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H

ungs háskóla

áskólinn í Reykjavík er kominn í raðir bestu
háskóla heims og það er nokkuð sem við meg
um öll vera gríðarlega stolt af. HR er meðal
350 bestu háskóla heims samkvæmt lista Times Higher
Education, nánar tiltekið númer 324 ef lagst er vandlega
yfir tölurnar. Á sama tíma er HR 89. besti háskólinn af
þeim háskólum sem stofnaðir hafa verið á síðustu 50
árum. Loks hafa rannsóknarbirtingar starfsmanna HR
mikil áhrif í heimi vísindanna og er HR í þriðja sæti
varðandi áhrif rannsókna, og raðast þar í flokk með
háskólum eins og MIT, Stanford og Brandeis. Þetta er
mikil alþjóðleg viðurkenning á gæðum þess starfs sem
fram fer í HR og sérstaklega öflugu rannsóknarstarfi.

HR hefur alltaf lagt megináherslu á að veita nemend
um sínum hágæða menntun og þjónustu, samhliða
því að sinna sem best þörfum atvinnulífs og samfélags
á Íslandi. Afrakstur þess starfs er ekki mældur á lista
Times Higher Education eða öðrum listum yfir háskóla
heimsins, en skiptir þó í raun meira máli í daglegu starfi
háskólans. HR notar því fjölda annarra mælikvarða
til að meta ánægju nemenda, atvinnulífs og samfélags
með störf háskólans. Þar erum við aftur gríðarlega stolt
af niðurstöðunni sem við sjáum meðal annars í góðri
aðsókn, mikilli ánægju nemenda, sterkri stöðu útskrif

aðra á vinnumarkaði og sívaxandi samstarfs HR með
fyrirtækjum, stofnunum og stjórnvöldum.

En þó að við séum afskaplega stolt af háskólanum
okkar í dag, þá viljum við alltaf gera ennþá betur. Til
næstu ára verður áhersla lögð á að efla námið í HR
enn frekar, í takt við breyttar kröfur nemenda og
atvinnulífs á tímum tæknibyltingar og hnattvæðingar.
Um leið verður HR styrktur sem miðstöð þekkingar
og nýsköpunar fyrir íslenskt samfélag.
Hlutverk HR er og verður að sinna nemendum sín
um, atvinnulífinu og samfélaginu öllu sem allra best
með menntun, rannsóknum og nýsköpun. En það
spillir ekki fyrir að ná í leiðinni að verða einn af bestu
háskólum heimsins.
Dr. Ari Kristinn Jónsson
rektor HR

„Til næstu ára verður áhersla lögð á að efla
námið í HR enn frekar, í takt við breyttar
kröfur nemenda og atvinnulífs á tímum
tæknibyltingar og hnattvæðingar.“

Rannsakar
leyndarmál lífsklukkunnar
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Dr. Heiðdís Valdimarsdóttir, prófessor
við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík
hefur brennandi áhuga á hinu flókna
samspili tilfinninga og líffræðilegra
þátta. Heiðdís stundar rannsóknir
við sálfræðisvið HR og Mount Sinai
háskólasjúkrahúsið í New York og
hefur hlotið ótal styrki og verðlaun
fyrir rannsóknir sínar, þar á meðal
öndvegisstyrk frá Rannsóknasjóði og
Rannsóknarverðlaun HR árið 2018.
Það rannsóknarefni sem helst heillar Heiðdísi er innri lífsklukka
okkar manna og reyndar allra lífvera en á ensku kallast fyrirbærið
circadian clock eða biolocical clock. Það má segja að lífsklukkan
okkar sé sveiflugjafi sem hefur áhrif á dægursveiflur í hormóna
flæði, svefn-vöku-mynstri o.fl. Þannig hafa dægursveiflur
lífsklukkunnar (e. circadian rhythm) mikil áhrif á líkamlegt og
andlegt ástand okkar.

Lífsklukkan bara stillt á „off“
„Þegar við vöknum hækkar magn hormónsins kortisóls í líkam
anum og við fáum orku til að takast á við daginn. Síðan dregur úr
magni kortisóls þegar líður á daginn og magn annars hormóns,
melatóníns, eykst og þá verðum við þreytt,“ útskýrir Heiðdís.
Ásamt samstarfsfólki sínu í New York hefur hún gert tilraunir
með einfalda meðferð til að reyna að bæta líðan krabbameins
sjúklinga en hún segir það hafa komið í ljós í rannsóknum
undanfarin ár að krabbamein virðist raska dægursveiflunni hjá
sjúklingum. „Hjá þeim eykst til dæmis kortisól ekki á morgnana
heldur er lífsklukkan bara stillt á „off“. Þessu má líkja við það
þegar við fáum flugþreytu eftir að hafa ferðast á milli tímabelta.“

Klínísk síþreyta hvarf
við ljósameðferð
Eitt af því mikilvægasta sem stillir lífsklukkuna hjá okkur er ljós.
„Við vildum því sjá hvort við gætum notað ljós til að minnka
síþreytu hjá þeim sem glíma við krabbamein en síþreyta er mjög
algeng meðal krabbameinssjúkra og hefur lamandi áhrif, jafnvel
mörgum árum eftir að meðferð við krabbameininu líkur.“ Rann
sóknarteymið skipti hópi fólks sem hafði náð sér af krabbameini,
en þjáðist af síþreytu, í tvennt á tilviljanakenndan hátt.

Hægt er að nota gleraugu með ljósi
til að hafa áhrif á lífsklukkuna.

Annar hópurinn sat við ljósalampa sem
örvaði dægursveiflurnar á meðan hinn
hópurinn sat við lampa með daufara ljósi
sem hefur ekki sömu áhrif. Hóparnir sátu
við ljósin á hverjum morgni í hálftíma í senn
í heilan mánuð. Á meðan gat fólkið gert
það sem það vildi, til dæmis lesið. „Niður
stöðurnar voru ótvíræðar. Þau sem sátu við
lampana sem örva dægursveiflurnar voru
marktækt minna þreytt en þau sem fengu
daufa ljósið. Í byrjun meðferðar voru allir
í hópnum með klíníska síþreytu en í lok
tímabilsins var klínísk síþreyta ekki til staðar
hjá neinum í hópnum sem sat við ljósalampa
sem örvaði dægursveiflurnar. Einnig
greindust minni svefnvandi og minni þung
lyndiseinkenni meðal þessa hóps. Við trúð
um varla þessum afgerandi niðurstöðum.“ Í
hinum hópnum, með daufara ljósinu, voru
70% þátttakenda enn með síþreytu. Heiðdís
setur þann varnagla að rannsóknin hafi
ekki verið umfangsmikil. Þess vegna hefur
rannsóknarhópurinn hennar fengið styrk
frá National Institute of Health í Banda
ríkjunum til að gera mun stærri rannsókn.
„Við munum rannsaka enn betur áhrif ljóss
á dægursveiflurnar og lífsklukkuna, hvernig
þetta hefur áhrif á kortisól og melatónín, og
hvernig þau hormón hafa áhrif á þunglyndi,
svefn og þreytu.“

Lýsing á sjúkrahúsum
hefur áhrif
Niðurstöður rannsóknarinnar eru hvetjandi
því þær renna stoðum undir tilgátur um
að jafnvel sé hægt að varna því að síþreyta,
þunglyndi og svefnvandi láti á sér kræla
á fyrstu stigum krabbameinsmeðferðar. Í
nýafstaðinni rannsókn sem gerð var í Banda
ríkjunum skoðaði Heiðdís sjúklinga sem
gengust undir beinmergsígræðslu og voru í
10 til 12 daga inni á sjúkrahúsi, mikið veikir
og í einangrun. Í sumum sjúkrastofunum
var komið fyrir lömpum sem örva dægur
sveifluna en í öðrum voru hafðir lampar
með dauf ljós sem ekki örva dægursveifluna.
Kveikt var á lömpunum á morgnana frá
klukkan 7 til 10. Fyrstu niðurstöðurnar sýna
að þeir sem voru í sjúkrastofu með örvandi
ljósi höfðu mun minni þunglyndiseinkenni

„Í byrjun meðferðar voru allir í
hópnum með klíníska síþreytu en
í lok tímabilsins var klínísk síþreyta
ekki til staðar hjá neinum í hópnum
sem sat við ljósalampa sem örvaði
dægursveiflurnar.“

Fékk karlmenn til að skrifa
um tilfinningar sínar
Heiðdís hefur einnig áhuga á hvernig tjáning tilfinninga hefur áhrif á
líðan og líffræðilega þætti. „Það er oft mjög erfitt að tala um sjúkdóma. Þeir sem eru með krabbamein, eða aðra sjúkdóma, upplifa
oft að fólk í kringum þá veit ekki hvernig það á að bregðast við sem
gerir það að verkum að sjúklingarnir tala lítið um sjúkdóminn. Þetta
getur haft áhrif á líðan sjúklinga og jafnvel líffræðilega þætti sem aftur
geta haft áhrif á sjúkdóminn,“ segir Heiðdís þegar þegar hún er beðin
um að útskýra eitt rannsóknarefnið sem hún kallar tilfinningaskrif. Í
einum af þessum rannsóknum sem Heiðdís gerði á Íslandi á meðal
karlmanna sem glímdu við krabbamein setti hún þeim fyrir að skrifa
um tilfinningar sínar í þrjá daga í 20 mínútur í senn. „Þeim sem fannst
erfitt að tala um sjúkdóminn og iðkuðu svo þessi skrif á hverjum degi
leið betur. Það kom mér ekkert á óvart þar sem tjáning tilfinninga hefur áhrif á hormónastarfsemi, taugakerfi og ónæmiskerfið. Rannsóknin, sem styrkt var af Rannís, sýndi fram á að einföld aðgerð sem þessi,
að skrifa í 20 mínútur á dag, getur haft jákvæð áhrif á líðan.“
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Þjálfa forritun
og læsi á
sama tíma

veldur því að þær eru í aukinni hættu á að
fá brjósta- og leghálskrabbamein. Vefsíðan
inniheldur upplýsingar um kosti og galla
fyrirbyggjandi meðferða, eins og brjóst
náms og eggjastokkanáms, og upplýsingar
um þær skimanir og eftirlit sem í boði eru.
Samofið upplýsingum síðunnar er innbyggt
ákvörðunarferli sem tekur mið af svörum
þátttakenda við spurningum um viðhorf
þeirra til meðferðarleiða og kosta og galla
hverrar meðferðarleiðar fyrir sig. Niðurstöð
ur rannsóknarinnar sýndu að ákvörðunar
tækið hjálpaði konunum við að taka upp
lýsta ákvörðun og þær voru ánægðari með
ákvörðunina og upplifðu minni eftirsjá.

Mögulegar nýjungar í
krabbameinsmeðferð
Dr. Birna Baldursdóttir, dr. Valgerður Eiríks
dóttir og dr. Heiðdís Valdimarsdóttir vinna
saman að rannsóknum við sálfræðisvið HR.

en hinir sem voru í stofum með daufara
ljósi. „Það sem er spennandi við þessar
niðurstöður er ekki síst þær vísbendingar
sem þær gefa um hvað væri hægt að gera.“ Á
spítölum er núna hugsað meira út í andlega
vellíðan sjúklinga því hún getur haft áhrif
á þróun sjúkdóma eins og krabbameins,
Alzheimers og Parkinsons. „Þessar niður
stöður renna enn frekari stoðum undir það
að margt er hægt að gera fyrir sjúklinga sem
ef til vill krefst ekki mikils kostnaðar eða
fyrirhafnar,“ útskýrir Heiðdís sem vonar
að niðurstöður hennar geti aukið lífsgæði
sjúklinga og haft jákvæð áhrif á meðferð
ir við sjúkdómum. Til dæmis gætu þær
átt þátt í að breyta lýsingu á spítölum og
meðferðastofnunum. „Ég vil þó taka fram
að ljósameðferð virkar ekki fyrir alla og það
er verðugt rannsóknarefni að komast að því
fyrir hverja hún virkar og hverja ekki.“

Ásamt dr. Birnu Baldursdóttur, lektor við
sálfræðisvið HR, hefur Heiðdís hlotið styrki,
meðal annars frá Vísindasjóði Krabbameins
félags Íslands, til að hanna og prófa svipað
ákvörðunartæki fyrir karlmenn á Íslandi sem
greinast með staðbundið blöðruhálskirtils
krabbamein. Þær eru jafnframt að hefja aðra
nýja rannsókn sem hefur hlotið Öndvegis
styrk frá Rannís, hæstu styrkupphæð sem
hægt er að fá hjá Rannsóknamiðstöðinni. Sú
rannsókn er framhald rannsókna Heiðdísar
í Bandaríkjunum. „Við ætlum að skoða
áhrif ljósameðferðar á kvíða, svefn og
þunglyndi hjá íslenskum konum sem eru
með brjóstakrabbamein ásamt því að mæla
líffræðilega þætti eins og kortisól, melatónín
og ónæmissvörun.“ Niðurstöður þeirrar
rannsóknar gætu haft í för með sér nýjungar
í krabbameinsmeðferð sem endurstilla lífs
klukkuna og bæta líðan sjúklinganna.

Erfitt og
streituvaldandi val

Nútíminn truflar
lífsklukkuna

Nú á dögum er aukin áhersla á að sjúk
lingar taki virkan þátt í vali á krabba
meinsmeðferð og Heiðdís hefur áhuga á
að aðstoða fólk við val á meðferðarleiðum.
„Eftir greiningu, eða á tímabilinu áður en
meðferðarleið hefur verið ákveðin, upplifa
margir mikla streitu og áhyggjur sem geta
haft áhrif á ákvarðanatökuna og jafnvel leitt
til þess að ákvörðunin verður ekki nægj
anlega ígrunduð.“ Heiðdís hefur unnið að
rannsóknum í Bandaríkjunum við hönnun
og prófun vefsíðu fyrir konur sem greinast
með stökkbreytingar í BRCA1/2 genum sem

Heiðdís segir ótal margt eiga eftir að
rannsaka þegar kemur að lífsklukkunni og
dægursveiflum. „Til dæmis hvernig við hér
á Íslandi höfum aðlagast vetrarmyrkrinu.“
Hún segir þetta spennandi rannsóknasvið.
„Í dag er margt í umhverfi fólks sem truflar
lífsklukkuna, mun meira en dæmi eru um
áður í sögunni og það er forvitnilegt að
fylgjast með því hvaða áhrif það hefur. Það
er allavega af nógu að taka þegar kemur
að rannsóknum sem þarf að gera. Það er
kannski ekki síst þess vegna sem hver einasti
dagur í vinnunni er spennandi og gefandi.“

Nú er hægt að ná í nýja
útgáfu Scratch á íslensku

Leiðbeinendur Skema í HR
þýddu í sumar forritið Scratch
yfir á íslensku en með því geta
krakkar forritað flókna hluti
með kubbum. Scratch er mjög
vinsælt og aðgengilegt endur
gjaldslaust á netinu.

