnir hafi verið ólíkir 

og með ólíkar skoðanir voru þeir sammála um 

að blandaðar stjórnir væru betri og töldu þeir 

eitt af einkennum góðrar stjórnar vera að hafa 

innanborðs einstaklinga af báðum kynjum. 

Viðmælendurnir nefndu einnig ýmslegt sem 

þeim þótti ólíkt milli kynjanna og hvað þeim 

þótti einkenna konur í stjórnum fram yfir 

karla. Það sem þátttakendurnir nefndu helst 

var að þeim þóttu konur virka áhættufælnari, 

skipulagðari og að þær leystu betur úr deilum. 

Einnig virtist meirihlutinn sammála um að konur 

væru samviskusamari. Aðrir þættir sem komið 

var inn á varðandi mun á kynjunum var að 

konur tækju starfið alvarlegar og að þær væru 

víðsýnni. Viðmælendurnir töldu flestir að allur 

fjölbreytileiki innan stjórna væri mjög mikilvægur. 

Hvað varðar þá staðreynd að konur hafa skipað 

lítinn hlut í stjórnum íslenskra fyrirtækja hingað 

til þá var það almenn skoðun viðmælenda að 

úrval kvenna sem til greina kæmu til stjórnarsetu 

væri af skornum skammti og að valaðferðum 

sem notaðar hafa verið til þess að velja inn nýja 

stjórnarmenn sé ábótavant, en þær hafi hingað 

til að mestu leyti byggst á kunningsskap.

Þær Heiðdís og Rósa segja svörin sem þær fengu 

við gerð rannsóknarinnar lýsa skoðunum og 

viðhorfum þeirra sem tóku þátt í henni og því ekki 

hægt að nota þau til að alhæfa um þá eiginleika 

sem kynin koma með að stjórnarborðinu. „Við 

verðum að hafa í huga að skoðanir þátttakenda 

geta bæði endurspeglað þeirra reynslu í starfi 

eða staðalímynd sem samfélagið hefur mótað 

þegar kemur að mismun kynjanna.“ Niðurstöður 

úr rannsókninni segja þær hægt að nýta til þess 

að gera frekari rannsóknir á samsetningu stjórna 

en leiða má líkum að því að lög um kynjakvóta 

þjóni ekki einungis tölfræðilegum tilgangi, 

heldur sé það fyrirtækjum til góða að stjórnir 

fyrirtækja séu blandaðar. „Gott bakarí selur því 

ekki einungis snúða, heldur má finna vínarbrauð, 

súkkulaðikleinur og annað góðgæti inn á milli.“

gudrunlilja 14 júní

37 likes
gudrunlilja Fyrir 5 árum kynntist ég þessum
demöntum þegar við hófum saman laganám.
Í dag útskrifumst við saman úr skólanum en
vinskapurinn varir að eiífu              #haskolinnrvk

harpathrastar 12 sept

15 maí

32 likes
harpathrastar Í dag hannaði ég brú 
#haskolinnrvk #hamfarir14

gudbjorgerla

5 likes
gudbjorgerla Birkir á fullu í verkefnavinnu
#haskolinnrvk #nýsköpun #funfunfun

Viðskiptadeild

Kynjakvóti, súkkulaðikleinur 
og fleira sætabrauð
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Mörg þeirra viðfangsefna sem fræðimenn 

innan veggja rannsóknarháskóla takast á 

við eru afmörkuð við ákveðna akademíska 

deild eða fræðasvið. Sameiginlegt verkefni 

þeirra Kamillu Rúnar Jóhannsdóttur, lektors 

við sálfræðisvið, og Jóns Guðnasonar, lektors 

við tækni- og verkfræðideild, er unnið þvert 

á þrjú fræðasvið innan Háskólans í Reykjavík; 

sálfræði, verkfræði og tölvunarfræði. Markmiðið 

með rannsókn þeirra er að mæla vinnuálag í 

flugumferðastjórn og þróa nýtt mælitæki til að 

meta slíkt álag í rauntíma. Verkefnið fékk styrk frá 

Rannsóknamiðstöð Íslands, Rannís, á síðasta ári. 

