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Háskólinn 
í Reykjavík 
skapar tækifæri

Háskólinn í Reykjavík

Ari Kristinn Jónsson
Rektor

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að mennta fólk og 

skapa þekkingu til þess að efla samkeppnishæfni 

og lífsgæði. Þetta hlutverk birtist í því hvernig HR 

nálgast sín störf, hverju hann skilar nemendum og 

hverju hann skilar inn í verðmætasköpun á Íslandi.  

Kjarninn í nálgun HR er einfaldur og skýr – Háskólinn 

í Reykjavík skapar nemendum sínum og Íslandi öllu 

tækifæri til framtíðar.

Markmið náms við Háskólann í Reykjavík er að 

útskrifaðir nemendur standi sterkt í samkeppni 

um störf, fjármagn og framhaldsnám, á Íslandi og 

erlendis.  Til þess að svo megi verða þarf að huga 

að fjölmörgum þáttum, svo sem fræðilegri þekkingu 

sem nemendur afla sér, færni nemenda til að beita  

þekkingu sinni, reynslu af raunhæfum verkefnum, 

tengslaneti nemenda og stuðningi háskólans við 

næstu skref þeirra eftir nám.  Þessir þættir skilgreina 

tækifæri nemenda og samkeppnisstöðu þeirra að 

loknu námi.

Nám í Háskólanum í Reykjavík byggir á sterkum 

fræðilegum grunni.  Margt liggur þar að baki. Djúp 

og víðtæk fræðileg þekking er nauðsynleg til þess 

að útskrifaðir nemendur haldi samkeppnishæfni 

sinni til lengri tíma, því þó svo að aðferðir og 

útfærslur innan fagsviða séu í stöðugri þróun, þá 

byggja þær alltaf á traustum fræðilegum grunni. 

Fræðileg undirstaða er enn fremur lykilþáttur í 

aðgengi að besta framhaldsnámi sem völ er á, hvort 

sem nemendur horfa til HR eða háskóla erlendis. 

Fjölmargir nemendur sem haldið hafa til náms 

erlendis  tala sérstaklega um það hvernig námið 

í HR skapaði þeim tækifæri til að velja sér það 

framhaldsnám sem þeir helst kusu.  Íslensk fyrirtæki 

kalla einnig eftir sterkum fræðilegum grunni hjá 

sínum starfsmönnum.

Góð þekking er þó lítils virði ef ekki er til staðar 

færnin til að nýta hana. Það hefur líka sýnt sig að 

fræðilegur skilningur verður betri og dýpri þegar 

þekking er nýtt í verki og þá er ekki átt við lausnir 

einfaldra dæma í kennslubók heldur raunveruleg 

verkefni eins og þau eru utan háskólaumhverfisins.  

Af þessum sökum hefur nám í HR ávallt byggst á 

raunhæfum verkefnum í meira mæli en almennt 

þekkist hér á landi. Verkefnin birtast strax á fyrstu 

önn og verða fleiri og viðameiri eftir því sem á námið 

líður. Þetta er krefjandi nálgun, bæði fyrir nemendur 

og kennara, en hún skilar sér í betri þekkingu 

nemenda. Sú reynsla sem þeir fá af verkefnavinnu 

er skýrt forskot sem skilar nemendum okkar fleiri og 

betri tækifærum á vinnumarkaði.

Háskólinn í Reykjavík er háskóli atvinnulífsins 

og hefur öll stærstu samtök atvinnurekenda á 

bak við sig.  Það eitt og sér er gríðarlegur styrkur 

sem skilar nemendum tækifærum.  En HR gengur 

lengra og tengir námið við fyrirtæki landsins í 

gegnum kennslu sérfræðinga úr atvinnulífinu, 

verkefni sem eru raunveruleg viðfangsefni 

fyrirtækja, starfsnámstækifæri, styrktarsjóði 

fyrir samstarfsverkefni og svo mætti áfram telja.  

Stefna HR er að allir nemendur tengist aðilum 

atvinnulífs og samfélags utan HR í sínu námi, og 

að allir nemendur HR hafi tækfæri til að vinna með 

Nýsköpun, frumkvæði og hagnýting hugvits verður 

undirstaða nýrrar verðmætasköpunar til framtíðar.   

Ísland hefur notið þess að byggja upp góð lífskjör 

á grundvelli dýrmætra náttúruauðlinda, en aukin 

verðmæti verða ekki sköpuð með því að sækja 

sífellt meira til náttúrinnar.  Hagnýting hugvits 

til að skapa aukin verðmæti verður grundvöllur 

samkeppnishæfni og lífsgæða á Íslandi. 

Menntun sem styður við nýsköpun og hagnýtingu 

hugvits er kjarnaviðfangsefni í HR. Nemendur 

HR þekkja allir námskeiðið „Nýsköpun og 

stofnun fyrirtækja” sem gefur nemendum innsýn 

inn í það hvernig þeir geta komið sinni eigin  

viðskiptahugmynd í framkvæmd til að skapa ný 

verðmæti og aukin lífsgæði.   Þetta námskeið er 

aðeins lítill hluti af því sem HR gerir til að skapa 

tækifæri til nýsköpunar og frumkvæðis.

Erlendis eru háskólar driffjaðrir nýsköpunar.  Eitt 

best þekkta dæmið er Kísildalur en þar hafa fæðst 

sum verðmætustu fyrirtæki í heimi.  Upphaf þessa 

má meðal annars rekja til þess að Stanford háskóli 

studdi við uppbyggingu sprotafyrirtækis sem fæddist 

í litlum bílskúr og varð síðar Hewlett-Packard.  Síðan 

þá hefur samspil háskóla, nýsköpunar og atvinnulífs 

í Kísildal verið lykillinn að þeim árangri sem þar hefur 

náðst.  Háskólar leggja til menntaðan og drífandi 

mannauð,  rannsóknir, nýjar hugmyndir og stuðning 

við þróun og uppbyggingu sprotafyrirtækja.

Háskólinn í Reykjavík er leiðandi í menntun á 

sviðum tækni og viðskipta, lykilfaga í nýsköpun 

og hagnýtingu hugvits. HR leggur líka áherslu á 

að útskrifaðir nemendur hafi þá þjálfun og hæfni 

Í náinni framtíð mun Háskólinn í Reykjavík byggja 

upp nýsköpunargarð innan háskólasvæðisins.  

Þar verður skapað umhverfi sem styður við allt 

nýsköpunarferlið, allt frá hugmynd til vaxandi 

fyrirtækis. Innan veggja HR verður aðstaða fyrir 

nýjar hugmyndir til að þroskast og þróast í samstarfi 

við nemendur og starfsmenn háskólans.  Það er 

vel þekkt að frjótt og kröftugt umhverfi háskóla 

styður við þroska og þróun nýrra fyrirtækja og 

mörg fyrirtæki hafa tekið sín fyrstu skref innan 

háskóla.  Nægir þar að nefna Google sem var 

stofnað í Stanford háskóla.  Fyrsta skrefið í þessum 

áformum hefur þegar verið stigið en HR hefur sett 

á fót aðstöðu þar sem nemendur, starfsmenn og 

samstarfsaðilar háskólans geta unnið að þróun 

sprotafyrirtækja í næsta nágrenni hans.

Á svæðinu kringum HR mun byggjast upp samfélag 

sprota, vaxandi og leiðandi fyrirtækja og fjárfesta.  

Lykiláhersla verður lögð á að tengja saman alla hina 

nauðsynlegu þætti nýsköpunar og vaxtar, sem og 

þá þekkingu og þann mannauð sem er innan HR.   

Þannig skapast tækifæri til nýsköpunar á Íslandi eins 

og þau eru best á alþjóðlegum vettvangi.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er skýrt en 

verkefninu er aldrei lokið.  Því mun HR halda áfram 

að þróast með íslensku samfélagi til að styðja sem 

best við samkeppnishæfni einstaklinga og fyrirtækja 

á Íslandi og um leið skapa okkur tækifæri til aukinna 

lífsgæða.

fyrirtækjum og stofnunum sem hluta af sínu námi.  

Þetta tengir nemendur HR betur við sitt umhverfi 

og skapar þeim tækifæri og forskot þegar kemur að 

atvinnuleit.   Það er ekki nokkur spurning að þessi 

stefna HR hefur skilað árangri því að við útskrift frá 

HR eru á bilinu 80-90 af hundraði þeirra sem ætla 

á vinnumarkað komnir með starf eða starfstilboð.

Tækifæri til að velja 
framhaldsnám

Tækifæri á vinnumarkaði

Tækifæri til nýsköpunar

Tækifæri til vaxtar

sem þarf til sköpunar nýrra tækifæra.  Þannig 

leggur háskólinn grundvöllinn að tækifærum til 

nýsköpunar á Íslandi.  En HR styður við nýsköpun og 

frumkvöðlastarf á fleiri vegu.  HR er hluthafi í Klak-

Innovit, styður við nýsköpunarkeppnir og viðburði 

og tengir Ísland við nýsköpun erlendis eins og í 

Kísildal.  HR hefur einnig fóstrað og stutt við fjöldann 

allan af sprotafyrirtækjum.  Framundan eru enn 

stærri verkefni.

Frá nýnemadegi
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Í námskeiðinu eru nemendur úr öllum deildum og 

er þeim raðað saman í hópa af handahófi.

„Samstarfið gekk vel, þetta var fjölbreyttur og góður 

hópur. Við náðum strax vel saman þótt við værum úr 

ólíkum áttum. Í upphafi lá ljóst fyrir hvar styrkleikar 

okkar og reynsla lágu og við tókum sjálfkrafa að 

okkur ákveðin verkefni. Fórum auðvitað út fyrir 

þægindarammann og þurftum að glíma við ýmislegt 

sem ekkert okkar kunni endilega eða vissi lausnina 

á. En þetta gekk vonum framar. Við sáum ýmis 

vandamál sem aðrir hópar voru að glíma við en 

vorum heppin með hópinn okkar.”

Í verkefninu þarf að huga að mörgum ólíkum 

þáttum s.s. áætlunum, markaðsmálum, hönnun o. 

fl. „Við rákumst á einhverjar hindranir en þær snéru 

aðallega að tækninni. Við leystum úr tæknivandanum 

jafnóðum en það kom upp ýmislegt ófyrirséð og 

við fundum þá að það þurfti að fara aðra leið. Við 

útilokuðum ákveðna möguleika og sáum þá nýja í 

staðinn. Við lögðum áherslu á markaðsmálin og 

gerðum myndband til að sýna muninn á SmartFlare 

og hefðbundnu blysi og settum upp einfalda 

heimasíðu sem virkaði á öllum skjástærðum.”

Nemendur í grunnnámi í lagadeild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild sitja í lok fyrsta 
árs námskeiðið Nýsköpun og stofnun fyrirtækja. Nemendum í tölvunarfræðideild býðst 
einnig að sækja námskeiðið í vali. Þar eiga nemendur að finna viðskiptahugmynd og gera 

viðskiptaáætlun á þremur vikum. Nemendur kynnast því nýsköpun og frumkvöðlastarfi, gerð 
viðskiptaáætlunar og þverfaglegri samvinnu strax í upphafi námsins.

Frá hugmynd að vöru 
á þremur vikum

Nýsköpun og stofnun fyrirtækja

Verkefni í grunnnámi

Hrefna Sigríður Briem er forstöðumaður BSc-

náms í viðskiptafræði og kennir við námskeiðið. 

„Námskeiðið veitir nemendum dýrmæta þekkingu 

og reynslu sem nýtist þegar út í atvinnulífið er 

komið. Þannig öðlast nemendur færni í að skilgreina 

hugmyndir sínar og setja þær fram með þeim hætti 

að þær geti orðið að veruleika um leið og stuðlað 

er að mikilvægri framþróun. Þeir kynna verkefnin 

vikulega með svokölluðum lyftukynningum þar 

sem þeir fá tvær mínútur til að þess að „selja“ 

hugmyndina hugsanlegum fjárfestum. Einnig gera 

teymin frumeintak af nýju vörunni. Nemendur 

þurfa líka að sýna fram á að hugmyndin sé arðbær 

og samfélaginu til framdráttar.”

Nýsköpunarumhverfið hér á landi hefur þróast 

mikið síðustu ár og kominn er vísir að hvetjandi 

stuðningsumhverfi fyrir sprotafyrirtæki. Má nefna 

sem dæmi Klak-Innovit og frumkvöðlakeppni þeirra 

Jóhanna Karlsdóttir, laganemi

Karl Daníel Magnússon, viðskiptafræðinemi

Pétur Elvar Sigurðsson, tölvunarfræðinemi

Sandra Ósk Magnúsdóttir, fjármálaverkfræðinemi

Sigmar Darri Unnsteinsson, heilbrigðisverkfræðinemi

Birgitta Saga Jónsdóttir, laganemi

Ástrún Svala Óskarsdóttir, rekstrarverkfræðinemi

Axel Birgisson, viðskiptafræðinemi 

Bessí Þóra Jónsdóttir, sálfræðinemi

Agnes Hrund Guðbjartsdóttir, viðskiptafræðinemi

SmartFlare er ný og endurbætt útgáfa af hinum 

hefðbundnu neyðarblysum. Í stað blyssins sem fer 

upp í loftið er LED-ljósi og GPS-staðsetningarbúnaði 

skotið upp. Staðsetningarbúnaðurinn gerir leitina 

að þeim sem skaut úr neyðarbyssunni hraðvirka 

og nákvæma. Hægt er að miða út hnitin og 

finna hvaðan neyðarboð koma og senda strax 

björgunarleiðangur á staðinn. „Okkur fannst þetta 

ekkert besta hugmyndin í upphafi,” segja þau 

Sandra og Sigmar en hver hópur byrjar með tíu 

hugmyndir. „En eftir að hafa rætt hana sáum við 

möguleikana, urðum spennt og dembdum okkur í 

rannsóknarvinnu. Ætli við höfum ekki valið hana því 

þetta var eitthvað alveg nýtt á markaðnum, sem kom 

okkur í rauninni á óvart og samfélagslega áhugavert 

og mikilvægt verkefni. Það hvatti okkur líka að 

allir sem heyrðu um hugmyndina tóku vel í hana 

og áhuginn var meiri en við þorðum að vona. Við 

fórum til Landhelgisgæslunnar til að skoða hvernig 

sendirinn virkaði, hverjir myndu taka við merkinu 

o.s.frv. Stjórnendur hjá Landhelgisgæslunni urðu 

strax áhugasamir og til í að fara í prófun á tækinu 

ef við ætluðum lengra með þetta. Við fórum líka í 

Landsbjörgu og skoðuðum hvaða tækni er notuð 

þar. Það reyndist allt önnur tækni en við notuðumst 

við og hana er ekki hægt að nota á sjó sem við 

lögðum mikla áherslu á.” Kosturinn við LED-ljós 

fram yfir blysið, sem hingað til hefur verið notað, er 

að díóðan lýsir jafnvel eftir lendingu í vatni og berst 

með sama straumi og sá sem skaut því upp og sést 

úr lofti. 

„Fjölbreyttar fjölskyldur“ er viðskiptahugmynd 

að röð barnabóka sem kennir börnum ákveðinn 

þátt kynhneigðar en verkefnið  hlaut verðlaun 

námskeiðsins þar sem samfélagsleg ábyrgð er 

í forgrunni. Bækurnar eiga að stuðla að aukinni 

þekkingu barna um hin ýmsu fjölskylduform og 

kenna þeim að öll þeirra eru jafngild og sjálfsögð 

um leið og fjölbreytileikanum er fagnað. 

„Það sem stóð upp úr voru samfélagsverðlaunin sem 

við fengum fyrir verkefnið. Okkur fannst við virkilega 

vera að gera eitthvað gott, að þetta skipti annað fólk 

í raun og veru máli og væri mikilvægt. Við settum 

okkur það markmið að gera útprentað eintak fyrir 

lok námskeiðsins og það tókst. Kennararnir sögðu 

að það yrði sterkt og myndi fleyta okkur lengra.”

Gulleggið, sem er mikilvægur stökkpallur fyrir 

sprotafyrirtæki. HR leggur einnig sitt að mörkum. 

„Guðfinnuverðlaunin eru veitt úr frumkvöðla- og 

nýsköpunarsjóði sem var stofnaður þegar Guðfinna 

Bjarnadóttir fyrrverandi rektor HR lét af störfum. 

Að honum standa Viðskiptaráð, Bakkavör og HR. 

Verðlaunin eru veitt einu verkefni á ári fyrir bestu 

viðskiptaáætlunina sem líklegust er til að þróast og 

vaxa, að  mati dómnefndar,“ segir Hrefna.

Á vorönn 2015 unnu nemendur að yfir 60 

hugmyndum í námskeiðinu. Sem dæmi um 

hugmyndir má nefna gæludýrapössun á netinu, 

sjampó úr kúahlandi, sjálfsala sem blandar „boost“, 

vatnsrennibraut í miðbænum og leigumiðlun 

á netinu fyrir nemendur. Fimm hópar hlutu 

tilnefningar frá dómnefnd Guðfinnusjóðsins fyrir 

hugmyndir sínar en auk þess eru veitt ein verðlaun 

fyrir samfélagsábyrgð.

Ný kynslóð neyðarblysa: smartflare.is

Hrefna Sigríður Briem, forstöðumaður 
BSc-náms í viðskiptafræði

Fulltrúar hópanna fimm sem tilnefndir voru til Guðfinnuverðlaunanna

Börn sem tilheyra fjölbreyttum fjölskyldum eða 

fjölskyldum sem þykja frávik frá hinu staðlaða 

fjölskylduformi verða því miður oft fyrir einelti og 

það er brýnt að sporna gegn því. „Það sem kom 

skemmtilega á óvart var hvað allir voru tilbúnir að 

gefa okkur tíma, hlusta og gefa ráð. Við fengum 

mikla hjálp frá einstaklingi í Samtökunum 78 og 

sálfræðingi frá Hjallastefnunni sem skrifaði formála 

í bókina til foreldra um hvernig tala eigi við börnin 

sín um kynhneigð. Okkur fannst það mikilvæg 

viðbót við bókina.”

Fyrsta bókin ber nafnið ,,Tómas og Freyja“ og er 

ætluð börnum á aldrinum 4-6 ára. ,,Við fengum 

strax jákvæð viðbrögð við hugmyndinni. Við 

skrifuðum sjálf textann en fengum teiknara til að 

myndskreyta bókina. Við hittum bókaútgefanda, 

barnabókahöfund, kennara og markaðsfólk sem 

gáfu okkur góð ráð á þessum þremur vikum. Sagan 

breyttist mikið á þessum tíma. Okkur langar til að 

gefa bókina út en höfum ekki komist í að semja 

verkefnið. Við erum jafnframt spennt fyrir því að 

klára heila bók og bókaútgáfa er áhugasöm um 

áframhaldandi samstarf.”

„Við vorum heppin því við lentum í góðum hópi þar 

sem allir voru tilbúnir að vinna saman frá upphafi 

og okkur þótti strax vænt um verkefnið. Við þurftum 

að læra að vinna hratt og þetta verkefni var svolítið 

eins og að mæta í vinnu. Því fyrr sem þú mætir, því 

fyrr klárarðu verkefnin og kemst heim. Við gerðum 

plan fyrir hvern dag til að tíminn nýttist sem best, 

settumst niður í lok hvers dags og fórum yfir hvað 

hafði áunnist. Við höfum á þessum tíma myndað nýtt 

tengslanet, hringt í ótal fyrirtæki og einstaklinga, gert 

plön, lært að taka viðtöl, skipt með okkur verkum og 

kynnt í míkrafón á hverri kynningu, sem var erfitt 

fyrir sum okkar. Allt þetta voru áskoranir sem við 

tókumst á við og erum svo sannarlega ánægð með 

árangurinn. Þetta er klárlega 

skemmtilegasti áfanginn

í HR hingað til!”

Markmiðið með námskeiðinu er að nemendur fari 

í gegnum allt ferlið frá hugmynd að vöru og læri að 

standa á eigin fótum. „Þetta var mjög fín reynsla og 

ótrúlega lærdómsríkt, en erfitt. Við fengum ekkert 

ákveðið verkefni til að leysa og þurftum að finna 

út sjálf hvað við áttum að gera og hvernig. Þannig 

náðum við að nota margt af því sem við höfðum lært 

um veturinn og setja saman í eina heild. Hópavinna, 

sjálfstæð vinnubrögð og að vinna vel úr hugmyndum 

er það sem situr eftir. Það er í raun ótrúlegt hvað 

hægt er að gera mikið á þremur vikum”.

SmartFlare var eitt fimm verkefna sem fengu 

tilnefningu að loknu námskeiðinu og hreppti síðan 

Guðfinnuverðlaunin.

„Það er æðislegt að vinna þessi verðlaun og í raun 

ótrúlegt, en líka mjög hvetjandi, að vera valin úr 60 

hópum og öllum þessum frábæru hugmyndum. 

Það er gott að fá þessi góðu viðbrögð, bæði með 

þessum verðlaunum en líka hjá aðilum eins og 

Landhelgisgæslunni og Slysavarnarfélagi Íslands. 

Það ýtir líka við manni að í sumar hafa komið upp 

slys þar sem svona tæki hefði mögulega getað 

komið að gagni. Dómnefndin veit hvað hún syngur, 

þetta er fagfólk í nýsköpun, þannig að þetta ýtir 

vissulega á okkur að taka verkefnið lengra. 

Þessi hugmynd er framkvæmanleg og það 

er eftirspurn eftir henni á markaði. Næstu 

skref væru að klára hönnun á byssunni, fá 

samstarfsaðila og útvega fjármagn en það 

kostar mikinn pening að koma svona vöru 

alla leið á markað. Þetta er ekki einfalt ferli 

og yrði mikil vinna. Við sjáum hvað setur.”

Heppinn með hópinn

Allir tilbúnir að hjálpa Skemmtilegasti áfanginn 
hingað til

Margt gerist á þremur vikum

Frumkvöðla- og 
nýsköpunarsjóður
Guðfinnu Bjarnadóttur 

Neyðarblysið SmartFlare með GPS-tæki

Fjölbreyttar fjölskyldur

Guðfinnuverðlaunin 2015

Viðurkenning fyrir samfélagslega ábyrgð



8  T ímarit  HR HÁSKÓLINN Í  REYKJAVÍK 2015      9

„Það er hlutverk Opna háskólans í HR að mennta 

sérfræðinga og stjórnendur á ákveðnum fagsviðum 

svo að þeir öðlist meiri þekkingu, og í sumum tilvikum 

alþjóðlega viðurkenndar vottanir. Þannig aukum við 

fagmennsku í atvinnulífinu.“ Gott dæmi um þetta 

segir Guðmunda vera ferðaþjónustuna á Íslandi 

sem hefur vaxið fiskur um hrygg á undanförnum 

árum og er nú ein helsta atvinnugrein þjóðarinnar. 

„Það er greinileg þörf á menntun á háskólastigi 

í ferðaþjónustunni. Þeir sem nú þegar hafa sótt 

um þetta nýja nám er fólk sem hefur starfað við 

starfsgreinina og vill fá formlega menntun, en svo er 

hinn hópurinn jafn stór en það er fólk sem stendur 

á tímamótum og sér fyrir sér mikla möguleika í 

atvinnugreininni til framtíðar. Íslendingar sem 

hafa farið í þetta nám hjá César Ritz eru nú m.a. 

stjórnendur hjá íslenskum hótelum og koma með 

ferska, alþjóðlega strauma inn í starfsemina og 

þekkingu á því hvernig vel þekkt og rótgróin hótel 

og tengd þjónusta eru rekin úti í heimi.“ 

Ferðamannageirinn kallar á 
aukna menntun 

17 feb.

18 likes
thorahallgrims Forsetalistadúllur lagadeil-
dar HR. Dagurinn sem ég grenja í vinnunni.
#haskolinnrvk #haskoladagurinn

thorahallgrims
Háskólinn í Reykjavík

26 ág.

25 likes
haskolinn Hvað er betra en smá sjósund
í hádeginu?
# hetjugram #haskolinnrvk

haskolinn
Nauthólsvik

20 júní

63 likes
elvagretars Útskrifaðist með BSc í 
heilbrigðisverkfræði í dag
#haskolinnrvk

elvagretars
Harpa

Hótelnám í samstarfi 
við César Ritz 
Colleges í Sviss

Opni háskólinn í HR

Endurmenntun fyrir sérfræðinga og stjórnendur

„Þetta eru viðbrögð okkar við mikilli þörf á menntun 

á þessu sviði,“ segir Guðmunda Smáradóttir, 

forstöðumaður Opna háskólans í HR um nýja 

námsbraut sem kennd verður við skólann frá og 

með haustinu 2015. Námið heitir Hótelstjórnun og 

veitingahúsarekstur og er í samstarfi við César Ritz 

Colleges í Sviss. 

Námið er á háskólastigi  og miðar að því undirbúa 

nemendur fyrir alþjóðlegar stjórnunarstöður innan 

hótel- og veitingahúsageirans.  Inngönguskilyrði í 

námið er stúdentspróf eða ígildi þess. „Nemendum 

gefst kostur á að ljúka fyrsta árinu af þremur hér 

á landi og útskrifast með alþjóðlegt skírteini í 

hótelstjórnun og veitingahúsarekstri.  Í framhaldi 

eiga nemendur þess kost að ljúka námi til BA-gráðu 

í Sviss. Hluti af náminu er starfsnám sem nemendur 

frá greitt fyrir og César Ritz hefur milligöngu um.“

Guðmunda Smáradóttir

Lóa Hjálmtýsdóttir

Mikilvægt 
að fjölga 
fyrirmyndum

Sigurlaug Guðrún Jóhannsdóttir er formaður /sys/tra, 
félags kvenna við tölvunarfræðideild HR

Konur eru í minnihluta í tölvunarfræði og tengdum greinum bæði í skólum og 

atvinnulífinu. Ein af ástæðunum fyrir því er að þær skortir fyrirmyndir innan 

geirans og dettur ekki endilega í hug að fara í tækninám. Mér finnst /sys/tur vera 

mikilvægar akkúrat af þessari ástæðu. /sys/tur standa fyrir ýmsum atburðum 

þar sem stelpur hittast og hitta öflugar fyrirmyndir innan tæknigeirans. Stelpur 

í náminu mynda tengslanet innan félagsins og veita á sama tíma öðrum stelpum 

innsýn í námið sem hvetur vonandi sem flestar til að kynna sér möguleikana sem 

felast í tækninámi.

Ég ákvað að bjóða mig fram til formanns fyrst og fremst vegna þess að mér finnst 

starf /sys/tra mikilvægt, skemmtilegt og spennandi og langar að leggja mitt af 

mörkum.

Það verður nóg að gerast, í vetur munu /sys/tur halda fyrirlestrakvöld og 

örfyrirlestra í hádeginu, fá konur úr tæknigeiranum í heimsókn til að segja frá sínu 

starfi og reynslu, tæta tölvur og heimsækja fyrirtæki svo eitthvað sé nefnt.

Af hverju eru /sys/tur mikilvægar?

Af hverju bauðstu þig fram til formanns?

Hvað ætla /sys/tur að gera í vetur?

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Sep 11

Verður þjóðarleikvangurinn eins og 
víkingaskip? http://bit.ly/1KeLHQf
#hamfarir15 #haskolinnrvk
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Hugleiðing um
konur í æðstu 

stöðum dóms-
kerfisins 

Lagadeild

Ragnhildur Helgadóttir
Forseti lagadeildar

-í tilefni af 19. júní 2015

Því var fagnað í sumar að öld er liðin frá því að fyrstu 

konurnar fengu kosningarétt. Það leið þó langur 

tími frá þessum tímamótum þar til konur tóku sæti 

á þingi í einhverjum mæli. Fyrsta konan var kjörin 

á þing árið 1922 en fyrsta konan sem var kjörin 

í almennum þingkosningum (ekki landskjöri) var 

kjörin árið 1934. Í kosningum árið 1971 náðu þrjár 

konur kjöri og voru þær þá 5% þingmanna, sem var 

hæsta hlutfall kvenna fram að því. Það hélst óbreytt 

til ársins 1983 er hlutfallið þrefaldaðist og konur 

sátu í 15% þingsæta. Hlutfall kvenna á þingi hefur 

síðan heldur aukist og er nú rétt undir 40%.  

„Það er skrýtið að við sem þjóð vinnum markvisst að því að auka hlut kvenna á 
Alþingi en látum okkur engu skipta afar lágt hlutfall kvenna í Hæstarétti.“

Flestum finnst skipta máli að á Alþingi sitji misjafnt 

fólk með misjafna reynslu; á ýmsum aldri, af báðum 

kynjum, með mismunandi menntun og lífsreynslu. 

Um það hve miklu máli þessi fjölbreytni skiptir og af 

hverju eru svolítið skiptar skoðanir, en þessi áhersla 

helgast að hluta til af því að við teljum að fólk með 

mismunandi lífsreynslu nálgist álitaefni og verkefni 

með mismunandi hætti. Og langflestir eru þeirrar 

skoðunar að kyn sé meðal þeirra þátta sem móta 

lífsreynslu fólks. En mikilvægi þess að konur séu á 

þingi grundvallast ekki alltaf á skoðun um að konur 

og karlar séu ólík, og því skipti fjölbreytni máli fyrir 

vinnubrögð og niðurstöðu í málum, heldur vilja 

langflestir að á þingi sitji fjölbreyttur hópur fólks 

sem endurspegli okkur flest eða öll. Fæst kjósum 

við eftir persónulegum eiginleikum eingöngu heldur 

kjósum við eftir því hvernig skoðanir og baráttumál 

frambjóðenda endurspegla skoðanir okkar. En þar 

sem hægt er að finna konur, rétt eins og karla, með 

fjölbreyttar skoðanir og í flestum stjórnmálaöflum, 

þá veldur það engum vanda varðandi fjölbreytnina: 

Hún bætist bara við. Það eru semsé mörg og misjöfn 

rök fyrir fjölbreytni á þingi. Margir telja mikilvægt að 

hafa konur á þingi vegna þess að þær taki aðrar 

ákvarðanir en karlmenn eða taki ákvarðanir með 

öðrum hætti. Langflestir telja jafnframt mikilvægt 

að á þingi sitji bæði konur og karlmenn með 

mismunandi skoðanir því það skipti máli að allir geti 

speglað sig í þinginu og séð fulltrúa sína þar auk 

þess sem blandaður hópur á þingi hafi táknrænt 

gildi.