Hressir leiðbeinendur hjá Skema
ásamt Eyþóri Mána.

„Það var kominn tími á nýja þýðingu,“
segir Eyþór Máni Steinarsson, verkefna
stjóri hjá Skema í HR, en Scratch hefur
verið uppfært og því var eldri þýðing úrelt.
„Þannig að við tókum okkur til og þýddum
þetta, og nú er beta-útgáfa tilbúin á netinu
með íslenskunni.“
Krakkar niður í sex ára geta byrjað að forrita
með Scratch. „Þau geta í rauninni byrjað
fyrr, eða um leið og þau eru læs enda notum
við Scratch og forritun til að bæta lestrar
kunnáttu hjá börnum,“ segir Eyþór. Börnin
fái æfingu í lestri með því að breyta tali í
texta. „Varðandi lesturinn á þessum aldri er
öll æfing góð.“ Scratch er tól sem fellur vel

að starfsemi Skema þar sem forritið hvetur
börn og unglinga til að skapa eitthvað nýtt,
nota rökhugsun og vinna saman. „Þeim
finnst þetta skemmtilegt og vilja nota tímann
í eitthvað skapandi, eitthvað annað en að
spila leiki sem óvirkir neytendur.“
Scratch var þróað af Lifelong Kindergarten
Group, rannsóknarsetri innan MIT Media
Lab en á vef setursins kemur fram að börn og
unglingar hafi deilt yfir 21 milljón Scratch
-verkefnum á vefnum og mörg þúsund ný
bætast við á hverjum degi.
scratch.mit.edu
ru.is/skema
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svipmynd af vísindamanni
rannveig
s.
sigurvinsdóttir

„Ofbeldi er
algengara en við
við gerum okkur
grein fyrir“
Dr. Rannveig S. Sigurvinsdóttir
lektor við sálfræðisvið viðskiptadeildar

Af hverju er mikilvægt
að rannsaka þetta?
Hvað ertu að
rannsaka núna?
Rannsóknir mínar fjalla um áhrif áfalla á
heilsu og líðan. Þessa dagana er ég meðal
annars að vinna að verkefni með dr. Bryndísi
Björk Ásgeirsdóttur sem var styrkt af Rannís
í janúar 2018. Í því munum við meta áföll
og áfallastreituröskun (e. post-traumatic
stress disorder), og meðal annars könnum
við sérstaklega hvaða áhrif það hefur á líðan
fólks að segja frá kynferðisofbeldi. Erlendar
rannsóknir sýna að viðbrögð annarra geta
haft mikil áhrif á líðan þolenda, til dæmis á
þunglyndi og áfallastreitu. Rannsókn okkar
verður sú fyrsta sem skoðar þetta efni á
Íslandi og ein af þeim fyrstu í heiminum
sem skoðar sálfræðileg áhrif þess að segja frá
reynslu af ofbeldi á netinu.

Áföll hafa gríðarleg áhrif á heilsu og líðan en
þau geta einnig verið rótin að ýmsum öðrum
vandamálum. Nýlegar hreyfingar, eins og
#metoo- byltingin, hafa sýnt að ofbeldi er
mun algengara en fólk gerir sér grein fyrir
og kemur okkur öllum við. Það er mikilvægt
að geta brugðist rétt við frásögnum þolenda
ofbeldis og stutt þá, því viðbrögð annarra
geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á
líðan þeirra.

Hvað heillar þig við
rannsóknir í sálfræði?
Sálfræði er mjög skemmtilegt og fjölbreytt
fag og í því geta flestir fundið eitthvað við
sitt hæfi. Ég mæli með sálfræði fyrir alla sem
hafa áhuga á hegðun og líðan. Mér finnst
mjög gott að vinna í HR, því ég vinn með
frábæru fólki og við góðar aðstæður.

Guðmundur
Viktorsson
Hafnarfirði

Nám: BSc í hátækniverkfræði 2012

Árgangamót
íþróttafræðinnar

Í

þróttafræðisvið HR heldur árgangamót á hverju ári þar sem núverandi og
útskrifaðir nemendur keppa sín á milli í allskonar þrautum og skemmta sér
saman. Eins og sést reyna þrautirnar á fjölbreytta færni nemenda. Það var

útskriftarárgangurinn 2014 sem vann mótið í ár.

Starf: Framkvæmdastjóri og eini
starfsmaðurinn í eigin fyrirtæki,
Delventum ehf.
„Undanfarin tvö ár hef ég unnið að hönnun og þróun
á róbótum. Áður hef ég gert fjarmælingabúnað fyrir
orkukerfi og gagnalesara fyrir tækjabúnað flugvéla.
Hátækniverkfræðin hentaði mér fullkomlega þar sem
hún blandar saman rafmagns-, véla- og hugbúnaðar
verkfræði og ég tel að þar sem þessi þrjú svið mætast
liggi mörg tækifæri.
Í hverjum mánuði fæ ég að kafa í eðlisfræði, teikna
þrívíddarmódel, hanna rafrás, setja saman frumgerð,
forrita, framkvæma mælingar og greina niðurstöður.
Þetta er því fjölbreytt og skemmtilegt starf. “

Fyrir nokkrum mánuðum gaf Alþjóðabank
inn út skýrslu sem nefnist Atlas of Sustainable Development Goals 2018. Þar er að finna
tölfræði sem lýsir hvar heimurinn stendur
þegar kemur að sjálfbærnimarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna. Eitt markmið er tekið
fyrir í einu og tölfræði kynnt um hvar þjóðir
heims standa. Mikill hluti mælikvarðanna
sýnir jákvæða þróun á síðustu árum þegar
tekið er tillit til þeirra 7,6 milljarða sem búa
á jörðinni. Til dæmis ganga fleiri börn í
skóla en áður, það er minni fátækt, jafnrétti
er að aukast í mörgum löndum, það er
minna hungur, færri búa í fátækrahverfum,
glæpatíðni hefur lækkað og borgarar fleiri
landa hafa aðgang að læknisþjónustu. Hins
vegar virðist koltvísýringslosun ekki vera að
minnka mikið, það eru enn margar tegundir
dýra í útrýmingarhættu og konur eiga minni
eignarhluti í fyrirtækjum sem og pólitísk
ítök miðað við karlmenn.

Ekki hægt að skipta
heiminum í tvennt
Eftir lestur þessarar skýrslu eru nokkrir hlut
ir sem standa upp úr. Við getum ekki lengur
skipt heiminum í tvennt, í iðnvædd lönd
og þróunarlönd eða í hinn vestræna heim
og alla hina. Í dag gefur það mun réttari
mynd af heiminum að skipta honum upp
í tekjusvæði eftir meðaltekjum á mánuði.
Það er meira samhengi milli þróunar og
meðaltekna heldur en heimshluta. Til dæmis
lækkar fæðingartíðni þegar meðaltekjur
fjölskyldna aukast. Þar sem meðaltekjur íbúa

margra landa eru að aukast lækkar fæðingar
tíðni og það lítur út fyrir að mannfjölgun
í heiminum muni stöðvast í kring um 11
milljarða árið 2100.

Yfir 3% hagvöxtur á ári í
33 fátækum löndum
Annað sem stendur upp úr er að mat á
jákvæðri eða neikvæðri þróun verður alltaf
að taka tillit til mannfjölda og tíma. Þó
svo að Kína losi t.d. mestan koltvísýring af
öllum löndum heims í heildina, þá eru það
Bandaríkin sem losa mest á hvern íbúa –
næstum því tvöfalt meira en Kína. Og þó svo
að hagvöxtur sveiflist mikið frá ári til árs,
hefur hagvöxtur verið yfir 3% á ári að jafnaði
í 33 fátækum löndum síðustu tíu ár. Í tólf af
þessum löndum hefur hagvöxtur að jafnaði
verið yfir 5% á ári og í sjö löndum hefur
hagvöxturinn að jafnaði verið 7-10% á ári,
síðustu tíu árin.

Fjölmiðlar teikna upp
dómsdag
Það getur því verið áhugavert að spá í mun
inn á fréttum af samfélagsþróun í fjölmiðlum
og því sem tölfræðin segir okkur um raun
verulega þróun. Við lestur frétta fæ ég oft á
tilfinninguna að heimur fari hríðversnandi,
dómsdagur sé í nánd og hlutirnir hafi verið
miklu betri í gamla daga. CNN fjallaði til
dæmis mikið um flóttamannavanda Evrópu
fyrir nokkrum vikum með tilheyrandi viðtöl
um við sérfræðinga og yfirskriftum um „the

refugee crisis“. BBC fjallaði um „Gróður
húsið jörð“ fyrir nokkru og að hætta væri
á mikilli eyðileggingu þó að það tækist að
minnka koltvísýringslosun í framtíðinni.
Guardian skýrði frá því rétt fyrir áramót að
ofbeldisglæpum hefði fjölgað í heiminum
árið 2016. Samt segir tölfræðin okkur að
það séu gríðarlegar framfarir á mörgum
sviðum í heiminum, þó vissulega séu enn til
staðar miklar áskoranir sem þarf að huga að.
Staðreyndin er sú að meirihluti 7,6 milljarða
jarðarbúa býr við meira öryggi og lífsgæði en
nokkurn tímann áður í mannkynssögunni.

Flestir halda að ástandið
sé mun verra en það er
Mörg okkar virðast hins vegar ekki vita af
þessu. Fyrir nokkrum mánuðum var gefin
út bók eftir dr. Hans Rosling sem heit
ir Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong
About The World - And Why Things Are
Better Than You Think. Í mörg ár lagði
hann spurningar um samfélagsþróun fyrir
fjölbreyttar samkomur. Langflestir gestir
þessara samkomna reyndust ekki þekkja,
eða það sem verra er, hafa ranga sýn á
hvar við stöndum. Þar reyndist ekki vera
munur á kennurum, Nóbelsverðlaunahöf
um, starfsmönnum alþjóðastofnana eða
stjórnendum fyrirtækja. Reyndar skrifaði
dr. Rosling að hópur apa hefði svarað betur
en t.d. Nóbelsverðlaunahafar. Hann nefndi
fréttaflutning fjölmiðla sem eina ástæðu
fyrir þessari niðurstöðu og að þeir gefi okkur
bjagaða mynd af heiminum.

„Staðreyndin er sú að meirihluti 7,6 milljarða
jarðarbúa býr við meira öryggi og lífsgæði en
nokkurn tímann áður í mannkynssögunni.“
Viljum frekar lesa um
neikvæða hluti
Í raun er þó ekki við fjölmiðla að sak
ast, heldur því hvernig heilinn á okkur
virkar. Fjölmiðlar í dag eru í síharðnandi
samkeppni um að ná athygli þinni til að þú
opnir dagblaðið, horfir á fréttir eða klikkir á
hlekkinn á heimasíðunni. Við erum þannig
úr garði gerð að athygli okkar dregst að því
neikvæða, því einstaka, því sem við hræð
umst, því einfalda fremur en því flókna. Við
lesum því fremur um eitt flugslys en umfjöll
un um að 40 milljónir flugferða á ári endi
í öruggri lendingu. Smellum frekar á hlekk
um fimm manns sem hafi farist í hryðju
verkaárás, en að nýtt bóluefni bjargi milljón

börnum í Afríku. Nú eða að einn sundkappi
hafi verið bitinn af hákarli frekar en að
hreinsun á skólpi hafi útrýmt sýkingum af
völdum skólps í stórum hluta Asíu. Heilt yfir
gefur því lestur okkar á fréttum takmarkaða
mynd af raunverulegri stöðu mála og gerir
okkur áhyggjufyllri og svartsýnni en ástæður
eru til. Heimur fer nefnilega batnandi á
mörgum sviðum fyrir meirihluta þeirra 7,6
milljarða sem búa á jörðinni. Þó góður ár
angur hafi náðst megum við samt ekki sofna
á verðinum og það eru enn miklar áskoranir
í til dæmis í loftslagsmálum og útrýmingu
fátæktar. En það hlýtur að vera betra að vera
bjartsýnn á árangur fremur en að búa sig
undir dómsdag.

Sjá https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Hugtakið „sjálfbær þróun“
kom fyrst fram í bókinni Our
Common Future sem var gefin
út af Sameinuðu þjóðunum árið
1987. Hún markaði upphafið
að þeim áherslum sem einkenna
umræðu um sjálfbæra þróun
í heiminum í dag. Í bókinni
var hugtakið skilgreint sem
samfélagsþróun (hagkerfi,
umhverfi og félagsleg þróun)
sem skapar velsæld án þess að
ógna möguleikum kynslóða
framtíðarinnar til þess. Í dag
hefur þessum þremur víddum
reyndar fjölgað í nýjustu áætlun
Sameinuðu þjóðanna um að ná
sautján sjálfbærnimarkmiðum
fyrir árið 2030 (sjá mynd). Þar
er m.a. að finna markmið um að
útrýma hungri og fátækt, tryggja
aðgang allra að hreinni orku og
vinna að friði í heiminum.

Dr. Páll Melsted Ríkharðsson
forseti viðskiptadeildar
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Sjálfbær
þróun:
Er dómsdagur
í nánd?
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Sandra Ösp
Stefánsdóttir

Alfreð Andri
Alfreðsson

Viktoría
Ómarsdóttir

Starfsnám
Tölvunarfræði

Heilbrigðisverkfræði

Lögfræði

Hvað felst í starfsnámi á vegum Háskólans í
Reykjavík? Hvað eru nemendur að fást við?
Allar akademískar deildir við HR bjóða upp á
starfsnám, ýmist í grunnnámi eða meistaranámi.
Við spurðum nokkra nemendur um verkefni þeirra
í starfsnámi og hvað kom þeim á óvart.

Hvar ertu í starfsnámi?

Hvar varstu í starfsnámi?

Hvar varstu í starfsnámi?

Ég er í starfsnámi hjá

Hjá Samkeppniseftirlitinu.

Í tölfræðideild Íslenskrar

hugbúnaðarstofnun sem heitir

erfðagreiningar.

Software Engineering og er staðsett í

Hvaða verkefnum
sinntir þú?

Maryland í Bandaríkjunum.