Getum ekki treyst sjálfsmati 
Kamilla Rún og Jón settust niður með blaðamanni 

til að útskýra málið betur. „Í stuttu máli erum 

við að þróa talgreiniforrit sem nemur vinnuálag 

í rödd,“ útskýrir Kamilla. „Rannsóknir sýna að 

ef þú ert undir of miklu eða of litlu álagi gerir 

þú mistök. Í dag eiga flugumferðarstjórar að 

meta álagið sjálfir. Þeir vinna reyndar á stuttum 

vöktum og þeim er róterað hratt en það er samt 

sem áður ekkert kerfi sem metur álagið.“ Margar 

rannsóknir innan sálfræðinnar hafi sýnt að ekki 

sé hægt að treysta sjálfsmati, að starfsmenn 

geti hreinlega ekki á fullnægjandi máta metið 

álag sem þeir verða fyrir. „Til að ná sem mestri 

skilvirkni í starfi flugumferðarstjóra er mæling á 

vinnuálagi mikilvæg, svo ekki sé minnst á öryggi 

í flugumferð. Gott mælitæki þarf að vera ódýrt, 

geta mælt og skilað niðurstöðum jafnóðum og 

geta greint milli ólíkra stiga vinnuálags.“ 

Möguleikar raddgreiningar miklir
En hvernig kom þessi rannsókn til? „Jón var 

með hugmynd að frekari nýtingu raddgreinis 

og langaði að fá einhvern úr sálfræðinni að 

borðinu, “ segir Kamilla. Jón hefur til að mynda 

unnið að gerð íslensks talgreinis sem er notaður 

af Google í dag. Hann segir röddina forvitnilegt 

rannsóknarefni. „Já, það var spennandi að skoða 

samband raddar og álags til að meðal annars 

geta bætt heilsu fólks og minnkað hættu á að 

starfsfólk geri mistök. Röddin gefur vísbendingar 

um svo ótal margt.“ Hann segir til dæmis vera 

hægt að greina suma sjúkdóma með raddprófi. 

„Það eru vísbendingar um að raddgreiningin sé 

jafnvel betri og hraðvirkari í sumum tilfellum 

en venjuleg próf. Til dæmis er talið að hægt 

sé að greina Parkinsonssjúkdóminn hraðar 

með þessum hætti en með hefðbundnum 

vöðvaprófum.“ Ákveðnar stöðvar í heilanum sjái 

um hreyfistjórnun sem nái til vöðva í talfærum 

rétt eins og annarra  vöðva líkamans. „Rannsóknir 

benda einnig til þess að með raddgreiningu sé 

hægt að meta hvort manneskja er þunglynd eða 

kvíðin,“ segir Kamilla. „Einnig er hægt að greina 

nokkuð nákvæmlega hvort einstaklingur sé 

reiður eða ekki, til dæmis í síma. Þessa tækni er 

hægt að nýta til að láta sjálfvirka símsvara greina 

hugarástand þess sem hringir inn og gefa honum 

strax samband við manneskju sem er þá þjálfuð í 

ákveðnum aðstæðum og viðbúin samtalinu.“ Þau 

Jón og Kamilla telja að nýta megi mælingar á rödd 

í mun víðara samhengi, jafnvel sem ákveðna 

forvörn þar sem álagi fólks og streitu í erfiðu 

vinnuumhverfi er stjórnað. Með því að halda fólki 

á réttu róli og koma í veg fyrir streitu væri hægt 

að koma í veg fyrir mörg heilbrigðisvandamál. 