Lítum þá á dómstólana. Í Evrópu, andstætt því sem 

gerist í sumum ríkjum Bandaríkjanna, eru dómarar 

ekki kjörnir heldur skipaðir, að undangenginni 

einhverri málsmeðferð sem ákveðin er í lögum. Hér 

á landi eru skilyrði fyrir því að vera skipaður dómari 

skráð í lög, nú í dómstólalög nr. 15/1998. Skilyrðin 

eru nokkuð mismunandi eftir því hvort um er að 

ræða Hæstarétt eða héraðsdóma, en í öllum tilvikum 

þarf fólk að hafa lögfræðipróf, hafa náð tilteknum 

aldri og öðlast ákveðna lögfræðilega starfsreynslu. 

Hlutverk dómstóla er gerólíkt hlutverki Alþingis; þeir 

móta almennt  ekki stefnu heldur leysa endanlega 

úr þeim málum sem til þeirra er vísað. Þeir sem 

aðhyllast þá kenningu að ein rétt eða ein besta 

niðurstaða sé til í hverju máli eru eðlilega þeirrar 

skoðunar að engu skipti hverjir dæmi. Aðrir sjá 

fleiri blæbrigði og eru þeirrar skoðunar að reynsla 

dómara geti með réttu haft áhrif á m.a. hvað telst 

sannað og telja að niðurstaða í margs konar mati 

dómara, geti oltið á reynslu þeirra. Reynsla þess 

sem dæmir geti því með réttu og muni hafa áhrif á 

niðurstöðu máls. Til stuðnings því, að persónulegir 

eiginleikar dómara skipti máli í dómsstörfum má 

auðvitað nefna að það er gerð krafa um bæði 

lágmarksaldur og starfsreynslu til að vera skipaður 

dómari. Þetta er í sjálfu sér áhugavert viðfangsefni. 

Niðurstaðan um hvort það sé ásættanlegt hve lágt 

hlutfall af dómurum í Hæstarétti séu konur veltur 

hins vegar ekki, frekar en í tilviki Alþingis, á  því 

hvort við teljum að konur og karlmenn taki ólíkar 

ákvarðanir. 

Rök um táknrænt mikilvægi blandaðs hóps og rökin 

um speglun eiga nefnilega við um dómstólana rétt 

eins og um Alþingi. Það er afar mikilvægt að konur 

jafnt sem karlar, sem þurfa að leita til dómstóla 

til að fá úrlausn mála sem skipta þau miklu, geti 

speglað sig í réttinum. Það er mikilvægt að ungir og 

gamlir, með mismunandi lífsreynslu og mismunandi 

hæfileika til að sjá það sem fólk á sameiginlegt, 

geti haft traust á réttinum. Og rétt eins og í tilfelli 

Alþingis, skiptir máli að það sjáist að konur jafnt sem 

karlar taki ákvarðanir á æðstu stöðum.

Það er þess vegna skrýtið, þó horft sé til mismunandi 

hlutverka Alþingis annars vegar og dómstóla hins 

vegar, að við sem þjóð vinnum markvisst að því að 

auka hlut kvenna á þingi en látum okkur engu skipta 

afar lágt hlutfall kvenna í Hæstarétti. 

Rétt eins og í tilviki Alþingis felst ekki í þeirri 

sjálfsögðu ósk, að í Hæstarétti sitji sómasamlegt 

hlutfall bæði kvenna og karla, nein krafa um að 

slakað sé á hæfnis- eða gæðakröfum. Þvert á móti 

má halda því fram að það sé einmitt til þess að búa 

til betri Hæstarétt, sem skilar betri niðurstöðum 

og nýtur meira trausts, að horft sé til persónulegra 

eiginleika eins og kyns, rétt eins og þess hvort fólk 

hefur t.a.m. samið fleiri eða færri lagafrumvörp.

Ef litið er til íslenskra dómstóla og þátttöku kvenna 

þar, þá er stór hluti héraðsdómara konur eða 20 

af 43. Af tíu skipuðum hæstaréttardómurum er 

hins vegar aðeins ein kona. Þá situr nú ein kona 

tímabundið í Hæstarétti vegna leyfis skipaðs 

dómara.  Staðan er með öðrum orðum sú að 10% 

dómara við æðsta dómstól landsins eru konur. Er 

það ásættanlegt hlutfall 100 árum eftir að konur 

hófu formlega þátttöku í stjórn ríkisins? Til að svara 

þessu er rétt að líta á dómstólana, skipun þeirra og 

hlutverk og bera saman við Alþingi. 

Til þess að ríki teljist lýðræðisríki þarf að vera þar 

almennur kosningaréttur til þings, sem hefur 

undirtökin í stjórnmálalífinu. Kosningarétturinn er 

grundvallarréttur. Hér á landi er almennt talað um 

Alþingi – sem kosið er til – sem sterkasta handhafa 

ríkisvaldsins. Það setur lög, stýrir fjármálum ríkisins, 

tekur stefnumótandi ákvarðanir fyrir ríkið, og 

leggur á borgarana skatta og skyldur. Við störf sín 

eru þingmenn samkvæmt stjórnarskrá eingöngu 

bundnir af samvisku sinni og stjórnarskrá.

Alþingi endurspegli samfélagið

Skiptir máli hverjir dæma? 

Þarf að sjást að konur taki 
ákvarðanir á æðstu stöðum

Ein kona meðal skipaðra 
hæstaréttardómara

Hæstiréttur Íslands
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RANNSÓKNIR 
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK

Fjöldi birtinga í nafni HR á ári á 

ritrýndum vettvangi á hvern akademískan 

starfsmann 2007-2014

Heildarfjöldi birtinga á ritrýndum vettvangi 

hefur þrefaldast á árunum 2007-2014

2007 2007 2007

370

2011 2011 20112009 2009 20092013 2013 2013

0,0 0 0

0,5 25 25.000

1,0 50 50.000

1,5 75 75.000

2,0 100 100.000

2,5 125 125.000

3,0 150 150.000

3,5 175 175.000

4,0 200 200.000

4,5 225 225.000

2008 2008 20082012 2012 20122010 2010 20102014 2014 2014

Við HR er lögð áhersla á alþjóðlega viðurkenndar 

rannsóknir sem efla kennsluna og orðstír skólans á 

alþjóðavettvangi, ásamt því að veita nýrri þekkingu 

inn í íslenskt atvinnulíf og samfélag. 

HR hefur mótað skýra og framsækna rannsóknastefnu 

og markviss skref hafa verið stigin til að efla rannsóknir 

á öllum fræðasviðum háskólans.

Greinar í ritrýndum tímaritum

Greinar, veggspjöld og útdrættir á ritrýndum ráðstefnum/ í ráðstefnuritum

Ritrýndar bækur

Ritrýndir bókakaflar

Annað ritrýnt efni

Viðskiptadeild 24
Lagadeild 12
Tölvunarfræðideild 23
Tækni- og verkfræðideild 42

Alls: 89

Fjöldi birtinga á ensku 352

Fjöldi birtinga á íslensku 16

Fjöldi birtinga á öðrum tungumálum 2

Fjöldi birtinga Háskólans í Reykjavík

á ritrýndum vettvangi 2014

Fjöldi akademískra starfsmanna HR er stunda

rannsóknir og tóku þátt í rannsóknarmati háskólans 2014

Styrkupphæð árið 2014
Styrkupphæð úr innlendum samkeppnissjóðum til HR

259.406.000 kr.

Sjálfsaflafé til rannsókna úr íslenskum 

samkeppnissjóðum 2007-2014 (í þús. kr.)

Akademískir starfsmenn HR 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.

Fjöldi birtinga HR á ritrýndum 

vettvangi eftir tungumálum 2007-2014

62

97

148

128
134 136

139

88

140

173 172
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222

196
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28

20
24 25

4 4 5
8 10 8

4



14  T ímarit  HR HÁSKÓLINN Í  REYKJAVÍK 2015      15

Upplýsinga-
tækni,
gervigreind
og framtíðin

Tölvunarfræðideild

Yngvi Björnsson
Forseti tölvunarfræðideildar

Upplýsingatæknin snertir nánast alla þræði 

samfélagsins og er erfitt að ímynda sér nútíma 

lifnaðarhætti án hennar. Hún skapar sífellt ný og 

spennandi tækifæri, sem hefðu verið talin óhugsandi 

fyrir ekki svo löngu. Hraði tækniframfara er einnig 

stöðugt að aukast og eru dæmi um að fyrirtæki hafi 

á innan við áratug vaxið úr því að vera hugarfóstur 

háskólanema í að verða á meðal öflugustu fyrirtækja 

samtímans.

Undanfarin ár hefur gervigreind verið töluvert 

í sviðsljósinu þegar rætt er um tæknibyltingar 

framtíðarinnar. Með hugtakinu gervigreind er í 

daglegu tali yfirleitt verið að vísa til tækni sem gerir 

tölvum kleift að takast á við sífellt flóknari verkefni 

í raunheimum. Verkefnin krefjast oft eiginleika 

sem við mannfólkið höfum yfir að búa, s.s. að geta 

skynjað og skilið umhverfi okkar, taka sjálfstæðar 

ákvarðanir byggðar á rökhyggju og tilfinningum, svo 

og að læra af reynslu til að bæta frammistöðu.

Stórfelldar framfarir hafa orðið á undanförnum 

árum í skilningi og notkun tölva á mæltu máli.   

Þessar framfarir hafa leitt til þess að komin eru 

á markað forrit eins og Apple Siri, Google Now og 

Microsoft Cortana sem leyfa okkur að nota mælt 

mál til að eiga samskipti við snjalltæki, m.a. til að 

stjórna þeim eða þýða á milli ólíkra tungumála 

í rauntíma. Fyrirséð er að í náinni framtíð verði 

Sjálfvirknivæðing er stöðugt að aukast. Ein 

birtingarmynd hennar eru sjálfkeyrandi bifreiðar. 

Tæknirisinn Google hefur t.d. þróað og rekið nokkrar 

slíkar bifreiðar í tilraunaskyni undanfarin ár, sem hafa 

keyrt að mestu slysalaust samtals vel á aðra milljón 

kílómetra. Jafnframt hafa bílaframleiðendur eins og 

Tesla, Audi, Jaguar, Land-Rover, Nissan o.fl. tilkynnt 

að þeir hyggist framleiða sjálfkeyrandi bifreiðar 

á næstu 5-10 árum. Ennþá eru þó umfangsmikil 

tæknileg og lagaleg vandamál sem þarf að leysa 

áður en útbreiðsla slíkra bifreiða getur orðið víðtæk, 

en miðað við framfarir síðustu ára er þetta einungis 

tímaspursmál. Innleiðing yrði væntanlega í þrepum 

og raunhæft að ætla að með aukinni útbreiðslu 

verði m.a. til hraðbrautir með sérstökum akreinum 

einungis ætluðum sjálfkeyrandi bifreiðum, líkast 

til með hærri hámarkshraða en almennt gerist því 

sjálfkeyrandi bifreiðar verða mun öruggari í akstri!

Umfang tækniframfara seinustu ára og aukin geta 

tölvubúnaðar til að sinna margskonar störfum sem 

mennirnir einir gátu áður gert, t.d. að aka bifreiðum, 

hefur ákveðna samsvörun við iðnbyltinguna á 

sínum tíma. Sjálfvirkni er að leysa mannfrek störf af 

hólmi, en í stað hefðbundinna framleiðslustarfa eru 

það ýmis þjónustu- og jafnvel þekkingarstörf sem 

nú eru að verða úrelt. 

Í stað þess að örvænta um störfin okkar ber að 

fagna þessari þróun.  Eins og iðnbyltingin varð á 

sínum tíma til þess að auka bæði framleiðni og 

frítíma fólks, þá má búast við svipaðri þróun nú.  Við 

mannfólkið erum enn langt á undan vélvæddum 

vinum okkar á mörgum sviðum, t.d. þegar kemur 

að samskiptum, nýsköpun o.fl.  Þegar við horfum 

til breyttrar aldurssamsetningar þjóða, þá má færa 

rök fyrir því að án slíkrar þróunar verði ómögulegt 

að viðhalda þeim lífsgæðum sem við eigum að 

venjast, m.a. þegar kemur að heilbrigðis- og 

aðhlynningarmálum.  Áskoranirnar framundan eru 

þær að finna leiðir til að samþætta störf vélmenna, 

sýndarvera og mannfólks þannig að eiginleikar allra 

nýtist sem best.

Möguleikar tölvubúnaðar í að vinna með og greina 

gögn í rauntíma eru þegar farnir að hafa víðtæk 

áhrif þó svo að þau séu aðeins að litlu leyti sýnileg 

almenningi. Sem dæmi má nefna að þegar við erum 

að vafra eða versla á netinu þá er margskonar 

hugbúnaður bæði leynt og ljóst að fylgjast með 

hegðunarmynstri okkar og bera það saman við 

hegðun annarra einstaklinga og samfélagshópa. 

Markmiðið með slíkri upplýsingaöflun og 

greiningu getur verið markþætt, en sem dæmi 

má nefna einstaklingsmiðaðar auglýsingar. Hraði 

nútímasamfélags og það magn gagna sem er í 

umferð er einfaldlega orðið slíkt að það er erfitt, 

jafnvel ómögulegt, fyrir okkur mannfólkið að öðlast 

nægilega yfirsýn til að taka upplýstar ákvarðanir. 

Þess vegna nýta fyrirtæki og stofnanir sér hugbúnað 

byggðan á gervigreind í síauknum mæli til að greina 

gögn. Í þeim eru að  finna verðmætar upplýsingar  

sem nýtast til betri ákvarðanatöku.

Tölvubúnaður og sjálfvirk vélmenni eru þegar 

farin að vinna fjölbreytt lager- og afgreiðslustörf. 

Alsjálfvirk sjúkrahúsapótek eru komin á sjónarsviðið 

þar sem vélmenni, í stað lyfjafræðinga, sjá alfarið 

um móttöku lyfseðla og pökkun og afgreiðslu 

lyfjaskammta til sjúklinga. Greindur hugbúnaður 

er farinn að leysa einkaritara og fulltrúa á 

bókunarskrifstofum af hólmi og allar líkur eru á 

því að við höfum þegar átt í samskiptum við slíkar 

sýndarverur í tölvupóstsamskiptum án þess að gera 

okkur grein fyrir því. Blað var einnig brotið í sögu 

blaðamennsku á síðastliðnu ári þegar frétt sem 

alfarið var skrifuð af hugbúnaði birtist á vefsíðum 

dagblaðsins Los Angeles Times. Fréttin var um 

jarðskjálfta sem reið yfir Suður-Kaliforníu og var birt 

örfáum mínútum eftir að atburðurinn átti sér stað. 

Slíkur hugbúnaður á ennþá langt í land með að 

skrifa lengri greinar þar sem málefni líðandi stundar 

eru krufin til mergjar, en geta hentað fyrir styttri 

fréttir og tilkynningar, sér í lagi þar sem þörf er á 

að vakta atburði og miðla tölulegum upplýsingum. 

Jarðskjálfavöktun er aðeins eitt slíkt dæmi, en 

tæknin hentar nú þegar m.a. til að skrifa ýmiss 

konar íþrótta- og viðskiptatengdar tilkynningar.
Eins og oft er með tækniframfarir þá koma þær í 

stökkum, þó svo að þær eigi sér langan aðdraganda. 

Við erum til dæmis fyrst núna að sjá árangur 

þrotlausrar vinnu og rannsókna undanfarinna 

áratuga, sem er að skila mikilvægum þáttum 

gervigreindar á það stig að hún sé tilbúin fyrir 

almennan markað. Framfarir í tölvunarfræði 

almennt hafa spilað veigamikið hlutverk í framförum 

á sviði gervigreindar, hvort heldur sem er á sviði 

vélbúnaðar, hugbúnaðar, eða aukins fræðilegs 

skilnings.  Aðrir þættir eins og  almenn útbreiðsla 

á öflugum tölvubúnaði og gott aðgengi að ofgnótt 

gagna hafa einnig hjálpað til við að gera slíka tækni 

aðgengilega fyrir almenning.

Hér að neðan verða tekin nokkur dæmi um nýlega 

tækni byggða á gervigreind sem hefur þegar eða er 

á góðri leið með að ná almennri útbreiðslu. 

Munu tölvur skilja íslensku?

Sjálfkeyrandi bifreiðar verða 
öruggari

Þurfum að aðlagast 
síbreytilegum heimi

Fylgst með hegðunarmynstri

Vélmenni og sýndarverur

Vinna undanfarinna áratuga 
kemur í ljós

samskipti okkar við hverskonar tæki og tæknibúnað 

í auknum mæli með þessum hætti. Í því samhengi, 

eins og margsinnis hefur verið réttilega bent á, er 

mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að auka fjármagn 

til rannsókna í tölvutengdri máltækni ef við viljum 

viðhalda íslenskri tungu til framtíðar.

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Oct 5

Prófessor í gervigreind við HR sannfærir okkur um að við þurfum 
ekkert að óttast: grapevine.is/mag/articles/2015/10/05

,,Umfang tækniframfara seinustu ára og aukin geta tölvubúnaðar til að sinna 
margskonar störfum sem mennirnir einir gátu áður gert, t.d. að aka bifreiðum, 

hefur ákveðna samsvörun við iðnbyltinguna á sínum tíma. “
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   DAVID
THUE

Nemendur í Gervigreindarsetri Háskólans í Reykjavík (CADIA) eru 

að vinna með CCP hf. og svissneska sprotafyrirtækinu „Massively 

Multiplayer Online Science“ (MMOS) Sàrl í að því að nýta aðgerðir 

spilara í tölvuleiknum EVE Online til að leysa raunveruleg fræðileg 

vandamál. Til dæmis munu spilarar geta merkt myndir af frumum 

úr „Human Atlas Project“  (www.proteinatlas.org), og þannig flýtt 

fyrir líffræðilegum rannsóknum og fengið fyrir það verðlaun í 

leiknum. 

Það er mjög erfitt að búa til forrit sem þekkir og merkir frumur 

mannslíkamans á réttan hátt. Það er hins vegar auðvelt að kenna 

manneskjum það nokkuð vel með minniháttar þjálfun. Verkefnið 

miðar að því að nýta vinnu spilaranna við alvöru rannsóknir en er á 

sama tíma að gera hana skemmtilega og gefandi.

Mjög vel! Verkefnið var kynnt fyrir þúsundum spilara leiksins á 

aðdáendahátíðinni EVE Fanfest fyrr á árinu og viðbrögðin voru 

afar jákvæð. Síðan þá hefur Rannís styrkt það með fjárveitingu úr 

Nýsköpunarsjóði námsmanna og við vonumst til að gefa út fyrstu 

útgáfu áður en þetta ár er liðið.

Með því að nýta greind spilara í leikjum sem gríðarlega margir 

spila í einu vonumst við til að hraða til mikilla muna mikilvægum 

rannsóknarverkefnum. 

cadia.ru.is

ccpgames.com

mmos.ch

Hvað ert þú að rannsaka þessa dagana?

Af hverju?

Hvernig gengur rannsóknin?

Hvernig mun rannsóknin breyta 
heiminum?

Einar Einarsson, sjúkraþjálfari, starfar við hið virta Aspetar-sjúkrahús 

í Katar en stofnunin er sú fyrsta sinnar tegundar í heiminum og ein 

sú virtasta. Meðal þeirra sem Einar hefur meðhöndlað og greint 

með Kine vöðvariti eru leikmenn úr  knattspyrnuliði Everton og 

heimsmeistarinn í 1500 metra skriðsundi. „Hingað leitar fremsta 

íþróttafólk heims. Það er auðvitað hvetjandi að fá að vinna með 

þessu fólki en það sem skiptir líka máli er að hér get ég stundað 

rannsóknir og þróun á notkun vöðvaritans í klínískri vinnu. Þegar 

þú ert kominn jafn langt í þinni íþrótt og það íþróttafólk sem ég hef 

til meðferðar getur skipt gríðarlegu máli að fara eftir sérhönnuðu 

æfingakerfi sem hentar þínum líkama 100%, þar sem vöðvarnir 

vinna eins og þeir eiga að gera á sem bestan hátt. Vöðvaritið nýtist 

samt ekki bara íþróttafólki því hingað koma líka einstaklingar með 

allskyns stoðkerfisvandamál vegna álags í vinnu eða til að þjálfa 

sig eftir aðgerðir. Aðferðafræðin nýtist manni alltaf vel til að meta 

vöðvastarfsemi og sjá hvort þörf sé á sértæku inngripi í æfingar. Í 

mörgum tilfellum komast menn áfram með vandamál sem annars 

væru stopp.“

Einar kenndi nýlega á námskeiði í HR fyrir nema í íþróttafræði 

og tækni- og verkfræði um notkun vöðvarita. Hann er mættur 

aftur á gamalkunnar slóðir því hann var um árabil kennari við 

íþróttafræðisvið HR. „Háskólinn í Reykjavík er í mjög góðri stöðu 

til að byggja upp sérþekkingu á þessu sviði þar sem verkfræði og 

íþróttafræði eru innan sömu deildar og það væri gaman að geta 

komið af stað frekari rannsóknum og þróun. Námskeið í notkun 

vöðvarafrits sem er opið fyrir íþróttafræðinema og verkfræðinema 

er afar góð byrjun.“

Með kveðju frá Katar

Einar við störf á Aspetar-sjúkrahúsinu í Katar 

Tækni- og verkfræðideild

Rannsóknir 

Baldur Þorgilsson, aðjúnkt við tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík, er frumkvöðull 

af lífi og sál. Það er erfitt að hrífast ekki með þegar 

hann  talar um Kine vöðvaritana og möguleikana 

sem þeir bjóða upp á í sjúkraþjálfun og almennri 

íþróttaþjálfun. Hann sér fyrir sér að Háskólinn í 

Reykjavík verði alþjóðleg miðstöð sérfræðiþekkingar 

á klínískri notkun vöðvarita.

„Það liggja fyrir ótal rannsóknir á vöðvaritum sem sýna að fljótlegra er að finna 
vandamál, lækna þau og árangurinn endist lengur, ef vöðvaritar eru notaðir við 

meðferð meiðsla og stoðkerfisvandamála.“

Vöðvaritar vannýtt tækni í 
þjálfun og meðferð

Vöðvaritar er ekki nýir af nálinni en þeir hafa hingað 

til ekki verið notaðir mikið við þjálfun og meðferð, 

meðal annars vegna þess að mælar og tæki hafa 

verið ómeðfærileg og uppsetning þeirra flókin. Kine 

mælarnir, sem Baldur kom að hönnun á og eru 

notaðir í HR, eru hins vegar þráðlausir og einfaldir 

í uppsetningu og notkun. „Í Kine vöðvaritunum er 

hver mælieining sjálfstæð og engar leiðslur, enginn 

undirbúningur. Þú bara skellir rafskautinu á og þú 

ert farinn af stað.“ Baldur segir að því miður sé þessi 

tækni allt of lítið notuð  í dag og úr því vill hann bæta. 

Hann kann ótal sögur af bæði afreksíþróttamönnum 

og leikmönnum sem náðu sér út úr vítahring 

hreyfivandamála með hjálp vöðvarita. Hann 

segir dæmi um að fólk sem í áratugi hafi glímt við 

bakverki hafi losnað við verki á nokkrum vikum eftir 

meðferð sem byggir á greiningu með vöðvarita. 

Alls staðar í samfélaginu sé fullt af fólki sem ekki 

fái þá aðstoð sem það gæti fengið vegna þess að 

vöðvarit séu ekki notuð til greina hvernig það sé 

að nota vöðvana. „Það liggja fyrir ótal rannsóknir 

á vöðvaritum sem sýna að fljótlegra er að finna 

vandamál, lækna þau og árangurinn endist lengur, 

ef vöðvaritar eru notaðir við meðferð meiðsla og 

stoðkerfisvandamála,“ segir Baldur. 

Kine vöðvaritarnir eru m.a. notaðir af Chelsea, 

NASA, rússnesku geimferðastofnuninni og fjölda 

sjúkraþjálfarastofa hér á landi og erlendis. En 

hvernig nýtast þeir við meðferð og þjálfun? 

„Vöðvaritarnir eru kíkir inn í vöðvana,“ segir Baldur. 

„Án þeirra getur þú aldrei séð hvað vöðvarnir eru að 

gera. Það er kannski hægt að þreifa vöðvana en það 

er mjög ónákvæmt. Með því að nota vöðvarita getur 

sérfræðingur séð hvað er að gerast í vöðvunum 

Við Háskólann í Reykjavík er nú í fyrsta skipti 

kenndur áfangi í notkun Kine vöðvaritanna, 

sem er m.a. ætlaður nemum í íþróttafræði og 

heilbrigðisverkfræði. „Þessi kúrs er mjög praktískur. 

Markmiðið er að koma nemendum í það stand að 

þeir geti notað tækin, skilið niðurstöðurnar og miðlað 

kunnáttunni til annarra. Hver hópur er þverfaglegur. 

Tilvonandi verkfræðingar og íþróttafræðingar hjálpa 

hverjir öðrum að nýta tæknina á sem breiðustum 

grunni.“ Baldur segir það mikilvægan styrk fyrir HR 

að þar sé aðgangur að sérfræðingum bæði á sviði 

verkfræði og íþróttafræði. „Ég er bara verkfræðingur 

og þarf að hafa góðan mótspilara. Það sem þarf 

er blanda af tækni- og meðferðarþekkingu, til að 

byggja upp sérfræðiþekkingu á heimsmælikvarða.“ 

Á námskeiðinu kennir m.a. fólk sem notar vöðvarita 

daglega í sinni vinnu og segir nemendum frá sinni 

reynslu. Baldur vonast til að útskrifaðir nemendur 

muni taka frumkvæði í því að nýta þessa tækni áfram 

og muni taka að sér fjölbreytt rannsóknaverkefni.

og stoðkerfinu og komið skjólstæðingum sínum 

í skilning um hvaða æfingar hann ætti að vera að 

gera. Það má segja að með þeim sé farið úr myrkrinu 

yfir í ljósið.“ Baldur segir að vöðvaritarnir hjálpi til 

við að koma á sambandi á milli hugans og vöðva 

því fólk geti séð í rauntíma hvenær vöðvi bregðist 

rétt við skilaboðum um að taka á. Eftir meiðsli geti 

fólk verið hætt að nota ákveðna vöðva og þurfi 

aðstoð við endurhæfingu þeirra. Eins séu margir að 

gera æfingar sem virkja ekki rétta vöðva og þjálfun 

á röngum vöðvum geti valdið verkjum og öðrum 

vandamálum. „Fyrst þarftu að hafa vöðvastjórn 

áður en þú þjálfar styrkinn,“ segir hann.

Þráðlausir og einfaldir í notkun

Kíkir inn í vöðvana

Nemendum kynnt notkun 
vöðvarita

Baldur sýnir notkun vöðvarita í verki
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Háskólinn í Reykjavík hvetur konur til náms í tæknigreinum.
Dagurinn Stelpur og tækni er eitt þeirra verkefna sem HR hefur ýtt úr vör til 

að opna augu ungra kvenna á Íslandi fyrir möguleikum í tækninámi.

Girls in ICT day

Viðburður

Um hundrað stelpum úr 9. bekk Fellaskóla, 

Hólabrekkuskóla, Ölduselsskóla og Árbæjarskóla 

var boðið í Háskólann í Reykjavík og í fjögur 

tæknifyrirtæki í tilefni „Girls in ICT Day“ þann 

28. apríl síðastliðinn. Markmiðið var að kynna 

fyrir stelpunum og vekja áhuga þeirra á ýmsum 

möguleikum í tækninámi og störfum, brjóta niður 

staðalímyndir og sýna þeim fjölbreytileikann sem 

einkennir tækniiðnaðinn. Að verkefninu standa 

Háskólinn í Reykjavík, Ský og Samtök iðnaðarins en 

verkefnið hefur hlotið styrk úr Framkvæmdasjóði 

jafnréttismála. 

„Girls in ICT Day“ er haldinn víða um Evrópu í apríl 

á hverju ári og er styrktur af ITU (International 

Telecommunication Union) og Evrópusambandinu 

í tengslum við Digital Agenda-áætlunina. Þetta var í 

annað skiptið sem Ísland tók þátt.

Vinnusmiðjur voru haldnar í HR í 

umsjá Skema, /sys/tra – stelpna í 

tölvunarfræði við HR og kennara 

tölvunarfræðideildar og tækni- og 

verkfræðideildar HR. Viðfangsefnin 

sem stelpurnar fengu í hendurnar 

voru af ólíkum toga og fengu þær að 

velja sér vinnusmiðju.