Ég fékk að takast á við fjölbreytt og

Hvaða verkefnum
sinntir þú?

krefjandi verkefni. Ég fékk meðal annars

Ég aðstoðaði við gerð hugbúnaðar sem

að skrifa leiðbeiningabréf til fyrirtækja,

greinir breytingar í erfðamengi fólks. Ég

Fraunhofer Center for Experimental

Hvaða verkefnum
sinnir þú?

skrifa andmælabréf og fékk einnig að

bætti nákvæmni forrits sem leiðbein-

Fyrst vann ég í gerð „Phishing

hjálpa til við að skrifa ákvarðanir hjá

andi minn bjó til og er notað til þess

Tool“ fyrir rannsókn sem gekk út á

eftirlitinu.

að finna breytingar í genamengjum

að athuga hvað nemendur í UMD

Öll reynslan var lærdómsrík, þetta var

til að áætla erfðabreytileika um 150.000

verkefnum. Áhættustýring Íslandsbanka

í raun í fyrsta skipti sem ég fékk að

Íslendinga.

skiptist í þrjár deildir sem eru

gervigreind í verksmiðjunni þeirra.

takast á við raunveruleg verkefni sem

fólks út frá þekktum gögnum. Forritið

á við í náminu. Það sem stóð upp úr var

Hvað fannst þér
lærdómsríkast?

að ég fékk að sitja fundi með eigend-

Ég lærði að leysa raunhæft verkefni og

Líklegast hvað það eru til ótrúlega

um fyrirtækja og kynnast því hvernig

að treysta á sjálfa mig og mína getu.

ólíkir menningarheimar sem við sjáum

Samkeppniseftirlitið háttar samskiptum

Það er gott að fá tilfinningu fyrir því

ekki á Íslandi. Að búa í samfélagi þar

við þá. Ég fékk meira að segja að taka

að maður geti unnið verkefni innan

sem allt er ekki jafn fullkomið og

virkan þátt í þeim fundum sem var

fyrirtækis en ekki bara í háskólanum þar

heima hefur verið ákveðin reynsla, á

geggjað.

sem allt er smá óraunverulegt.

Var eitthvað sem
kom þér á óvart?

Var eitthvað sem
kom þér á óvart?

ég hef verið að búa mig undir að takast

Það sem kom mér hvað mest á óvart

Í raun bara hvað maður getur gert

Það kom mér mest á óvart hvað það

var hvað mér var treyst fyrir mikilvæg-

miklu meira en maður heldur og hvað

var auðvelt að koma sér fyrir hérna

um og brýnum verkefnum. Ég fékk

ég hef lært vel í HR að leysa verkefni.

úti, staðurinn sem ég bý á varð svo

að kynnast alvöru ábyrgðarstörfum og

ótrúlega fljótt að nýja heimilinu mínu.

ég er alveg rosalega þakklátur fyrir þá

Ég bjóst einhvern veginn við því að

reynslu.

það tæki smá tíma að venjast, en hér
er ég á þriðja mánuðinum mínum og
hef ekki ennþá fengið heimþrá!

áhættustýringu.

Ég fékk að sinna mörgum mismunandi

Corporation of America í að innleiða

Hvað hefur komið
þér á óvart?

Ég var í starfsnámi hjá Íslandsbanka, í

DNA-sýnum og má nota niðurstöðurnar

Núna er ég að vinna með Bicycle

góðan hátt.

Hvar varstu í starfsnámi?

hefur verið keyrt á yfir 28.075 íslenskum

í netöryggi, sem var mjög gaman.

Hvað finnst þér
lærdómsríkast?

Viðskiptafræði

Hvaða verkefnum
sinntir þú?

Hvað fannst þér
lærdómsríkast?

(University of Maryland) væru góðir

Andrea
Björnsdóttir

áhættueftirlit og eiginfjárstýring,
útlánaáhætta og líkanagerð og
markaðs- og lausafjáráhætta. Ég fékk
að velja mér nokkur verkefni í öllum
þremur deildunum og fékk því að
kynnast mjög mörgu sem snýr að
starfsemi áhættustýringar.

Var eitthvað sem
kom þér á óvart?
Það kom mér mest á óvart hversu fjölbreytileg og skemmtileg verkefnin voru.
Áhættustýring tengist allri starfsemi
bankans og því var þetta mjög lærdómsríkt starfsnám. Ég fékk að kynnast
mörgum deildum innan bankans og
fékk að sjá og upplifa hvernig hlutirnir
ganga fyrir sig. Það að vinna í áhættustýringu er sennilega það starf sem
hægt er að læra mest af þegar kemur
að starfsemi fjármálafyrirtækja.
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Máltækni er

framtíðin
Í framtíðinni munum við ekki nota mús og
lyklaborð heldur stjórna tækjunum okkar alfarið
með töluðu máli. En á hvaða tungumáli?

„Máltækni er sambland af nokkrum sviðum; tölvunarfræði,
málvísindum, tölfræði og sálfræði,“ segir dr. Hrafn Loftsson, dósent í
máltækni við Háskólann í Reykjavík. Hann er einn þeirra sem kemur
að framkvæmd metnaðarfullrar og viðamikillar máltækniáætlunar
sem samþykkt var á Alþingi fyrr á þessu ári. Það kemur í hlut
sjálfseignarstofnunarinnar Almannaróms, sem að baki standa háskólar og
rannsóknarstofnanir, fyrirtæki og félagasamtök, að hrinda áætluninni í
framkvæmd. „Í grunninn snýst máltækniáætlunin um að þróa hugbúnað
sem stuðlar að því að við getum notað tungumálið í samskiptum við
tölvur og tæki. Það er bara svo lítill stuðningur við íslenskuna og það er
möguleiki á því, ef við gerum ekki neitt, að íslenskan muni á endanum
deyja út – því sem kallast stafrænum dauða,“ segir Hrafn.

Nemendur í meistaranámi í máltækni. Þeir koma bæði úr Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík og
eru annað hvort með grunn í íslensku frá HÍ eða tölvunarfræði frá HR. Hrafn er annar frá hægri.

Undanfarin ár hafa Íslendingar ekki farið
varhluta af miður upplífgandi fréttum af
stöðu íslenskunnar og hafa fræðimenn síður
en svo talið horfurnar góðar. Hrafn hefur
tekið þátt í nefndarstörfum í fjölda ára til að
kanna hver staðan er og þrátt fyrir uggvekj
andi niðurstöður hefur lítið verið að gert,
fyrr en nú. „Raunverulega hefur verið beðið
eftir því í hátt í 20 ár að stjórnvöld setji ein
hverja fjármuni í þetta svið. Þau hafa verið
sammála þessu og á tyllidögum er talað um
hvað þetta er mikilvægt, þau geri sér grein
fyrir því hver hættan er en svo hafa árin liðið
og aldrei hefur neitt gerst. Fyrr en í fyrra,
eftir að þessi stóra skýrsla kemur út, eftir að
ný ríkisstjórn var mynduð. Þá er áætlunin
komin í stjórnarsáttmálann og í fyrsta sinn
er heilmikið fjármagn sett í verkefnið.“

Ekkert þýðingartæki til
Að sögn Hrafns inniheldur máltækniáætlun
in fjögur kjarnaverkefni sem þarf að vinna
að; talgreiningu, talgervingu, málrýni og
vélrænar þýðingar. „Talgreining snýst um að
greina tal og umbreyta í texta en talgerving
breytir texta í talað mál. Talgervingin er afar
hentug til dæmis fyrir blinda og þessa tækni
er Blindrafélagið að nota í dag.“ Vélrænar
þýðingar sem virka vel eru einnig afar mikil
vægur þáttur verkefnisins. Í dag er ekkert

tæki til sem þýðir íslensku yfir á önnur
tungumál, og öfugt. „Við eigum ekkert
almennilegt kerfi sjálf til þess að þýða milli
íslensku og annarra tungumála. Við höfum
verið að nota Google Translate en við vitum
ekki einu sinni hvort Google muni þróa það
áfram,“ segir Hrafn.

Ekkert tæki skilur
íslensku í dag
Flest þekkja það þegar Word stingur upp
á málfræðileiðréttingum fyrir enskan texta
en í íslensku höfum við hingað til einungis
þekkt stafsetningavilluleiðréttingar. „Þetta
er það sem kallast málrýni og við eigum ekki
til fyrir íslenskuna. Íslenskan er beyginga
lega flókin en það á í sjálfu sér ekkert að
vera meira mál að greina íslensku en önnur
tungumál.“ Aðspurður hvort það verði ekki
flókið að fara í kringum það sem sumir telja
meinlegar villur en aðrir nota í daglegu máli
segir Hrafn að það verði alltaf fundnar leiðir
í kringum slíkt. „Ef við værum til dæmis
með málfræðileiðréttingarforrit í Word þá
er alltaf spurningin hvernig villur á að grípa.
Á til dæmis að grípa hina nýju þolmynd
sem margir krakkar nota „það var barið
mig“? Íslenskufræðingar myndu margir
segja að þetta sé ekki villa lengur – þetta er

komið inn í málið og því verður ekki breytt.
Kannski myndi koma upp athugasemd
á borð við „athugaðu að þú ert að nota
nýju þolmyndina“. Sama með ýmis konar
þágufallsnotkun „mér hlakkar til“ – sumir
íslenskufræðingar myndu segja að þetta sé
komið inn í málið.“ Tæknin mun nýtast til
margra verka á öllum sviðum samfélagsins
og þar nefnir Hrafn það sem stendur fólki
ef til vill næst í daglegu lífi. „Það eru þessi
tæki sem fólk er að nota á heimilinum, sem
fólk talar við, eins og „spilaðu fyrir mig lag
á Spotify“, „dimmaðu ljósin hjá mér,“ eða
„dragðu niður gluggatjöldin“. Þetta er allt á
ensku, það er ekkert tæki sem skilur íslensku
í dag.“

Höfum tapað
dýrmætum tíma
Önnur tungumál eru komin töluvert á und
an okkur á þessu sviði, ekki síst stóru tungu
málin, enska, franska, þýska og spænska og
Norðurlöndin hafa einnig gott forskot. „Við
erum auðvitað búin að tapa dýrmætum tíma
af því að það er ekki eins og þetta sé eitthvað
sem við erum að átta okkur á núna, það er
búið að benda á þetta í langan tíma. Ef þessi
stuðningur er ekki til staðar þá er
hættan sú að krakkar alist upp við
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Skopmyndin
„Til dæmis gætum við
látið Apple hafa gögnin
og sagt – hér er allt sem
þarf, núna getið þið látið
Siri læra íslensku“

að eiga samskipti við tölvur og tæki með því að tala
ensku. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að það er mjög
hættulegt þegar það er ekki hægt að nota tungumál
lengur á ákveðnu sviði. Það er fyrsta vísbendingin um
að það sé farið að grafa undan tungumálinu,“ segir
Hrafn og leggur áherslu á að þessi tækni muni alltaf
þróast áfram og í nánustu framtíð munum við hætta
alveg að nota mús og lyklaborð og einungis tala við
tækin okkar.

Gögnin tilbúin fyrir
markaðinn
Máltækniáætlunin nær til fimm ára og er hugmyndin
sú að að þeim tíma loknum verði búið að byggja grunn
sem fyrirtæki geti síðan byggt ofan á það sem hentar
þeirra starfsemi. Það kemur í hlut Almannaróms að
vera í samskiptum við fyrirtæki, til dæmis tækja- og
símaframleiðendur. „Hluti af því sem við erum að gera
í máltækni er að búa til gagnasöfn sem eru greining
á tungumálinu. Við segjum svo við fyrirtækin að við
séum búin að vinna þessa grunnvinnu sem þarf til þess

að koma íslenskunni inn í þeirra vöru. Fyrirtæki úti í
heimi munu aldrei búa til talgreini fyrir íslensku, þau
vita að þau þurfa að eyða svo miklum tíma í undirliggj
andi gögn fyrir svona lítinn markað. En við getum sagt;
gjörið svo vel, hér eru gögnin, við erum búin að búa
þau til, eina sem þið þurfið að gera er að þjálfa líkanið
ykkar. Til dæmis gætum við látið Apple hafa gögnin og
sagt – hér er allt sem þarf, núna getið þið látið Siri læra
íslensku,“ segir Hrafn.

Google stærsta
máltæknifyrirtækið
Nú stunda níu manns meistaranám í máltækni, sem er
samstarfsverkefni HR og HÍ. Námið hefur verið kennt
frá 2007 og segir Hrafn mega bæta enn meira í. „Okkur
hefur vissulega vantað fjármagn en annað sem hefur
staðið okkur fyrir þrifum er lítill áhugi hjá tæknifólki,
hjá þeim sem koma úr BSc-námi í tölvunarfræði.
Atvinnuástandið hefur verið svo gott hjá þessum hópi
að hann hefur að stóru leyti farið beint á vinnumark
aðinn. Ég vonast til að fá þessa nemendur að einhverju
leyti inn í þessi verkefni og það sem er kannski stóra
málið, að einhver haldi áfram í doktorsnám. Umræðan
er að aukast og stóru fyrirtækin úti í heimi eru farin
að nota þessa tækni, sem opnar marga möguleika fyrir
þau sem stunda námið. Google er raunar bara stórt
máltæknifyrirtæki, þar er verið að vinna með texta,
búa til talgreina og þýðingar,“ segir Hrafn en hann er
vel að merkja eini íslenski doktorinn í máltækni sem
starfandi er á Íslandi um þessar mundir, sem hann seg
ir alltof lítið. „Á næstu árum getum við tekið við fullt
af fólki og það er nóg af verkefnum framundan – ef við
ætlum að gera íslenskuna gjaldgenga.“

Óvenju árrisulir
útskriftarnemar
Háskólinn í Reykjavík brautskráði 591 nemanda þann
16. júní 2018, sama dag og íslenska karlalandsliðið
keppti fyrsta leik sinn á Heimsmeistaramótinu í
knattspyrnu. Athöfnin var haldin kl. 10 í stað kl. 13 og
því þurftu útskriftarnemar og fjölskyldur þeirra að
mæta í Hörpu óvenju snemma. 390 nemendur voru
brautskráðir úr grunnnámi, 199 úr meistaranámi og
tveir nemendur útskrifuðust með doktorsgráðu.

Áður en HR flutti í Nauthólsvík fyrir átta árum hafði
Arnar aðeins dýft tánum í sjóinn í félagsskap nokkurra
starfsmanna háskólans sem kallaði sig „Kalt og nota
legt“. Birna byrjaði hins vegar í sjósundinu sama dag
og flutt var. Nú fer hópur starfsmanna, sem kallar sig
Sæskrímslin, í sjósund einu sinni til tvisvar í viku, árið
um kring.