Þau hafa nú þegar safnað saman töluverðu magni 

af gögnum en stærsta rannsóknin hingað til er 

handan við hornið. 150 einstaklingar munu taka 

þátt í rannsókninni og gangast undir álagsprófanir 

þar sem bæði tal og lífeðlisfræðilegar breytur eru 

skráðar. Jón útskýrir rannsóknina nánar. „Við 

notum gögnin sem við tökum upp til þess að búa 

til líkan af álagi á röddina. Þetta líkan er svo notað 

í reikniriti sem metur álag í talupptöku. Mat á 

gæðum þessa reiknirits má svo fá með fleiri 

talupptökum.”  Þau segja fleiri aðstæður verða 

skoðaðar og frekari rannsóknir verði gerðar með 

þátttöku flugumferðastjóra síðar í vetur.

Samvinnan gerir okkur víðsýnari
Þau sjá fyrir sér að hægt verði að nota 

raddgreiningu til að mæla álag í margvíslegum 

aðstæðum í framtíðinni og hjá öðrum 

starfsstéttum, eins og meðal lækna. Þau hafi 

með vinnu sinni við þessa rannsókn komið auga 

á fleiri möguleika en voru þeim augljósir þegar 

lagt var af stað. „Það getur verið svo gefandi 

að vinna saman þvert á ólíkar vísindagreinar. 

Ég kem úr sálfræðinni og Jón úr verkfræði,“ 

segir Kamilla.  „Það hefur verið nytsamlegt fyrir 

mig að fá athugasemdir úr verkfræðinni og 

ég er fullviss um að það geri mig víðsýnni sem 

vísindamann. Svo er nýdoktorinn sem vinnur að 

rannsókninni tölvunarfræðingur, svo við höfum 

öll ólík sjónarhorn og það verða oft líflegar 

umræður á vinnufundum.“ Jón tekur undir þetta: 

„Við höfum mismunandi bakgrunn og það gefur 

manni á endanum mikið að kynnast því hvernig 

rannsóknir eru gerðar á öðrum fræðasviðum. Til 

dæmis var áhugavert að kynnast þeirri ströngu 

aðferðafræði sem þarf að vera í sálfræðinni.“   

Kamilla segist vita vel hvað hann meinar: „Þetta 

er svona í rannsóknum þar sem unnið er með 

manneskjur, rannsóknarferlið er viðkvæmt og 

margt sem getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Því 

er mikilvægt að staðla aðstæður eins og hægt er.“

Kamilla Rún Jóhannsdóttir og Jón Guðnason.

Röddum safnað í þágu vísindanna
Tækni- og verkfræðideild & viðskiptadeild
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Nemendur í grunnnámi í lagadeild, tækni- og 

verkfræðideild og viðskiptadeild sitja á fyrsta 

ári þriggja vikna námskeið þar sem þeir finna 

viðskiptahugmynd og gera viðskiptaáætlun. 

Nemendur kynnast því nýsköpun og 

frumkvöðlastarfsemi, gerð viðskiptaáætlunar og 

þverfaglegri samvinnu strax í upphafi námsins.

Námskeiðið, sem heitir Nýsköpun og stofnun 

fyrirtækja, veitir nemendum þekkingu sem nýtist 

þegar út í atvinnulífið er komið og hæfni sem 

er til þess fallin að skapa störf í samfélaginu 

um leið og stofnað er til rekstrar. Meðal þess 

sem nemendurnir fást við er hugmyndavinna 

og framsetning á viðskiptahugmyndinni. Þeir 

kynna verkefnið reglulega með svokölluðum 

lyftukynningum þar sem ein mínúta gefst til 

að þess að „selja“ hugmyndina hugsanlegum 

fjárfestum. Einnig gera teymin frumeintak af 

nýju vörunni til að fá enn meiri reynslu af því að 

gera hugmynd að veruleika. Nemendur þurfa 

ennfremur að sýna fram á að hugmyndin skili 

hagnaði.

Hugmynd kynnt á lyftukynningu í Sólinni.

Hópurinn að baki BleikFisk fékk viðurkenningu fyrir góða viðskiptahugmynd.