Hjá /sys/trum fengu stelpurnar að 

búa til vefsíður með hjálpartólinu 

WordPress eftir eigin áhugasviði og 

kynnast HTML og CSS, tungumálum 

vefhönnunar. Björn Þór Jónsson, 

kennari við tölvunarfræðideild, 

kenndi myndaleit og talaði um 

og prófaði nokkrar mismunandi 

aðferðir til að finna myndir eftir 

innihaldi þeirra og hversu erfitt það 

er í mörgum tilfellum fyrir tölvur 

að átta sig á innihaldi myndanna. 

Paolo Gargiulo, kennari við tækni- 

og verkfræðideild, kynnti stelpurnar 

fyrir þrívíddarprentun. Þær fengu að 

aðstoða við skipulagningu á fyrstu 

skrefum í flókinni skurðaðgerð með 

aðstoð hugbúnaðar. Skema lét 

stelpurnar glíma við léttan tölvuhrekk 

og jafnframt fengu þær að kynnast 

HTML forritun. Það var greinilegt að 

verkefnin vöktu áhuga stelpnanna 

og skemmtilegar umræður og 

spurningar komu upp.

„Við hjá Meniga höfum mikinn áhuga á því að efla stelpur og konur í 
tækniheiminum. Það er ekki aðeins samfélagslega ábyrgt heldur er það 
beinn hagur fyrirtækisins að fá sem flestar konur inn í tækniheiminn. 
Margir okkar bestu og verðmætustu starfsmenn eru konur. Ef við 
getum, með svona verkefni, opnað augu fleiri stelpna fyrir því hversu 
skemmtilegt og gefandi það er að starfa í tæknifyrirtæki, þá er 
tilganginum náð.”

Eftir að vinnustofunum lauk voru 

tæknifyrirtækin Meniga, Tempo, 

Betware og Mentor heimsótt en þar 

fengu stelpurnar innsýn í starfsemina 

og þau tækifæri sem stelpum bjóðast 

á vinnumarkaðnum að loknu 

tækninámi. Auk þess hittu þær konur 

meðal starfsmanna sem deildu 

reynslu sinni og sýndu og sönnuðu 

að staðalímyndir í tæknigeiranum eru 

liðin tíð. Gleði og áhugi stelpnanna 

var mikill og augljóst að augu margra 

opnuðust fyrir því að tækniheimurinn 

sé raunverulegur valmöguleiki fyrir 

allar stelpur.

„Við kynntum fyrirtækið fyrir 

stelpunum og eina af vörunum 

okkar, Meniga appið, sem er notað 

hér á Íslandi. Nokkar flottar Meniga 

konur lýstu hvað þær gera í sínu starfi 

og hvernig það kom til að þær fóru 

að vinna hér. Svo fengu stelpurnar 

að hanna sín eigin öpp og segja frá 

því hvað þær vildu að fjármálaapp 

gerði fyrir þær. Þær kynntu síðan 

hugmyndirnar fyrir hópnum og 

nokkrum lykilstarfsmönnum Meniga. 

Stelpurnar komu með frábærar 

hugmyndir og innblástur að því 

hvernig upplýsingar og tækni flestar 

stelpur vilja og vonandi kviknaði 

áhugi einhverra þeirra á því sem við 

gerum í fjármálatæknigeiranum.”

„Ég held að svona verkefni áorki 

miklu. Það er spennandi og 

hvetjandi að sjá flottar fyrirmyndir 

sinna sínum daglegu verkefnum. 

Það er nefnilega ekki það sama að 

vita að einhver kona sé forritari 

og að sjá með berum augum hvað 

hún gerir og hvaða eiginleika og 

hæfileika hún nýtir til þess að sinna 

sínu starfi. Með því að heimsækja 

okkur gátu þessar stúlkur mátað 

sig í huganum við þessi hlutverk, 

breikkað sjóndeildarhringinn og velt 

því fyrir sér hvort að þetta sé eitthvað 

sem þær vilja gera í framtíðinni. 

Það er nóg pláss í tæknigeiranum 

fyrir hugrakkar og duglegar stelpur 

sem vilja stjórna, fyrir skapandi og 

hugmyndaríkar stelpur sem vilja 

búa til nýja hluti, fyrir skipulagðar og 

kraftmiklar stelpur sem geta hrint 

„Það eru því miður ekki nógu margar 

konur í tæknigreinum í dag. En 

kraftar kvenna nýtast ótrúlega vel í 

tæknigeiranum því styrkleikar þeirra 

eru óteljandi og mismunandi. Við 

þurfum fleiri liti og meiri styrk í litróf 

tæknigeirans og ég er sannfærð 

um að ef fleiri konur ganga til liðs 

við okkur verðum við ekkert nema 

klárari, sterkari og fljótari að vinna 

að nýjum tækninýjungum sem gera 

heiminn betri.”

hlutum í framkvæmd. Það er nóg 

pláss fyrir allskonar stelpur sem vilja 

gera allskonar hluti í tæknigeiranum.”

Alþjóðlegt verkefni

Vinnusmiðjur

Heimsókn í 
tæknifyrirtæki

App fyrir stelpur

Flottar fyrirmyndir

Vantar konur í 
tæknigeirann

„Það er nóg pláss fyrir allskonar stelpur sem vilja gera allskonar hluti í tæknigeiranum” 

Haukur Guðmundsson
MSc í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði

Helena Rós Gilbert
BSc í hátækniverkfræði

Indíana Rós Ægisdóttir
BSc í sálfræði

Tessa Isabella Sarnow
MSc í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði

Hreinn Bergs
MSc í markaðsfræði

Tuuli Miinalainen
MSc í tækni- og verkfræðideild

„Ég mun vonandi eiga og reka eigið 
fyrirtæki.“

„Það er ófyrirsjáanlegt þar sem námið gæti 
leitt mig hvert sem er og ég ætla bara að 
fylgja því og „go with the flow“.“

„Ég veit ekki hvað ég ætla að gera á morgun, 
hvað þá eftir 10 ár!“

„Ég myndi fara á fyrirlestra út um allan 
skóla, valda af handahófi.“

„Ýta undir samstarf á milli nemenda í 
mismunandi deildum.“

„Fjarlægja öll plastmál.“

Hundrað stelpur 
kynnast tækni

Sjáðu myndbandið á hr.is

Kristín Hrefna Halldórsdóttir,
viðskiptastjóri hjá Meniga tók 
á móti einum hópnum

Hvar sérðu þig fyrir þér eftir 10 ár? Hvað myndirðu gera ef þú værir rektor í einn dag?
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Í meistaranámi sínu í heilbrigðisverkfræði við tækni- og verkfræðideild HR 
rannsakaði Jóna Sigrún Sigurðardóttir hvernig nota megi rafboð í vöðvum til 
að stýra gervifótum. Hún segir að stýring gervifóta muni í framtíðinni byggjast 

að miklu leyti á beintengingu þeirra við taugakerfið.

Stórt skref
í þróun gervifóta

Tækni- og verkfræðideild

Verkefni í meistaranámi

Stoðtækjaframleiðandinn Össur hefur síðustu ár 

þróað nýja tækni sem gerir einstaklingum kleift að 

stýra hreyfingum gervifóta með vöðvarafboðum. 

Þessi tækni markar tímamót í þróun gervilima þar 

sem notandinn getur stýrt hreyfingum gervifótarins 

sem gerir það að verkum að ganghreyfingar verða 

eðlilegri og náttúrulegri fyrir notandann.

Jóna Sigrún Sigurðardóttir er ein þeirra vísindamanna 

sem komu að þróun vöðvastýrðu gervifótanna hjá 

Össuri. Hún hóf störf hjá fyrirtækinu eftir starfsnám 

sitt í grunnnámi í heilbrigðisverkfræði við Háskólann 

í Reykjavík. Meistaraverkefni hennar við HR var 

hluti af stærra rannsóknarverkefni sem Jóna hefur 

unnið að  síðustu tvö ár hjá Össuri. Hún útskrifaðist 

með MSc-gráðu í heilbrigðisverkfræði frá HR í vor 

og hlaut við útskrift viðurkenningu fyrir afburða 

námsárangur við tækni- og verkfræðideild.

„Þetta er komið á það stig að 
Google getur ekkert hjálpað þér, 
þú verður bara að gjöra svo vel 
og vita hvað þú ert að gera.“ 

Stelpum hefur farið fjölgandi ár frá ári í 
keppninni. Fjöldi þeirra margfaldaðist 
2014 þar sem 16 stelpur tóku þátt í 
úrslitakeppninni (37,4% þátttakenda) 
en voru 6 árið 2013 (17%).

- Mynd // Össur

Meistaraverkefni Jónu fjallar um notkun 

vöðvarafboðanna til stýringar á rafknúnum 

gervifótum. „Hreyfistjórn mannslíkamans er flókið 

kerfi með mikla aðlögunarhæfni sem býður upp á 

sérhæfða og margbreytilega hreyfimöguleika. Við 

aflimun skerðist hluti þessa kerfis og það hefur 

mikil áhrif á daglegt líf einstaklingsins. Þrátt fyrir 

nútíma tækni hefur ekki enn tekist að endurskapa 

þá eðlilegu hreyfistýringu sem líkaminn býr yfir. En 

með því að búa til notendaviðmót milli manns og 

vélar, í gegnum vöðvarafboðsmerki, væri hægt að 

nýta þá stýringu sem miðtaugakerfi líkamans býr nú 

þegar yfir.“

Verkefnið gekk út á að skoða muninn á merkjunum 

sem koma frá yfirborðsnemum annars vegar 

og ígræddum vöðvarafboðsnemum hins vegar. 

Mismunandi gerðir af gervigreindarforritum voru 

smíðuð sem notuðu upplýsingar frá ígræddum 

nemum í hné og frá yfirborðsnemum. „Þegar 

aðferðirnar tvær voru bornar saman kom í ljós 

að merkin frá ígræddu nemunum voru mun betri 

og stöðugri en merkin frá yfirborðsnemunum. 

Þrátt fyrir það sýndu niðurstöðurnar að það væri 

mögulegt að nota merki frá yfirborðsnemum 

fyrir einfalda stýringu. Þá er þó enn eftir að gera 

upptökuaðferðina þægilega fyrir notandann. Það er 

vandamál sem vísindamenn hafa verið að reyna að 

leysa í mörg ár.“  

Jóna segir tæknina sem verið sé að þróa hjá Össuri 

hafa verið notaða að einhverju leyti áður fyrir 

hendur en aldrei fyrir fætur. „Tæknin byggist á því 

að rafboðsnemar eru græddir í vöðva og  merkin 

sem þeir nema eru notuð til að stýra hreyfingum 

gervifótarins. Nemar á yfirborði húðarinnar hafa 

einnig verið nýttir til að skynja og nýta hreyfiboð 

líkamans en gervilimir sem nota þá tækni hafa ekki 

komist á almennan markað, m.a. vegna þess að slíkir 

nemar eru mjög viðkvæmir fyrir utanaðkomandi 

áhrifum og geta valdið notendum óþægindum.“

Jóna segir reynsluna sem hún hafi öðlast í þessu 

rannsóknarverkefni ómetanlega enda sé verið að 

búa til nýja þekkingu og tækni sem muni vonandi 

bæta lífsgæði fjölda fólks. „Maður þarf að skilja 

að þetta gerist ekkert í einni svipan og það þarf 

að vinna gríðarlega mikla grunnvinnu sem getur 

verið krefjandi. Þetta er komið á það stig að Google 

getur ekkert hjálpað þér, þú verður bara að gjöra 

svo vel og vita hvað þú ert að gera.“ Þrátt fyrir að 

vöðvarafstýrðir gervifætur hafi enn ekki 

komið á markaðinn má slá því 

föstu að framtíðarstýring 

gervifóta muni byggjast að 

miklu leyti á tengingu 

þeirra við taugakerfið.

„Google getur ekkert hjálpað þér“

Hreyfing líkamans byggir á 
flóknu kerfi

Merkin frá ígræddu nemunum 
voru betri

Rafboðsnemar græddir í vöðva

„Ekki alltaf bara
eitt rétt svar“

Boxið

Framkvæmdakeppni framhaldsskólanna

Mikil spenna lá í loftinu þegar Boxið, 

framkvæmdakeppni framhaldsskólanna, var 

haldið í fjórða sinn í Háskólanum í Reykjavík í 

nóvember 2014. Fjörutíu eftirvæntingarfullir 

framhaldsskólanemar mættu í hús klukkan 

níu og fengu keppnisdagskrá, keppnisreglur 

og liðaboli. Í Boxinu fá framhaldsskólanemar 

að spreyta sig á ólíkum verkefnum, 

reyna á samvinnu og kynnast tækni – og 

iðnaði á skemmtilegan hátt. Háskólinn í 

Reykjavík, Samtök iðnaðarins, mennta- og 

menningarmálaráðuneyti og Samband 

íslenskra framhaldsskólanema standa að 

Boxinu.

Það var Menntaskólinn í Reykjavík sem bar 

sigur úr býtum í Boxinu 2014. Sigurvegararnir 

eru  í 6. bekk á eðlisfræðibraut. Þau voru 

hvött til að taka taka þátt í keppninni af 

eðlisfræðikennara sínum og sjá ekki eftir 

því. Síðustu tvö ár hefur RÚV gert þátt 

um keppnina. „Við hittumst kvöldið fyrir 

keppnina, borðuðum pitsu og horfðum á 

Boxið frá 2013. Þannig áttuðum við okkur á 

forminu og keppnin kom síður á óvart. Box 

þátturinn er ábyggilega mjög hvetjandi fyrir 

þá sem horfa á hann og bætir í áhuga hjá 

krökkum.”

Hugsar þinn 

skóli út fyrir 
boxið?

Fimm manna lið frá átta framhaldsskólum 

fóru í gegnum þrautabraut og fengu 

hálftíma til að leysa hverja þraut. Þrautirnar 

voru settar saman af fyrirtækjum úr ólíkum 

greinum iðnaðarins með aðstoð fræðimanna 

HR. Keppendur þurftu að geta unnið hratt 

og vel að sameiginlegu markmiði og sýna 

fram á bæði hug- og verkvit. Mjög reynir 

á góða liðsheild í keppninni. „Við vorum 

ekki með einn liðsstjóra heldur treystum á 

hópinn. Við þekkjum styrkleika og veikleika 

hvers annars. Þegar maður vissi ekki svarið 

dró maður sig í hlé og gaf hinum rými til að 

„Uppáhaldsþrautin okkar var frá Odda. 

Þar fengum við pappaspjald og áttum 

að búa til bát án þess að rífa eða líma 

spjaldið. Við vorum nýbúin að læra um 

lögmál Arkímedesar um uppdrifskraft og 

nýttum það. Til að prófa bátinn átti að 

setja múrsteina í hann til að kanna hvort 

hann héldi. Þetta endaði með að Dagur fór 

í bátinn ... og blotnaði auðvitað.”

Í keppninni þarf að huga að mörgum ólíkum 

þáttum og þar reynir á ólíka hæfileika og 

þekkingu. „Samvinna skiptir miklu máli í 

svona keppni. Við sjáum hvernig hlutirnir 

virka í alvörunni, að það er ekki alltaf ein 

lausn til, ekki alltaf bara eitt rétt svar. Svona 

keppni vekur líka upp spurningar um t.d. 

hvernig við hefðum getað gert kranann 

öðruvísi, en við kunnum ekkert að smíða. 

Eða bara t.d. vita hvernig borvél virkar ... 

það var ekki okkar sterkasta hlið” segja þau 

hlæjandi. „Við hefðum líka verið til í að fá 

að vita hver væri besta lausnin við smíði á 

krananum, fá fræðilega útskýringu á því. En 

þetta var mjög gaman. Já, þetta var snilld!”

reyna sig. Yfirleitt föttuðum við í sameiningu 

ef eitthvað var ekki að virka og prófuðum þá 

annað. Við fikruðum okkur áfram þar til við 

fundum lausnina.”

Reynir bæði á hug- og verkvit

Notuðu lögmál Arkímedesar 

Fyrirtækin sem komu 
að gerð þrautanna:

Dæmi um þrautir í 
keppninni:
• Smíða krana með sem 
mestum togkrafti. 
   
• Nota 34 púsl til að setja 
saman skordýr í þvívídd.
   
• Útbúa „TRX“ band úr 
ullarkembu. 
   
• Byggja sem hæstan turn úr 
burðarbitum úr súkkulaði.

     • Advania
     • Héðinn
     • ÍAV
     • Ístex
    • Kjarnafæði
     • Oddi
     • Stiki 
     • Össur

Sjáðu myndbandið á
hr.is/boxid

Sigurlið MR 2014: Dagur Tómas Ásgeirsson, Katrín Unnur Ólafsdóttir,

Stefanía Katrín J. Finnsdóttir, Elín Þóra Helgadóttir, Matthias Baldursson Harksen 

Jóna Sigrún Sigurðardóttir
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HEIÐA
 BJÖRG
PÁLMADÓTTIR

Ég er að skoða vinnslu barnaverndarmála þegar börn eru 

vistuð utan heimilis. Nánar til tekið er ég að skoða samspil 

málsmeðferðar stjórnsýsluréttar og mannréttinda - friðhelgi 

fjölskyldunnar og réttar barns til umönnunar og verndar -  það 

er,  hvaða áhrif þessar mannréttindareglur hafa á reglur um 

málsmeðferð og mikilvægi þeirra.

Barnavernd er flókinn málaflokkur þar sem saman spila lögfræði 

og félagsleg fræði og rík tengsl eru við grundvallarréttindi 

einstaklinga. Þrátt fyrir það hefur lítið verið skrifað um barnavernd 

hér á landi og mjög lítið á sviði lögfræði. Þetta er þess vegna 

áhugaverður málaflokkur að rannsaka.

Markmið með barnaverndarstarfi er að tryggja að börn sem búa 

við óviðunandi aðstæður þar sem heilsu þeirra og þroska er stefnt 

í hættu, fái nauðsynlega aðstoð. Þetta er háleitt markmið sem 

miðar að því að öll börn fái tækifæri til þess að þroskast og dafna 

og verða virkir og nýtir þjóðfélagsþegnar.

Rannsóknin mun leiða í ljós styrkleika og veikleika 

barnaverndarkerfisins hér á landi og leiðir vonandi til þess að 

vinnubrögð í málaflokknum verði efld og bætt. Vönduð vinnubrögð 

hljóta að vera forsenda þess að rétt sé brugðist við í máli hvers 

og eins barns. Ef hægt er að bæta verklag í barnavernd þá er 

mikilvægt að það sé gert þannig að hvert einasta barn geti notið til 

fulls hæfileika sinna og styrkleika þegar það vex úr grasi.

Hvað ert þú að rannsaka?

Af hverju?

Hvernig mun rannsóknin breyta 
heiminum?

Fyrsti doktor
í lögum frá HR 

Lagadeild

Verkefni í doktorsnámi

Milosz Hodun er fyrsti neminn sem lýkur doktorsnámi við lagadeild HR en hann 

varði doktorsritgerð sína í janúar. Ritgerðin ber heitið Doctrine of Implied Powers 

as a Judicial Tool to Build Federal Polities. Í henni eru borin saman áhrif Hæstaréttar 

Bandaríkjanna á 18. og 19. öld á valdheimildir bandarísku alríkisstjórnarinnar 

og áhrif Evrópudómstólsins á valdheimildir ESB á mótunarárum sambandsins. 

Andmælendur voru prófessorarnir Helle Krunke frá Kaupmannahafnarháskóla 

og Tuomas Ojanen frá Háskólanum í Helsinki.

Milosz er pólskur og var búsettur á Íslandi í mörg ár.
Að doktorsnáminu loknu hóf hann störf sem aðstoðarmaður Andrzej 
Duda, forseta Póllands . Nú sinna tveir doktorsnemar rannsóknum 
við lagadeild HR en byrjað var að bjóða upp á doktorsnám í lögfræði 
við HR  árið 2009.

Eðlisfræði
þess örsmáa

Tækni- og verkfræðideild

Rannsóknir

Ímyndum okkur mannshár. Það er ekki mikið um sig. Reynum nú að gera okkur í hugarlund hlut sem er einn 

þúsundasti eða hundrað þúsundasti af þvermáli mannshárs. Í rannsóknarhópi um nanótækni sem starfræktur 

er innan tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík fást vísindamenn við eðlisfræði örsmárra eininga sem 

augað nemur ekki og mældar eru í nanómetrum (1 nm = einn milljónasti úr millimetra).

Nanótækni er svið innan eðlisfræðinnar sem er frekar nýtt af nálinni en hefur þróast hratt. Rannsóknir í 

nanótækni eru  á breiðu rófi; allt frá nýjungum í rafeindatækni til grunnrannsókna í eðlisfræði. Hagnýta notkun 

tækninnar má meðal annars finna í hlutum sem við notum dags daglega eins og örgjörvum í snjallsímum og 

yfirborðum sem ekkert loðir við. 

Forsvarsmenn rannsóknarhópsins eru þeir Andrei 

Manolescu, Ágúst Valfells, Halldór G. Svavarsson 

og Sigurður I. Erlingsson. Þar að auki stunda 

doktorsnemar og meistaranemar rannsóknir undir 

þeirra leiðsögn. Viðfangsefni fjórmenninganna 

eru af ýmsum toga; Halldór rannsakar sólarhlöð 

sem byggja á notkun agnarsmárra kísil-víra, Ágúst 

kannar hegðun mjög lítilla rafeindageisla og notkun 

þeirra sem hátíðnisveiflugjafa og Andrei og Sigurður 

skoða eiginleika kerfa sem ekki finnast í náttúrunni 

en hægt er að smíða með nanótækni eins og t.d. 

nanórör.

Vísindamenn hópsins vinna að tilraunum, 

tölvuhermunum og fræðilegri greiningu til þess 

að búa til nýjar kenningar og líkön, staðfesta 

aðrar og vinna að þróun og hagnýtingu nýrrar 

tækni. „Við rannsökum hluti sem hafa verið á sviði  

háorkueðlisfræðinnar, eins og rafeindir sem ferðast 

án mótstöðu, nýjungar í rafsegulfræði, efnisfræði og 

skammtafræði. 

Það sem er spennandi við nanótækni er að við 

getum klæðskerasaumað kerfi sem hegða sér með 

öðrum hætti en við eigum að venjast. Smæðin 

breytir nefnilega eðlisfræði hlutanna.“

nano.is

Fjölbreyttar rannsóknir

Rannsóknarhópur um nanótækni

Mannshár

Tækni- og verkfræðideild

Verkefni í meistaranámi

Margrét Jóna Gestsdóttir er meistaranemi í rekstrarverkfræði við tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Verkefni hennar, sem styrkt er af Isavia, 

snýst um að meta breytingar á eftirspurn eftir flugi ef starfsemi innanlandsflugs 

á Reykjavíkurflugvelli væri flutt til Keflavíkurflugvallar. „Hugmyndin er að öðlast 

betri skilning á hegðun fólks við val á ferðamáta, og skoða hvaða þættir hafa 

áhrif á ákvörðunartökuna. Þetta allt hjálpar til við að spá fyrir um breytingar á 

eftirspurn eftir innanlandsflugi á Íslandi.“

Margrét gerði hermunarlíkan þar sem notast er við einingahermun (e. agent 

based simulation). Hermun er aðferðafræði þar sem búið er til líkan sem hermir 

eftir hegðun kerfis eða ferli í ákveðinn tíma. Tilgangur hermunar er að varpa ljósi á 

undirliggjandi kerfi og hvað stjórnar hegðun þess. Einnig er hægt að nota hermun 

til að spá fyrir um með hvaða hætti kerfi muni þróast og bregðast við umhverfi 

sínu. Líkan Margrétar hvílir á aðferð þar sem útkoman byggist á hegðun einstakra 

eininga (e. agents). Þessar einingar geta verið  til dæmis fyrirtæki eða fjöldi ólíkra 

einstaklinga sem mynda kerfi af samverkandi hlutum. Það er að segja, hegðun 

eininganna er útskýrð til hlítar og síðan tengd saman til að mynda kerfið í heild. 

„Í þessu tilfelli eru einingarnar einstaklingar á tilteknu svæði og lykilbreytan 

í líkaninu er tímavirði þeirra. Hver einstaklingur hefur sitt tímavirði og virðið 

er mismunandi eftir tilgangi ferðar, til dæmis hvort hann er að ferðast á eigin 

vegum eða fyrir vinnu. Í ákvörðunarferlinu reikna einstaklingarnir kostnaðinn 

við að fljúga og keyra miðað við tímavirði og velja þann valkost sem er ódýrari. 

Aðrir þættir eins og lengd ferðar, bensínkostnaður, fjöldi farþega í bíl, flugáætlun 

og verð flugmiða eru einnig teknir með í reikninginn við að meta kostnaðinn 

og hvaða ferðamáti hentar einstaklingum best í líkaninu hverju sinni.“ Margrét 

forritaði sjálf hermilíkanið og fyrir áhugasama notaði hún til verksins forrit sem 

heitir FLAME (The Flexible Large-scale Agent-based Modelling Environment) og 

forritunarmálin C og XML.

Hvaða áhrif hefði 
flutningur innanlandsflugs 
frá Reykjavíkurflugvelli til 
Keflavíkur á ákvarðanir 
flugfarþega?

Margrét Jóna Gestsdóttir

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  May 5

Má bjóða þér hland í hárið? 
:http://bit.ly/1JNM3h9
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Atvinnulíf og samfélag

Háskólinn í Reykjavík

Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir - framkvæmdastjóri tengsla við HR

Hlutverk háskóla hefur breyst með breyttu 

samfélagi. Þeir eru ekki lengur handhafar hins 

endanlega sannleika sem er útdeilt til nemenda 

með einræðum ábúðarmikilla lærimeistara, 

heldur þurfa þeir að vera hringiða hugmynda og 

nýsköpunar, vettvangur fyrir skapandi hugsun þar 

sem ný fyrirtæki og tækifæri verða til, samfélaginu 

til  hagsbóta. Þetta endurspeglast í þeirri áherslu 

sem lögð er á að ,,læra af reynslunni” í HR, en 

nemendur læra ekki aðeins með því að lesa bækur 

og sitja fyrirlestra heldur miklu heldur af því að 

beita fræðunum á raunveruleg viðfangsefni við 

raunverulegar aðstæður. 

Háskólinn í Reykjavík hefur frá stofnun starfað náið 

með íslensku atvinnulífi, sem stofnaði hann líka 

upphaflega til að bæta úr skorti á háskólamenntuðum 

einstaklingum með sérsniðna þekkingu og reynslu. 

Kennsla og rannsóknir HR hafa því frá upphafi verið 

í sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag, auk 

þess sem HR leggur áherslu á að halda góðum 

tengslum við útskrifaða nemendur og mæta þörfum 

sérfræðinga og stjórnenda fyrir símenntun.

Eitt meginhlutverk HR er að styðja við framþróun 

samfélagsins og hagvöxt. Þetta gerir háskólinn 

með því að leggja áherslu á nýsköpun í samstarfi 

við fyrirtæki og stofnanir samfélagsins. Samstarfið 

styður hvoru tveggja við nemendur háskólans, 

sem fá mikilvæga reynslu af vinnu raunverulegra 

verkefna, og veitir fyrirtækjum og stofnunum 

aðgang að starfskrafti framtíðarinnar. Nemendurnir 

kynnast starfsemi fyrirtækjanna, leggja þeim lið við 

Samstarf HR og atvinnulífsins er með ýmsum 

hætti en algengast er að gerðir séu stærri 

samstarfssamningar við fyrirtæki og stofnanir. Slíkir 

samningar fela meðal annars í sér að starfsnemar 

úr hinum ýmsu deildum háskólans vinna verkefni í 

samvinnu við fyrirtækin, sem hluta af námskeiðum 

í háskólanum. Þá vinna nemendur gjarnan stærri 

lokaverkefni í samvinnu við fyrirtæki en undir 

handleiðslu leiðbeinenda í HR. Fjölmörg þeirra 

verkefna sem fjallað er um í þessu tímariti eru unnin 

í nánu samstarfi við margs konar fyrirtæki í hinum 

ýmsu geirum íslensks atvinnulífs.

Þá eru dæmi um að fyrirtæki og háskólinn leggist á 

eitt við að efla kennslu og rannsóknir á ákveðnum 

fræðasviðum, með því að fyrirtæki kosti sérstakar 

stöður við deildir. Þannig gerðu CCP og HR til dæmis 

samstarfssamning til fimm ára um að stórefla  

kennslu og rannsóknir í tölvuleikjagerð á Íslandi, en 

CCP kostar stöðu prófessors við tölvunarfræðideild 

HR. Til starfans var ráðinn dr. David Thue, 

sérfræðingur í leikjaþróun og gervigreind. Hann 

vinnur  náið með CADIA, gervigreindarsetri 

innan Háskólans í Reykjavík, sem og íslenskum 

tölvuleikjaiðnaði. David hefur nú þegar leiðbeint 

fjölda nemenda í fyrstu skrefum tölvuleikjagerðar 

Hvers vegna samstarf háskóla 
og atvinnulífs?

Hvernig er samstarfinu háttað?

í sérstöku námskeiði sem kennt er í grunnnámi. 

Afrakstur námskeiðsins er fjöldi nýrra tölvuleikja. 

Með samningnum við CCP skuldbatt HR sig til að 

styðja við alþjóðlega viðurkennt rannsóknarstarf 

í leikjahönnun og styðja um leið við þróun 

tölvuleikjagerðar á Íslandi.