Allt
vesen
hverfur

Birna og Arnar fara í sjósund í hverri viku og eru
óþreytandi við að gefa þeim góð ráð sem vilja synda í
köldum sjónum í Nauthólsvíkinni.

Hafa stundað sjósund
vikulega í átta ár
„Það eru ýmsir sem spyrja mann um þetta hérna á
göngunum og eru áhugasamir en þora ekki að taka
skrefið,“ segir Arnar. Þau eru viðurkenndir sjósunds
sérfræðingar Háskólans í Reykjavík en auk þess að hafa
stundað sjósund vikulega í átta ár í Nauthólsvíkinni
hefur tvíeykið meðal annars lokið Helgusundi í Hval
firði, Fossvogssundi, Bessastaðasundi, Viðeyjarsundi
og Skerjafjarðarsundi.

Núvitundarástandið
eftirsóknarvert
Það liggur beinast við að spyrja þau einfaldlega af
hverju maður ætti að fara í ískalt Norður-Atlantshafið
þegar maður gæti setið yfir heitum kaffibolla? „Það er
þetta núvitundarástand. Það eina sem þú hugsar um
þegar þú ferð ofan í sjóinn er að anda, að hafa stjórn
á þér og andardrættinum. Að fara út í er kannski ekki
æðisleg tilfinning en að ná þessu núvitundarástandi er
svo gott, bæði fyrir sál og líkama. Eftir á hverfur allt
vesen og allar áhyggjur sem þú varst kannski með áður
en þú fórst út í. Líkamlega líður manni líka afar vel
eftir sundið,“ segir Arnar.

„Það eina sem þú hugsar um þegar þú
ferð ofan í sjóinn er að anda, að hafa
stjórn á þér og andardrættinum.“
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Birna Björnsdóttir og Arnar Egilsson hafa starfað um árabil við Háskólann í
Reykjavík, Birna sem verkefnastjóri alþjóðaskipta hjá alþjóðaskrifstofu og Arnar
sem þjónustustjóri á upplýsingatæknisviði. Þau eru einnig þekkt innan HR sem
miklir sjósundskappar en þau stunda sportið hvert einasta miðvikudagshádegi, allt
árið um kring. Þau segja sjósundið hafa haft jákvæð áhrif á heilsuna og eru dugleg
við að fá fleiri starfsmenn með sér í sjóinn.

Hætti að klæðast
dúnsokkum
Birna segist vera önnur manneskja eftir að hún
byrjaði að stunda sjósundið. „Mér hætti að verða
kalt. Ég sat áður heima í dúnsokkum á kvöldin
og fór í þeim í rúmið. Þetta er liðin tíð. Þú styrkir
háræðarnar með því að stunda sjóböð og maður
finnur það vel þá daga sem maður fer í sjósund
hvað manni er heitt allan daginn.“

Nokkur góð ráð um sjósund
frá Arnari og Birnu:
–

Það er best að byrja í sjósundi á haustin því þá er
sjórinn hvað heitastur og það er gott að „að láta
sjóinn kólna með sér“.

–

Það er óþarfi að vera hrædd/ur við kuldann. Þetta
er þjálfun eins og allt annað, maður fer í stutta
stund fyrst og lengir svo smám saman tímann
ofan í sjónum.

–

Það er gott að vera í vaðskóm eða sokkum því
maður verður sárfættur eftir sundið. Eins er gott
að vera með vettlinga. Með þessum útbúnaði
geturðu lengt tímann sem þú getur verið ofan í.

–

Aldrei synda ein/n.

Raun
verulegu
námi lýkur
aldrei

Yfirleitt klára nemendur HR rannsóknir sínar í lok námsins og teljast þar
með hafa lagt til nýja þekkingu á ákveðnu sviði; hafa sýnt fram á að þeir
séu færir um að leiða í ljós nýja hluti og færa rök fyrir þeim. Það er ekki
eins algengt að nemendur sinni slíkum rannsóknarstörfum eftir útskrift,
þegar þeir eru komnir út á vinnumarkaðinn.
Í nýju Tímariti Lögréttu er safn greina um
bótarétt sem skrifaðar eru á grunni loka
verkefna sem höfundar höfðu skrifað undir
leiðsögn dr. Guðmundar Sigurðssonar, pró
fessors við lagadeild. Við tókum tvo nem
endur tali sem eiga greinar með Guðmundi í
blaðinu, lögfræðingana Sigrúnu Ísleifsdóttur
og Sveinbjörn Claessen. Sigrún útskrifaðist
árið 2016 og starfar í dag sem lögfræðingur á
tjónasviði hjá Verði tryggingum. Sveinbjörn
útskrifaðist árið 2012 og hefur starfað um
árabil hjá lögfræðistofunni Landslögum.
Tímarit Lögréttu, félags laganema við HR,
er ritrýnt fræðirit á sviði lögfræði og tengdra
greina og kemur út tvisvar ár hvert.

Hittust og ræddu
bótarétt
Sigrún segir hópinn hafa hist reglulega í
nokkra mánuði. „Við vorum fimm fyrrum
nemendur HR og svo Guðmundur sem
stóðum saman að þessu verkefni og hittumst
nokkrum sinnum frá áramótum og fram á
sumar, þó að við ynnum síðan greinarnar
hvert fyrir sig. Það var mjög áhugaverður
vettvangur til að hittast og ræða þetta svið,
bótaréttinn, frá ýmsum hliðum og það sem
er helst á döfinni þar. Þannig gafst líka tæki
færi til að ná aðeins öðrum tengslum innan
þessa hóps fyrrum nemenda, en við vorum

Sveinbjörn Claessen.
fæst í námi á sama tíma, sum þeirra þekkti
ég lauslega gegnum vinnu en önnur ekkert,
en þarna komum við öll saman með svipað
áhugasvið.“

Sjúkrasjóðir
stéttarfélaga
Í grein Sigrúnar og Guðmundar er starfsemi
sjúkrasjóða skoðuð í sögulegu samhengi
með áherslu á greiðslu dagpeninga í veik
inda- og slysaforföllum og fjallað um reglur
um greiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga.
„Við reynum svo að meta hvort regluverkið
um sjúkrasjóðina og starfsemi þeirra sé til
þess fallið að tryggja með sem bestum hætti
rétt þeirra sem greiðslnanna njóta eða hvort
ástæða sé til breytinga,“ útskýrir Sigrún.
„Það vakti áhuga minn hve takmarkaður
ytri rammi er um starfsemi þessara sjóða og
eins að nánast ekkert hefur verið fjallað um
stöðu þeirra og starfsemi innan lögfræðinn
ar.“ Hún segir það áhugavert að samtvinna
fræðastörf og lögfræðistörf. „Það er gefandi
að halda tengslum við fræðasamfélagið þó að
maður sé kominn út á vinnumarkaðinn.“

Áhrif nýs frumvarps
Í grein Sveinbjarnar og Guðmundar er fjall
að um skaðabótalög nr. 50/1993 og þá þætti
laganna sem áhrif hafa á fjárhæð skaðabóta
til barna og ungmenna, meðal annars með
tilliti til fyrirliggjandi frumvarps til breytinga
á skaðabótalögum. „Í raun langaði okkur að
sjá hvað það frumvarp þýðir í raunveruleik
anum,“ segir Sveinbjörn. „Það eru ákveðnar
forsendur sem eru hafðar til grundvallar
þegar bætur eru ákvarðaðar. Þessar forsend
ur eru bæði ákveðnar í lögunum en aðrar
taka mið af aðstæðum hverju sinni.“ Sem

dæmi má nefna forsendur eins og hvaða árs
laun skuli leggja til grundvallar útreiknings
bóta fyrir varanlega örorku barna og náms
manna, hvort lágmarkslaun séu til þess fallin
að tryggja þessum hópi fullar bætur, hvaða
sérsjónarmið geta átt við um mat á umfangi
varanlegrar örorku barna og námsmanna og
hvernig margfeldisstuðli skaðabótalaga sé
ætlað að tryggja þessum hópi fullar bætur.
„Mér þykir afskaplega skemmtilegt að grúska
í rannsóknarvinnu og átti virkilega gott
samstarf við Guðmund, eins og alltaf. Það
var líka bónus að rækta tengslin við HR því
mér þykir vænt um háskólann minn.“

„Það er gefandi að halda tengslum
við fræðasamfélagið þó að maður sé
kominn út á vinnumarkaðinn.“
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Sigrún Ísleifsdóttir.

Af hverju ákvað Guðmundur að fá
fyrri nemendur sína til samstarfs?

„Frumástæðan fyrir því að þessar greinar birtust í þessu tölublaði Tímarits

Lögréttu er sú að höfundarnir skrifuðu allir mjög góðar og áhugaverðar rit-

gerðir á meðan þeir voru nemendur við lagadeild HR. Greinarnar eru þó ekki
hugsaðar sem styttri útgáfa af þessum ritgerðum heldur var sú leið valin að
velja áhugaverð álitaefni til að skrifa um, sem tengjast efni ritgerðanna. Að
baki þessum skrifum liggur þó einnig önnur ástæða, sem í mínum
huga er ekki minna mikilvæg, sem tengist hugmyndum mínum um háskólanám og tengsl háskóla við
sína fyrri nemendur. Háskólanám, eins og annað
nám, snýst ekki aðeins um þann tíma sem það
tekur viðkomandi nemanda að ljúka formlegu námi. Raunverulegu námi lýkur aldrei.
Þessum greinaskrifum, þar sem ekki er
lengur um að ræða samstarf nemanda og
leiðbeinanda, heldur jafningja, er ætlað að
ýta undir þann hugsanagang.“

Ísland var lýst frjálst og full
valda ríki í konungssambandi
við Danmörku í sambandslaga
samningnum árið 1918. Þar
með lauk 70 ára deilu um stöðu
landsins. Nokkrum árum síðar
var hins vegar farið að ræða
í alvöru um „skilnað“ milli
ríkjanna tveggja og lýðveldið
Ísland var svo stofnað 1944.
En hvað þýddi fullveldi á
þessum tíma, árið 1918? Vildu
Íslendingar helst sjálfstæði en
urðu að sætta sig við fullveldi sem
millistig? Af hverju ákvað Alþingi
með þingsályktun að minnast
„aldarafmælis sjálfstæðis og
fullveldis Íslands“ haustið 2018?
Ef Ísland var sjálfstætt árið 1918,
hvað gerðist þá árið 1944?

Merking hugtaka og innbyrðis samband
þeirra breytist með tímanum. Orðið
„fullveldi“ kom ekki inn í íslenska pólitíska
umræðu sem markmið fyrir Ísland fyrr en
árið 1906. Þangað til hafði það verið notað
abstrakt, en ekki um markmið sjálfstæðis
baráttunnar. Upp úr 1906 gerðist hins vegar
tvennt samtímis: kröfur Íslendinga, sem
höfðu verið fremur óljósar, urðu nokkuð
skýrar og fóru að snúast um aukna eða
fulla sjálfsstjórn í eigin málum – og orðið
„fullveldi“ kom fram og fór að tákna þessar
kröfur.

„Fullvalda ríki“ þótti
sterkara orðalag en
„sjálfstætt land“
Í 1. grein frumvarps til laga um ríkisréttar
samband Danmerkur og Íslands frá 1907,
sem venjulega er kallað „Uppkastið“, stóð
að Ísland væri „frjálst og sjálfstætt land“ í
sambandi við Danmörku. Andstæðingar
Uppkastsins unnu hins vegar sigur í
alþingiskosningum árið 1908, vegna þess
að það þótti ekki ganga nógu langt í átt að
sjálfstjórn fyrir Íslendinga. Árið 1909 gerði
Alþingi tillögu um að í staðinn skyldi standa
að Ísland væri „frjálst og fullvalda ríki“
en tillagan var ekki einu sinni lögð fyrir
danska þingið, það var talið svo ósennilegt
að hún skilaði nokkru. „Fullveldi“ virðist
þannig hafa verið talið ganga lengra í átt til
sjálfstjórnar en „sjálfstæði“ þó þarna hafi líka
komið inn spurningin um það hvort Ísland
væri ríki samkvæmt uppkastinu.

Dr. Ragnhildur Helgadóttir
forseti lagadeildar
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Fyrsti
desember
2018

„Árið 1918 var – að kröfu
Íslendinga – staðhæft að ríkið
væri fullvalda í stað þess að
það væri sjálfstætt.“

Íslenska
samninganefndin
krafðist fullveldis
Í samningaviðræðunum um sambandslögin
árið 1918 kemur þessi staða hugtakanna
enn skýrar fram. Þá vildi danska samninga
nefndin að í 1. grein þeirra yrði kveðið á
um „frjáls og sjálfstæð ríki“ (á dönsku „frie
og selvstændige stater“). Með þessu hefðu
Ísland og Danmörk verið lögð að jöfnu og
bæði verið skilgreind sem ríki. Engu að síður
krafðist íslenska nefndin þess að greinin yrði
orðuð „frjáls og fullvalda ríki“ (á dönsku
„frie og suveræne stater“). Sama umræða
átti sér stað um greinina sem síðar varð
19. grein laganna. Danska nefndin vildi að
Danir tilkynntu öðrum þjóðum viðurkenn
ingu Íslands sem sjálfstæðs ríkis en íslenska
nefndin hélt fast við að orðið yrði „fullvalda“
og gekk það eftir. Úr því greinarnar voru
samhljóða að öðru leyti hlýtur niðurstaðan
að vera sú að íslensku samninganefndinni
hafi fundist fullveldi vera æskilegra hugtak,
sennilega ganga lengra; hugsanlega vera
lögfræðilega „handfastara“ en í öllu falli vera
í betra samræmi við það sem á undan var
gengið í sjálfstæðisbaráttunni: Höfnunina
á Uppkastinu og þingsályktun frá 1917 þar
sem skipuð var nefnd til að gera tillögur um
hvernig mætti „ná sem fyrst öllum vorum
málum í vorar hendur og fá viðurkenningu
fullveldis vors.“

„Sjálfstæði“ ekki notað sem
heiti yfir fullan aðskilnað fyrr
en undir 1940
Þegar kemur fram undir 1940 hafði innbyrðis samband þessara
hugtaka breyst og jafnvel snúist við; fullveldi Íslands var stað
reynd og þá þótti skipta máli að ná sjálfstæði. Grein Bjarna
Benediktssonar í Andvara árið 1940 hét beinlínis „Sjálfstæði
Íslands og atburðirnir 1940“ en hann tilheyrði yngri kynslóð
fræði- og stjórnmálamanna heldur en þeir sem komu að gerð
sambandslagasamningsins. Þessi nýja kynslóð skrifaði vissu
lega um að Ísland hafi hlotið fullveldi árið 1918 en lagði mesta
áherslu á mikilvægi sjálfstæðis eða „algers sjálfstæðis“ og hvernig
skyldi stefna að því eftir árslok 1943. Tíu árum áður hafði Einar
Arnórsson, einn þeirra sem samdi um sambandslögin, skrifað um
fullveldið 1918 og að það hefði skipt máli að Ísland væri skilgreint
og viðurkennt sem fullvalda en vísaði til „næsta skrefs“ og „skiln
aðar“ eftir 25 ár frá sambandslögunum, án þess að nota nokkurn
tímann hugtakið „sjálfstæði“ um það skref. Það kom því ekki til
sem heiti yfir aðskilnaðinn frá Danmörku fyrr en undir 1940.