Verðlaunahugmyndirnar
Nokkrar hugmyndir voru tilnefndar til 

Guðfinnuverðlaunanna sem bera nafn Guðfinnu 

Bjarnadóttur, fyrrverandi rektors HR. Stofnað 

var til þeirra árið 2007 með það að markmiði að 

styðja við frumkvöðlastarf og nýsköpun nemenda 

við HR.

Tjónið:

Tjónaskýrsla í snjallsímum sem app. Einstaklingur 

getur fyllt út skýrslu, sett inn myndir af atviki 

samstundis og sent til tryggingafélags.

Fönix:

Fjöltengi með aukaeiningum sem gerir 

notandanum kleift að hafa það misstórt.

Shape Sense:

Bakmælir sem gerir notanda viðvart þegar hann 

er með óæskilega sveigju á hryggnum.

Clean My Recycle:

Tæki sem gerir fólki kleift að þrífa umbúðir á 

einfaldan máta. Ætlunin er að hafa tækið staðsett 

við hlið flokkunartunna. 

Navi Tech:

Armband með innbyggðu GPS tæki sem 

auðveldar leit að fólki sem týnist í sjó, sérstaklega 

með tilliti til sjómanna.

BleikFisk:

Hópurinn sá tækifæri í slæmri nýtingu á bleikju 

en rúmlega 43% af heildarþyngd fisksins hefur 

hingað til verið fargað í vinnsluferlinu.

All Alert:

App sem einfaldar daglegt líf einstaklinga með 

fæðuofnæmi.

Hópur sem stendur að verkefni sem kallast 

Skottið fékk sérstaka viðurkenningu fyrir 

samfélagslega ábyrgð en hann þróaði hugmynd 

að hundadagvistun.

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja

Þjálfun frumkvöðla
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RANNSÓKNARVIRKNI 
HÁSKÓLANS Í 
REYKJAVÍK
Við HR er lögð skýr áhersla á alþjóðlega viðurkenndar 

rannsóknir og hefur háskólinn mótað sér framsækna 

rannsóknastefnu.

Mikilvægasti mælikvarðinn á afrakstur rannsóknarstarfs 

eru birtingar á ritrýndum vettvangi.

Styrkupphæð árið 2013
Styrkupphæð úr innlendum samkeppnissjóðum til HR í þús. kr.

256.655
Fjöldi birtinga í nafni HR á ári á ritrýndum vettvangi 

á hvern akademískan starfsmann 2007-2013

Heildarfjöldi birtinga á ritrýndum vettvangi hefur

þrefaldast á árunum 2007-2013

       Greinar í ritrýndum tímaritum

        Greinar, veggspjöld og útdrættir

        á ritrýndum ráðstefnum/

        í ritrýndum ráðstefnuritum

         Ritrýndar bækur

         Ritrýndir bókakaflar

         Annað ritrýnt efni

Fjöldi birtinga Háskólans í Reykjavík 

á ritrýndum vettvangi 2013
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Fjöldi akademískra starfsmanna HR er stunda
rannsóknir og tóku þátt í rannsóknarmati 
háskólans 2013

Fjöldi birtinga HR á ritrýndum vettvangi

eftir tungumálum 2007-2013
        Fjöldi birtinga á ensku

       Fjöldi birtinga á íslensku

       Fjöldi birtinga á öðrum tungumálum

        Viðskiptadeild 23

       Tölvunarfræðideild 21Alls: 106         Lagadeild 12

       Tækni- og verkfræðideild 50

Sjálfsaflafé til rannsókna úr íslenskum 

samkeppnissjóðum 2007-2013 (í þús. kr.)
Akademískir starfsmenn skólans hafa sótt rannsóknarfjármagn, 

bæði í innlenda og erlenda samkeppnissjóði. Myndin sýnir 

þróun í sjálfsaflafé (þús.kr.) úr íslenskum samkeppnissjóðum til 

rannsókna við háskólann á árunum 2007-2013.
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