Sex svokölluð „spinout“ fyrirtæki hafa sprottið upp 

úr Háskólanum í Reykjavík. Þetta eru fyrirtæki sem 

hafa verið stofnuð með verulegu framlagi háskólans 

og þar sem háskólinn á eignarhlut, en nokkur þeirra 

hafa orðið til upp úr verkefnum og rannsóknum 

nemenda og kennara við HR. Þetta eru Videntifier 

Technologies, Skema, ReKode Education, FiRe, 3Z 

Pharmaceuticals og Línudans. 

Jafnframt hafa  nemendur stofnað fyrirtæki, t.d. 

í framhaldi af námskeiðinu nýsköpun og stofnun 

fyrirtækja. Könnun sem var gerð árið 2010 meðal 

útskrifaðra nemenda sýndi að rúmlega 16% höfðu 

annaðhvort stofnað fyrirtæki á meðan á námi 

stóð, eftir að því lauk eða bæði. Dæmi um slík 

nýsköpunarfyrirtæki sem stofnuð hafa verið á 

síðustu misserum eru Lumenox Games og Radiant 

Games. Þá sýnir könnun sem var gerð vorið 2015 

á meðal nýútskrifaðra nemenda HR að langflestir 

nemendanna vilja starfa við eigið fyrirtæki, aðspurðir 

um draumavinnustaðinn.

verkefni sem oft eru tímafrek og verða því afgangs í 

amstri dagsins hjá starfsmönnum, og koma gjarnan 

með nýjar og ferskar hugmyndir inn í starfsemina. 

Jafnframt fá nemendur HR þjálfun sem byggir upp 

verðmæta eiginleika á borð við sjálfstæð vinnubrögð, 

aðlögunarhæfni, sveigjanleika og hæfileikann til að 

vinna í hópi. 

Jóhanna Vigdís

Fanny Ósk Mellbin stundar meistaranám í lögfræði 

við Háskólann í Reykjavík. Um þessar mundir er hún 

þó lítið í skólanum þar sem hún er í starfsnámi hjá 

utanríkisráðuneytinu. „Ég aðstoða lögfræðinga á 

laga- og stjórnsýslusviði við það sem þeir fást við 

hverju sinni. Mest hef ég verið að aðstoða við að 

útbúa drög að málsvörnum í samningsbrotamálum 

Íslands fyrir EFTA dómstólnum.  Öllum erindum 

frá ESA (eftirlitsstofnun EFTA) er beint til 

utanríkisráðuneytisins. Utanríkisráðuneytið sér 

síðan um að útbúa drög að málsvörn fyrir hvert og 

eitt mál og sendir svo til yfirferðar til viðkomandi 

ráðuneytis. Það eru nokkur samningsbrotamál 

núna í gangi hjá ráðuneytinu og því er nóg að gera 

á þessu sviði. Fanny segir starfsnám gera fræðin 

áþreifanlegri. „Mér finnst mjög áhugavert að prófa 

að vinna hjá hinu opinbera og fá reynslu af því. Ég 

tel reynsluna vera afar dýrmæta vegna þess að það 

er svo margt sem maður getur einfaldlega ekki lært 

á skólabekk.“ 

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og 

Icelandair hafa átt í farsælu samstarfi undanfarin 

ár. Nemendur hafa stundað rannsóknir og sinnt 

verkefnum á ýmsum sviðum undir leiðsögn Joseph 

Foley, lektors við deildina og Þorgeirs Pálssonar, 

prófessors, og hafa verkefnin verið styrkt af Icelandair. 

Eitt af þessum verkefnum var meistaraverkefni 

Sigurðar Inga Einarssonar síðastliðið vor en hann 

rannsakaði streymi lofts um farþegarými flugvéla. 

„Við þurftum að skilja umhverfið og það hófst með því 

að safna gögnum í flugvélunum í mörgum skrefum,“ 

segir Joseph Foley um verkefnið. „Kannanir meðal 

farþega bentu til þess að þeir tækju helst eftir hitastigi 

í vélunum, það er, að þeim var ef til vill of heitt eða 

kalt. Við einblíndum því á að safna gögnum sem gætu 

nýst til að gera líkan. Þetta líkan er svo hægt að nota 

til að ganga úr skugga um það með einföldum hætti 

hvort loftkæling einnar vélar bregðist við á eðlilegan 

máta samanborið við líkanið og það er líka hægt 

að bera eina vél saman við aðrar. Með líkaninu er í 

framhaldinu hægt að þróa ýmsar hugmyndir að því 

hvernig er hægt að láta farþegunum líða enn betur.“ 

Snorri Jónsson stundar meistaranám í 

reikningshaldi og endurskoðun við viðskiptadeild 

Háskólans í Reykjavík. Í grunnnáminu ætlaði hann 

að sérhæfa sig í markaðsfræði en eftir starfsnám 

hjá endurskoðunarfyrirtækinu Ernst & Young ákvað 

hann að feta aðra braut. „Ég fór í starfsnámið undir 

lok grunnnámsins. Ég var í uppgjörsvinnu og lítils 

háttar endurskoðun, ég lærði á helstu forritin sem 

eru notuð og sinnti framtalsgerð.“ Hann segir að 

reynslan hjá fyrirtækinu hafi opnað augu sín fyrir 

hvað hann langaði að gera í framtíðinni. „Það fór 

svo að ég breytti algjörlega um fókus.“ Snorri segir 

marga hafa ranga mynd af störfum endurskoðenda. 

„Þetta er fjölbreytt vinna, það eru margir 

viðskiptavinir sem eru með mjög mismunandi 

starfsemi. Maður kynnist fólki í þessum fyrirtækjum 

í heimsóknum endurskoðenda, þá sér maður málin 

frá þeirra sjónarhorni. Við þurfum að setja okkur inn 

í rekstur þessara fyrirtækja og skilja ferla sem farið 

er eftir til þess að geta sannreynt að þau virki. Við 

sitjum sem sagt ekki bara fyrir framan Excel-skjalið!“ 

Snorri segist vera kominn á rétta hillu og meðfram 

meistaranáminu starfar hann hjá Ernst & Young. 

„Þetta helst í hendur, námið og vinnan. Mér finnst 

hvoru tveggja mjög skemmtilegt.“

Heiðdís Rut Hreinsdóttir er nemi við 

tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík. Hún er 

í hópi fimm ungra kvenna sem vinna saman að  

lokaverkefni í grunnnámi í tölvunarfræði. Í hópnum 

eru, auk Heiðdísar, þær Hildur Leonardsóttir, 

Ingveldur Dís Heiðarsdóttir, Kristín Laufey 

Hjaltadóttir og Sigríður Hrafnsdóttir. Viðfangsefni 

þeirra er viðbót við vefinn VERU (www.heilsuvera.

is) sem var þróaður innan TM Software og hafa 

þær aðstöðu hjá fyrirtækinu á meðan á vinnu 

við verkefnið stendur. Vefurinn VERA var valinn 

sá besti á Íslensku vefverðlaununum árið 2014 

en þetta er vefsvæði þar sem almenningur getur 

átt í samskiptum við heilbrigðisstarfsmenn og 

nálgast gögn sem skráð eru um viðkomandi 

í heilbrigðiskerfinu. Almenningur getur, eftir 

innskráningu með rafrænum skilríkjum, séð yfirlit 

yfir bólusetningar, ofnæmisupplýsingar, lyfseðla og 

fleira.

„Það sem við erum að gera á vefnum er ný þjónusta 

sem heitir Umhyggja,“ útskýrir Heiðdís. „Þetta er 

verkfæri sem auðveldar fjölskyldum að annast og 

aðstoða þurfandi einstaklinga við daglegt líf. Þar er 

hægt að halda utan um allt það sem þarf að muna og 

sinna hjá sjúklingunum frá degi til dags. Oft eru fleiri 

en einn að sjá um að aðstoða og því þarf að halda 

utan um hver sér um hvað og hvenær, til dæmis, 

hver fylgir viðkomandi til læknis þann daginn, hver 

fer í búðina og hvenær og hvað þarf að kaupa.“ 

Hún segir nýja kerfið skiptast í tvo hluta, einn fyrir 

sjúklinginn og annan fyrir aðstandendur. „Á vefnum 

geta aðstandendurnir skipt með sér verkum og sett 

verkefnin inn í dagatal. Hjá sjúklingnum birtist á 

skjá, uppsettum á heimili hans, það helsta sem er í 

gangi yfir daginn, til dæmis hvort bókaður sé tími hjá 

lækni og hver fylgir honum.“

Heiðdís útskrifast næsta vor með BSc-gráðu í 

tölvunarfræði en hún hefur þegar lokið BSc-gráðu 

í heilbrigðisverkfræði. Hvað skyldi taka við að námi 

loknu? „Það er mikil eftirspurn eftir fólki með þessa 

kunnáttu bæði í verkfræði og forritun þannig að ég 

hef ekki áhyggjur. Ég hlakka bara til að takast á við 

ný verkefni.“

Kemur ríkinu
til varnar

Hitastigið í 
háloftunum

Tók aðra 
stefnu eftir 
starfsnámið

Smíða 
samskiptakerfi 
fyrir einstaklinga 
sem þurfa aðstoð 
í daglegu lífi

Lagadeild

Tækni- og verkfræðideild

Viðskiptadeild

Tölvunarfræðideild

Fanny Ósk Mellbin

Joseph Timothy Foley

Snorri Jónsson

Heiðdís Rut Hreinsdóttir

Reykjavík
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ykist, flutningskostnaður minnkaði og að 

markaðssetningin myndi hitta í mark. Það voru þau 

Egill Sigurðarson, Heiðrún Ingrid Hlíðberg, Helgi 

Már Hrafnkelsson, Jóhanna Edwald og Rebekka Rut 

Gunnarsdóttir sem lögðu fram vinningstillöguna. 

Þau settu m.a. fram áætlun til næstu 10 ára um 

hvernig auka mætti sölu íslenskra þorskhnakka 

í Bandaríkjunum. Liðið heimsótti í framhaldinu 

höfuðstöðvar Samherja á Dalvík þar sem þau 

kynntu verðlaunatillöguna og fóru á stærstu 

sjávarútvegssýningu Bandaríkjanna, Seafood Expo 

North America, í Boston ásamt rektor HR, Ara Kristni 

Jónssyni.

Hnakkaþonið er samstarfsverkefni Samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi og Háskólans í Reykjavík.

„Meðlimir Landsbjargar hafa bjargað mér úr lífshættulegum aðstæðum. Mér 
líður svolítið eins og ég hafi með vinnu minni náð að borga þeim allavega að 

einhverju leyti til baka.” Ásgeir Jónasson er einn þeirra sem þróuðu hugbúnað 
sem samræmir björgunaraðgerðir og auðveldar björgunarstarf.

17 nóv.

11 likes
asgeirjonasson Í lærdómshléum er ekki 
leiðinlegt að hafa fjallahjólaparadís í bak-
garðinum #haskolinnrvk #specialized

asgeirjonasson
Öskjuhlíð

20 júní

51 likes
helenakris Very proud mama today
My son graduating from University of
Reykjavik with BSc in Engineering #hasko...

helenakris
Harpa

18 maí

19 likes
haskolinn Fyrir ári síðan voru þessir 
krakkar að stíga sín fyrstu skref sem
nýkjörnir skemmtanastjórar... #haskol...

haskolinn
Háskólinn í Reykjavík

Nýtt kerfi til að halda 
utan um björgunarstarf

Tölvunarfræðideild

Verkefni í meistaranámi

Hver mínúta getur skipt miklu máli í 

björgunaraðgerðum og því er mikilvægt að þær 

séu skipulagðar í kerfi sem er hraðvirkt og einfalt 

í notkun. Nýr hugbúnaður, Aðgerðagrunnur, sem 

samræmir björgunaraðgerðir er gott dæmi um það 

hvernig nýta má hugvit og forritun til að auðvelda 

björgunarstarf, og jafnvel bjarga mannslífum. 

Það eru ungir tölvunarfræðingar úr Háskólanum í 

Reykjavík sem eiga heiðurinn af þessu nýja kerfi. 

Kerfið er meðal annars í notkun hjá Landsbjörgu 

sem hefur notað það í yfir 3000 aðgerðum á tæpum 

tveimur árum. Nú er það einnig notað daglega af 

Almannavörnum, Landsneti og Rauða krossinum á 

Íslandi. Ásgeir Jónasson er einn þeirra sem þróuðu 

Aðgerðagrunninn.

Til að flýta fyrir aðgerðum 
fer skipulagning leitar- og 
rýmingarsvæða fram innan 
kerfisins og til að veita yfirsýn 
útbýr kerfið skýrslur á kortum 
sem sýna ítarupplýsingar um öll 
hnit aðgerða.

Ásgeir segir reynsluna af gerð hugbúnaðarins afar 

jákvæða. „Í fyrsta lagi eru það algjör forréttindi að fá 

að aðstoða við björgunaraðgerðir á Íslandi, þó það 

sé með óbeinum hætti.  Aðgerðastjórnendur, sem 

aðallega hafa komið inn með beiðnir um virkniþætti, 

eru mjög kröfuharðir, bæði á sjálfa sig og aðra, og 

hlutirnir verða að virka og vera notendavænir þegar 

á reynir. Þetta hefur gert vinnuna mjög spennandi 

og gefandi.“ Hann segir miklar kröfur hafa verið 

gerðar á fámennan hóp. „Við höfum örugglega 

allir lært mun meira á styttri 

tíma en við hefðum 

gert í stærra 

fyrirtæki.“

Það hefur reynst sérstaklega gefandi fyrir Ásgeir 

að búa til Aðgerðagrunninn þar sem hann hefur 

sjálfur þurft á aðstoð björgunarsveita að halda. 

„Meðlimir Landsbjargar hafa bjargað mér úr 

lífshættulegum aðstæðum. Mér líður svolítið eins 

og ég hafi með vinnu minni náð að borga þeim 

allavega að einhverju leyti til baka. Ég hef oft útfært 

nýja virkni í frítímanum, því ég vil gera það sem ég 

get til að borga þeim aðstoðina til baka, þó að þess 

hafi auðvitað aldrei verið krafist.“ Ásgeir segist hafa 

ákveðið á fyrstu önn sinni í HR að bíða með að sækja 

nýliðanámskeið hjá björgunarsveitinni Ársæli, nú 

sé sá draumur aftur kominn á borðið.

Ásgeir útskrifaðist með MSc-gráðu í tölvunarfræði 

frá HR í vor. Í meistaraverkefni sínu fjallaði hann 

um tvær viðbætur í kerfið; annars vegar Viðbragð, 

sem er tól til að hjálpa til dæmis Almannavörnum 

og lögregluembættum að vinna viðbragðsáætlanir 

í samvinnu við aðra viðbragðsaðila. Hin viðbótin 

er notuð til að skipuleggja virkni leitarsvæða innan 

aðgerðagrunnsins. Þar skipuleggur Landsbjörg  

sín leitarsvæði, hópa og verkefni í kringum þau. 

„Verkefnið kom eiginlega til fyrir tilviljun,“ segir 

Ásgeir um tilurð verkefnisins.  „Fyrirtækið SAReye 

var stofnað til að útfæra hugmynd sem snerist 

um að nota blöndu af sjálfstýrðum flygildum, 

myndgreiningu og hóprýni til að flýta fyrir 

leitaraðgerðum á stórum svæðum. Eftir nokkrar 

vikur vorum við beðnir um að vinna áríðandi 

verkefni fyrir Landsbjörg, grunn sem nota mætti 

til að samstilla og skipuleggja vinnu í kringum allar 

aðgerðir, alla daga. Kerfið sem var í notkun var 

orðið gamalt og hægvirkt og það var dýrt og erfitt að 

uppfæra það og endurbæta. Við vorum fengnir í það 

verkefni að skrifa nýtt kerfi frá grunni.“

Lærðu mikið á stuttum tíma Á stefnuskránni að sækja um í 
björgunarsveit

Skrifuðu nýtt kerfi frá grunni

Ásgeir Jónasson

Starfsmenn HR 
verðlaunaðir fyrir 
góðan árangur

Verðlaun HR

Viðburður

Verðlaun Háskólans í Reykjavík eru veitt á hverju ári þeim starfsmönnum sem hafa skarað 
fram úr í þróunarstarfi, rannsóknum, kennslu og þjónustu.

Kennsluverðlaunin í ár hlaut Anna Sigríður Bragadóttir, íslenskukennari við frumgreinadeild. Við val á handhafa 

kennsluverðlauna er meðal annars litið til niðurstöðu kennslumats og fleiri þátta en auk þess senda nemendur 

inn tilnefningar. Sigrún María Ammendrup, skrifstofustjóri tölvunarfræðideildar fékk þjónustuverðlaunin en 

það eru starfsmenn og nemendur sem tilnefna starfsfólk til þeirra verðlauna. Rannsóknarverðlaun HR hlaut dr. 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor við sálfræðisvið viðskiptadeildar og Columbia-háskóla í New York. Inga Dóra 

hefur í samstarfi við aðra fræðimenn stundað rannsóknir á líðan, hegðun og heilsu barna og unglinga í 20 ár. 

Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra afhenti verðlaunin.

Er hægt að gera útflutnings-, sölu- og markaðsáætlun 

fyrir íslenska þorskinn á einum sólarhring? 

Hnakkaþon er keppni þar sem nemendur úr öllum 

deildum HR hafa sólarhring til að leysa verkefni 

sem tengist útflutningi á íslenskum sjávarafurðum. 

Nafnið er dregið af svipuðum keppnum sem nefnast 

hakkaþon þar sem leysa þarf verkefni með forritun. 

Fyrsta Hnakkaþonið var haldið í í lok janúar í ár. 

Keppendur áttu að gera áætlun um að koma 

ferskum þorskhnökkum á markað á austurströnd 

Bandaríkjanna og skapa eftirspurn eftir vörunni. 

Liðin þurftu að sýna fram á að söluverðmæti 

Útflutningsáætlun 
fyrir íslenska 
þorskinn á einum 
sólarhring

Frá vinstri: Illugi Gunnarsson, Sigrún María Ammendrup, Anna Sigríður Bragadóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Ari Kristinn Jónsson.
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Paolo Gargiulo lauk MSc-gráðu í heilbrigðisverkfræði 

frá háskólanum í Napólí, Federico II, árið 

2001. Hann vann að meistaraverkefni sínu á 

rannsóknar- og þróunarsviði Landspítala á 

árunum 1999-2001 og stundaði doktorsnám við 

TU-háskólann í Vín á árunum 2005-2008. Hann 

hefur starfað á Landspítalanum frá árinu 2002 

og við HR frá árinu 2008. Paolo, sem er dósent 

við tækni- og verkfræðideild, er forvígismaður 

nýja taugalífeðlisfræðisetursins. „Þessi 

vegferð hófst með stofnun rannsóknarseturs 

í heilbrigðisverkfræði (Institute of Biomedical 

Engineering, BNE) hér við deildina. Með farsælu 

samstarfi við Landspítalann höfðum við góðan 

samstarfsvettvang fyrir vísindamenn sem rannsaka 

heilastarfsemi. Það myndaðist fljótt öflugur hópur 

vísindamanna á þessu sviði og við drifum í umsókn 

til Rannís um kaup á heilaritanum og fengum styrk.”

Paolo leiðbeinir nemendum í heilbrigðisverkfræði 

við tækni- og verkfræðideild, en það má með 

sanni segja að sú grein verkfræðinnar sé í örum 

vexti. „Almennt séð er ég að reyna að styðja við 

uppbyggingu þessa fræðasviðs hér á landi. Ég hef 

unnið mikið með þrívíddarlíkön sem læknar nota 

til undirbúnings fyrir skurðaðgerðir. Það er gott 

dæmi um hvernig ég vil koma að rannsóknum, 

ég vil að þær nýtist til klínískrar starfsemi.“ Hann 

hefur tvisvar sinnum verið leiðbeinandi nemenda 

sem tilnefndir voru til Nýsköpunarverðlauna 

forseta Íslands, var valinn Ungur vísindamaður 

ársins 2013 á Landspítala. Hann hefur hlotið 

fyrstu verðlaun (MEIbiomedical2015) Bresku 

heilbrigðisverkfræðisamtakanna fyrir framsetningu 

á rannsókn sinni The Integration of Computational 

Medical Modeling and 3D Rapid Prototyping with 

Pre-Surgical Planning. 

Þeir Óskar Kúld Pétursson og Jevgenij Stormur Guls 

eru forsprakkar verkefnisins. „Við höfum tiltölulega 

frjálsar hendur með það hvernig við smíðum bílinn 

en þurfum að sjálfsögðu að uppfylla kröfur um 

Markmið þeirra fyrsta árið er að bíllinn standist 

öryggiskröfur og staðla Formula Student og fái að taka 

þátt í aksturshluta keppninnar sem haldin verður á 

hinni sögufrægu Silverstone-kappakstursbraut á 

Englandi. „Það verður gaman ef það gengur eftir og 

við komumst út á braut,“ segir Óskar að lokum.

„Má ekki klambra saman 
einhvern veginn“

Fyrsta markmið að bíllinn 
standist kröfur

Nemendur á þriðja ári í vél- og orkutæknifræði 

ákváðu síðasta vor að taka þátt í Formúlu Stúdent 

keppninni sem haldin verður sumarið 2016. 

Keppnin er sú elsta sinnar tegundar í Evrópu og er 

haldin á vegum Bresku vélaverkfræðistofnunarinnar 

(Institution of Mechanical Engineers). 

Þeir undirbjuggu þátttökuna með því að skoða 

reglur keppninnar og gera kostnaðar- og tímaáætlun 

jafnframt því að hanna og smíða fyrstu frumgerð að 

grind bílsins.

Stefna á Silverstone 
kappakstursbrautina

öryggi og staðla. Þessu má ekki klambra saman 

einhvern veginn,“ segir Óskar. Aðspurður um 

næsta skref segir hann verkefnin næg framundan. 

„Nú þurfum við að fara í það að finna íhluti, hanna 

fjöðrunarkerfi, bremsukerfi, boddíið og byrja að 

smíða. Þetta er alvöru verkefni og mjög krefjandi. 

Við höfum góða aðstöðu hérna í orkutæknistofunni 

þar sem við getum rennt og fræst mest allt í bílinn 

sjálf.“ 

Óskar Kúld Pétursson og nokkrir af þeim nemendum sem koma til með að smíða bílinn

Að kveikja 
áhuga á 
námi

Tækni- og verkfræðideild

Rannsóknir

Hermundur Sigmundsson er prófessor við 

íþróttafræðisvið Háskólans í Reykjavík og Norska 

tækni- og vísindaháskólann, NTNU. Hann er í 

forsvari fyrir nýja stofnun í kennslufræði sem verið 

er að byggja upp innan HR. Hann segir spennandi 

tíma framundan þar sem í þróun sé nýtt fræðasvið 

á Íslandi með alþjóðlegum áherslum. Í rannsóknum 

innan stofnunarinnar er lögð áhersla á að tengja 

saman taugavísindi og áhrif þeirra á námsgetu, 

líðan ungmenna og menntun. „Það er tengingin 

milli heila, huga, atferlis, umhverfis og menntunar 

sem er svo spennandi,“ útskýrir Hermundur. „Það 

er búið að byggja upp rannsóknir á þessu sviði í 

háskólum eins og Harvard og Cambridge og þetta 

er komið af stað við NTNU.  Í þessum rannsóknum 

reynum við að svara spurningum eins og „hvernig 

þróast maður í gegnum lífið?“ og „hvernig lærir 

maður?“ Þetta snýst allt um tengingar í heilanum, 

hvað gerist í heilanum við þjálfun og æfingu? Það 

er mikilvægt að skilja hvað situr eftir í heilanum sem 

minni eða færni og af hverju það situr eftir. Af hverju 

finnst manni auðvelt að læra sumt en annað ekki og 

hvernig skapar maður áhuga? 

Hvernig geta vísindin bætt menntun barnanna okkar? Nýlega var sett 
á stofn Kennslufræðistofnun Háskólans í Reykjavík þar sem markmiðið er 

að rannsaka samspil þeirra þátta sem hafa áhrif á nám.

Talið berst að niðurstöðum hinnar margfrægu 

PISA-könnunar á námsárangri íslenskra barna og 

unglinga samanborið við önnur lönd. Í stuttu máli 

má segja að Íslendingar hafi fengið áfall þegar 

niðurstöðurnar voru birtar. Til dæmis geta tæp 

30% drengja á aldrinum 14-15 ára ekki lesið nógu 

vel og það sama á við 13% stúlkna. Ísland er í 28.-

29. sæti af 35 löndum OECD í þessum flokki, í 21. 

sæti í stærðfræði og í 29. sæti af 35 í náttúrufræði, 

en það síðastnefnda hefur ekki hlotið mikla 

athygli. „Fræðimenn telja að um 5% fólks sé með 

lífeðlisfræðilegar ástæður fyrir námserfiðleikum eins 

og til dæmis lesblindu. Þegar við erum að tala um að 

30% drengja lesi ekki nógu vel til að skilja texta þá 

er það alltof hátt hlutfall og mjög stórt vandamál.“ 

Nú séu tæp 28% barna í sérkennslu en í Noregi er 

hlutfallið 8%. Hlutfall barna sem fær sérkennslu 

er hærra en á nokkru hinna á Norðurlandanna. 

„Það eru allir á því að tölfræðin sé engan veginn 

Nú þegar eru hafnar rannsóknir innan 

stofnunarinnar á samspili hreyfingar og náms, 

áhrifum félagslegra þátta á heilsu og hegðun 

unglinga og muni á líðan og námsárangri drengja 

og stúlkna. Frá upphafi var lagt upp með að 

kennslufræðisetrið yrði þverfaglegt. Rannsóknirnar 

tengjast flestum akademískum deildum HR, eins og 

sálfræðisviði viðskiptadeildar, heilbrigðisverkfræði 

og íþróttafræðisviði tækni- og verkfræðideildar. 

Starfsumhverfi háskólans fellur vel að slíku samstarfi 

að sögn Hermundar. „Hér er stutt á milli deilda og 

fólk hefur sömu áhugamálin og vilja til að gera góðar 

rannsóknir og skila þeim út í alþjóðasamfélagið. 

Þessi vilji til þverfaglegra rannsókna er mikill styrkur 

að mínu mati.“ Hermundur segir Íslendinga búa að 

mörgum góðum fræðimönnum á sviði menntunar 

og félagsfræði en það megi alltaf bæta í rannsóknir. 

Um er að ræða 256 rása heilarita sem er notaður til 

að skoða bæði eðlilega og óeðlilega rafvirkni í heila. 

Slík tæki eru notuð í sífellt meiri mæli í rannsóknum 

í læknisfræði, taugavísindum, heilbrigðisverkfræði 

og sálfræði. Heilaritinn mælir rafvirkni í öllum 

heilanum í einu með 256 rafskautum og gefur mun 

nákvæmari upplausn en áður hefur verið hægt að 

fá. Til samanburðar eru 16 til 64 rafskaut í þeim 

heilaritum sem notuð eru á sjúkrahúsum í dag. 

„Það er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið að 

hafa þekkingu á því hvernig börnin okkar læra, 

hvernig þeim gengur og hvernig þeim líður. Það að 

nota viðurkenndar rannsóknir sem útgangspunkt 

fyrir kennslu er gífurlega mikilvægt eins og til 

dæmis í lestrarkennslu byrjenda. Það væri öllum 

til gagns ef skólar á Íslandi myndu nota óháðar, 

viðurkenndar rannsóknir sem grundvöll fyrir 

sína vinnu. Það er óskandi að með niðurstöðu 

rannsókna og áframhaldandi rannsóknastarfi innan 

kennslufræðistofnunarinnar verði hægt að nýta 

framlag háskólasamfélagsins í skólastarfi hér á 

landi. Ég tel þetta vera eitthvað sem við verðum öll 

að takast á við á næstu árum og til að geta gert það 

vel verðum við að hafa alþjóðlega viðurkenndar, 

ritrýndar rannsóknir.“

28% barna í sérkennslu en 8%
í Noregi

Þverfagleg nálgun er lykilatriði

Nýi heilaritinn

Mikilvægt að nota 
viðurkenndar rannsóknir sem 
grundvöll

ásættanleg. Við þurfum að komast að því hvar 

vandinn liggur. Við þurfum að hjálpa þessum 25-

30% nemenda sem samkvæmt könnunum fær ekki 

næga aðstoð heima við. Við þurfum að hjálpa þeim 

eins og hægt er í skólanum. Við erum ekki að fá nóg 

út úr almennu kennslunni og tímanum sem notaður 

er yfir skóladaginn. Spurningin er þá, er hægt að 

leggja meiri áherslu á grunnfærni fyrstu árin þannig 

að allir fái kennslu við hæfi?“ Hermundur segir það 

liggja ljóst fyrir að sníða þurfi nám í grunnfærni eins 

og lestri og stærðfræði á yngstu skólastigunum að 

hverjum og einum nemanda. „Við þurfum að mæta 

Óla eða Möggu þar sem þau eru.  Nú eru allir, í 

mörgum tilvikum allavega, ekki að fá áskoranir við 

hæfi og það gengur ekki. Með því að bæta þig í 

einhverju, þegar þú finnur að þú ert betri í einhverju 

í dag en þú varst í gær, þá færðu áhuga. Ef Óli og 

Magga fá réttu aðstoðina og námsgögnin finna þau 

að þau geta bætt sig og fá meiri áhuga. Þau fá ekki 

áhuga ef þeim finnst þau vera sífellt á eftir hinum 

börnunum.“

Breytingar á uppbyggingu skóladagsins:
Hver eru áhrif daglegrar hreyfingar á nám í 

undirstöðuatriðum í lestri og stærðfræði í 1. -3. 

bekk?