Vænlegra að hafa þjóðhátíð í júní
Þessu til viðbótar má nefna að það hefur verið mjög misjafnt eftir
tímum hversu mikið er haldið upp á 1. desember. Árið 1918 var
erfitt; spænska veikin, Kötlugos og frostavetur sáu til þess, og
m.a. þess vegna voru hátíðarhöld hófstillt þá. Þar kom þó líka
fleira inn í. Eftir 1944 tók 17. júní smátt og smátt alveg yfir sem

hátíðisdagur tengdur sjálfstæðisbaráttunni og 1. desember féll í
skuggann. Að hluta til var eðlilegt að tengja þjóðhátíðardaginn
lýðveldisstofnuninni, sem sannarlega var lokaskrefið í aðskiln
aðinum við Danmörku, en þarna kom líka til hvað er miklu
vænlegra að hafa þjóðhátíð á Íslandi í júní en desember!

Hugtakið fullveldi þýddi fulla
pólitíska sjálfstjórn
Það sést af þessu að það er ekkert skrýtið að ákveðið hafi verið að
halda upp á aldarafmæli „sjálfstæðis og fullveldis“ Íslands 2018.
Árið 1918 var – að kröfu Íslendinga – staðhæft að ríkið væri full
valda í stað þess að það væri sjálfstætt. Hugtakið fullveldi þýddi
þá fulla pólitíska sjálfstjórn og það verður ekki séð að það hafi
verið rætt af neinni alvöru þá að ganga lengra í átt til aðskilnað
ar við Dani en það. Merking hugtakanna fullveldi og sjálfstæði
þróaðist svo með tímanum og innbyrðis samband þeirra breyttist.
Sjálfstæði fór þá að þýða fullan aðskilnað frá Danmörku og þar
með íslenskan þjóðhöfðingja.
Sömuleiðis þarf að muna, að kröfur Íslendinga breyttust með
tímanum; þær fóru ekki að snúast um fulla sjálfstjórn fyrr en
nokkru eftir aldamótin 1900 og ekki um fullan aðskilnað frá
Dönum fyrr en nokkru eftir að fullveldið var fengið.

Greinin er stytt útgáfa af kafla í Fullveldi Íslands 1918-2018:
Hugsjón og veruleiki, sem kom út hjá Hinu íslenzka bókmennta
félagi í nóvember 2018.

24
Tímarit HR 2018 - 2019

Minni áhugi á
hitaeiningum
Teymið gerði könnun meðal

neytenda, tók viðtöl við stjórnendur
og gerði bæði ytri og innri markaðs
komumst við að því að það er

Dr. Andrea Carugati
gestaprófessor við viðskiptadeild

vissulega áhugi fyrir því að geta
pantað hollari mat hjá Domino’s. Það
var ýmislegt áhugavert sem kom
í ljós, eins og til dæmis að aðeins
27% svarenda þótti hitaeiningafjöldi

Unnið með atvinnulífinu

pizzunnar skipta miklu máli á meðan
að 83% þótti mikilvægt að notast væri
við gæðahráefni í framleiðslunni.“

Þóranna ásamt hluta hópsins sem vann stefnumótunarverkefnið fyrir Domino’s.

Stundum
langar mann
bara í pizzu
Innihaldið skiptir
öllu máli

Þóranna Hrönn Þórsdóttir lauk meistaranámi
í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði frá
viðskiptadeild HR síðastliðið vor. Ásamt sjö öðrum
meistaranemum við viðskiptadeild lauk hún
viðamiklu stefnumótunarverkefni þar sem stefna
Domino’s á Íslandi var skoðuð út frá ákveðinni
áskorun í rekstrarumhverfi þess.

Þær Arna Dögg Sigfúsdóttir, Helga Rós
Benediktsdóttir, Jóhanna Katrín Pálsdóttir,
Kristín Guðrún Lúðvíksdóttir, Ólöf Finns
dóttir, Vilborg Lárusdóttir og Sigríður Heiða
Kristjánsdóttir luku stefnumótunarverkefni
fyrir Domino’s á Íslandi, ásamt Þórönnu.
„Þetta er leiðandi fyrirtæki á skyndibita
markaðinum hér á landi og við vorum mjög
ánægðar með hvað þau tóku strax vel í að
leyfa okkur að vinna verkefni um stefnu
fyrirtækisins,“ segir hún.

Vilja ganga að
vegan-fæði vísu
„Við vorum algjört draumateymi að mínu
mati þar sem við höfðum mismunandi
reynslu og þekkingu og komum úr ólíkum
áttum; markaðsfræði, fjármálum fyrir
tækja, reikningshaldi og endurskoðun og
mannauðsstjórnun og vinnusálfræði.“
Nemendurnir álitu áskorunina fyrir Dom
ino’s vera þá að margir skyndibitastaðir hafa
opnað á síðustu misserum sem bjóða upp
á hollari valkosti og að eftirspurnin eftir
heilsusamlegri kostum hafi aukist mikið
síðastliðin ár. „Til dæmis búast margir við
að veitingastaðir bjóði upp á vegan-mat

og vegna þessara breytinga fannst okkur
forvitnilegt að skoða hvort Domino’s
myndi hagnast á stefnubreytingum,“
segir Þóranna.

Á réttri leið
Hópurinn komst að þeirri niðurstöðu
að ekki væri nauðsynlegt fyrir fyrirtækið
að breyta stefnu sinni. „Þau eru að gera
virkilega góða hluti og eru með góða
markaðshlutdeild, fólk vill fá sína pizzu
af og til og er ekki endilega að hugsa um
kaloríur eða slíkt! En þó eru tækifæri til að
auka við hollustuframboðið og við settum
fram nokkrar hugmyndir, til dæmis að
merkja hollari valkostina með merki
Skráargatsins og kynna sérstaklega hollari
pizzur þegar það á við, eins og til dæmis
í Meistaramánuði. Það er svo virkilega
gaman að sjá hvað er mikið búið að gerast
síðan við kynntum þetta fyrir þeim; til
dæmis er lauflétti pizzabotninn nú sér
staklega auglýstur sem vegan. Vegan-ostur
er orðinn fast álegg á matseðli, en var það
ekki þegar við gerðum verkefnið okkar.
Einnig hefur verið aukning í framboði á
hollari valkostum.“

Hvað ertu að
rannsaka núna?
Ég er að rannsaka stafræna umbreytingu
og einbeiti mér að tvennu: vinnuferlum
einstaklinga og stefnubreytingu fyrirtækja.
Mér finnst samspil starfsmanna og háþróaðr
ar tækni, eins og hugbúnaðar sem er byggður
á gervigreind, spennandi. Þegar kemur
að stefnu fyrirtækja er ég að skoða hvaða
áskoranir bíða þeirra en þau þurfa að þróa
reksturinn til að koma til móts við nýja tíma.

Af hverju er mikilvægt
að rannsaka þetta?
Sókn gervigreindar er af mörgum talin
stærsta áskorunin sem fyrirtæki standa
frammi fyrir en býður líka upp á ótrúlega
möguleika. Mér finnst þess vegna, sem vís
indamanni á þessu sviði, ekki bara mikilvægt
heldur nauðsynlegt að við rannsökum og

svipmynd
af vísindamanni
andrea
carugati

greiningu. „Með könnuninni

„Sókn gervigreindar
er stærsta áskorun
viðskiptalífsins“

skiljum þessa tækni. Við þurfum að geta
leiðbeint fyrirtækjum og samfélaginu öllu
um tækifærin og hætturnar sem eru handan
við hornið.

Hvað heillar þig
við rannsóknir í
viðskiptafræði?
Mér finnst spennandi að reyna að skilja
og útskýra hvernig upplýsingatækni getur
hjálpað stofnunum og fyrirtækjum að þró
ast. Svo finnst mér það alltaf jafn gefandi að
geta haft áhrif á samfélagið með því að túlka
vísindalegar niðurstöður yfir í nytsamlegar
lausnir fyrir rekstur stofnana og fyrirtækja.
Ein aðferð til að gera þetta er í gegnum
kennslu en ég starfa sem aðstoðarforseti
stafrænnar umbreytingar hjá Háskólanum í
Árósum. Þar reyni ég að búa til vettvang þar
sem aðferðir og vísindi mætast.

Tilhugsunin ein um mengi,
jöfnur og diffrun og jafnvel bara
tölur lætur hárin rísa hjá stórum
hluta mannkyns. Önnur hafa
gert stærðfræði að þungamiðju
í lífi sínu og lifa og hrærast í
flóknum talnaheimi sem er svo
mörgum hulinn.
Í þeim hópi er dr. Henning
Arnór Úlfarsson, lektor við
tölvunarfræðideild HR.

Um þessar mundir vinnur Henning ásamt
fríðum hópi stærð- og tölvunarfræðinga að
veigamiklu verkefni sem ekki er á allra færi
að skilja en við gerðum til þess heiðarlega
tilraun. „Þetta snýst um að velja einhvern
stærðfræðilegan hlut, til dæmis eitthvað
mengi eða mynd, og við setjum það fram
á þannig formi að hægt sé að skrifa niður
í tölvu. Við segjum svo tölvunni að nota
ákveðna aðferð og sleppum henni lausri til
þess að gera allt sem hún kann við þennan
hlut. Þá verða til nýir hlutir sem tölvan notar
þessa sömu aðferð á – þá verða til enn fleiri
hlutir og svo koll af kolli þar til þú hefur
fundið sönnun fyrir upphaflega hlutinn,“
segir Henning og bætir við að pælingin sé í
grunninn afar einföld og snúist raunar bara
um að búa til einfaldari dæmi. „Við byrjum
með flókið dæmi en við erum búin að kenna
tölvunni aðferðir til að búa til einfaldari
dæmi. Það gerir það að verkum að við skilj
um upphaflega dæmið.“

Getur tekið 10 daga að
leysa dæmin
Til þess að setja í samhengi hvað þetta þýðir
nefnir Henning að stærðfræðingar skrifi
vísindagreinar sem byrja oft með upp
hafsvandamáli og svo fylgi 30 blaðsíður af
mögulegum úrlausnum vandamálsins. Með
aðferðinni er hægt að láta tölvuna gera það
sem mannshugurinn gerði áður með mis
jöfnum árangri. „Við tökum þetta upphafs
vandamál og setjum í tölvuna, hún gerir það
sem við höfum kennt henni, sem er í raun
það sem stærðfræðingurinn hefði skrifað á
þessum 30 blaðsíðum. Tölvan er að gera það
sem mennski stærðfræðingurinn gerði áður,“

segir Henning. Tölvan er að sjálfsögðu engin
venjuleg tölva heldur ofurtölva sem gengur
undir nafninu Garpur. Það getur tekið hana
allt að 10 daga að leysa flóknustu upphafs
dæmin og er lausnin þá í allt að 600 skrefum,
sem er nokkuð sem væri ógerlegt fyrir manns
hugann að sögn Hennings.

Bylting í
umraðanamynstri
Stærðfræði er risastór fræðigrein og í heimin
um eru tugir þúsunda stærðfræðinga. Grein
in skiptist í fjölda undirgreina en Henning og
félagar fást við svokölluð umraðanamynstur,
og aðeins um 100 manns í heiminum hafa
lagt þá grein fyrir sig. Henning útilokar ekki
að aðferð þeirra muni umbylta því sviði, auk
þess sem þau stefna á að færa út kvíarnar.
„Þessi hugmyndafræði sem við erum að búa
til, að láta tölvuna gera þetta, það er hægt að
beita henni á aðra stærðfræði og við erum
rétt að byrja á því. Til þess að beita þessari að
ferð á einhvern hlut verðum við fyrst að skilja
hann nægilega vel til að láta tölvuna skilja
hann. Svo þurfum við að skilja aðferðirnar
sem við notum á hlutinn til að geta skrifað
þær niður í tölvuna. Það tekur yfirleitt 3-4
grunnnema yfir eina önn að skoða einn hlut
og nota aðferðirnar okkar á hann.“

Kollegar fylgjast með
Hópurinn sem stendur að verkefninu talar
reglulega saman gegnum spjallrás. Inn á hana
er Garpur tengdur og það koma tilkynningar
á spjallrásina þegar framþróun verður hjá
honum svo þau fylgjast náið með framvindu
mála. Þar sem þetta svið stærðfræðinnar er

Til að setja þetta í samhengi sem flestir skilja
má líkja þessu við bókasafn og Google.
„Fyrir tíma Google þurftir þú að fara á
bókasafnið og fletta upp upplýsingum. Í dag
gúglarðu það bara. Áður þurftir þú að reikna
plúsdæmi í höndunum en í dag gerir þú það
bara með reiknivél eða með símanum þín
um. Á okkar sviði í stærðfræðinni myndir
þú alltaf prófa okkar forrit fyrst, áður en þú
skrifar 20 blaðsíðna vísindagrein eins og þú
myndir ekki fara á bókasafnið og fletta upp
einhverju sem þú getur fundið á Google.“

Erfitt að giska á
hvað sleppur út úr
fræðunum
Fyrir leikmenn getur það verið óskiljanlegt
hvers vegna er verið að eyða svo miklu
púðri í aðferð sem ekki er vitað hvort muni
einhvern tímann koma að raunverulegu
gagni. En stærðfræðin snýst að miklum hluta
um að þróa aðferðir sem munu hugsanlega
verða hluti af eða forsenda merkra uppgötv
ana síðar meir. „Google er til dæmis bara
útfærsla á fræðilegum reikniritum. Stundum
er eitthvað dót tekið út úr hreinni stærð
fræði og úr verður eitthvað fáránlegt,“ segir
Henning og bendir á að það sé erfitt að giska
á hvað muni verða afar gagnlegt og hvað
verði aldrei notað. „Einhverntímann var
frægur stærðfræðingur spurður hvaða svið
stærðfræðinnar ætti aldrei eftir að nýtast
og hann svaraði Bool-algebrur. Þetta var í

kringum 1900. Bool-algebrur eru hins vegar
það sem lætur tölvur virka. Talnafræði var
stundum kölluð drottning stærðfræðinnar
því hún var svo hrein og algerlega ónytsam
leg. En nú er hún notuð til þess að dulrita
skilaboð, sem gerir það að verkum að þú
getir talað við heimabankann þinn án þess
að einhver sjái hvað þú átt mikinn pening
eða lykilorðin þín. Það er mjög erfitt að giska
á hvað muni sleppa út úr fræðunum. Þetta
er ein leiðin til að réttlæta þetta en önnur
ástæðan er að okkur finnst bara mjög svalt
að tölvan geti sannað eitthvað stærðfræði
dót,“ segir Henning.