Lifecourse:
Rannsókn sem miðar að því að bæta skilning á 

líffræðilegum, félagslegum og umhverfislegum 

þáttum sem hafa áhrif á heilsu og hegðun unglinga 

og fram á  fullorðinsár.

Árangur í námi og íþróttum:
Hvaða félagslegu þættir eru tengdir góðum árangri 

í bæði námi og íþróttum?  

Líðan, námsárangur og munur á kynjum:
Rannsókn á þróun námsárangurs og líðan stúlkna 

og drengja í íslenskum grunnskólum með áherslu á 

5.-7. bekk. Einnig er til rannsóknar kynjamunur og 

velferð í opinberum og einkareknum leikskólum og 

grunnskólum í samstarfi við Hjallastefnuna.

Rannsóknir innan kennslufræðistofnunarinnar

Hermundur Sigmundsson

Paolo Gargiulo

Heilariti sem les hugsanir
-gjörbylting á aðstöðu til rannsókna í taugavísindum

Tækni- og verkfræðideild

Rannsóknir

Íslenska taugalífeðlisfræðisetrið var stofnað um 

miðjan september í Háskólanum í Reykjavík. Að 

stofnun rannsóknarsetursins standa vísindamenn 

við Háskólann í Reykjavík, Landspítala – 

háskólasjúkrahús, Össur, Íslenska erfðagreiningu, 

Háskóla Íslands og Hjartavernd.

Við opnun setursins var jafnframt tekinn í notkun 

nýr heilariti til rannsókna á starfsemi heilans 

og taugakerfisins sem keyptur var með styrk úr 

Innviðasjóði Rannís. Með tilkomu nýja heilaritans 

mun aðstaða til rannsókna á rafvirkni heilans hér á 

landi verða sambærileg við það besta sem gerist við 

erlenda háskóla. Slíkar rannsóknir nýtast víða, bæði 

í hagnýtum rannsóknum og í grunnrannsóknum. 

Háskólinn í Reykjavík hyggst í kjölfarið efla til muna 

rannsóknir í taugavísindum, hugfræði (e. cognitive 

science) og heilbrigðisverkfræði. Heilaritinn opnar 

jafnframt nýja möguleika í kennslu og rannsóknum 

á sviði klínískrar sálfræði, verkfræði og íþróttafræði. 

Aðilar taugalífeðlisfræðisetursins munu nota tækið 

hver á sínu sérsviði. Nú þegar liggja fyrir áætlanir 

um  rannsóknir á taugastarfsemi í heilanum í 

verkefnum tengdum máltækni, kortlagningu minnis, 

breytingum á heilastarfsemi aldraðra, bílveiki, 

svörun heilans við endurhæfingu eftir mænuskaða 

og svörun í heila við fælni og máltöku.
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„Ef fleiri en ein kona var komin í valdastöðu innan sveitarfélags mátti 
skilja á umfjöllun að konur væru komnar í meirihluta á því tiltekna sviði 

þjóðfélagsins eða í sínu nærumhverfi.“

Eru konur að
taka völdin?

Viðskiptadeild

Rannsóknir

Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði við viðskiptadeild 

Háskólans í Reykjavík, stóð að viðamikilli kortlagningu 

á stöðu karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði 

síðasta vetur ásamt Steinunni Rögnvaldsdóttur, 

kynjafræðingi. Í maí síðastliðnum voru niðurstöður 

rannsóknarinnar birtar í skýrslunni Staða kvenna 

og karla á íslenskum vinnumarkaði – staðreyndir 

og staða þekkingar. Skýrslan er unnin í samvinnu 

við EDDU – öndvegissetur að beiðni aðgerðahóps 

stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins til 

þess að vinna að launajafnrétti kynjanna.

Katrín og Steinunn söfnuðu saman fyrirliggjandi 

upplýsingum úr rannsóknum sem gerðar hafa verið 

um jafnrétti á vinnumarkaði á Íslandi, auk þess sem 

þær kölluðu eftir nýjum gögnum sem ekki hefur 

verið unnið úr áður. Þá er í skýrslunni bent á hvar 

skortir rannsóknir á stöðu kynjanna á vinnumarkaði. 

Skýrsluna má lesa á vef velferðarráðuneytisins: 

velferdarraduneyti.is/rit-og-skyrslur-vel/nr/35161. 

Við fengum Katrínu til að segja okkur frá helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar.

Kvennaveldið 
Strandabyggð

- visir.is

Kvennaveldi á 
Suðurlandi

- stokkseyri.is

Konur taka völdin 
á Hvolsvelli og

í sveitunum
í kring

- dfs.is

Konur voru fyrsti og annar stýrimaður
í einni ferð.

21,6% framkvæmdastjóra allra
íslenskra fyrirtækja 

15,7% framkvæmdastjóra í
fyrirtækjum með 50-99 starfsmenn

8,1% framkvæmdastjórna í fyrirtækjum
með 250 starfsmenn eða fleiri

25,5% stjórnarmanna
íslenskra fyrirtækja 

Konur taka völdin 
á Herjólfi

- visir.is

Tvær ungar konur sáu um einn vikulegan 
útvarpsþátt. 

Feministar taka 
yfir X-ið

- visir.is

Kona bar sigur úr býtum í skeifukeppni á 
Hvanneyri.

Kvennaveldi á 
Hvanneyri

- mbl.is

Búa við konu ríki
- mbl.is

Konur taka yfir 
Ísafjarðarbæ

- bb.is

Dæmi um fyrirsagnir fjölmiðla þar sem lýst er valdatöku kvenna:

Skv. niðurstöðum eru konur (árið 2014):

Kvennaveldi í 
Borgarbyggð

- visir.is

Í skýrslunni er komið víða við og er meðal 

annars fjallað um kyn, völd og áhrif á íslenskum 

vinnumarkaði. „Meðal 300 stærstu fyrirtækja á 

Íslandi eru 34% fjármálastjóra konur. Þá eru konur 

25,5% stjórnarmanna fyrirtækja sem skráð eru í 

hlutafélagaskrá 2014. Ef við lítum til stéttarfélaga, 

þá eru fáar konur í stjórnum þeirra. Til dæmis sátu 

vorið 2015 fjórar konur í miðstjórn ASÍ á móti 11 

körlum. Aftur á móti eru konur í meirihluta í stjórn 

VR, eða níu konur á móti sex körlum. Samkvæmt 

lögum eiga stjórnir, nefndir og ráð á vegum ríkis og 

sveitarfélaga sem og stjórnir opinberra hlutafélaga 

og fyrirtækja að vera skipuð konum og körlum 

til jafns og hlutfall hvers kyns má ekki vera minna 

en 40%. Þegar litið er til nefnda, ráða og stjórna á 

vegum ráðuneytanna árið 2013 er hlutur kvenna 

44% og karla 56%. En þótt heildartölurnar stemmi 

við ákvæði laganna, eru það einungis 65% nefnda 

sem uppfylla skilyrðin um jöfn kynhlutföll.“ Á sama 

tíma hafa rannsóknir sýnt að konur hafi ekki síðri 

áhuga á stjórnunarstörfum en karlar. Hún segir 

rannsóknir hafa sýnt aftur og aftur að fólki líki betur 

við karla í áhrifastöðum en konur. Í rannsóknum séu 

konur taldar verri stjórnendur en karlar, jafnvel þótt 

eini munurinn sé nafnið.

Þegar kemur að frumkvöðlastarfsemi er afar 

langt frá því að kynjahlutföll séu jöfn. Árið 2009 

stunduðu um 15% karla frumkvöðlastarfsemi 

á móti 8% kvenna. Konur voru 11% þeirra sem 

stofnuðu fyrirtæki á árinu 2009. En meðal þeirra 

sem stofnuðu fyrirtæki í tæknigeiranum voru konur 

einungis um 5-6%. „Þetta þýðir ekki að konur hafi 

ekki áhuga á því að stofna fyrirtæki, en ekki hefur 

mælst marktækur munur á áhuga ungra kvenna 

og karla á að stofna fyrirtæki. Hins vegar eru ýmis 

merki þess að erfiðara sé fyrir konur að fjármagna 

fyrirtæki en karla. Algengara er að konum sé neitað 

um styrki en körlum til stofnunar fyrirtækja og 

karlar fá hærri styrki en konur,“ segir Katrín. Konur 

í fyrirtækjarekstri upplifa gjarnan að þær séu settar 

til hliðar í viðskiptum við ýmsar stofnanir. Þannig 

hafi þær t.d. fengið reikninga vegna fyrirtækis þeirra 

stílaða á karlkyns maka þrátt fyrir að þær væru 

skráðir eigendur fyrirtækjanna. „Svo hafa nokkrar 

konur fengið spurningu í bankanum á borð við 

„hver er maðurinn þinn?“

Við rannsóknina tóku þær Katrín og Steinunn eftir 

ákveðinni orðræðu og orðavali í fjölmiðlum þegar 

sagt var frá því að konur störfuðu í sveitarstjórnum 

eða létu til sín taka með öðrum hætti. „Það sem 

sló okkur er að orðavalið sem notað er í þessum 

fréttum er ekki í neinu samræmi við niðurstöður 

úr okkar rannsókn. Ef fleiri en ein kona var komin 

í valdastöðu innan sveitarfélags mátti skilja á 

umfjöllun að konur væru komnar í meirihluta á því 

tiltekna sviði þjóðfélagsins eða í sínu nærumhverfi.“ 

Þessi athugun varð því að nokkurs konar hliðarafurð 

í viðamikilli skýrslu Katrínar og Steinunnar. 

„Orðræðan er vald og hún mótar hugmyndir okkar. 

Í þessu tilviki gekk orðræðan út á að jafnrétti væri 

náð, og gott betur, en það stenst einfaldlega ekki 

nánari skoðun.“ Í þessu samhengi ber að athuga að 

í félögum fjölmiðlafólks hallar mjög á konur, þótt 

kynhlutföllin hafi jafnast örlítið frá 2000 til 2014. 

Þannig eru níu af hverjum tíu blaðaljósmyndurum 

karlar. Um 60% blaða- og fréttamanna eru karlar. Á 

tímabilinu frá 1. febrúar 2009 til 30. ágúst voru 70% 

viðmælanda í þáttum og fréttum karlar, en aðeins 

30% konur. Í spjallþáttum var þetta hlutfall aðeins 

jafnara þar sem tvöfalt fleiri karlar en konur voru 

viðmælendur.

„Niðurstöður okkur leiddu í ljós að fólk leitar ekki 

réttar síns vegna launamismunar, feður taka styttra 

fæðingarorlof, verkaskipting á heimilum virðist 

enn vera ójöfn og lagasetningu þarf til að breyta 

kynjahlutföllum í stjórnum fyrirtækja. Við þetta 

má bæta að kynbundinn launamunur er til staðar 

samkvæmt öllum rannsóknum og könnunum,“ segir 

Katrín. Enn sé það svo að konur séu líklegri til að 

vinna hlutastörf (kk 12,5% - kvk 32%) og þær eyða 

fleiri klukkustundum í heimilisvinnu en karlar (kvk 

14 tímar – kk 9 tímar).  „Það sem kom mér mest á 

óvart við gerð rannsóknarinnar er hversu lítið við í 

raun vitum. Það liggur fyrir mikið af rannsóknum á 

einstökum sviðum, eins og varðandi fæðingarorlof 

karla, en á móti vitum við mjög lítið um hvernig 

foreldrar brúa bilið frá lokum fæðingarorlofs til 

leikskóla. Þá er auðvitað stóra verkefnið að útrýma 

kynbundnum launamun,“ segir hún að lokum. 

„Það er okkar von að í náinni framtíð muni það 

ekki vera fréttaefni að tvær eða fleiri konur sinni 

stjórnunarstöðum í sveitarfélögum!“

Þetta orðaval er einkennilegt sé litið til gagna 

um konur í stjórnunarstöðum hjá ríkinu og 

sveitarfélögum. Samkvæmt Hagstofu Íslands 

voru konur 44% kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa 

2014 og 36% forstöðumanna ríkisstofnana 2015. 

Konur hafa aldrei verið meirihluti kjörinna fulltrúa, 

framkvæmdastjóra eða forstöðumanna. Það er því 

langt frá því að þær hafi tekið völdin á opinberum 

vettvangi. Til að sýna muninn á framsetningu frétta 

af mannabreytingum í opinberum störfum tóku 

þær dæmi af frétt á vefmiðli þar sem sagt er frá 

því að þrír nýir karlkyns aðstoðaryfirlögregluþjónar 

hafi hafið störf. „Þá var ekki rætt um að karlar 

væru að taka yfir. Vissulega hefur verið bent á 

ójöfn kynjahlutföll innan lögreglunnar en hér var 

ekki sama orðanotkun. Orðræðan kemur þeim 

skilaboðum á framfæri að konur séu að taka völdin 

– ekki að karlar hafi völdin.“
Kyn, völd og áhrif

„Hver er maðurinn þinn?“

Vald orðræðunnar

Konur líklegri til að vinna 
hlutastörf

Konur hafa ekki náð völdum

Katrín Ólafsdóttir
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Hv

Það er ekki langt síðan íslenskt viðskiptalíf fór 

að gefa gaum að stjórnarháttum, enda var orðið 

stjórnarhættir svo til óþekkt fyrir um 10 árum síðan.  

Stjórnarhættir fjalla um hlutverk, störf og verksvið 

hlutafélagsstjórna.

Að stunda góða stjórnarhætti þýðir einfaldlega að 

vel sé hugað að því hvernig stjórnir fyrirtækja geta 

hjálpað fyrirtækjum að ná árangri og að þær tryggi 

að stjórnendur axli þá ábyrgð sem á þá er lögð.

Viðskiptadeild

Þóranna Jónsdóttir
Forseti viðskiptadeildar

,,Ávinningur góðra stjórnarhátta snýst ekki einungis um ávinning fyrirtækja, 
hagsmunir samfélagsins geta einnig verið talsverðir.”

Í nýjustu útgáfu leiðbeininganna er að finna ný tilmæli 

um skipan tilnefningarnefndar.  Tilnefningarnefndin 

skal valin á aðalfundi, og starfar þannig í umboði 

hluthafa. Nefndin hefur það hlutverk að tilnefna 

einstaklinga til stjórnarsetu og gæta þess að þeir 

sem tilnefndir eru búi yfir nægilegri þekkingu og 

reynslu til þess að rækja hlutverk sitt. Með því að 

líta á samsetningu stjórnar í heild má auka líkur 

á því að nægileg breidd verði í stjórninni og hún 

geti tekist á við fjölbreytt viðfangsefni.  Venjan 

fram að þessu hefur verið sú að hluthafar tilnefni 

stjórnarkandídata hvern í sínu lagi sem skapar 

ákveðna hættu á einsleitni.

Að stunda góða stjórnarhætti snýst í sjálfu sér ekki um 

að uppfylla ákveðin skilyrði eða viðmið. Viðmiðunum 

er ætlað að hvetja til bættra vinnubragða og aukins 

gagnsæis, þeim er ætlað að vera leiðbeinandi og til 

aðstoðar. Góðir stjórnarhættir snúast um hugarfar 

og verklag;  að tryggja að þeir sem stjórnir skipa 

séu hæfir til starfans, geri sér grein fyrir til hvers af 

þeim er ætlast og hvar ábyrgð þeirra liggur og að 

tryggja að verklag sé með þeim hætti að stjórnin geti 

fullvissað sig um að stjórnendur sinni hlutverki sínu 

eins og best verði á kosið.  Ganga þarf úr skugga um 

að raunveruleg verðmætasköpun eigi sér stað innan 

fyrirtækisins, hugað sé að langtímauppbyggingu og 

að ekki sé tekin óhófleg áhætta sem gæti stefnt 

fyrirtækinu sjálfu eða hagsmunum annarra, s.s. 

starfsmanna, lánadrottna eða skattgreiðenda, 

í voða.  Aðgerðarleysi og óvönduð vinnubrögð 

stjórna eru dæmi um óskilvirka stjórnarhætti  sem 

geta, eins og fjölmörg dæmi sýna, haft alvarlegar 

afleiðingar.  Ávinningur góðra stjórnarhátta snýst 

því ekki einungis um ávinning fyrirtækja, hagsmunir 

samfélagsins geta einnig verið talsverðir.

Að vanda til samsetningar og verklags stjórna 

fyrirtækja getur reynst mikils virði.  Ef stjórnir og 

stjórnarmenn rækja hlutverk sitt af kostgæfni má 

bæta gæði ákvarðanatöku innan fyrirtækja sem 

aftur skilar þeim betri árangri.  Ávinningur góðra 

stjórnarhátta eru árangursríkari fyrirtæki og öflugra, 

trúverðugara  og ekki síst ábyrgara viðskiptalíf.  

Aukin áhersla er einnig lögð á að skýra samskipti milli 

stjórnarmanna og hluthafa.   Þó svo að stjórnarmenn 

séu kosnir af tilteknum hluthöfum er mikilvægt að 

hafa hugfast að stjórn og stjórnarmenn eiga ávallt að 

gæta hagsmuna allra hluthafa, ekki einungis þeirra 

sem studdu þá til stjórnarsetu.  Að sama skapi er 

mikilvægt að tryggja að upplýsingagjöf frá stjórn eða 

stjórnarmönnum nái ávallt til allra hlutahafa og að 

ekki skapist misræmi í upplýsingagjöf til einstakra 

hluthafa eða hluthafahópa. Þá er mikilvægt að hafa 

í huga að stórir fjárfestar (t.d. lífeyrissjóðir) eru 

gjarnan hluthafar í fleiri en einu fyrirtæki í sama 

geira.  Meðal annars af þessum ástæðum er engan 

veginn tilhlýðilegt að stjórnarmenn beri málefni 

félagsins undir einstaka hluthafa  eða láti þeim í 

té upplýsingar sem ekki eru aðgengilegar öðrum 

hluthöfum.  Vettvangurinn til upplýsingagjafar og 

umræðu við hluthafa er á hluthafafundum. 

Samsetning stjórna skiptir máli Snýst um hugarfar 

Ábyrgara viðskiptalíf

Aðgát í samskiptum við hluthafa

Hvetja til aukins gagnsæis

Hvers virði 
eru góðir
stjórnar-

hættir?

Mynd:
Styrmir Kári

Í vor kom út 5. útgáfa Leiðbeininga um góða 

stjórnarhætti, sem gefnar eru út af Viðskiptaráði 

Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtökum 

atvinnulífsins.  Áhugi fyrirtækja á leiðbeiningunum 

hefur sífellt farið vaxandi og í dag leggja flest 

fyrirtæki sig fram um að fylgja leiðbeiningunum af 

fremsta megni.  Það er mikilvægt að hafa í huga 

að leiðbeiningarnar eru tilmæli, ekki kröfur, og 

grundvallast á „fylgið eða skýrið“ reglunni. Í því felst 

að stjórnendum fyrirtækja er veitt svigrúm til að 

víkja frá einstökum atriðum í leiðbeiningunum, en 

í þeim tilfellum ber ávallt að skýra  ástæður frávika.  

Skýringar þarf að setja fram í stjórnarháttayfirlýsingu 

sem er hluti af ársskýrslu félagsins og er ætlað að 

gera grein fyrir störfum og verklagi stjórnar á liðnu 

starfsári.    Tilgangur leiðbeininganna er að stórum 

hluta sá að hvetja til aukins gagnsæis um stjórnun 

félagsins og gera fjárfestum, eftirlitsaðilum og 

öðrum hagsmunaaðilum þannig auðveldara að 

glöggva sig á aðstæðum. 

Kauphöllin
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Mikil framför í innra 
eftirliti íslenskra 
fyrirtækja eftir hrun

Viðskiptadeild

Rannsóknir

Páll Ríkharðsson, dósent og forstöðumaður 

meistaranáms í reikningshaldi og fjármálum við 

viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík, og Catherine 

E. Batt, doktorsnemi við deildina, hafa undanfarin 

misseri rannsakað innra eftirlit í íslenskum 

fyrirtækjum. Könnun var lögð fyrir stjórnendur í 300 

stærstu fyrirtækjunum á Íslandi rétt fyrir hrun árið 

2008. Aftur var spurt sömu spurninga árið 2014, 

eða sex árum síðar. Stjórnendur voru m.a. spurðir 

að því hvort farið hefði fram formlegt áhættumat 

innan fyrirtækisins, hvort áhugi væri á innra 

eftirliti, um stöðu áhættustjórnunar í starfseminni, 

eftirlitsaðgerðir og verkferla. 

„Árið 2008 voru íslenskir stjórnendur nær 

undantekningarlaust jákvæðir gagnvart innra 

eftirliti,“ segir Páll. „Yfir 90% stjórnenda í fyrirtækjum 

taldi að innra eftirlit væri mikilvægt, en þó var 

yfirleitt ekki búið að þróa það innan fyrirtækjanna. 

Ástæðan fyrir þessum muni á viðhorfi og efndum er 

okkur ekki ljós, en ef til vill má segja að fyrirtækin 

hafi verið í örum vexti, allt hafi gengið vel og fólki 

hafi einfaldlega ekki þótt þörf á að gefa innra eftirliti 

mikinn gaum.“

Fulltrúar viðskiptadeildar HR veittu viðtöku 

viðurkenningu frá Sameinuðu þjóðunum í New 

York í júní síðastliðinum. Hana hlaut deildin fyrir 

fyrstu framgangsskýrslu sína í tengslum við PRME-

verkefni Sameinuðu þjóðanna sem varðar menntun 

ábyrgra stjórnenda (e. Principles for Responsible 

Management Education). 

Viðskiptadeild hóf þátttöku í PRME árið 2012 og 

skuldbatt sig til að leggja áherslu á ábyrga stjórnun, 

Upplýsingatækni gegnir sífellt stærra hlutverki 

í viðskiptum. Tæknin nýtist meðal annars til að 

greina gögn sem safnast í tölvukerfum verslana, 

veitingastaða og hótela. Þessi gögn er hægt að nota 

til að marka stefnu í starfseminni til framtíðar. 

Háskólinn í Reykjavík og LS Retail, sem þróar 

hugbúnað fyrir þjónustu- og smásölufyrirtæki, 

gerðu með sér samning í maí síðastliðnum um 

rannsóknir og menntun á sviði upplýsingatækni og 

að mennta nemendur í samfélagsábyrgð og stuðla 

að ábyrgum viðskiptaháttum. Alls koma 600 

háskólar frá 80 löndum að PRME-samtökunum.

Alls fengu sjö háskólar viðurkenningu fyrir 

framúrskarandi skýrslugerð. Þrír norrænir háskólar 

voru meðal þeirra sjö sem fengu viðurkenningu, auk 

HR voru það Viðskiptaháskólinn í Kaupmannahöfn 

og Hanken háskólinn í Helsinki. 

viðskipta. Samkvæmt samningnum verður meðal 

annars stofnaður rannsóknasjóður sem mun 

veita fé til rannsókna og verkefna starfsmanna og 

nemenda HR á þessu sviði. Markmiðið er að kynna 

fyrir nemendum HR nýtingu fræðanna við þróun 

hugbúnaðar fyrir rekstur. 

Við undirritun samningsins í maí sagði Ari Kristinn 

Jónsson, rektor HR, eftirspurn aukast stöðugt 

eftir sérfræðingum sem hafi skilning á bæði 

Það má segja að höggið árið 2008 hafi vakið fólk 

af værum blundi. Árið 2014 var marktækur munur 

á stöðu innra eftirlits í fyrirtækjunum, miðað við 

ástandið fyrir hrun. „Aftur þótti yfirgnæfandi 

meirihluta stjórnenda eftirlitið mikilvægt en nú 

var aftur á móti búið að gera meira – framkvæma 

áhættugreiningar, skrá verkferla, aðlaga 

eftirlitsaðgerðir og setja markmið fyrir innra eftirlit. 

Þetta eru afar jákvæðar niðurstöður og við höfum 

greinilega náð meiri þroska í stjórnun. Fyrir árið 

2008 var þetta mjög vanþróað,“ segir Páll. 

Catherine segir fólk oft misskilja hvað felist í innra 

eftirliti. „Þetta er ein hlið stjórnunar, rétt eins og 

stefnumótun, markmiðasetning og innleiðing. Í 

þessu felst áhættumat, samþykktarferli, eftirfylgni 

með lögum og reglum, stjórnunarreikningsskil og 

fleira sem hjálpar stjórnendum að taka upplýstar 

ákvarðanir sem byggðar eru á gögnum.“ 

Þau Páll og Catherine telja augljóst að íslenskir 

stjórnendur hafi lært af hruninu. Þau segja að enn 

megi þó leggja meiri áherslu á vandað innra eftirlit í 

íslensku viðskiptalífi og menntun viðskiptafræðinga. 

Þess má geta að í HR var í fyrra komið á fót 

námskeiði í innra eftirliti og samtíma endurskoðun 

á meistarastigi fyrir nemendur í reikningshaldi og 

endurskoðun.

Mjög jákvæðar niðurstöður

Hjálpar stjórnendum að taka
upplýstar ákvarðanir 

Rannsóknir Páls og Catherine 
eru hluti verkefnis sem ber heitið 
ICEMAC og var styrkt af RANNÍS 
árin 2008 og 2014. Fyrir utan 
breytingar í innra eftirliti hefur 
verkefnið leitt ýmislegt forvitnilegt 
í ljós í fjármálastjórnun íslenskra 
fyrirtækja eins og t.d. að aðferðir við 
áætlanagerð hafa ekki breyst mikið 
eftir hrun. Nú séu þó vísbendingar  
um að íslenskir stjórnendur séu 
farnir að breyta áætlanagerð í 
samræmi við „Beyond Budgeting“ 
aðferðafræðina en Páll og Catherine 
eru að rannsaka þessa þróun nánar 
í doktorsverkefni Catherine. 

Einnig kom í ljós að þekkingu 
íslenskra stjórnenda á alþjóðlegum 
stöðlum um innra eftirlit eins og 
COSO og Cobit er mjög ábótavant. 

Það er jafnframt áhugavert að á 
Íslandi er óvenjulega mikið um 
að fjármálastjórar fyrirtækja 
séu konur. Hér eru konur 36% 
fjármálastjóra fyrirtækja, á meðan 
hlutföllin eru mun lægri t.d. á 
hinum Norðurlöndunum. 

Er til staðar formlegt áhættumat 
þar sem skilgreind eru atvik 
sem gætu komið í veg fyrir að 
fyrirtækið nái mikilvægum 
markmiðum sínum?

2014

2008

Já

Já

Nei

NeiÞróun á innra eftirliti

59%

26%

41%

74%

Er innra eftirlit mikilvægur eða lítilvægur þáttur í daglegri
stjórnun fyrirtækisins? 90% 92%

Er til staðar skjalfest lýsing á innra eftirliti í fyrirtækinu? 64% 36%

Hefur innra eftirlit í fyrirtækinu einhvern tímann verið sérstaklega
yfirfarið og samþykkt af stjórn þess? 55% 41%

Er til staðar formlegt áhættumat þar sem skilgreind eru atvik sem gætu 
komið í veg fyrir að fyrirtækið nái mikilvægum markmiðum sínum? 51% 20%

Er fyrirkomulag innra eftirlits endurmetið með reglulegu millibili til
þess að tryggja að eftirlitsaðgerðir hafi verið aðlagaðar nýjungum

eða breytingum í starfseminni?
63% 36%

Sameinuðu þjóðirnar veita
viðskiptadeild HR viðurkenningu

Efla rannsóknir í upplýsingatækni
og viðskiptafræði

upplýsingatækni og viðskiptum. „Þetta samstarf 

við LS Retail er liður í því hvernig HR er að bregðast 

við þessari þróun. Við erum því mjög ánægð með 

að fá svona leiðandi fyrirtæki á alþjóðlegum 

samkeppnismarkaði til liðs við okkur.“
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Bjarki Þór Grönfeldt
BSc í sálfræði

Guðmundur Magnússon 
BA í lögfræði

Eyþór Lárusson
BA í lögfræði

Tinna Rós Rudolfsdóttir
BSc í sálfræði

María Ósk Sverrisdóttir
BSc í sálfræði

Hallgrímur Jónas Jensson
BSc í tölvunarfræði 

„Að læra að lesa hugsanir.“ „Að fara út fyrir þægindarammann.“ „Allt.“ „Te og kaffi og bókasafnið.“ „Gangurinn að bókasafninu með stóru 
gluggunum og útsýni að Perlunni og 
Hallgrímskirkju.“

„Lesborð 3A á 3. hæð í Sólinni.“

Hvað er skemmtilegast við námið? Hver er uppáhalds staðurinn þinn í HR?

Rannsóknarmiðstöð
í frumkvöðlafræðum

Viðskiptadeild

Rannsóknir

Við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er starfrækt rannsóknarmiðstöð í nýsköpun og frumkvöðlafræðum,  

RU Centre for Research on Innovation and Entrepreneurship (CRIE). Marina Candi, dósent við viðskiptadeild 

Háskólans í Reykjavík, er forstöðumaður rannsóknarmiðstöðvarinnar. 