„Stundum er eitthvað dót tekið út
úr hreinni stærðfræði og úr verður
eitthvað fáránlegt“
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Ofurtölvan
Garpur leysir
mannshugann
af hólmi

svo lítið játar Henning því að vissulega sé
fylgst með þeim. „Fólk veit af þessu innan
sviðsins og veit svona nokkurn veginn að við
erum búin með mjög mikið af dæmum sem
fólk hefði áður sest niður og skrifað heila
grein um.“

Unnið með atvinnulífinu

28
Tímarit HR 2018 - 2019

Bataskólinn býður upp á nám sem er opið
öllum, 18 ára og eldri, en sérstaklega er tekið
mið af þörfum einstaklinga með geðrænar
áskoranir, aðstandenda þeirra og aðila sem
starfa í heilbrigðis- og velferðarmálum.
„Námið samanstendur af námskeiðum um
samskipti, núvitund, mataræði og margt
fleira. Það er einn menntaður sérfræðingur
og einn jafningjafræðari á hverju námskeiði.
Ég er með ADHD þannig að ég hef séð um
jafningjafræðslu í námskeiðum um það
efni og svo hef ég kennt í námskeiðum sem
höfða til breiðs hóps eins og um markmiða
setningu og svefn. Ég hef verið svo heppin
að vinna mikið með Erlu Björnsdóttur sem
skrifaði skipulagsbókina Munum og stofnaði
vefinn Betri svefn þar sem veitt er hugræn
atferlismeðferð í gegnum netið.“

Virðing
einkennir
starfsemina
Áslaug María tók þátt í að þróa
starfsemi Bataskólans
„Ég kom að öllu eiginlega; var á skrifstofunni að hringja í nemendur, búa til
námsefni, sat námskeiðin, setti efni inn á heimasíðuna og margt fleira. Nú
er ég að kenna námskeið,“ segir Áslaug María Agnarsdóttir sem er BSc-nemi
í sálfræði við viðskiptadeild HR. Síðasta haust hóf hún starfsnám hjá Bata
skólanum sem þá var að hefja starfsemi. „Ég get ekki ímyndað mér neitt
lærdómsríkara en einmitt að fá að koma að svona uppbyggingu.“

Stefnir á
framhaldsnám
Verkefnið stækkaði fljótt. „Við þurftum að
bæta við öðrum bekk til að mæta eftirspurn
inni. Það er verið að prófa nú í vetur að hafa
tvo hópa í einu í húsinu, en síðasta vetur var
bara einn hópur. Markmiðið var líka að ná
til yngra fólks, og stofna ungmennabekk.“ Í
Bataskólanum eru engin próf og Áslaug
María segir virðingu og umræður einkenna
starfsemina. Hún stefnir á framhaldsnám
í sálfræði en langar að taka sér frí frá námi
eftir grunnnámið, en með námi og verkefn
um fyrir Bataskólann starfar hún í íbúðar
kjarna sem stuðningsfulltrúi. „Ég er búin að
læra svo mikið undanfarið ár og hef fengið
tækifæri til að vinna með sálfræðingum frá
Landspítalanum, Geðhjálp, Háskóla Íslands
og að sjálfsögðu Háskólanum í Reykjavík.
Þetta er búið að vera spennandi tímabil. Ég
hef kynnst mikið af fólki í gegnum skólann
og er ánægð að stækka tengslanetið. Mér
finnst snilld að kynnast og vinna með fag
fólki úr öllum áttum.“ Áslaug María hvetur
að lokum alla til að kynna sér starfsemi
Bataskólans á vefnum bataskolinn.is.

Geimrannsóknir
í HR

Þ

að var eftir miklu að slægjast fyrir áhugafólk um geimrannsóknir á
þessu ári í HR þegar dr. Bjarni V. Tryggvason, fyrsti og eini íslenski
íslenski geimfarinn, og dr. Jennifer Heldmann og dr. Darlene Lim frá

Bandarísku geimferðarstofnuninni, NASA, héldu fyrirlestra um störf sín og
rannsóknir. Í mars hélt Bjarni erindið „Ævintýri lífs míns: verkfræði og flug“
og í maí fjölluðu Heldmann og Lim um vettvangsrannsóknir á Íslandi þar
sem líkt er eftir aðstæðum á Mars og tunglinu.
Bjarni kennir svo þriggja vikna námskeiðið Space System Design í lok
haustannar og NASA stefnir að því að stunda rannsóknir til undirbúnings
ferðum til Mars, hér á landi, í samstarfi við vísindamenn HR.

Gunnar Davíð
Gunnarsson

Kaupmannahöfn

Nám: BSc í tölvunarfræði
Starf: Full Stack Developer hjá
Trustpilot
Í vinnunni er ég í verkefnum sem eru allt
frá því að leysa villur og bæta við möguleik
um í núverandi kerfum hjá Trustpilot yfir í
hönnun og innleiðingu á nýjum viðbótum. Ég
fer á fundi með verðandi notendum, hanna
bakenda og ákveð svo hvernig eigi að bæta
viðbótum inn í núverandi kerfi. Verkefni
míns teymis eru margvísleg en hvert teymi ber
ábyrgð á sinni afurð sem þýðir að allt fram að
fyrsta skoti, eða „launch“ eins og við köllum
það, og eftir á, ber teymið ábyrgð á viðhaldi,
uppitíma og viðbragðstíma sem gerir það að
verkum að maður fær alls konar verkefni.
HR undirbjó mig vel undir vinnuálagið og að
vera snöggur að tileinka mér nýja hluti. Einnig
skilaði öll hópavinnan góðri færni í að vinna
með öðru fólki sem er mikilvægt því maður
er sjaldnast að vinna að hlutunum einn. Ég
ákvað að taka starfsnám í stað lokaverkefnis
sem skilaði mér góðri reynslu af vinnu við
raunverulegt verkefni sem mun verða gefið
út. Ég þurfti að gera verkskýrslur og svara
fyrir vinnuna mína, eitthvað sem tilheyrir
öllum stærri verkefnum, og það hefur nýst
mér vel hér hjá Trustpilot.

Á Íslandi búa rúmlega 300 þúsund manns. Mannfjöldi í Úrúgvæ er um
tífaldur mannfjöldi á Íslandi, í Kanada er hann um hundraðfaldur,
og í Bandaríkjunum er hann um þúsundfaldur. Knattspyrnulandslið
hverrar þjóðar, sama í hvaða flokki, er skipað 11 leikmönnum. Þannig
að hlutfall landsliðsmanna af heildarfjölda þjóðarinnar er hæst á
Íslandi, síðan í Úrúgvæ og svo framvegis.
Dr. Ágúst Valfells,
forseti tækni- og verkfræðideildar

30
Tímarit HR 2018- 2019

Vandi
lítillar
þjóðar
Á Íslandi eru þingmenn 63. Í Úrúgvæ eru
þingmenn 130, en 443 í Kanada, og 535 í
Bandaríkjunum. Þannig að hlutfall þing
manna af fólksfjölda er hæst á Íslandi,
næsthæst í Úrúgvæ, síðan koma Kanada og
Bandaríkin.
Sjálfstæð þjóð sem vill uppfylla ákveðin
grunnskilyrði eins og að hafa þing og taka
þátt í heimsmeistarakeppni í knattspyrnu
þarf að búa yfir ákveðnum fjölda fólks
sem getur tekið að sér sérhæfð störf, hvort
sem það starf er að vera varnartengiliður
eða þingforseti. Vandi fámennrar þjóðar
er sá að úr miklu færra fólki er að velja í
hverja stöðu á Íslandi heldur en í Uruguay,
Kanada eða Bandaríkjunum. Sama má segja
um ýmsa innviði. Fjöldi sjúklinga á hvern
jáeindaskanna, og fjöldi strætisvagnafarþega
á hvern kílómetra gatna kann að vera mun
lægri heldur en hjá fjölmennari þjóðum.

Örþjóðin Íslendingar
Þessi vandi er nokkuð áberandi hjá örþjóð
inni sem byggir Ísland. Við viljum halda úti
velferðarþjóðfélagi með lífsgæðum í hæsta
gæðaflokki, en til þess þarf sérfræðinga á
ýmsum sviðum og alls konar innviði. Okkur
hefur tekist misvel að leysa úr þessum vanda
á mismunandi sviðum. Landslið kvenna og
karla í knattspyrnu hafa til dæmis staðið sig
ótrúlega vel á alþjóðavettvangi. Ýmsar skýr
ingar kunna að vera á því, en þó má nefna að
ungmennastarf er mjög gott, knattspyrnu

Alþjóðlegt
meistaranám á sviði
endurnýjanlegrar orku
Annað dæmi um árangursríka alþjóðavæð
ingu er framhaldsnám á sviði endurnýjan
legrar orku sem boðið er upp á við HR í
Íslenska orkuháskólanum (Iceland School
of Energy, eða ISE eins og hann er oftast
nefndur). Þó að notkun endurnýjanlegra
orkugjafa sé með mesta móti á Íslandi, hefur
fámennið orðið til þess að framboð til náms
á því sviði hefur sögulega verið fremur rýrt
hér á landi. Því var gripið til þess ráðs fyrir
um tíu árum síðan að stofna til meistara
náms á þessu sviði þar sem leitað væri eftir
nemendum erlendis frá. Þannig væri tryggt
stöðugt framboð af nemendum sem gerði

Hæfileikafólk
allsstaðar að í HR

Bjóðum fleirum
að taka þátt

Þriðja dæmið um árangursríka alþjóðavæð
ingu er að nemendur við HR hljóta þannig
menntun að þeir eru tilbúnir til að fara til
útlanda, ýmist til að vinna eða fara í frekara
nám. Stór meirihluti þessa fólks snýr svo
heim til Íslands með nýja reynslu og nýja sýn
á landsins gagn og nauðsynjar.

Að lokum vil ég koma með hvatningu.
Reynslan sýnir að margir þeirra erlendu
nemenda sem læra við HR verða hugfangnir
af landi og þjóð og vilja búa hér til lengri
tíma, læra íslensku, fá sér vinnu og verða
fullgildir meðlimir í samfélaginu. Með því að
gefa þeim kost á þessu má auðga og efla Ís
land. Okkur veitir nefnilega ekki af hæfileika
fólki í okkar litla þjóðfélag. Alveg eins og
þegar konur komu inn í háskólana tvöfald
aðist framboð af fólki með gagnlega og sér
hæfða þekkingu, þá getum við enn stækkað
hóp nýtra þjóðfélagsþegna með því að horfa
aðeins út fyrir landsteinana og bjóða fleirum
að taka þátt í að gera Ísland enn betra.

Fjórða dæmið um árangursríka alþjóðavæð
ingu er í starfsmannahópi HR. Við tækni- og
verkfræðideild er hlutfall fastra starfsmanna
sem koma erlendis frá meira en fimmtungur.
Hlutfall rannsóknarsérfræðinga í tímabund
inni stöðu er enn hærra. Með því að sækja
hæfileikafólk til háskólans alls staðar að úr
heiminum hefur okkur tekist að stórefla starf

þjálfarar yngri flokka eru vel menntaðir og
aðstaða til að spila fótbolta er góð. Mikið
framboð af sparkvöllum og gervigrasvöll
um innanhúss þýðir að ungir og efnilegir
leikmenn hafa tækifæri til að spreyta sig undir
öruggri leiðsögn. Síðan er ekki síður mikil
vægt að mörg þeirra sem skara fram úr hér
heima fá tækifæri til að æfa og keppa erlendis
í stærri samfélögum, ýmist með háskólaliðum
eða sem atvinnumenn. Góður grunnaðbún
aður hér heima og virkt alþjóðasamstarf hefur
skilað okkur ótrúlegum árangri í knattspyrnu.
Hlýtur það sama ekki að eiga við önnur við
fangsefni okkar?

Alþjóðlegt samstarf
mikilvægt í rannsóknum
Hvað varðar háskóla virðist staðan ekki
ósvipuð. Við þurfum að gæta að því að
leikskóli, grunnskóli og framhaldsskóli skili
af sér stórum hópi efnilegra ungmenna og
að góður hluti þeirra geti farið í háskólanám
og fengið sérfræðimenntun sem gerir Ísland
samkeppnisfært á alþjóðavettvangi. En við
þurfum líka að vera mjög virk í alþjóðasam
starfi til að okkar efnilega unga fólk geti spreytt
sig í stærra samfélagi en hér er að finna.
Eitt dæmi um árangursríka alþjóðavæðingu er
á sviði rannsókna. Stór hluti þess rannsóknar
starfs sem fer fram við tækni- og verkfræði
deild HR er unnið í samstarfi við erlenda
háskóla og rannsóknarstofnanir. Sama á við
um aðrar deildir háskólans. Rannsakendur
við HR taka virkan þátt í alþjóðlegu rann
sóknarstarfi, deila hugmyndum, gögnum og
tækjabúnaði til þess að tryggja að rannsóknir
við deildina séu í hæsta gæðaflokki og hafi
áhrif langt út fyrir landsteinana. Þetta kemur
meðal annars fram í því að tilvitnanir í greinar
eftir rannsakendur við HR á alþjóðavettvangi
mælast með hæsta móti.