„Við skoðum stofnun nýrra fyrirtækja, vöxt þeirra og frammistöðu. Síðastliðin 11 ár höfum við lagt viðamikla 

könnun fyrir stjórnendur nýsköpunarfyrirtækja og okkur hefur tekist að fylgjast með um 200 nýjum íslenskum 

fyrirtækjum. Við höfum samband við sömu fyrirtækin ár eftir ár og það hafa skapast mikil verðmæti með 

þessum gagnagrunni sem er notaður í fjölbreyttar rannsóknir á sviði nýsköpunar og frumkvöðlafræða.“

Það er ekki algengt úti í hinum stóra heimi að ná svona góðri endurtekinni svörun við spurningakönnun. „Við 

erum með um 85% svarhlutfall. Þegar ég segi erlendum fræðimönnum frá þessum könnunum eru þeir afar 

hissa. Ég held að þetta sé íslenskum stjórnendum að þakka, þeir eru alltaf til í þetta. Og þetta er ekki stutt 

könnun!“

Meðal þeirra rannsóknarverkefna sem hafa verið unnin innan CRIE eru:

Marina Candi

Reinvent verkefnið er stærsta verkefnið sem CRIE 

hefur tekist á við. Þetta er fjögurra ára verkefni 

sem lýkur í lok 2016 og er styrkt af FP7-áætlun 

Evrópusambandsins. Verkefnið gengur út á 

það að rannsaka nýsköpun í viðskiptalíkönum 

fyrirtækja í skapandi iðngreinum. Miklar vonir eru 

bundnar við skapandi iðngreinar, t.d. í Evrópu, en 

það er lítil þekking á því hvernig þau geta nýtt sér 

möguleika nýsköpunar í viðskiptalíkönum. Reinvent 

verkefnið byggir bæði á ítarlegum eigindlegum 

rannsóknum á fyrirtækjum í skapandi iðngreinum 

sem fara þannig fram að fræðimenn eyða tíma 

inni í fyrirtækjunum og á stórri spurningakönnun 

sem lögð er fyrir stjórnendur fyrirtækja í nokkrum 

Evrópulöndum. Hér kemur umfangsmikil reynsla 

CRIE af spurningakönnunum svo sannarlega að 

góðum notum.

StageIt verkefnið var styrkt af Marie Curie 

Industry-Academia áætlun Evrópusambandsins. 

Verkefnið miðaði að því að afla þekkingar á því 

hvernig lítil og meðalstór fyrirtæki geta sett á 

svið upplifanir til að auka samkeppnishæfni sína. 

Hér er útgangspunkturinn sá að viðurkenna að 

tækninýjung ein og sér tryggir ekki árangur á 

markaði og koma þarf til nýsköpun á öðrum sviðum, 

t.d. í formi upplifana, til að tryggja árangur.

Í þessu verkefni, sem styrkt var af Rannís, 

var samband fagurfræðilegrar hönnunar og 

frammistöðu tæknifyrirtækja skoðað. Rannsóknir 

sem gerðar hafa verið benda til þess að fagurfræðileg 

hönnun geti styrkt frammistöðu fyrirtækja. En Black 

Box verkefnið leitaðist við að svara spurningunni 

um það hvort það sé áherslan á fagurfræðilega 

hönnun, útkoma hennar eða hönnuðirnir sjálfir sem 

skipta sköpum.

Reinvent

StageIt Black Box

Íþróttaskóli fyrir þroska- og 
hreyfihömluð börn

Tækni- og verkfræðideild

Verkefni í meistaranámi

Það er líf og fjör á laugardegi í Setbergsskóla í 

Hafnarfirði því hér eru tveggja til átta ára gömul 

börn mætt í íþróttatíma. Sum barnanna eru 

upptekin við að leysa þrautir sem leiðbeinendurnir 

leggja fyrir á meðan önnur njóta þess einfaldlega að 

hlaupa um eða una sér í leik. Það kemur ekki á óvart 

að börnunum þyki gott og gaman að hreyfa sig en 

Íþróttaskóli Fjarðar er þó einstakur, enda fyrir börn 

með þroska- og hreyfihömlun og er í dag eini skóli 

sinnar tegundar á höfuðborgarsvæðinu.

Anna Þorsteinsdóttir, meistaranemi í heilsuþjálfun 

og kennslu við íþróttafræðisvið Háskólans 

í Reykjavík, sér um tímana í samstarfi við 

íþróttafélagið Fjörð í Hafnarfirði. „Mörg barnanna 

hafa ekki fundið sig í öðru íþróttastarfi. Það eiga 

oft önnur lögmál við í leikfimistímum þegar barn 

er með t.d. Downs-heilkenni, er blint, einhverft eða 

ofvirkt. Einhverjir leikir henta einu barni en ekki því 

næsta og það er algjör höfuðregla hér að það er 

bara í fínasta lagi. Markmið okkar er að útbúa leiki 

sem virka fyrir alla,“ útskýrir hún. Leikirnir eru til 

þess gerðir að auka hreyfigetu og samhæfingu hjá 

börnunum. „Við notum grjónapúða mikið til að æfa 

jafnvægi og þrautir eins og að kasta og hitta í mark. 

Hér eru engar reglur um frammistöðu og þau finna 

að hér er afslappað andrúmsloft.“ Einu sinni á önn 

kemur íþróttaálfurinn í heimsókn. „Hann er alltaf 

jafn vinsæll!“  

Fyrrum formaður Íþróttafélagsins Fjarðar, Þór 

Jónsson, setti skólann á laggirnar fyrir tæpum 

fjórum árum og fékk hjálp frá nemendum HR. Anna 

tók við starfseminni eftir fyrsta árið. Hún sér um 

kennsluna auk annarra nema í íþróttafræði við HR. Í 

frítímanum búa nemendurnir til nýja leiki og þrautir 

fyrir börnin að leysa. „Við reynum að vera virk í að 

finna og búa til fleiri leiki sem henta, við sjáum það 

strax þegar við kynnum nýjan leik hvort hann virki 

eða ekki. Svo vinnum við bara út frá því.“ Hún segir 

þetta vera sitt aðaláhugamál. „Ég er afar þakklát fyrir 

þetta frábæra tækifæri til að öðlast afar dýrmæta 

reynslu og gera það sem mér finnst skemmtilegt, þó 

að þetta sé að sjálfsögðu mikil vinna. Maður gengur 

alltaf út úr íþróttahúsinu á laugardögum með bros 

á vör.“ 

Skólinn var tilnefndur til hvatningarverðlauna 

Öryrkjabandalags Íslands árið 2014. Starfsemi hans 

er háð styrkjum og leggur íþróttafélagið Fjörður 

til aðstöðu og rekstrarfé og nemendur HR, eins 

og áður segir, leggja til sína vinnu. Anna segir það 

hafa verið markmið frá stofnun skólans að hafa 

skráningargjöldin eins lág og mögulegt. „Það er 

nóg um önnur fjárútlát hjá foreldrum barna með 

þroska- og hreyfihömlun. Mér þykir afar vænt um 

tilnefninguna og vonandi getum við gert starfið 

sýnilegra í framhaldinu og fengið til okkar fleiri 

börn.“

Fyrir áhugasama foreldra er netfang Önnu: 

annathorsteinsdottir@simnet.is

Búa til þrautir í frítímanum Tilnefnd til 
hvatningarverðlauna ÖBÍ

Anna 
Þorsteinsdóttir, 
meistaranemi 
við HR, sér um 
kennsluna í 
íþróttaskólanum.
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Frumkvæði, eldmóður, 
þverfagleiki og skilningur á tækni

Háskólinn í Reykjavík

Virkt samstarf við íslensk fyrirtæki er mikilvægur 

liður í starfi Háskólans í Reykjavík. Eitt af 

höfuðmarkmiðum HR er að nám við háskólann skapi 

nemendum tækifæri til að sækja um áhugaverð 

störf að námi loknu. Námið þarf því ávallt að vera í 

góðum takti við þarfir atvinnulífsins.

Stefnumótun HR fer m.a. fram hjá Háskólaráði 

þar sem eiga sæti fulltrúar íslensks atvinnulífs. 

Fyrir stefnumótunarfund ráðsins í september 

síðastliðnum voru tekin viðtöl við stjórnendur í 

íslensku atvinnulífi. Þeir voru m.a. spurðir að því 

hvernig mannauði HR ætti að skila út í atvinnulífið, 

hvað HR gæti gert til að styðja við íslenskt atvinnulíf 

og hagvöxt á Íslandi. Svör þeirra eru mikilvægt 

innlegg í stöðugri þróun náms við HR.

„Þeir kostir sem ég myndi helst vilja sjá hjá 

fólki sem útskrifast úr háskóla er að það sé 

fólk liðsheildarinnar, kunni að vinna í teymi, sé 

þrautseigt, hugmyndaríkt, forvitið og, ekki síst, fullt 

af eldmóði. Það skiptir miklu máli að Háskólinn í 

Reykjavík lesi þarfir atvinnulífsins vel á hverjum tíma 

og lagi sig að þeim og mér finnst HR hafa staðið sig 

ágætlega í því. Ég held samt að hann geti gert ennþá 

betur á þessu sviði, meðal annars með því að horfa 

til aukins samstarfs við erlenda aðila og fá til skólans 

erlenda kennara.“

Sigrún Ragna Ólafsdóttir

Forstjóri VÍS

„Háskólinn í Reykjavík þarf að mennta fólk 

sem er tilbúið að vinna með tæknifyrirtækjum 

framtíðarinnar. Þetta þarf að vera fólk sem hefur 

góðan skilning á tækni, en það þarf líka fólk sem 

kann að selja, þorir að vinna í alþjóðlegu umhverfi, 

er skapandi og getur komið með nýjar hugmyndir. 

Við þurfum fleiri Marel, Össur og CCP. Við erum með 

öflugar útflutningsgreinar eins og ferðaþjónustu, 

orkuiðnað og sjávarútveg sem eru sífellt að verða 

stærri og hagkvæmari. Vöxtur í þeim er hins 

vegar takmarkaður vegna þess að þær byggja 

á takmörkuðum auðlindum. Við þurfum að efla 

útflutningsdrifinn hagvöxt sem byggir á þekkingu, 

því hún er ótakmörkuð auðlind.“ 

Helga Valfells

Framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs 
atvinnulífsins

„Háskólinn í Reykjavík á að mínu mati að skila fólki 

út í atvinnulífið sem hefur frumkvæði og skoðanir og 

kemur fram af krafti og hefur áhrif á fyrirtækið sem 

það starfar hjá. Við þurfum að mennta gagnrýnið 

fólk sem þorir að stíga fram og segja sína skoðun. 

Ég hef verið mjög ánægð með mannauðinn frá 

Háskólanum í Reykjavík því hjá nemendum sem 

útskrifast frá HR hefur maður fundið ákveðið 

frumkvæði, sem skiptir gríðarlegu miklu máli. Ef 

við gerum hlutina alltaf eins þá fáum við alltaf 

sömu útkomu og mér finnst að þessi nýsköpun 

og frumkvæði sem Háskólinn í Reykjavík stendur 

fyrir hafi virkað sem mikilvæg innspýting í íslenskt 

atvinnulíf. 

Ég vil að Háskólinn í Reykjavík stuðli að því að 

lögð sé áhersla á nýsköpun og frumkvæði í öllu 

menntakerfinu. Ég tel að það sé skortur á því í dag 

og ég held að fjölbreyttari háskólamenntun myndi 

skila sér í betra samfélagi. Að sama skapi þurfum 

við líka að gera iðnmenntun meira aðlaðandi. Þá 

gætum við kannski fengið fleiri af þessum flottu 

unglingum okkar til þess að velja iðnmenntun fyrr. 

Þá þarf líka að gæta þess að það sé opin leið úr 

iðnnámi í frekara nám á háskólastigi.“

Margrét Sanders

Framkvæmdastjóri rekstrar hjá Deloitte

„Háskólinn í Reykjavík á að skila metnaðarfullum, 

lausnamiðuðum, ábyrgum og traustum 

einstaklingum út í atvinnulífið. Einstaklingum sem 

hafa fengið reynslu af því að starfa með íslensku 

atvinnulífi með áþreifanlegum hætti í gegnum 

raunhæf verkefni. Einstaklingum sem hafa fengið 

reynslu af því að búa erlendis í skiptinámi og tekið 

virkan þátt í félagsstörfum nemendafélaganna. HR á 

líka að setja það í forgang að taka sprotafyrirtækjum 

sem leita til HR, með samstarf í huga, opnum 

örmum, vegna þess að það getur hraðað vexti 

sprotafyrirtækja sem skilar sér margfalt út í 

samfélagið aftur. HR ætti einnig að stuðla að því að 

fá til landsins erlenda sérfræðinga til að taka þátt 

í rannsóknum og hagnýtum verkefnum og miðla 

sinni þekkingu og reynslu út í atvinnulífið og til 

sprotafyrirtækja.“

Salóme Guðmundsdóttir

Framkvæmdastjóri Klak Innovit

„Háskólinn í Reykjavík styður best við 

heilbrigðisþjónustuna með því að halda áfram að 

þróa það sem HR hefur verið að gera, að mennta 

öflugt fólk með bakgrunn í tækni sem er með 

þjálfun í nútímalegum vinnubrögðum og samvinnu 

við fagfólk í klassískum heilbrigðisgreinum. Það 

getur t.d. verið á sviði heilbrigðisverkfræði eða 

tölvunarfræði en líka í hlutum eins og aðferðafræði. 

Hjá Landspítalanum leggjum við t.d. mikla áherslu á 

straumlínustjórnun og við munum hafa mikla þörf 

fyrir fólk sem þekkir þá aðferðafræði á næstu árum. 

Ég geri mér vonir um að HR útskrifi fólk með þjálfun 

og þekkingu sem að hægt er að nýta strax í flóknu 

umhverfi eins og hjá Landspítalanum.“

Páll Matthíasson

Forstjóri Landspítala háskólasjúkrahúss

„Háskólinn í Reykjavík á að einbeita sér að því 

að skila mannauði sem skilur bæði viðskipti og 

tækni. Lykillinn að samkeppnisforskoti fyrirtækja 

í dag er mannauður sem skilur báða þessa heima.  

Fyrirkomulag kennslu á eftir að gjörbreytast á næstu 

árum, frá því að vera á bókina, yfir í að snúast um að 

kenna nemendum hvaða upplýsingar þeir geti notað 

og hvernig þeir geti valið úr öllum þeim upplýsingum 

sem þeim standa til boða. Kennsluaðferðir þurfa að 

breytast jafn mikið og viðskiptalífið þarf að breytast, 

og taka mið af þeim veruleika sem við búum í.“

Gestur G. Gestsson

Forstjóri Advania Norden

„Ef það er eitthvað sem nýútskrifaðir 

háskólastúdentar þurfi að kunna meira af, þá er 

það að skilja betur önnur fög en þeirra eigin. Það 

er nefnilega mjög sjaldgæft að fólk útskrifist og 

vinni í einangruðu umhverfi bara á sínu fagsviði. 

Fólk nær miklu betri árangri ef það á auðvelt með 

að setja sig í spor annarra og skilja það sem aðrir 

vinna við.  Nýútskrifað starfsfólk hefur stundum 

svolítið óraunhæfar væntingar og óljósan skilning 

á því hvernig raunveruleikinn virkar. Ég held þess 

vegna að það sé mikilvægt að nemar við Háskólann 

í Reykjavík fái enn meiri tækifæri til að fást við 

raunhæf verkefni til að vinna þvert á fagsvið. Eins 

langar mig að nefna hversu mikil þörf er á hæfum 

stelpum inn í tæknigeirann. Þótt þeim finnist þær 

kannski oft ekki jafn sterkar á því sviði og strákarnir, 

sem sitja og forrita og forrita og leysa verkefni, þá 

er líklegt að það sé í raun miklu meiri þörf á þeirra 

hæfni úti í fyrirtækjunum.“ 

Birna Ósk Einarsdóttir

Framkvæmdastjóri sölu og þjónustu hjá 
Símanum

„Við vonumst til þess að Háskólinn í Reykjavík búi 

til áhuga á íslenskum sjávarútvegi hjá fólki sem 

þangað sækir nám eða er að leita sér menntunar. 

Þar teljum við að séu heilmikil tækifæri til að auka 

verðmæti, með nýrri tækni og vöruþróun, nýjum 

afurðum, mörkuðum og mörgu fleira sem eingöngu 

hugvit og mannauður geta skapað. Rannsóknir eru 

einnig mjög mikilvægar og ég held að það þurfi að 

efla tengsl á milli fyrirtækja í sjávarútvegi og HR, 

til að greina hvar skóinn kreppir og hvar tækifærin 

liggja.“

Kolbeinn Árnason

Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi

„Til þess að efla tengslin á milli atvinnulífs og 

Háskólans í Reykjavík mætti gera kannanir til að 

kanna hver þörf fyrirtækjanna er fyrir mannauð 

og þekkingu til framtíðar. Þannig gæfist tækifæri 

til að beina menntun unga fólksins í rétta átt 

og auka starfsmöguleika þess, um leið og réttu 

starfskröftunum væri skilað inn í atvinnulífið. 

Annað sem gæti verið sniðugt að bjóða upp 

á, eru starfsvikur þar sem nemendur starfa 

innan fyrirtækja að ákveðnum verkefnum eða 

starfskynningu. Þetta gæfi nemendum færi á að 

kynnast atvinnugreininni og hugsanlega tækifæri 

fyrir fyrirtækin til að ráða viðkomandi til framtíðar. 

Allir útskrifaðir nemendur HR ættu að vera í stakk 

búnir til að gera viðskiptafæri (business case), þegar 

þeir eru að leggja til fjárfestingar eða nýsköpun inni 

í fyrirtækjum. Þetta þurfum við oft að þjálfa upp hjá 

nýju fólki sem kemur til okkar. Tilgangurinn er að fólk 

skilji hver ávinningur er af verkefni, kostnaðurinn og 

arðsemin og geti þannig tekið upplýstar ákvarðanir.“

Sigríður Olgeirsdóttir

Framkvæmdastjóri rekstrar- og 
upplýsingatæknisviðs Íslandsbanka
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8,61 í einkunn meðal 
útskriftarnema

Góður undirbúningur fyrir frekara nám og atvinnulífið.

Á heildina er litið, hversu vel eða illa 
telur þú að nám þitt við HR undirbúi 
þig fyrir atvinnulífið?

Á heildina er litið, hversu vel eða illa 
telur þú að nám þitt við HR undirbúi 
þig fyrir frekara nám?

Um fjórðungur útskrifarnema sagðist örugglega ætla í framhaldsnám haustið 2015. 

Af þeim sem ætla í framhaldsnám stefndi rúmlega helmingur á nám erlendis og 34%

á áframhaldandi nám við HR.

Flestir nefndu áhugaverð verkefni sem helsta markmið sitt á vinnumarkaði.

Næst á eftir kom að vera í vel launuðu starfi og að starfið veitti krefjandi áskorun.

Hver af eftirfarandi fullyrðingum á best við þig um framhaldsnám?

Í hvaða háskóla ferðu eða reiknar með að fara í framhaldsnám?

Hver eru helstu markmið þín sem sérfræðingur á vinnumarkaði?

62% nemenda gaf HR annaðhvort

9 eða 10 í meðmælaeinkunn.

Meðaltalið er 8,61 á kvarðanum 1-10.

Háskólinn í Reykjavík lét gera könnun meðal útskriftarnema í maí og júní 2015 um 

viðhorf þeirra til háskólans og námsins sem þeir voru að ljúka. Niðurstöðurnar 

voru um margt áhugaverðar. 

Meðal annars mátu útskriftarnemendurnir líkurnar á því að þeir myndu mæla 

með HR að meðaltali upp á 8,61 á kvarðanum 1-10. 83% þeirra útskriftarnema 

sem stefndu á vinnumarkaðinn voru komin með vinnu fyrir útskrift. Einnig töldu 

83% útskriftarnema að nám við HR hefði undirbúið þá vel eða mjög vel fyrir 

þátttöku í atvinnulífinu.

Könnunin var gerð af Maskínu dagana 15. - 3. júní. Í lokaúrtakinu voru alls 516 

nemendur úr grunnnámi og framhaldsnámi og svarhlutfall var 78,3%.

Á heildina er litið, hversu vel eða illa telur þú að nám þitt við HR undirbúi þig fyrir frekara nám?

Á heildina er litið, hversu vel eða illa telur þú að nám þitt við HR undirbúi þig fyrir atvinnulífið?
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Sjálfbærni og 
orkunotkun

Tækni- og verkfræðideild

Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir
Forseti tækni- og verkfræðideildar

„Við getum keyrt fimmfalt lengra á rafmagnsbíl heldur en bíl sem keyrir á 
tilbúnu eldsneyti framleiddu með sama magni af raforku.“

Við búum í heimi þar sem æ fleira fólk þarf að deila 

þverrandi auðlindum. Sjálfbæra þróun má skilgreina 

á margvíslegan hátt, en skilgreiningin sem oftast er 

vísað til er úr Brundtland-skýrslunni svonefndu, „Our 

Common Future” sem kom út árið 1987: „Sjálfbær 

þróun er þróun sem mætir þörfum samtímans án 

þess að skerða möguleika framtíðarkynslóða til að 

fullnægja sínum þörfum.”

Lykilhugtökin hér eru þarfir fólks, þar sem brýnar 

lífsnauðsynjar hafa væntanlega forgang á aðrar, 

og takmarkanir sem mótast af þeirri tækni sem er 

í boði, samfélagsgerð og aðgengilegum auðlindum 

sem við getum nýtt til að uppfylla þarfirnar nú 

og til framtíðar. Bætt tækni gerir kleift að nýta 

auðlindir með skilvirkari hætti. Sem dæmi má 

nefna landbúnað, en með tilkomu tilbúins áburðar 

og vinnuvéla jukust afköst bújarða gríðarlega með 

þeim árangri meðal annars að Ísland, sem áður gat 

ekki brauðfætt nema nokkra tugi þúsunda, getur 

nú auðveldlega séð nokkrum hundruðum þúsunda 

fyrir fæðu.

Orkuframleiðslu ber oft á góma þegar umhverfismál 

og sjálfbærni eru rædd, en orkuframleiðsla og 

orkunotkun eru sennilega einna mikilvægustu 

áhrifavaldarnir á umhverfi okkar. Í dag eru um 

2/3 hlutar af allri raforku í heiminum framleiddir 

með jarðefnaeldsneyti, um 13% með kjarnorku og 

afgangurinn með endurnýjanlegri orku á borð við 

vatnsafl, vindorku, lífmassa og jarðhita. Af þeim er 

vatnsafl stærst, eða um 16% af heildarframleiðslunni.

Þrátt fyrir áhyggjur af hnattrænni hlýnun vegna 

losunar koltvísýrings frá bruna jarðefnaeldsneytis 

og aðgerðir til að draga úr losun, fer hlutur kola og 

jarðgass í raforkuframleiðslu vaxandi á heimsvísu, 

fyrst og fremst vegna hagvaxtar í Asíuríkjum, en 

einnig vegna minnkandi notkunar kjarnorku.

Losun gróðurhúsalofttegunda vegna raforkuvinnslu 

og samgangna er eitt helsta áhyggjuefni þeirra sem 

huga að sjálfbærri þróun, því hnattræn hlýnun mun 

sannarlega breyta lífsskilyrðum á jörðinni og hafa 

áhrif á möguleika komandi kynslóða. Einnig er ljóst 

að jarðefnaeldsneyti er takmarkað og þó þekktar 

birgðir séu miklar og vaxandi er samt sem áður um 

að ræða auðlind sem þverr.

Allt þetta segir okkur að aðferðir við 

raforkuframleiðslu sem auka nýtni og skynsamleg 

notkun orkunnar sé lykill að því að nálgast sjálfbæra 

þróun. Sóun raforku vinnur gegn sjálfbærni. En 

hvað er góð nýting raforku?

Til að skilja það er gott að leita í lögmál 

varmafræðinnar, þeirrar greinar eðlisfræðinnar 

sem fjallar um orku.

Annað lögmál varmafræðinnar segir: 

„Til er ástandsbreyta sem vex við öll náttúruleg ferli”.

Þessa ástandsbreytu köllum við óreiðu. Þessi stutta 

en torræða setning hefur afleiðingar sem ekki blasa 

við, til dæmis að það verður tap á orkugæðum þegar 

orku er breytt úr einu formi í annað. Verðmætasta 

orkuformið er vinna, W, en undir það falla raforka 

og vélræn orka á borð við hreyfiorku.  Annað, en 

ekki eins verðmætt orkuform er varmi, en það er 

orka sem færist milli hluta vegna hitastigsmunar. 

Vinnu má nota í hvað sem er og það má breyta 

henni í varma með fullkominni nýtni. Það er hins 

vegar erfitt að breyta varma í vinnu. Annað lögmál 

varmafræðinnar gefur okkur fræðilegt hámark á 

nýtni sem kennt er við Carnot, þegar varma er breytt 

í vinnu:

 

þar sem TH er hitastig varmagjafans og TL er hitastig 

umhverfisins sem tekur við þeim varma sem fer til 

spillis og fæst ekki umbreytt. Hitastigin eru í Kelvin 

eða öðrum altækum hitastigskvarða.

Sé varmagjafinn 80°C  heitt hitaveituvatn og 

umhverfið 10°C er Carnot nýtnin 19%. Í raun er 

nýtnin mun lægri vegna tæknilegra takmarkana.

Raunveruleg nýtni jarðhitavirkjana er 10-15%, 

nýtni bílvéla, þar sem varminn fæst með bruna 

eldsneytis er í besta falli 35% fyrir bensínvélar 

og 45% fyrir díselvélar. Svipaða nýtni má fá við 

raforkuframleiðslu úr varma frá bruna kola og 

annars jarðefnaeldsneytis. Þetta má svo bera 

saman við vatnsaflsvirkjun þar sem nýtnin er allt að 

95%, en þar er stöðuorku, sem er eitt form vinnu, 

breytt í raforku.

Þessir einföldu útreikningar sýna okkur hvað 

raforka er verðmætt orkuform. Hana má nota beint 

til að framkvæma vinnu á meðan megnið af orkunni 

í jarðefnaeldsneyti tapast þegar hún er notuð til 

að búa til vinnu. Þess vegna er mikilvægt að nota 

raforku fyrst og fremst til að framkvæma vinnu en 

forðast að framleiða með henni varma.

Með þetta í huga má setja notkun raforkunnar í 

ákveðið samhengi.  Skoðum tvo kosti til nýtingar 

raforku í samgöngum.  

Fyrri leiðin er að nota raforkuna beint til að knýja 

rafmagnsbíl.  Þá nýtist að jafnaði 68-75% af orkunni 

sem fer í að hlaða rafhlöðuna í að knýja bílinn áfram.

Seinni leiðin er að nota raforkuna til að búa til 

eldsneyti sem síðan er brennt í bílvél.  Fyrst má áætla 

30-40% orkutap við að framleiða eldsneytið, eins og 

til dæmis þegar vetni er framleitt með rafgreiningu, 

auk viðbótartaps í öðrum framleiðsluskrefum. 

Þegar eldsneytinu er síðan brennt í bílvél fæst að 

hámarki 35% nýtni, en þegar tekið er tillit til annars 

taps, nýtist um 15-20% af orkunni til að knýja bílinn 

áfram. Í heildina eru því aðeins um 12% raforkunnar 

sem notuð var við eldsneytisframleiðsluna sem 

skilar sér við hröðun bíls sem brennir það. 

 

Við getum semsagt keyrt meira en fimmfalt lengra 

á rafmagnsbílnum heldur en bílnum sem keyrir á 

tilbúnu eldsneyti sem framleitt er með sama magni 

af raforku. 

Ef raforkan var upphaflega framleidd með kolum 

þá er mengun vegna ökuferðarinnar í fyrra tilfellinu 

álíka og ef um venjulegan bensínbíl væri að ræða, 

en meira en fimmfalt meiri í seinna tilvikinu þar sem 

rafmagnið var notað til að búa til eldsneyti. 

Þessi einfalda greining sýnir að notkun raforku í 

samgöngum er aðeins betri en bensín frá sjónarhóli 

koltvísýrlingslosunar ef raforkan er framleidd með 

vistvænum hætti. Hún sýnir einnig að framleiðsla 

tilbúins eldsneytis með raforku er villuljós á leið 

okkar í átt að sjálfbærri þróun.  Samt er samfélagið 

búið að eyða ótöldum fjármunum í þróun slíkrar 

tækni og í alþjóðlegu regluverki eru hvatar til að 

styðja við notkun hennar.

2/3 hlutar raforku framleiddir 
með jarðefnaeldsneyti

Hlutur kola og jarðgass fer 
vaxandi

Orkugæði rýrna þegar orku er 
breytt úr einu formi í annað

Raforka er dýrmæt orka 
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Vishnu M.
Ramachandran

Girija

Ég vinn með MMR og vefversluninni Mania að rannsókn með 

sjónmælingum sem gerir okkur fært að meta hegðun notenda 

við ákvörðunartöku á netinu. Við sýnum hvernig mismunandi 

upplýsingar, í þessu tilviki á Facebook, hafa áhrif á hegðun 

neytenda. Við mælum til dæmis hvað neytendur horfa á og hversu 

lengi, hverju þeir taka eftir og í hvaða röð og hvernig þeir skilja og 

bregðast við mismunandi áreiti eins og texta og myndum.

Þegar tekið er tillit til notkunar samfélagsmiðla í daglegu lífi 

neytenda þá hlýtur markaðsfólk að vilja skilja athygli og mat 

neytenda á þessum miðlum. Með því að skoða hegðun neytenda 

getur markaðsfólk séð hvaða þættir það eru í umhverfi og 

aðstæðum sem hafa áhrif. 

Rannsóknin gengur vel! Við erum að greina gögn núna og fyrstu 

niðurstöður eru afar áhugaverðar. Við vonumst til að ljúka þessari 

greiningu og gefa niðurstöðurnar  út í ritgerð í lok árs. 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu marka spor í markaðsfræði. 

Íslenskt og erlent markaðsfólk fær gagnlegar upplýsingar til að 

byggja sitt starf á. Þær munu hjálpa þeim sem starfa á því sviði 

að þróa áætlanir sem henta hverju sinni og þannig leggja sitt af 

mörkum til efnahagsins. Slíka rannsókn er einnig hægt að nýta 

í ákveðnum tilgangi, eins og til að koma á framfæri vistvænum 

vörum eða hollum mat.

Hvað ert þú að rannsaka þessa dagana?

Af hverju?

Hvernig gengur rannsóknin?

Hvernig mun rannsóknin breyta 
heiminum?

Háskólagarðar HR

Áformað er að byggja 350 nýjar íbúðir og einstaklingsherbergi, auk leikskóla 

og þjónustuhúsnæðis, í nýjum Háskólagörðum Háskólans í Reykjavík, vestan 

Öskjuhlíðar.  Háskólagarðarnir eru brýnt hagsmunamál nemenda við HR og liður 

í áætlun HR um að skapa öflugt þekkingarþorp við skólann. 

Fyrirhugaðar íbúðir eru ætlaðar til leigu og tímabundinnar búsetu fyrir nemendur 

og starfsfólk fyrirtækja sem starfa hjá HR og öðrum þekkingarfyrirtækjum í 

nágrenninu. Miðað er við litlar íbúðir og einstaklingsherbergi með sameiginlegri 

aðstöðu. Byggingar verða almennt tvær til fjórar hæðir. Á jarðhæð er gert ráð 

fyrir möguleika á dagvöruverslun og annarri þjónustu. Syðst á svæðinu, næst 

Háskólanum í Reykjavík, er gert ráð fyrir leikskóla og annarri hverfisþjónustu. 

Við hönnun bygginga á svæðinu verður sérstök áhersla á að tengja byggðina vel 

við umhverfið með sjálfbærni og vistvænar samgöngur að leiðarljósi. Byggðin mun 

einkennast af skjólgóðum og friðsælum inngörðum og göngu- og hjólastígum sem 

tvinna svæðið saman við útivistarsvæði Öskjuhlíðar.

Starfsfólk og nemendur Háskólans í Reykjavík fluttu inn í nýja skólabyggingu í 

byrjun árs 2010 en framkvæmdir hófust árið 2007. Þar með sameinuðust allar 

akademískar deildir HR undir sama þaki. Bygginguna teiknaði Henning Larsen, 

danskur arkitekt sem hannaði einnig Hörpuna og Óperuhúsið í Kaupmannahöfn, 

í samstarfi við Arkís arkitekta á Íslandi.

Hönnun byggingarinnar miðar að því að hún sé umgjörð fyrir samfélag, eins og 

bær með miðbæ. Í húsinu eru götur, torg, innskot og garðar. Miðbærinn, eða 

Sólin, er svo torgið sem allir bæjarbúar fara í gegnum. Möguleikar til stækkunar 

eru miklir til næstu áratuga fyrir háskólastarfsemi og tengda starfsemi svo sem 

nýsköpunarfyrirtæki.

Litlar íbúðir og einstaklingsherbergi

Sjálfbærni að leiðarljósi

350 íbúðir og 
einstaklings-
herbergi í 
Háskólagörðum 

Viðskiptadeild

Rannsóknir

Dr. Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor við sálfræðisvið 

HR, hefur stundað rannsóknir á líðan og heilsu 

barna og unglinga í tvo áratugi. Hún hlaut í ársbyrjun 

rannsóknastyrk frá Evrópusambandinu að upphæð 

tvær milljónir evra eða um 300 milljónir íslenskra 

króna. Inga Dóra er annar Íslendingurinn sem hlýtur 

styrk frá European Research Council (ERC) og er 

afar sjaldgæft að einstakir fræðimenn fái svo stóran 

styrk.

Liður í rannsóknum Ingu Dóru er könnun sem 

lögð er fyrir íslensk ungmenni á hverju ári. Með 

niðurstöðum  rannsóknanna hefur orðið til 

gagnagrunnur sem nýst hefur til forvarnarstarfs hér 

heima og erlendis.

Samhliða stöðu sinni við Háskólann í Reykjavík er 

Inga Dóra jafnframt prófessor við Columbia háskóla 

í New York. Hún var sæmd heiðursmerki hinnar 

íslensku fálkaorðu árið 2013 fyrir frumkvæði og 

rannsóknir á sviði forvarna

Dr. Inga Dóra Sigfúsdóttir

Hlaut 300 
milljóna króna 
rannsóknastyrk 
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Er hug-
búnaður 
vara eða 
þjónusta?

Lagadeild

Verkefni í meistaranámi

Samkvæmt íslenskum lögum er réttarstaða kaupenda og 

seljenda ekki sú sama þegar um er að ræða kaup og sölu á 

lausafé annars vegar og þjónustu hins vegar.  Í samningum um 

kaup og sölu á hugbúnaði reynist oft og tíðum erfitt að ákveða 

hvort höndlað sé með vöru eða þjónustu. Hugbúnaður er í eðli 

sínu safn upplýsinga eða kóða sem er hlaðið niður á tölvur og 

því ekki áþreifanleg vara í eðli sínu.

Anton Birkir Sigfússon

Anton Birkir Sigfússon, framkvæmdastjóri hjá sprotafyrirtækinu 

INKLAW, rannsakaði þetta mál í meistaraverkefni sínu í lögfræði 

við Háskólann í Reykjavík síðastliðið vor. „Mig langaði að skoða 

þær reglur sem gilda um kaup og sölu á hugbúnaði, enda hefur 

verið nokkuð á reiki hvaða reglum skuli beitt í dómaframkvæmd.“ 

Anton segir viðfangsefnið nýtt af nálinni en eflaust eigi eftir að 

reyna meira á þetta álitaefni í náinni framtíð. „Miðað við það 

hversu mikil starfsemi í þjóðfélaginu í dag er háð sérsniðnum 

tölvukerfum, og þar af leiðandi fleiri hugbúnaðarsamningum, 

þá finnst mér mikilvægt að skilgreina þetta. Þú kaupir kannski 

kerfi fyrir fyrirtækið þitt, sem skilgreina má sem vöru, en svo eru 

viðhald og þjónusta innifalin í samningnum. Það er mikilvægt 

að samningsaðilar geti með auðveldum hætti kynnt sér það 

regluverk sem gildir um viðskiptin.“ 

Anton skoðaði meðal annars réttarstöðu þeirra sem kaupa 

og selja hugbúnað með tilliti til neytendalöggjafarinnar. Hann 

segir að samkvæmt þeim skipti ekki máli hvort hugbúnaður 

sé afhentur með áþreifanlegum eða óáþreifanlegum 

afhendingarmáta. „Í stuttu máli er niðurstaða mín sú að það 

er einfaldlega ekki hægt að setja hugbúnað í annaðhvort flokk 

A eða B án þess að skoða hvert tilvik sérstaklega. Hugbúnaður 

telst bæði til lausafjár, í skilningi laga um lausafjárkaup og hlutar 

í skilningi laga um neytendakaup. En svo kemur annað til, eins 

og það gerir svo oft, og þá verður að skoða hvor þátturinn vegur 

þyngra.“ Að mati Antons þarf ekki að breyta lögum heldur hafa 

dómaframkvæmd sem snýr að hugbúnaðarsamningum eins 

skýra og mögulegt er.

Dómaframkvæmd nokkuð á reiki

Skoða þarf hvert tilvik sérstaklega

Rannsakar áhrif 
óhreininda í 
rafgreiningu áls

Tækni- og verkfræðideild

Verkefni í doktorsnámi

Eftir aðeins klukkustund á Rauan Merbeikova 

að verja doktorsritgerð sína við tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Þar verða 

viðstaddir prófdómarar, kennarar deildarinnar og 

fulltrúar íslenskra framleiðslufyrirtækja. Það er ekki 

að sjá á Rauan að hún kvíði vörninni. „Nei ég er 

spennt!“ segir hún með bros á vör. 

Doktorsgráða Rauan er samstarfsverkefni Háskólans 

í Reykjavík og Tækniháskólans NTNU í Noregi. Við 

báðum hana að útskýra fyrir okkur umfjöllunarefni 

doktorsritgerðarinnar sem hún mun verja innan 

skammrar stundar. „Áliðnaðurinn notar tæplega 

70% alls rafmagns á Íslandi. Í stórum dráttum má 

segja að ég rannsaki, frá einu sjónarhorni, hvernig 

best er hægt að nota þetta rafmagn. Straumnýtnin 

er á bilinu 91- 96% við vinnslu áls með rafgreiningu 

súráls. Flest álver vinna að því að auka straum um 

kerskála sína en það er margt sem getur valdið 

skertri straumnýtni við rafgreiningu. Eitt af því sem 

haft getur áhrif eru óhreinindi í raflausninni. Best 

þekkta dæmið um snefilefni sem skaðar straumnýtni 

er fosfór, sem getur skert hana um 1% fyrir hvert 

0,01% af fosfór í raflausn og er því afar skaðlegt. 

Meginmarkmið míns verkefnis var að skoða hver 

áhrif fosfórs væru við háan straum.“

„Þrátt fyrir að áliðnaður sé afar mikilvægur íslensku 
atvinnulífi, hefur lítið verið um rannsóknir á þessu sviði“

Rauan kom frá Kasakstan til Íslands fyrir nokkrum 

árum og á vegum verkfræðistofunnar Verkís. Hún 

hafði þá lokið BSc-gráðu í orkuverkfræði frá háskóla í 

Kasakstan. Eftir að hafa starfað við verkfræðistofuna 

í um það bil eitt ár skráði Rauan sig í meistaranám í 

orkuskóla Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri, 

RES. „Því næst fór ég að þreifa fyrir mér varðandi 

það að komast í doktorsnám á sviði orku. Ég komst 

í samband við Guðrúnu Sævarsdóttur, forseta 

tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík, 

sem var með verkefni fjármagnað af Alcoa og 

verkfræðistofunni HRV á sviði rafgreiningar áls.“ 

Rauan hefur ílengst hér á landi, hefur kynnst stóru 

ástinni í lífinu og stofnað fjölskyldu. „Ég myndi vilja 

halda sambandi við vísindamenn í Kasakstan og 

jafnvel starfa eitthvað með þeim en það myndi 

einnig efla samskipti þessara tveggja þjóða.“

Af hverju er stundum fullt samband á snjallsímanum 

og svo snýr maður sér hálfhring og er sambandslaus? 

Upp á síðkastið hefur Magnús Már Halldórsson, 

prófessor í fræðilegri tölvunarfræði við Háskólann 

í Reykjavík, stundað rannsóknir á þráðlausum 

netum. Hann segir að móttaka skilaboða byggi á 

sendistyrk, umhverfissuði, og truflunum frá öðrum 

samskiptum. Þetta sé í raun sambærilegt við að í 

auðu herbergi þurfi ekki að tala hátt til að tal manns 

komist til skila, en í herbergi fullu af fólki, þar sem 

allir séu að spjalla saman, þurfi maður bæði að kalla 

og viðmælandinn að hlusta mjög vel, til að skilaboð 

komist til skila.

„Í þráðlausum netum getur verið mikið af 

samskiptum í gangi í einu. Það þarf skilvirk reiknirit 

til að tryggja að allir geti talað á sama tíma og merki 

frá einum truflist ekki vegna merkja frá öðrum.“ 

Magnús segist hafa komist að því að þráðlaus net 

hegði sér alls ekki eins og þau einföldu líkön sem 

hafa til þessa verið notuð til að lýsa þeim.  „Þú ert 

kannski í fínu sambandi og færir þig örlítið til og 

þá gjörbreytast móttökugæðin. Við fórum þess 

vegna út í að gera beinar tilraunir og mælingar, 

til að þróa líkön sem kæmust nær því að líkja eftir 

raunveruleikanum. Út frá þessum mælingum höfum 

við skrifað ný reiknirit og fáum gott samræmi á milli 

niðurstaðna úr þeim og raunverulegra mælinga.“

Þetta hljóma eins og mjög hagnýtar rannsóknir og 

Magnús neitar því ekki að þær hafi vakið athygli 

stórra fyrirtækja í fjarskiptageiranum. Hins vegar 

sé markmið sitt fyrst og fremst að auka fræðilegan 

skilning á viðfangsefninu. Til að hagnýta þessar 

rannsóknir þurfi verkfræðingar að taka við og nýta 

niðurstöðurnar við þróun nýrra kerfa eða líkana.

„Ég fór í tölvunarfræði á sínum tíma því ég hafði svo 

gaman af forritun. En svo komst ég að því að ég hafði 

í raun meira gaman að því að leysa stærðfræðilegar 

spurningar tengdar þeim verkefnum sem ég var að 

vinna við, en að vera í beinni forritun. Vinur minn 

sagði mér einu sinni að hann gæti ekki hugsað sér 

að stunda ekki rannsóknir, því í þeim væri skapandi 

þáttur sem hann myndi sakna. Það eru kannski ekki 

margir sem tengja stærðfræði við skapandi greinar, 

en ég get tekið undir þetta. Að búa til nýja þekkingu 

er svo skemmtilegt og gefandi. Að einbeita sér 

algjörlega að einhverri stærðfræðilegri spurningu, 

það má segja að það sé einskonar innri íhugun. Mér 

finnst mjög gott að hafa þessar erfiðu spurningar 

til að glíma við. Ef ég er að gera eitthvað sem mér 

leiðist á ég þetta í pokahorninu og get hugsað um 

skemmtileg viðfangsefni,“ segir Magnús að lokum.

Næsta skrefið hjá Rauan er að taka þátt í 

uppbyggingu nýrrar rannsóknaraðstöðu við HR 

og auka veg efnisverkfræði sem fræðasviðs við 

háskólann. Einnig mun hún sinna undirbúningsvinnu 

við námskeiðsframboð í verkfræði. „Efnisfræði og 

efnisverkfræði eru svið sem verða til út frá málmfræði 

og þéttefnisfræði og hefur gríðarleg áhrif á flestar 

tækninýjungar. Ísland er ákjósanlegur staður til 

kennslu og lærdóms á þessu vaxandi fræðasviði 

– hér hefur verið málmframleiðsluiðnaður í 45 ár, 

með álframleiðslu sem er nú meira en 800.000 tonn 

á ári og svo eykst kísilframleiðsla hratt. Þrátt fyrir 

að þessi iðnaður sé afar mikilvægur atvinnulífinu, 

hefur lítið verið um rannsóknir á þessu sviði 

á Íslandi.“ Rauan segir að yfirleitt sé greiður 

aðgangur að vel menntuðum verkfræðingum með 

ýmsa sérhæfingu á Íslandi en álverin eigi erfitt 

með að nálgast verkfræðinga með fræðilegan 

bakgrunn í efnisverkfræði. Hún segist merkja það 

nú að áliðnaðurinn, með samfélagssjóð Alcoa í 

fararbroddi, vilji hafa frumkvæði að því að styðja við 

rannsóknir í málmfræði við HR. „Við vonumst til þess 

að fá líka styrki úr samkeppnissjóðum. Markmiðið er 

að þróa hæfni og aðstöðu til að geta boðið menntun 

á framhaldsstigi og þjálfun á þessu sviði. Það svið 

efnisverkfræðinnar sem tengist álframleiðslu er 

háhitamálmfræði (e. process metallurgy) en öryggis- 

og umhverfismál eru einnig mikilvæg. Þá verður til 

mannauður fyrir þá starfsemi sem er á Íslandi.“

Vill halda sambandi við 
vísindamenn í Kasakstan

Gæti ekki verið án skapandi 
rannsókna

Aukin áhersla á efnisverkfræði 
innan HR

Skoðar hegðun 
þráðlausra neta

Magnús Már Halldórsson
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hef unnið við samfélagsmiðla og verið fulltrúi ISE 

á ráðstefnum í Fíladelfíu, Boston og núna í Reno.“ 

Cari heldur vestur um haf innan skamms til að taka 

á móti styrknum. Þar mun hún kynna rannsókn sína  

„Hydraulic Well Stimulation in Low Temperature 

Geothermal Fields: A Feasibility Study for District 

Heating Applications“. Að loknu náminu við HR 

vonast Cari til að starfa hér á landi í einhvern tíma, 

jafnvel við Iceland School of Energy, og í framtíðinni 

fara í doktorsnám á sviði endurnýjanlegrar orku.

14 júní

20 likes
sandraosk92 Hópurinn minn var tilnefn-
dur til Guðfinnuverðlauna fyrir verkefnið 
SmartFlare #haskolinnrvk #nýskopun

sandraosk92
Háskólinn í Reykjavík

18 maí

20 likes
hallistef Skólaverkefnið undanfarnar
3 vikur #SjálfkeyrandiRóbót
# PacmanSoundtrack #haskolinnrvk

hallistef
Háskólinn í Reykjavík

11 sep.

3 likes
haskolinn Hópur 15 býður upp á
færanlagt þak í íslensku fánalitunum
#hamfarir15 #haskolinnrvk

haskolinn
Háskólinn í Reykjavík

Vinnur að bók um 
íslenskan sjórétt

Lagadeild

Rannsóknir

Um þessar mundir rannsakar Guðmundur 

Sigurðsson, prófessor við lagadeild Háskólans í 

Reykjavík, íslenskan sjórétt. „Það hefur lítið verið 

skrifað um íslenskan sjórétt eftir 1990 en fyrir 

eyland eins og Ísland er þetta svið lögfræðinnar 

afar mikilvægt, “ segir Guðmundur. „Ég er að skoða 

réttarreglur tengdar flutningum til og frá Íslandi og 

flutningskeðjuna frá framleiðanda til kaupanda á 

þeim sviðum sem mest reynir á í atvinnulífinu.“ 

Stór hluti þeirrar vöru sem fluttur er til eða frá 

Íslandi kemur sjóleiðina. Íslensku skipafélögin taka 

flutninginn að sér á grundvelli ákvæða siglingalaga 

og staðlaðra flutningsskilmála. Þeir samningar geta 

hvort heldur sem er gilt einungis um sjóflutninga 

eða það sem orðið er sífellt algengara, um flutning 

vöru allt frá framleiðanda til kaupanda, þ.e. 

svokallaða samsetta eða fjölþátta flutninga ( „door 

to door“ eða „combined transport“). Þó vissulega 

komist farmur sem fluttur er til eða frá Íslandi oftast 

óskaddaður á leiðarenda, fari þó stundum á annan 

veg. Þegar hlutirnir fari ekki eins og til stóð reyni á 

ábyrgð flytjanda.

Guðmundur segist vilja greina þau vandamál sem 

kunna að koma upp á sviði sjóréttar og reyna að 

koma með tillögur að heppilegu regluverki fremur 

en að láta einungis duga að gagnrýna það sem betur 

mætti fara. „Ég vil að rannsóknir mínar séu hagnýtar. 

Þó við kunnum að þurfa að taka tillit til alþjóðlegra 

samninga á sviði sjóréttar opna þeir þó oft á 

sérlausnir. Við höfum því alla möguleika á að búa 

þannig um hnútana að íslenskt regluverk mæti þeim 

þörfum sem nútímasiglingar kalla eftir en tryggi 

jafnframt íslenska hagsmuni.“ Guðmundur áætlar 

að gefa út bók haustið 2016 sem gefur heildstæða 

mynd af íslenskum sjórétti. Megináherslan verði 

lögð á þau svið réttarins sem eru hagnýtust fyrir 

íslenska siglingastarfsemi.

Hluti rannsókna Guðmundar snýr að ábyrgð 

á mengun frá skipum. „Skip geta verið  miklir 

mengunarvaldar. Það muna væntanlega einhverjir 

eftir skipunum Vikartindi og  Wilson Mooga sem 

strönduðu við Íslandsstrendur. Þegar svo fer er 

mikilvægt að fyrir hendi séu skýrar  reglur um hver 

beri ábyrgð á tjóninu, þar með talið á kostnaði við 

að hreinsa upp mengun. Ábyrgð útgerðarinnar þarf 

jafnframt að haldast í hendur við möguleikann á 

fullnægjandi vátryggingavernd. Hér skipir máli að 

regluverkið beri það með sér að fyrirhyggja hafi 

verið sýnd, því við eigum eftir að upplifa að fleiri skip 

strandi við Ísland. Þá þurfum við að vera tilbúin.“ 

Fjölþátta flutningar orðnir 
algengari Þörf á skýru íslensku regluverki

Hver ber ábyrgð á mengun?

Guðmundur Sigurðsson

Auk styrksins hlaut Cari fyrstu verðlaun í ljósmyndasamkeppni GRC og má hér sjá verðlaunamyndina.
Markmið með keppninni er að sýna margbreytileika jarðhitavinnslu um allan heim.

„Ég tók myndina í vettvangsferð með 
skólanum á Reykjanesi. Þetta eru fóðringar 
fyrir borholu. Mér fannst gaman að leggja 
hana fram í keppninni svona til að kynna 
mig til leiks í alþjóðasamfélagi nemenda í 

jarðhitavísindum. Það virðist hafa virkað vel!“

Cari Covell 

Hlaut styrk til framhaldsnáms
á sviði jarðvarma

Tækni- og verkfræðideild

Verkefni í meistaranámi

Cari Covell, meistaranemi í orkuverkfræði við 

Iceland School of Energy (ISE) í HR, hlaut nýlega 

styrk frá Geothermal Resources Council (GRC) 

í Bandaríkjunum. GRC samtökin voru stofnuð 

árið 1970 og hafa yfir 1300 meðlimi í yfir 40 

löndum. Hlutverk samtakanna er meðal annars 

að efla rannsóknir á jarðvarma. Árlega veitir GRC 

þrjá styrki til framhaldsnáms og eru nemendur 

metnir með tilliti til meðal annars námsárangurs, 

annarra viðfangsefna sem tengjast náminu, 

starfsreynslu sem tengist vinnslu jarðvarma og 

framtíðarmarkmiða. 

„Námið hér hefur í stuttu máli sagt verið frábært 

og ég hef nýtt vel þau tækifæri sem hér bjóðast. Ég 

hef verið lærlingur hjá Íslenskum orkurannsóknum, 

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Aug 18

Hvað gera þessir nemendur eiginlega allan daginn?
Sigurlaug tekur yfir Instagram HR: http://bit.ly/1gUnEug 

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Sep 10

Kvíði og þunglyndi algengari hjá íþróttafólki en sambærilegum hópum: http://bit.ly/1LYQu7C
@haskolinn @mblfrettir @mblfotbolti 



50  T ímarit  HR HÁSKÓLINN Í  REYKJAVÍK 2015      51

Burtséð frá frammistöðu hins opinbera í þessum málum, þá segir Þórður Víkingur 

aðaltilgang doktorsverkefnis síns vera að leggja til úrbætur. „Það sem ég vil gera 

er að bæta kerfið og hafa þá alþjóðleg viðmið um bestu aðferðir til hliðsjónar. 

Ég hef engan áhuga á upphrópunum eða ásökunum sem eru til lítils gagns að 

mínum dómi. Það gagnast okkur best að horfa fram á veginn og við eigum fyrst og 

fremst að læra að gera betur af þessum gögnum sem ég hef safnað saman, meðal 

annars með aðstoð meistaranema við tækni- og verkfræðideild HR. Ég vil að fólk 

tileinki sér betri verkefnastjórnun í takt við það sem ég og samstarfsfólk mitt 

hefur verið að kenna til dæmis hér í HR í áraraðir. Ekki má gleyma að verkfræðin 

er á fleygiferð inn í nýja spennandi tíma. Nú tengist þetta allt – verkfræði, 

verkefnastjórnun, áhættustjórnun og félagsfræðileg nálgun, eins og til dæmis 

þegar verið er að skoða hegðun stjórnenda og stjórnmálamanna. Við verðum að 

reyna að skilja heildarmyndina enda er þetta margslungið fyrirbæri sem tengist 

ekki síst áhættuafstöðu þeirra sem taka ákvarðanir. Ritgerðin er þannig á sinn 

hátt brú á milli raunvísindalegra stjórnunaraðferða og kenninga í félagsvísindum 

sem spegla hegðun mannsins við óvissar aðstæður og ákvörðunartöku.“

Nú þegar eru teikn á lofti um breytingar á stjórnunarháttum sem eiga að 

öllum líkindum eftir að breyta verklagi við  opinberar framkvæmdir ekki síður 

en í einkageiranum. Teymisstjórnun kemur í stað þess að einn stjórnandi deili 

og drottni, sem mun auka á kröfurnar um faglega ákvarðanatöku. „Við erum 

einfaldlega að þróast. Nú er manneskjunni skipað í öndvegi og við ræðum frekar 

um „þjónandi forystu“ fremur en stjórnanda sem hefur öll svörin. Kerfin eru áfram 

mikilvæg en þau eru sveigjanlegri og lífrænni en fyrr og það er jákvæð þróun að 

mínum dómi. Það má jafnvel segja að ákveðin feminísk gildi séu að gera sig gildari 

í stjórnun sem miða að því að fólki líði vel í starfi og nái þannig betri árangri.“ 

Varðandi framkvæmdir í mannvirkjagerð þá sér Þórður Víkingur vísbendingar um 

að hið opinbera sé að færa sig í átt að nútímalegri stjórnarháttum. Til dæmis sé búið 

að gefa út handbók um verkefnastjórnun á vegum stjórnarráðsins og sérstakur 

stjórnsýsluskóli sé í burðarliðnum. „Það sem ráðuneytin gætu gert í framhaldinu 

er að mynda nefnd sérfræðinga hins opinbera, iðnaðar og háskólaumhverfis til 

að tryggja að endurskoðun á verkferlum fari fram og ávallt sé tekið mið af nýjustu 

rannsóknum og þekkingu í verkefnastjórnun. Dæmi um slíkar þverfaglegar 

nefndir er víða að finna erlendis. Enn fremur ætti t.d. fjármálaráðuneytið að 

halda úti gagnagrunni með gögnum um opinber verkefni. Slíkur gagnagrunnur 

er ein forsenda þess að hægt sé að bæta spár, gagnsæi, og framþróun og minnka 

áhættu. Einn hluti rannsóknarinnar víkur að notkun slíks gagnagrunns sem byggði 

á gögnum frá Vegagerðinni sem gæti orðið vísir að öflugu verkfæri til að meta 

áhættu og óvissu. Þó að mér sé ekki kunnugt um að þessi aðferð, sem kallast á 

ensku „reference class forecasting“, hafi fyrr verið reynd hér á landi er hún vel 

þekkt erlendis. Mörg ríki hafa gripið til ráðstafana af þessu tagi til að komast hjá 

hlutdrægni í ákvarðanatöku og til að auka áhættuvitund.“ Við gætum átt langt 

í land en með vilja og smá fyrirhöfn ættum við að geta staðið jafnfætis öðrum 

löndum í Evrópu í þessum efnum á tiltölulega skömmum tíma.

Það er margt athugavert við verkferla við opinberar mannvirkjaframkvæmdir. 
Hlutverk stjórnsýslunnar er óskýrt og verkefnin fara nær undantekningarlaust fram 

úr kostnaðaráætlunum. Hver gæti skýringin verið og hvernig breytum við þessu?

90% opinberra
framkvæmda fara
fram úr áætlun

Tækni- og verkfræðideild

Rannsóknir

Líkurnar á því að umfangsmiklar, opinberar framkvæmdir hér á landi fari fram 

úr áætlun eru næstum 90%, samkvæmt niðurstöðum doktorsverkefnis Þórðar 

Víkings Friðgeirssonar, lektors við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. 

Í doktorsverkefni sínu hefur hann meðal annars borið saman kostnaðaráætlanir 

og raunkostnað við íslenskar framkvæmdir, greint ástæður þess að iðulega verður 

kostnaður hærri en gert er ráð fyrir í áætlunum og skoðað mögulegar leiðir til að 

koma í veg fyrir það.  

Þórður Víkingur skoðaði meðal annars undirbúning að gerð Vaðlaheiðarganga. 

„Vaðlaheiðargöng voru, eins og menn kannski muna, mjög umdeild frá byrjun. Í 

fyrstu var hugmyndin að göngin yrðu einkaframkvæmd, fjármögnuð á markaði, 

en breyttar aðstæður leiddu til þess að íslenska ríkið ábyrgðist framkvæmdalánið. 

Okkur langaði að sjá hvort verkefnið hefði hlotið framgang í Noregi hefðu gögnin, 

sem virðast hafa verið ein forsenda ríkisábyrgðar á framkvæmdinni, verið lögð fram 

þar fyrir sambærilega framkvæmd. Svarið er nei, þeirri framkvæmd hefði að öllum 

líkindum verið hafnað. Þess skal getið að meistaranemi í framkvæmdafræðum 

safnaði þessum gögnum saman undir minni leiðsögn.“ Skýringarnar fyrir 

þessu misræmi eru margar og ekki allar augljósar að sögn Þórðar. „Það sem 

þó er greinilegt er að hér á landi virðist vanta betri skilgreiningu á hlutverki 

stjórnsýslunnar og til hvers er ætlast þegar að stór framkvæmd, á fjárhagslegri 

ábyrgð ríksins, er undirbúin. Yfirleitt er stjórnsýslan snertiflötur á milli stjórnvalda 

og atvinnulífs og hlutverk hennar er jafnan vel skilgreint á alþjóðlegum vettvangi.