„Með því að sækja
hæfileikafólk til
háskólans alls staðar
að úr heiminum
hefur okkur tekist að
stórefla starfsemina
okkur kleift að halda úti samfelldu og öflugu
námi og rannsóknarstarfi á sviði sjálfbærrar
orku, sem ekki hafði tekist þegar eingöngu
var byggt á íslenskum nemendum. Nú er
staðan sú að milli 50 og 60 meistaranemar
stunda nám við ISE hverju sinni, meginþorr
inn erlendur. ISE heldur áfram að vaxa að
umfangi og gæðum, þökk sé árangursríkri
alþjóðavæðingu sem nýtist íslenskum nem
endum og fyrirtækjum.

semina og bjóða upp á nám og rannsóknir
sem ekki hefði verið hægt ella. Svo má nefna
að með því að fá inn fólk sem hefur ólíkan
bakgrunn og reynslu koma inn ný viðhorf og
vinnubrögð. Slíkt er nauðsynlegt fyrir háskóla
ef ekki á að koma til hugmyndafræðilegrar
innræktunar og stöðnunar. Langflestir þeirra
föstu starfsmanna sem komið hafa til okkar,
hafa sest hér að og halda áfram að bæta há
skólann og þjóðfélagið með framlagi sínu.

og bjóða upp á
nám og rannsóknir
sem ekki hefði verið
hægt ella.“
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Skólameistarar
ánægðir með
styttingu náms
til stúdentsprófs
Við spurðum skólameistara nokkurra framhaldsskóla
hver reynslan sé af þriggja ára námi til stúdentsprófs.

Sigríður Huld Jónsdóttir

Ársæll Guðmundsson

Hjalti Jón Sveinsson

skólameistari
Verkmenntaskólans á Akureyri

skólameistari
Borgarholtsskóla

skólameistari
Kvennaskólans í Reykjavík

R

eynsla okkar í VMA er góð. Við
útskrifuðum fyrsta stúdentinn okkar
samkvæmt nýrri námsskrá í desember 2017
en sá nemandi kláraði námið hjá okkur
á fimm önnum eða tveimur og hálfu ári.
Vorið 2018 útskrifuðum við síðan fyrsta
stóra stúdentsprófshópinn samkvæmt nýrri
námsskrá. Breytingarnar gáfu skólanum
tækifæri til endurskoðunar á eldri brautum
og að aðlaga námið að breyttum áherslum
samkvæmt aðalnámsskrá. Reynslan verður
svo að leiða í ljós hvernig þessi breyting snýr
að undirbúningi nemenda til háskólanáms
og því mikilvægt að það verði rannsakað á
næstu árum. Breytingin er að mínu mati
góð fyrir nemendur sem nú klára námið
á skemmri tíma en áður sem vonandi
dregur úr skólaleiða ungs fólks. Námið er
markvissara og hver braut skipulögð út frá
aðgangsviðmiðum háskólanna og þeirra
kröfum um undirbúning fyrir þá grein sem
nemandinn velur sér að loknu stúdentsprófi.

R

eynslan af þriggja ára námi til stúd
entsprófs er mjög góð og var orðið
löngu tímabært að stíga þetta skref. Þess má
geta að það eru ellefu ár síðan Menntaskóli
Borgarfjarðar fór að starfa eftir námskrá þar
sem þrjú ár til stúdentsprófs var eðlileg
ur námstími. Þegar ákveðið var að breyta
tímalengd náms til stúdentsprófs var gætt
að því að gera um leið kerfisbreytingar svo
skólar gætu haldið gæðum náms eða aukið
þau án þess að kaffæra nemendur í óhóf
legri vinnu. Einingar í námi miðuðust nú
við vinnustundir nemenda í stað kenndra
stunda kennara og í fyrsta skiptið var nú
hægt að tímamæla og áætla vinnuálag á
nemendur út frá einingafjölda áfanga. Í öðru
lagi var skólaárið lengt. Í þriðja lagi voru
skil milli kennslu- og prófatíma afnumin og
í fjórða lagi var hverjum skóla veitt meira
frelsi til að sníða sínar námsbrautir. Íhalds
samir skólar sem engu breyttu öðru en að
þjappa gamla námspakkanum inn í þrjú ár
lentu að sjálfsögðu í vandræðum en ég tel að
flestir skólar sem hafa nýtt sér öll þau tæki
færi sem fylgdu með breytingunni hafi síður
en svo lent í vandræðum. Flestir nemendur
sem kvörtuðu yfir styttri námstíma til stúd
entsprófs voru nemendur sem voru að vinna
mikið með námi og vildu gera það áfram.
Ég er á þeirri skoðun að stytting námstíma
til stúdentsprófs sé heillaspor og komi til
með að minnka brotthvarf verulega úr námi
og auka gæði skólastarfs í framhaldsskólum
almennt.

S

tytting náms til stúdentsprófs úr fjór
um árum í þrjú var ekki sjálfsögð og
einföld aðgerð. Ég tel að hér í Kvennaskól
anum hafi tekist vel að skipuleggja námið
þannig að við getum sagt með nokkurri
vissu að stúdentarnir okkar séu síst verr
búnir undir frekara nám á háskólastigi
en í fjögurra ára kerfinu. Vissulega hefur
styttingin orðið til þess að einhver hluti fyrri
námsþátta hefur verið numinn brott, styttur
eða honum breytt. Engu að síður kemur
sitthvað í staðinn eins og það að nú gefst
nemendum í ríkari mæli en áður kostur á
að dýpka þekkingu sína á þeim sviðum sem
þeir vilja leggja áherslu á með hliðsjón af
fyrirhuguðu háskólanámi.
Við höfum smám saman verið að lengja
skólaárið, fjölgað kennsludögum og fækkað
prófadögum til að nýta tímann betur. Ýmsar
breytingar hafa jafnframt orðið á námsmati;
símat og svokallað leiðsagnarmat hefur orðið
algengara síðustu árin á kostnað stórra loka
prófa. Það er mat mitt að fjölbreytt námsmat
og kennsluhættir skili betri árangri og betri
menntun. Í kennslukönnunum sem lagðar
eru fyrir nemendur reglulega telja 85% að
þeim þyki álagið í náminu hæfilegt.
Við vonum að nemendur okkar séu betur
undir það búnir en áður að takast á við
nútíma samfélag og alþjóðlegt umhverfi, séu
víðsýnni, sjálfstæðari og áhugasamari um
nám sitt en áður.

Guðrún Hrefna
Guðmundsdóttir
skólameistari
Fjölbrautaskólans í Breiðholti

Margrét Friðriksdóttir

Ingi Ólafsson

skólameistari
Menntaskólans í Kópavogi

skólastjóri
Verzlunarskóla Íslands

R

eynsla af þriggja ára stúdentsprófi er
vart orðin sýnileg en þó má segja að
álag hefur aukist á nemendur. Það eru fleiri
námsgreinar í stundaskrá eða að jafnaði 6-7
áfangar á önn. Markmiðið um að nýta betur
námstíma nemenda hefur náðst þó áfanga
skóli eins og MK bjóði vissulega áfram upp
á námstíma við hæfi hvers og eins. Dregið
hefur úr brotthvarfi nemenda í MK eins og
væntingar voru um með 3ja ára kerfi en þar
kemur fleira til þar sem sérstakar aðgerðir
hafa verið í gangi til að draga úr brotthvarfi.
Nemendur eru almennt ánægðir með
breytinguna nema þeir sem sinna félagslífi af
krafti því svigrúm til þess er vissulega minna.
Endanleg reynsla af þriggja ára stúdentsprófi
verður svo hvort árangur nemenda breytist
innan háskólasamfélagsins.

F

yrstu nemendur í þriggja ára námi við
Verzlunarskólann innrituðust haustið
2015 og luku stúdentsprófi vorið 2018. Á
vorönn 2018 var gerð ítarleg úttekt á því
hvernig til hefði tekist með styttingu náms
til stúdentsprófs. M.a. voru lögð próf fyrir
útskriftarnemendur í þriggja og fjögurra
ára námi í stærðfræði og íslensku. Niður
staðan sýndi að nemendur í þriggja ára
náminu stóðu sig jafn vel eða betur en hinn
hópurinn. Einnig var áberandi að mæting
nemenda í þriggja ára námi var mun betri
og ekki varð vart við námsleiða eins og hjá
mörgum í fjögurra ára námi. Kennarar eru
almennt ánægðir með hvernig styttingin
tókst og við erum sannfærð um að nemend
ur úr þriggja ára námi eru síður en svo verr
undirbúnir fyrir frekara nám á háskólastigi.

V

ið teljum að hin nýja námskrá breyti
ekki miklu fyrir nemendur FB. Í
áfangakerfinu hafa sterkir nemendur alltaf
getað flýtt fyrir sér í námi á meðan aðrir
velja að fara hægar í sakirnar. Hins vegar
sjáum við tækifæri í því að auka sveigjan
leika milli grunn- og framhaldsskóla. Það
væri mjög gaman að taka við áhugasömum
nemendum sem langar að hefja iðnnám, t.d.
í rafvirkjun eða húsasmíði, strax að loknum
9. bekk. Verknámsdeildir skólans laða að alls
konar fólk og í kvöldskólann koma margir
að sækja sér réttindi, jafnvel að loknu fræði
legu háskólanámi í tæknigreinum. FB er
skóli sem tekur við breiðum hópi nemenda
í dag-, kvöld- og sumarnám og leggur sig
fram um að bjóða gott nám.

Dr. Marcel Kyas
lektor við tölvunarfræðideild
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Hvað ertu að
rannsaka núna?

Ég rannsaka snjallumhverfi og snjallvæðingu
(e. Internet of Things) og þá helst út frá
öryggi og hvernig hægt er að staðsetja sig og
rata innan bygginga.

Af hverju er mikilvægt
að rannsaka þetta?
Híbýli okkar verða sífellt meira tengd. Til
dæmis eru ljósaperurnar sem eru notað
ar hérna í háskólabyggingunni tengdar
þráðlausu neti. Einnig má nefna vörur eins
og Hue-ljósin frá Philips og Traadfri frá
Ikea sem er hægt að stjórna með appi. Við
notum búnað eins og Alexu frá Amazon,

sem er nokkurs konar stafræn heimilishjálp,
til að stjórna þeim. Þessi tækni getur hjálpað
okkur í daglegu lífi, til dæmis getur snjall
umhverfi aðstoðað sjónskerta einstaklinga
við að rata í ókunnu umhverfi. Einnig er
hægt að nota þessa tækni á sjúkrahúsum við
að fylgjast með hverju einasta tæki og hvaða
lyfjaskammta það gefur. Þessi tækni er þó
líka hættuleg. Samsung hefur ráðlagt fólki að
eiga ekki í trúnaðarsamtölum fyrir framan
sumar tegundar snjallsjónvarpa frá fyrirtæk
inu og Alexa getur tekið upp og geymt allar
samræður sem eiga sér stað nálægt tækinu.
Það er hægt að eiga við þessi kerfi og þannig
koma af stað flogaköstum hjá viðkvæmum
eða skemma flutningskerfi rafmagns.

svipmynd af vísindamanni
marcel kyas

„Hugbúnaður
stýrir næstum öllum
aðgerðum í nútíma
þjóðfélagi“

Í dag heldur tölvunarfræði heiminum
uppi. Internetið er afrakstur rannsókna
í tölvunarfræði og þessi tækni er orðin
mikilvægur innviður víða um heim.
Hugbúnaður stýrir næstum öllum
aðgerðum í nútíma þjóðfélagi, allt frá
ísskápum og brauðristum til bifreiða og
flugvéla sem ekki væri hægt að fljúga án
tölvukerfa. Flestar uppfinningar síðari ára
eru hugmyndir tölvunarfræðinga, eins
og t.d. Facebook, Google og Amazon.
Á sama tíma verðum við að skilja, vara
við og koma í veg fyrir hætturnar sem
upplýsingatækni og tölvunarfræði geta
orsakað. Villur í hugbúnaði hafa ógn
að lífi fólks (bilun í NEST-kerfinu sem
lokaði fyrir ofna), tekið fyrirtæki í gíslingu
(WannaCry) og valdið milljarðatapi
(Ariane 501, hrun langlínukerfis AT&T).

Hvað heillar þig
við rannsóknir í
tölvunarfræði?
Mér finnst ánægjulegt að hvert einasta
framlag í rannsóknum eins og þeim sem ég
stunda gerir tæknina aðeins öruggari fyrir
notendur og hjálpar til við að setja fólkið
við stjórnvölinn í þessari tæknivæddu
framtíð okkar.

Stelpur og tækni

M

arkmiðið með Stelpum og

sem starfa hjá fyrirtækjunum gáfu

tækni er að kynna fyrirmyndir

stelpunum innsýn í starfsemina og þau

úr tækniheiminum og fram-

tækifæri sem stelpum bjóðast á vinnu-

tíðarmöguleikana í tæknigreinum fyrir

markaði að loknu tækninámi. Fyrirtækin

stelpum í 9. bekk. Fimmti slíki dagurinn

sem tóku þátt í ár voru: LS Retail, Marel,

var haldinn í Háskólanum í Reykjavík í

Eimskip, Landsnet, Landsvirkjun, Arion

maí síðastliðnum með þátttöku um 900

banki, Opin kerfi, Meniga, Valitor, Orku-

stelpna úr hátt í 50 grunnskólum. Hann

veita Reykjavíkur, Össur, Íslandsbanki,

var líka haldinn á Akureyri í samstarfi við

Landsbankinn, RB, Syndis, Tækniskólinn,

Háskólann á Akureyri.

Myrkur, Advania, Kolibri, Síminn, Wise,

Í HR sátu stelpurnar vinnusmiðjur hjá
/sys/trum, félagi kvenna í tölvunarfræði,
og kennurum tölvunarfræðideildar og
tækni- og verkfræðideildar. Þær fengu

Sensa, Microsoft, Nova, Efla, Origo, Samorka, Tempo, Vodafone, Raftákn, Þula,
Isavia, Stefna, ÍSOR, Þekking, ProMat,
SAK og Norðurorka.

að kynnast forritun og vefsíðugerð,

Stelpur og tækni dagurinn 2018 var

uppbyggingu tölvuleikja og þrívíddar-

haldinn í samvinnu við Samtök iðnaðar-

prentun líffæra. Að vinnustofunum

ins, SKÝ og LS Retail. Fyrirmynd við-

loknum héldu stelpurnar í nokkrum

burðarins er Girls in ICT Day, sem er átak

hópum til tæknifyrirtækja þar sem konur

á vegum Sameinuðu þjóðanna.
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„Almennt vita nemendur ekki mikið um
þessa fræðigrein innan lögfræðinnar,“
segir Aníta Auðunsdóttir, meistaranemi við
lagadeild, sem vinnur að rannsókn á sviði
alþjóðlegs einkamálaréttar en það réttarsvið
gengur einnig undir nafninu lagaskilaréttur.
Í rannsókninni skoðar hún samninga sem
einstaklingar gera við flugfélög, lögsöguna,
og lög hvaða lands eiga við ef ekki er staðið
við þessa samninga. Lögsaga og lagaval
í tengslum við farmflutningssamninga í
lagaskilarétti hefur ekki verið rannsakað
áður og því má segja að um tímamótarann
sókn sé að ræða.