Hér á landi virðast þingmenn, embættismenn, hönnuðir og þeir sem koma 

að hlutunum hafa lítið af opinberum viðmiðum að vinna eftir og ráðist er í 

verkefni „case by case“ - en þá virðist vanta að miklu leyti þau verkfræðilegu og 

stjórnunarlegu lágmarksviðmið sem til dæmis eru notuð í Noregi.“ Ein af mörgum 

eftirtektarverðum niðurstöðum rannsóknarinnar er sú að íslenskir þingmenn líta 

á sig sem íhaldssama og áhættufælna í ákvarðanatöku þegar kemur að útgjöldum 

til verkefna miðað við stjórnendur í einkageiranum. Þessi sjálfsmynd þeirra 

virðist í mótsögn við raunveruleikann og vera má að ákveðin sjálfsblekking sé til 

staðar. Ef það er rétt að þingmenn líti áhættusækni sína öðrum augum en raun 

ber vitni er það bagalegt ekki síst í ljósi þess að rannsóknin bendir til að íslensk 

lágmarksviðmið um hagkvæmniathuganir, eða „cost/benefit analysis“, séu svo 

almenn að þar festir hönd á fáu.

„Frá upphafi var markmið verkefnisins að gera samfélaginu gagn en ekki að leita 

að sökudólgum. Það fer vel saman við markmið HR um að þjóna atvinnulífinu 

með jákvæðum hætti. Ég skoðaði hagkvæmni opinberra verkefna miðað við bestu 

aðferðir, eða „best practice“, eins og þær eru skilgreindar á alþjóðavettvangi og bar 

jafnframt saman opinbert regluverk hér á landi við starfshætti erlendis og alþjóðleg 

viðmið í verkefnastjórnun. Í stuttu máli benda niðurstöðurnar til að styrkja megi 

íslenska stjórnsýslu í undirbúningi og stjórnun opinberra verkefna,“ segir Þórður 

Víkingur. Hann segir  íslenskt regluverk og vinnubrögð standa talsvert að baki því 

sem búast mætti við í þróuðu ríki. „Við opinberar mannvirkjaframkvæmdir virðist 

ekki vera nægilega markviss stjórnun, hagkvæmniathuganir eru tilviljanakenndar, 

undirbúningur er ekki nægur en þetta getur haft í för með sér óvæntan kostnað 

fyrir skattgreiðendur og margvísleg önnur óþarfa vandræði.“ 

Vaðlaheiðargöngum hafnað í Noregi

Þingmenn álíta sig íhaldssamari en þeir eru í raun

Vill leggja til úrbætur

Feminísk gildi að koma inn í stjórnun

Ekki nægilega markviss stjórnun

Þórður Víkingur Friðgeirsson

ÁRMANN
GYLFASON

Ég og nemendur mínir erum að skoða áhrif iðustreymis (e. 

turbulence) á flutning varma, dreifni og árekstra agna og blöndun 

efna. Við framkvæmum nákvæmar hermanir af einföldu flæði 

á risavöxnum tölvuklösum og berum niðurstöður þeirra saman 

við mælingar okkar á raunflæðum á tilraunastofunni. Ályktanir 

drögum við svo saman í líkön að raunferlum sem eiga sér stað í 

náttúrunni eða öðrum praktískum flæðum.

Til að svara spurningum á borð við: hversu hratt vaxa regndropar 

í skýi, hvernig dreifist gosaska í öskustrók og hver eru áhrif 

iðustreymis á náttúrulegan varmaburð í jaðarlagi? 

Þær munu í raun ekki vitund breyta heiminum en aukinn skilningur 

á flóknum ferlum og kerfum gerir okkur betur í stakk búin til að 

spá fyrir og herma eftir þeim!

Hvað ert þú að rannsaka þessa dagana?

Af hverju?

Hvernig mun rannsóknin breyta 
heiminum?

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Oct 8

,,Fólk er fólk. Það er ekki bara 
sumt fólk sem er fólk.”
@OttarrProppe
kom í heimsókn í hádeginu:
bit.ly/1jeppV5  #jafnrettiHR
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Marta Kristín segist yfirleitt hafa verið sömu megin 

borðsins og þeir sem búa til hugbúnaðinn eða vefinn. 

Hún hefur áhuga á því að skoða hvort þeir ferlar sem 

hugbúnaðarfólk notar við sína vinnu hvetji þá til að 

leita til notenda eða letji þá. „Í því sambandi hef ég 

skoðað svokallaða agile-ferla mikið og hvernig þeir 

hafa áhrif á notendaþátttöku í hugbúnaðargerð. 

Helstu niðurstöður eru að notendaþátttaka sé þó 

nokkur í íslenskum hugbúnaðariðnaði, en yfirleitt 

eru notaðar aðferðir sem taka ekki langan tíma. 

Það er kannski kallað á einhvern til að kíkja á nýja 

hönnun vefsins yfir kaffibolla eða fá álit hans á 

nýjustu útgáfunni af hugbúnaðinum. Við Íslendingar 

búum til mikið af hugbúnaði og við notum hann líka 

mikið. Við tökum inn allar nýjungar, sem er frábært. 

Samkvæmt tölum frá Hagstofunni nota 97% okkar 

tölvur og hugbúnað á hverjum degi eða næstum 

daglega, sem er hæsta hlutfall allra Evrópuþjóða.“ 

Marta segir að þetta háa hlutfall hljóti að leggja 

meiri kröfur á þá sem búa til hugbúnaðinn um að 

sem flestir geti notað hann. 

Næstu árin mun Marta Kristín skoða hvernig auka 

megi samskipti notenda og hugbúnaðarfólks og 

gera þau auðveldari. „Við stefnum að því að hafa tvo 

doktorsnema til að sinna þessu rannsóknarverkefni. 

Einn mun skoða notendahliðina á hugbúnaði og 

annar hlið hugbúnaðarfólksins. Í framhaldinu verða 

lagðar fram lausnir sem miða að því að notendur 

taki meiri þátt í hugbúnaðargerðinni. Ég er handviss 

um að það muni hjálpa hugbúnaðarfólkinu ef 

við virkjum notendur meira.“ Marta segir að sem 

stendur séu ekki næg verkfæri til staðar. „Eftir 

viðtöl við fólk í hugbúnaðargerð og í vefbransanum 

hefur komið í ljós að yfirleitt er búin til vara, hún 

fer á markað og þeir sem búa hana til hafa óljósa 

hugmynd  um hvernig er að nota hugbúnaðinn þó 

þeir viti ágætlega hvað er notað. Það eru til tól sem 

mæla umferð eins og Google Analytics sem er gott 

og gilt en mælir þó einungis hvort notandi hafi farið 

á vefsvæði og hversu lengi hann var þar, en segir 

ekkert til um upplifun hans af því og hvort hann 

lenti í vandræðum.“ Marta Kristín segist gera sér 

grein fyrir álaginu í þessum geira. „Það er kostur að 

þekkja vel til hugbúnaðargerðar. Ég veit til dæmis 

að það er mikið stress í hugbúnaðargeiranum þar 

sem afurðir þurfa að vera tilbúnar fljótt og þess 

vegna langar mig líka að búa til tól sem nýtist í því 

starfsumhverfi.“

Doktorsverkefni Jónu fjallar um réttindi tjónþola 

sem verða fyrir áföllum í tengslum við meðferð í 

heilbrigðiskerfinu. Rannsóknir hennar ná meðal 

annars til þess hvort réttarstaða tjónþola sé sú 

sama ef þeir verða fyrir áfalli í tengslum við meðferð 

hjá opinberri heilbrigðisstofnun og hjá sjálfstætt 

starfandi heilbrigðisstarfsmanni og hvort réttindi 

tjónþola séu nægilega skýr samkvæmt lögum um 

sjúklingatryggingar. Í þeim tilgangi vinnur hún nú að 

skráningu ákvarðana í sjúklingatryggingamálum hjá 

Sjúkratryggingum Íslands og tryggingafélögum, auk 

dóma og úrskurða um sama málefni og býr þannig 

til verðmætan gagnagrunn um þessi mál. 

Aðspurð að því hvort hún telji mögulegt að fáir 

leiti réttar síns segir Jóna ýmislegt benda til þess 

að svo sé. „Það er ekki mikil hefð fyrir því hér á 

landi að leita réttar síns vegna tjóns í tengslum 

við meðferðir hjá heilbrigðisstarfsfólki og fólk 

þekkir ekki réttindi sín. Svo getur verið að smæð 

þjóðfélagsins ráði einhverju hér um líka, margir eru 

eflaust hikandi við að benda á sökudólga eða spilla 

sambandi við lækninn sinn.“ Hún segir það vera 

algengt að vísa til læknamistaka þegar talið berst að 

Ein leið til að bæta úr þessu væri að gera ferlið 

skýrara og einfaldara fyrir tjónþola. „Hvert á ég að 

fara með málið? Hvaðan fæ ég greiddar bætur? 

Einstaklingar geta lagt inn kvörtun til Landlæknis 

en fá ekki greiddar bætur þaðan, þannig að fyrir 

sjúklinga getur þetta kerfi verið bæði óljóst og flókið. 

Það þarf einfaldlega að kynna þetta betur, bæði fyrir 

heilbrigðisstarfsfólki og almenningi og það mætti 

fara fram meiri umræða um réttindin.“ 

Ávinningurinn af því að fá innlegg notenda í 

hugbúnaðargerðina er ótvíræður. „Ég vil hjálpa 

starfsfólki í hugbúnaðargeiranum til að þekkja 

betur mannlegu hliðina, notkunina og upplifun 

notandans. Þá erum við komin inn á þverfaglegt 

svið tölvunarfræði, sálfræði og félagsfræði.“ Það 

eru enda ekki allir jafn læsir á hugbúnað og vefi. 

„Eldra fólk þarf oftar en ekki aðstoð yngra fólks og 

stundum er stuðningur við notendur ekki nægilega 

góður. Ég hef stundum aðstoðað skyldmenni 

eins og svo margir aðrir og þannig upplifað hvaða 

vandræðum þau geta lent í. Ef við stuðlum að gerð 

hugbúnaðar sem er auðveldur í notkun þá hjálpum 

við fólki að hjálpa sér sjálft og upplifun þeirra verður 

jákvæðari.“ Hún segir að það eigi eftir að koma í 

ljós hvaða lausnir séu bestar. „Hvernig eflum við 

samskiptin? Er það til dæmis með prófunum? Við 

vitum að notendur eru tilbúnir að gefa endurgjöf ef 

þeir hafa vettvang til þess. Þetta er orðið augljóst 

með til dæmis hjá TripAdvisor og dómum á Amazon. 

Við munum eflaust líta til svipaðra lausna. Kannski 

verður komin stjörnugjöf fyrir íslensk bókhaldskerfi 

og heimabanka eftir örfá ár?“

Kíkt á hönnun yfir kaffibolla

Stefnt að þróun nýrra lausna 

Er réttarstaðan óháð kerfi?

Fáir leita réttar síns
Flókið og óljóst 

Stjörnugjöf notenda einn 
möguleiki

Samkvæmt Hagstofunni nota 97% Íslendinga hugbúnað daglega eða 
næstum daglega. Þetta er hæsta hlutfall allra þjóða í Evrópu.

En hversu mikið tillit er tekið til þarfa notandans við gerð hugbúnaðar? C R E S S

Miða þarf hönnun hugbúnaðar 
meira við notendur

Tölvunarfræðideild

Lagadeild

Rannsóknir

Verkefni í doktorsnámi

Marta Kristín Lárusdóttir er lektor við 

tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík. 

Undanfarin 20 ár hefur hún einbeitt sér að þeim 

hluta hugbúnaðar sem snýr að notendum. Hennar 

hjartans mál er að bæta samskiptin milli notenda, 

hönnuða og forritara svo meira tillit sé tekið til 

sjónarmiða fyrsta hópsins. Í rannsóknum sínum 

hefur Marta Kristín skoðað hvernig staðið er að því 

að taka þarfir notenda inn í hugbúnaðargerðina, 

meðal annars með því að leggja fyrir kannanir 

ásamt nemendum sínum og með viðtölum við 

hugbúnaðarfólk á Íslandi og í Svíþjóð.

Heilbrigðisréttur er réttarsvið sem að mati Jónu 

Bennýjar Kristjánsdóttur, doktorsnema við lagadeild 

Háskólans í Reykjavík, hefur ekki hlotið nægjanlega 

athygli í fræðilegri umfjöllun hér á landi. „Það er lítið 

búið að rannsaka heilbrigðisrétt og dóma sem falla 

innan hans hér á landi og lítið hefur verið fjallað um 

sjúklingatrygginguna.“

Hugsanlegt  er að nokkur fjöldi einstaklinga 

sem orðið hefur fyrir skaða í kjölfar meðferðar í 

heilbrigðiskerfinu leiti aldrei réttar síns. Þó er gert 

ráð fyrir möguleika á að einstaklingar geti sótt bætur 

vegna slíks skaða með sjúklingatryggingu hins 

opinbera og skyldutryggingum heilbrigðisstarfsfólks 

hjá tryggingafélögum.

„Eftir viðtöl við fólk í hugbúnaðargerð og í 
vefbransanum hefur komið í ljós að yfirleitt 

er búin til vara, hún fer á markað og þeir 
sem búa hana til hafa óljósa hugmynd  um 

hvernig er að nota hugbúnaðinn.“

Marta Kristín Lárusdóttir

Marta Kristín Lárusdóttir er 

forstöðumaður rannsóknarseturs við 

tölvunarfræðideild sem ber heitið CRESS 

(Center for Research on Engineering 

Software Systems). Setrið var stofnað 

fyrir tveimur árum. „Við stofnuðum 

setrið í þeim tilgangi að efla rannsóknir 

og auka þekkingu á hönnun hugbúnaðar. 

Hér er þetta efni rannsakað út frá 

samskiptum manns og tölvu, formlegri 

hugbúnaðargerð, dreifðum tölvukerfum 

og gagnasafnsfræði.“ 

Vísindamenn setursins eru fjórir 

talsins en að rannsóknum koma einnig 

meistara- og doktorsnemar. Björn Þór 

Jónsson stundar rannsóknir á sviði 

gagnagrunnsfræða, Marjan Sirjani greinir 

flækjur í tölvukerfum út frá uppbyggingu 

þeirra, Marta Kristín rannsakar 

notendahlið hugbúnaðargerðar og 

nýjasti meðlimur CRESS, Marcel Kyas, 

rannsakar aðferðir í þráðlausri tækni. 

„Núna stunda tveir  doktorsnemar og  

nokkrir meistaranemar rannsóknir við 

CRESS. Það hefur verið markmið okkar 

að fjölga meistaranemum sem rannsaka 

þessi tilteknu fræði og það hefur tekist 

ágætlega. Fræðimenn setursins hafa 

verið duglegir að hagnýta rannsóknir 

til dæmis með samvinnu við Össur 

og Isavia. Við stefnum að því að efla 

samstarfið við atvinnulífið enn frekar á 

næstu misserum.“

•   Experimental Evaluation of the Spatial

     Error Distribution of Indoor

    Localization Algorithms

•   Modelling and Simulation of

    Asynchronous Real-time Systems using

    Timed Rebeca

•   NV-tree: An Efficient Disk-Based Index

     for Approximate Search in Very Large

    High-Dimensional Collections

•   A Multi-Dimensional Data Model for

     Personal Photo Browsing

Rannsóknir við CRESS hafa m.a. verið 
settar fram í þessum greinum:

Rannsakar 
réttindi tjónþola í 
heilbrigðiskerfinu

Jóna Benný Kristjánsdóttir 

sjúklingatryggingu en málið sé mikið stærra en það. 

„Það vita fáir af því að réttur til bóta getur til dæmis 

skapast vegna skaða sem einstaklingur verður fyrir 

vegna fylgikvilla en ekki bara vegna ákvarðana 

heilbrigðisstarfsfólks eða mistaka. Það má ekki 

gleyma því að ríkið tryggir heilbrigðisstarfsmenn 

sem starfa hjá ríkinu en heilbrigðisstarfsmönnum 

sem starfa í  einkageiranum ber skylda til að 

kaupa sjúklingatryggingu. Því eru bætur vegna 

atvika sem eru bótaskyld samkvæmt lögum um 

sjúklingatryggingu oftast greiddar af hinu opinbera 

eða af tryggingafélögum en ekki af viðkomandi 

heilbrigðisstarfsmanni.“ 

Fylgstu með 
HR á Twitter
@haskolinn

Háskólinn í Reykjavík @haskolinn  ·  Apr 21

Hvaða hest á að veðja á? Sveinn fjallar um 
leikmenn framtíðarinnar í íslenskum handbolta 
#Fyrirlestramaraþon



54  T ímarit  HR HÁSKÓLINN Í  REYKJAVÍK 2015      55

HR-INGAR
HÉR OG ÞAR

Elísabet
Aagot

Sigrún
Ósk
Jakobsdóttir

Rafn
Haraldur 
Rafnsson

Schumann 
Didriksen

Víðir
Orri
Reynisson

Kristín
Marta 
Gunnarsdóttir

Perth, Ástralíu
ML í lögfræði 2013

Starf: Áhættugreining og skilmálafylgni á tjónasviði 

fyrirtækja hjá tryggingafélaginu CGU.

Reykjavík, Íslandi
BSc í sálfræði 2015

Starf: Stjórnunar- og mannauðsráðgjafi hjá Hagvangi

Reykjavík, Íslandi
BSc í íþróttafræði 2008

Starf: Íþróttafræðingur á Landspítala

Kaupmannahöfn, Danmörku
MSc í fjármálum fyrirtækja 2011

MABI í stjórnunarreikningsskilum og viðskiptagreind 2013

Starf: Fjármálastjóri Keel Solution, fyrirtækis sem sérhæfir 

sig í stjórnun viðhalds eigna á olíuborpöllum 

Stokkhólmi, Svíþjóð
BSc í tölvunarfræði 2014

Starf: Build and Tools Engineer hjá DICE

Baltimore, Bandaríkjunum
BSc í heilbrigðisverkfræði 2013

Starf: 2. árs meistaranemi í heilbrigðisverkfræði við 

Johns Hopkins University

„Ég rýni í ferli tryggingatjóna á fyrirtækjasviði. Greini hvar 

áhættur liggja og hvar tjónadeildirnar fylgja ekki eða beita 

skilmálum á rangan hátt. Samantekt á minni greiningu er 

svo afhent teymisstjórum á fyrirtækjasviði.“

„Námið hefur nýst mér vel til að sinna starfinu. Sérstaklega 

þegar kemur að greiningu á miklu efni, skýrslugerð og 

að vinna undir tímapressu. Þar sem CGU samanstendur 

af mörgum tryggingafélögum reynir á að geta lesið úr 

mismunandi skilmálum og tryggingalögum. Þess vegna 

er mjög gott að hafa reynslubankann sem gerir kleift að 

vinna með mismunandi lagabálka og gögn.“

„Starfið felur meðal annars í sér að veita stjórnendum 

ráðgjöf varðandi frammistöðustjórnun, undirbúning 

og framkvæmd frammistöðusamtala, hönnun og 

innleiðingu umbuna- og kaupaukakerfa, hönnun 

starfsmannavalskerfa, þjálfun nýrra starfsmanna, þróun 

og þjálfun stjórnenda og myndun liðsheildar. Samhliða 

ráðgjafarverkefnum hef ég einnig tekið að mér ráðningar 

nýrra starfsmanna fyrir ýmis fyrirtæki. Það ferli er 

unnið í nánu samstarfi við mannauðsstjóra eða aðra 

fulltrúa fyrirtækjanna og felur jafnan í sér uppsetningu 

starfslýsinga, greiningu hæfniskrafa, móttöku og yfirferð 

umsókna, viðtöl við umsækjendur, fyrirlögn og túlkun 

persónuleikaprófa ásamt öflun umsagna og ráðgjöf við 

endanlega ákvörðun. Viðfangsefnin sem við fáumst við 

dags daglega eru fjölbreytt og skemmtileg, við erum í 

miklum samskiptum við stjórnendur úr hinum ýmsu 

fyrirtækjum og ég læri eitthvað nýtt á hverjum einasta 

degi.“

„Ég tel að það mikilvægasta sem ég tók með mér úr 

náminu í HR sé gagnrýnin hugsun. Hún nýtist manni 

ekki bara í starfi heldur í lífinu almennt. Sambland af 

einstaklingsverkefnum og hópavinnu gerði það einnig 

að verkum að ég var vel í stakk búin til þess að vinna 

með öðrum en átti jafnframt auðvelt með að vinna 

sjálfstætt. Að auki eru verkefni í náminu fleiri en gengur 

og gerist í öðrum skólum og samskipti milli nemenda 

og kennara meiri og tíðari. Slíkt eykur endurgjöf frá 

kennurum og ættu nemendur að nýta sér hana til að 

vinna bæði með sína styrkleika og veikleika. Að lokum 

er starfsnámið sem boðið er uppá frábært tækifæri til 

að kynnast atvinnumarkaðinum og fá að prófa sig áfram 

á sínu áhugasviði. Ég ákvað að nýta mér þetta tækifæri, 

fór í starfsnám hjá Hagvangi, lagði mig alla fram og er í 

kjölfarið í starfi sem mér þykir ótrúlega skemmtilegt.“ 

„Ég starfa á geðsviði Landspítala. Þar hef ég verið að 

innleiða hreyfingu fyrir ungt fólk með geðrofssjúkdóma. 

Einnig kem ég að því að setja á fót virknimiðstöð fyrir 

skjólstæðinga geðsviðs þar sem heilbrigður lífsstíll verður 

eitt af aðalsmerkjum stöðvarinnar. Þá hef ég verið í 

rannsóknarvinnu með.“

 

„Akademísk vinnubrögð sem þarf að viðhafa þegar kemur 

að teymisvinnu og réttlætingu verkefna. Á Landspítala 

eru gerðar miklar kröfur um að það sem framkvæmt er 

sé gagnreynt og skilvirkt. Háskólanám hvetur til slíkra 

vinnubragða.“

„Keel Solution er með starfsemi í fimm löndum: 

Danmörku, Úkraínu, Póllandi, Bandaríkjunum og 

Singapore og er fjármáladeildin með starfsfólk á þremur 

stöðum (Danmörku, Úkraínu og Póllandi). Þjónusta 

Keel er þess eðlis að við sendum fólk til vinnu út um 

allan heim og það er hlutverk fjármáladeildarinnar 

að sjá til þess að ferðatilhögun starfsfólks sé í lagi 

og halda utan um allan kostnað tengdan einstökum 

verkefnum. Mitt starf felst í daglegum samskiptum við 

starfsfólk fjármáladeildar, yfirmenn félagsins og annað 

starfsfólk, samræmingu á gögnum í kerfum félagsins 

og umsjón með fjárreiðustjórnun, áætlanagerð, miðlun 

stjórnendaupplýsinga og uppgjöri einstakra félaga ásamt 

samstæðuuppgjöri.“

„Námið við HR gaf mér mjög góðan faglegan grunn og 

dýpkaði þekkingu mína og skilning á málefnum tengdum 

fjármálum og reikningshaldi. Ég nýti mér þetta á hverjum 

degi. Það er líka mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

maður veit ekki allt og vegna þess hve góðan grunn ég 

öðlaðist í náminu á ég auðveldara með að afla mér 

viðbótarþekkingar og get betur gert greinarmun á gæðum 

þess mikla efnis sem hægt er að viða að sér.“

„Ég er hluti af teyminu sem sér um þróun á tölvuleiknum 

STAR WARS: Battlefront. Mitt hlutverk er að sjá um þróun 

og viðhald á hinum ýmsu tólum og forritum sem við 

notum í vinnunni, uppsetningu og viðhald á sjálfvirkum 

prófunum sem við keyrum á öllum þeim mismunandi 

tölvum sem við gefum leikinn út á og svo er það á 

minni ábyrgð að CI-kerfið okkar virki og skili öllum þeim 

„buildum“ sem það á að gera.“

„Áherslan sem að HR leggur á hópavinnu hefur reynst 

mér einstaklega vel í starfinu þar sem mikið er lagt upp 

úr teymisvinnu hér og mikið samstarf er á milli ólíkra aðila 

innan teymisins sem og á milli leikjateyma og stúdíóa. 

Sömuleiðis hefur það nýst mér vel að HR leggur mikla 

áherslu á vinnu verkefna sem hefur bæði þjálfað mig í að 

finna lausnir á vandamálum hratt og örugglega og að fást 

við og leysa alls kyns óvenjuleg vandamál sem að koma 

upp í raunveruleikanum.“

„Ásamt því að taka áfanga felst hluti af náminu í því að 

vinna verkefni á rannsóknarstofu við skólann. Ég er að 

vinna við svefnrannsóknir, en eitt af langtímamarkmiðum 

okkar er að greina svefnleysi (e. insomnia) á mælanlegri 

og áreiðanlegri máta, meðal annars út frá heilalínuritum 

sem tekin eru í svefni. Að auki er ég aðstoðarkennari í 

grunnnámi verkfræðideildarinnar.“

„Fyrir utan góðan fræðilegan grunn lærði ég að tileinka 

mér öguð vinnubrögð, sjálfstæði og skipulagshæfni sem 

nýtist mér vel í dag. Öll hópavinnan kemur líka sterk 

inn, en við rannsóknirnar mínar hér úti vinn ég með 

einstaklingum sem koma úr mörgum áttum og hafa mjög 

ólíkan bakgrunn.“

Við hvað starfarðu?
Hvað finnst þér helst hafa nýst þér úr náminu við HR?

Í háskólum verða til nýjar hugmyndir á hverjum 

degi. Þessar hugmyndir verða oft að veruleika og því 

gegna háskólar lykilhlutverki í nýsköpun og stofnun 

nýrra fyrirtækja.  Í ágúst sl. hélt Háskólinn í Reykjavík 

ráðstefnuna „How Innovation and Talent Attract 

Capital“ þar sem stjórnendur, frumkvöðlar og 

fjárfestar frá Bandaríkjum kynntu frumkvöðlastarf og 

uppbyggingu þekkingarsamfélagsins í Kísildalnum. 

Þessir sérfræðingar komu úr fyrirtækjum eins og 

Yahoo og Uber. 

Á ráðstefnunni kom fram að hér þurfi að huga 

betur að umhverfi sprotafyrirtækja svo þau geti 

vaxið og þróast. Ekki sé nóg að veita þeim aðgang 

að fjármagni í byrjun. Þetta myndi líka sporna við 

flutningi þeirra úr landi.

Í ágústmánuði settist á skólabekk fyrsti hópurinn í frumgreinanámi Háskólans í Reykjavík eftir      

skipulagsbreytingar. Undanfarin 12 ár hafa flestir nemendur tekið námið á þremur önnum en nú velja 

nemendur strax þann undirbúning sem hentar fyrirhuguðu námi á háskólastigi og ljúka því á einu ári. 

Skólaárið byrjaði snemma og frá 4. – 14. ágúst voru allir nemendur  í einum stærðfræðiáfanga. Þetta mæltist vel 

fyrir enda var starfsfólk frumgreinadeildar og kennslusviðs búið að undirbúa kennsluna af mikilli kostgæfni og 

heimsækja háskóla í Danmörku til að skoða fyrirkomulagið þar. Meðal kennsluaðferða í áfanganum var dagleg 

hópavinna þar sem þess var gætt að nemendur væru aldrei í sama hópi. Nemendur kynntust því vel sín á milli 

enda komnir í þann bekk sem þeir yrðu í áfram en bekkjarskiptingin tók mið af því hvert þeir stefna að loknu 

frumgreinanámi. Þessir nemendur munu útskrifast með frumgreinapróf í júní á næsta ári. 

Frumgreinanám við HR veitir fólki með iðnmenntun eða aðra menntun en stúdentspróf og reynslu úr 

atvinnulífinu undirbúning fyrir háskólanám. Það hentar líka stúdentum sem þurfa að bæta við sig námi í 

stærðfræði og raungreinum. Námið er það elsta sinnar tegundar hér á landi og frá því að það var stofnsett í 

Tækniskóla Íslands árið 1964 hafa hátt í tvö þúsund nemendur útskrifast. Stærstur hluti brautskráðra nemenda 

úr frumgreinadeild heldur áfram námi við akademískar deildir HR.

66 nemendur í 10. bekk Laugalækjarskóla settust á skólabekk í Háskólanum í Reykjavík í mars á þessu ári. 

Nemendurnir voru þátttakendur í Hringekjunni, árlegum viðburði í HR þar sem markmiðið er að kynna 

möguleika tækni- og raungreina fyrir nemendum í grunnskólum. Unglingunum er sýnt hvernig nota má tækni 

til að skapa, leysa verkefni og öðlast frekari skilning á ólíkum viðfangsefnum. Meðal þess sem fjallað var um í 

ár var heilbrigðisverkfræði og viðmót tölvukerfa. Nemendurnir voru mjög ánægðir með námsefnið og sögðu að 

þeir hefðu kynnst spennandi hlutum sem þeir vissu ekki að væru til.

Braggi frá stríðsárunum og tengdar byggingar í Nauthólsvík munu á næstunni ganga í endurnýjun lífdaga sem 

félagsaðstaða fyrir nemendur Háskólans í Reykjavík og nýsköpunar- og rannsóknarsetur.

Bragginn og sambyggð skemma voru byggð af Bretum og voru hluti af svokölluðu „hótel Winston“ á stríðsárunum 

en hafa síðustu ár legið undir skemmdum. Borgin hyggst ráðast í umfangsmiklar endurbætur á húsnæðinu,

í samráði við stúdenta og Háskólann í Reykjavík sem síðan mun leigja húsnæðið fyrir sína starfsemi. Stefnt er að 

því að nýting húsnæðisins verði tvíþætt.  Annars vegar verður félagsaðstaða og veitingasala á vegum stúdenta 

við HR.  Hins vegar verður sköpuð aðstaða fyrir nýsköpun og sprotafyrirtæki sem verða til innan HR og meðal 

samstarfsaðila. Alls er húsnæðið um 450 fermetrar og stefnt er að því að taka fyrsta hluta þess í notkun strax 

næsta vor
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