Hvað með týndar
töskur?

Unnið með atvinnulífinu

Kaup á
flugmiða er
samnings
gerð
Aníta skoðaði lögsögu og
lagaval í farmflutningum

„Þegar einstaklingar kaupa sér flugmiða gera
þeir samning við flugfélagið um að koma sér
og farangri sínum á áfangastað. Það eru ekki
margir sem gera sér grein fyrir þessu,“ segir
Aníta. Í slíkum samningi eru að minnsta
kosti tengsl við tvö lönd, það er, landið þar
sem farþeginn fer um borð í vélina og svo
áætlaður áfangastaður. „Í mörgum tilvikum
er farþeginn erlendur ríkisborgari eða með
heimilisfesti erlendis, samningur um kaup
á flugmiða fer fram erlendis og jafnvel í
gegnum fjarskiptabúnað en allt framangreint
leiðir til tengsla við enn fleiri lönd. Svo ef
flug fellur niður eða taska skemmist eða
týnist þá er um að ræða vanefnd á þessum
samningi. Í þessum tilvikum er lykilatriði
að heimfærsla til réttarsviðs sé rétt.“ Taka
þarf afstöðu til lagavals vegna vanefnda á
samningi. Umfjöllunin lýtur að því hvort
fullnægjandi sé fyrir flugfélag að fella inn
í flugmiðakaup tilvísun í ákvæði hins
alþjóðlega Montreal samnings sem ákvarðar
hlutlægar skaðabætur eins og þegar taska
týnist. Það er því álitamál hvort búið sé að
semja um lagavalið í samningnum.
„Rannsóknin hefur mikla þýðingu fyrir
íslensk flugfélög enda tímaspursmál hvenær
reynir fyrst á þessi álitaefni,“ segir Aníta.
„Réttarreglur um álitaefnin eru mismunandi
eftir löndum og því mikilvægt fyrir aðila
að búið sé að semja um lög hvaða lands
eigi að gilda. Einnig skiptir miklu máli að
skoða hvort dómstólar kynnu að líta svo á
að réttarsamband fari eftir reglum skaða
bótaréttar þannig að lög nr. 43/2000 um
lagaskil á sviði samningaréttar eigi ekki við.“
Verkefnið er unnið undir handleiðslu Eiríks
Elís Þorlákssonar, dósents við lagadeild, og
er í hópi styrktra meistaraverkefna en það
hlaut styrk frá Icelandair í vor.

Annika Sörenstam
veitti innblástur

A

nnika Sörenstam, einn sigursælasti kylfingur sögunnar,
hélt fyrirlestur í HR í júní og svaraði spurningum áhugasamra golfara og annars íþróttafólks. Árangur Anniku sem

atvinnukylfings á bæði LPGA-mótaröðinni og LET-Evrópumótaröðinni var ótrúlegur enda er hún í þriðja sæti yfir sigursælustu kylfinga
allra tíma. Fyrirlestur hennar þótti mjög fræðandi og hvetjandi. Auk
þess að halda fyrirlestur í HR tók Annika þátt í fleiri fundum og viðburðum tengdum golfíþróttinni hérlendis.
Íþróttafræðisvið HR gerði samning á síðasta ári við Golfsamband Íslands
(GSÍ) með það að markmiði að efla þjálfun bestu kylfinganna okkar. Mælingar verða gerðar tvisvar til fjórum sinnum á ári og afrekskylfingar og
þjálfarar munu fá ráðgjöf frá sérfræðingum HR út frá niðurstöðum þeirra.

Lára Herborg
Ólafsdóttir
Lúxemborg

Nám: BA og ML í lögfræði
LL.M í tæknirétti frá
Berkeley-háskóla
Starf: Lögmaður hjá DLA Piper
Hjá DLA Piper erum við að byggja upp nýja
tækni- og hugverkaréttardeild. Lúxemborg er
ein helsta fjármálamiðstöð í Evrópu og einnig er
umfangsmikil starfsemi nýsköpunar- og tækni
fyrirtækja þar sem skattaumhverfið er hagstætt.
Stofan er ein stærsta lögmannsstofa í heimi með
skrifstofur í yfir 40 löndum.
Við veitum ýmsum fyrirtækjum, t.d. fjármálaog fjártæknifyrirtækjum (e. fintech) sem og
öðrum hugbúnaðar- og tæknifyrirtækjum, lög
fræðiráðgjöf varðandi álitaefni sem koma upp
í tengslum við innleiðingu á nýjum vörum og
ferlum, s.s. í tengslum við hugbúnaðarþróun og
tækninýjungar. Undanfarið höfum við til dæm
is verið að aðstoða fyrirtæki við innleiðingu á
rafrænum lausnum, s.s. rafrænum undirskrift
um og rafrænum greiðslumiðlunum. Stofan er
þekkt fyrir að vera framarlega á þessu réttarsviði
bæði í Bandaríkjunum og Evrópu og við erum í
miklu samstarfi við aðrar skrifstofur, sérstaklega
í Bretlandi og Þýskalandi.
Það er spennandi að koma að uppbyggingu
nýrrar hugverka- og tækniréttardeildar
og fá jafnframt tækifæri til þess að starfa í
alþjóðlegu umhverfi. Fólk heldur gjarna að
lögfræðin sé landsbundin og lítið af tæki
færum erlendis fyrir íslenska lögfræðinga.
Staðreyndin er hins vegar sú að lög fjölmargra
ríkja í Evrópu, þ. á m. Íslands, byggja að miklu
leyti á tilskipunum eða reglugerðum Evrópu
sambandsins og því e.t.v. einungis blæbrigða
munur á reglum milli þessara ríkja. Þetta á
til dæmis við þegar kemur að hugverka- og
tæknirétti. Að öðlast færni í Evrópurétti
dýpkar því jafnframt þekkinguna á íslenskri
löggjöf.
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„Ef allt fer á besta
veg koma fleiri og
ódýrari lyf á markað“

Nemendur gerðu sér augljóslega
grein fyrir alvarleika málsins eins og
sjá má á glæru eins hópsins.

Gerðu neyðar
áætlanir vegna
eldgoss á
Hengilssvæðinu
Á hverju ári standa nýnemar í tækni- og verkfræðideild
frammi fyrir gríðarstóru vandamáli, á svokölluðum
Hamfaradögum. Í ár þurftu þeir að glíma við eldgos í
Henglinum, í um 20 kílómetra fjarlægð frá Reykjavík.

Háskólagrunnur HR

– nýtt nafn á traustum grunni
Undirbúningsnám fyrir háskóla við Háskólann í Reykjavík
heitir núna Háskólagrunnur HR, í stað frumgreinanáms
áður. Háskólagrunnur HR er undirbúningsnám fyrir háskóla
sem tekur eitt ár að ljúka. Nemendur í Háskólagrunni
velja sér ákveðinn grunn í undirbúningsnáminu miðað
við það nám sem þeir stefna á við HR. Viðbótarnám við
stúdentspróf er, eins og nafnið gefur til kynna, fyrir þá
einstaklinga sem eru með stúdentspróf en vantar einingar í
stærðfræði og/eða raungreinum til að uppfylla inntökuskilyrði í ákveðnar deildir HR.

Þessi óvenjulegi kúrs gefur nemendum
tækifæri til að kynnast sín á milli ásamt
því að skilja mikilvægi teymisvinnu og
formlegrar hugmyndavinnu. Viðfangsefni
Hamfaradaga hafa áður verið m.a. að halda
Eurovision-keppnina og útfæra neyðaráætl
un vegna mannskæðs sjúkdóms sem krefst
þess að landið sé í sóttkví, ásamt ýmsum
„raunverulegri“ vandamálum sem mann
kynið stendur frammi fyrir að þurfa að leysa
í náinni framtíð. Nemendur fengu margs
konar þjálfun, til dæmis í framkomu hjá
náms- og starfsráðgjafa við HR og leiðsögn í
gerð glærukynninga frá grafískum hönnuði
HR. Í hádeginu einn daginn tóku nemendur
sér gott hádegishlé og gæddu sér á veitingum
frá Hamborgarabúllunni.

Hvað ertu að
rannsaka núna?
Síðustu ár hef ég unnið að því að búa til líkön af mið
taugakerfis-sjúkdómum í sebrafiskum (Danio rerio)
sem síðan eru nýttir í skipulegri leit að nýjum lyfjum
við sjúkdómum. Fyrsta skrefið felst oft í því að herma,
í fiskum, eftir stökkbreytingu sem tengist sjúkdómi í
manni, þar næst að finna einhvern atferlismælikvarða
sem með áreiðanlegum og fljótlegum hætti greinir á
milli erfðabreyttra fiska og villigerðar og því næst að
staðfesta að erfðabreytingin hafi raunverulega áhrif
á þau ferli sem orsaka sjúkdóminn og atferlismæli
kvarðinn sé tengdur sama ferli. Ef allt þetta tekst, má
nýta fiskinn til lyfjaleitar.

Af hverju er mikilvægt að
rannsaka þetta efni?
Samfara auknum kostnaði við lyfjaþróun hefur nýjum
lyfjum á markaði fækkað. Þessu má snúa við með
hraðari og ódýrari mælingum. Með því að nota fiska í

svipmynd af vísindamanni
karl
ægir
karlsson

Dr. Karl Ægir Karlsson
prófessor við tækni- og verkfræðideild

tilraunir, í stað til dæmis nagdýra, má lækka kostn
aðinn og stytta tímann stórkostlega. Meðaltími sem
líður frá því að einhver sameind fer í fyrstu prófanir og
þar til hún kemur á markað er um 12 ár og meðal
kostnaður um 1,2 milljarður dala. Stór hluti af þessum
kostnaði er vegna lyfjaskimana og tilraunadýra. Þess
um hluta kostnaðarins getum við náð niður. Reyndar
svo mikið að möguleiki verður að skima mun fleiri lyf.
Þannig að ef allt fer á besta veg koma fleiri og ódýrari
lyf á markað.

Hvað finnst þér
skemmtilegt við að stunda
þínar rannsóknir?
Það er ekkert eins skemmtilegt eins og að vera alltaf
með áskoranir – þurfa að hugsa – og geta svo endrum
og eins séð eitthvað nýtt, lýst einhverju eða skilið eitt
hvað sem enginn hefur skilið áður. Eins og kennarinn
minn, prófessor Blumberg sagði: „Science, the best
game in town“.

Silja Mist
Sigurkarlsdóttir

Reykjavík

Nám: BSc í viðskiptafræði
með áherslu á lögfræði
Starf: Markaðsstjóri
Nóa Síríus
Helstu verkefni sem ég sinni eru markaðs
setning, vöruþróun, vörustjórnun, gerð
markaðsáætlunar, gerð söluáætlana,
markmiðasetning og stefnumótun. Þetta er
lifandi og fjölbreytilegt starf, endalaust af
áskorunum og krefjandi verkefnum. Það er
enginn dagur eins og alltaf eins og það sé
laugardagur í þessum sælgætisheimi, sem er
náttúrulega skemmtilegasti dagur vikunnar.

Efstu liðin í Stjórnunarkeppninni og sigurliðið í miðjunni.

Námið við HR undirbýr mann undir
áskoranir atvinnulífsins á fjölmargan hátt.
Raunhæf verkefni og verkefnamiðuð kennsla
eru góður undirbúningur og einnig finnst
mér skipta miklu máli hvað kennararnir ná
vel að virkja nemendur til þátttöku í tímum.
Ótal möguleikar eru til þess að koma sér á
framfæri, mynda tengsl og koma sér að á
þeim vettvangi sem að maður stefnir á eftir
námið. Í HR er líka góður kostur að geta
myndað framtíðartengsl við kennarana sem
eru vel tengdir inn í atvinnulífið en það
veitir ýmis atvinnuskapandi tækifæri.

Framhalds
skólanemar
kepptu í
stjórnun

Þeir Arnaldur Þór Guðmundsson,
Atli Snær Jóhannsson og Gísli
Þór Gunnarsson úr Verzló báru
sigur úr býtum í Stjórnunarkeppni
framhaldsskólanna sem haldin var
í annað skipti í mars á þessu ári á
vegum viðskiptadeildar HR.

Lið þriggja til fjögurra einstaklinga stýrðu fyrirtæki,
í þessu tilfelli súkkulaðiverksmiðju, í ákveðinn
tíma og kepptu um að ná sem bestum árangri. Alls
kepptu 24 lið frá 10 skólum. Lið frá framhaldsskól
um utan höfuðborgarsvæðisins tóku þátt í gegnum
fjarfundabúnað. Liðin þurftu að leysa margvísleg
vandamál sem upp komu og skila góðum rekstri.
Góð stjórnun er afar mikilvæg íslensku viðskipta
lífi og samfélaginu öllu. Mikilvægur hluti af starfi
stjórnenda er að taka ákvarðanir, bæði um atriði í
starfsemi frá degi til dags og stærri ákvarðanir sem
hafa áhrif á starfsemina til frambúðar. Markmiðið
með Stjórnunarkeppni framhaldsskólanna er að
kynna stjórnun fyrir nemendum í framhaldsskóla
og hvetja þá til að gefa faginu gaum. Það var svo lið
Borgarholtsskóla sem hafnaði í öðru sæti og annað
lið frá Verzló sem hlaut þriðja sætið en hver skóli
mátti senda fleiri en eitt lið.

43

framtíðarinnar?

En ef breytingar síðustu áratuga eru miklar,
eru þær einungis upphafið að því sem
koma skal. Margir telja að framundan séu
meiri tæknibreytingar en nokkru sinni fyrr,
knúnar áfram af gervigreind, gagnvirkum
(sýndar)veruleika internettengdra hluta, og
bálkakeðjum. Stjórnvöld, fyrirtæki og hags
munahópar nýta gagnagnótt Internetsins til
að fá skýrari mynd af okkur, skoðunum okk
ar og áhugamálum, en við sjáum sjálf þegar
við horfum í spegillinn. Innan tíðar æða
um götur borgarinnar sjálfkeyrandi bílar að
sækja börnin á fótboltaæfingu og taka með
sér pizzu á leiðinni heim. Í stað snjallsíma,
netbanka og fésbókarsíðna hverfur tæknin
og netþjónusturnar og fléttast þess í stað
inn í veruleikann þar sem raunumhverfi og
„sýndarskynjun“ er samofin í nýja upplifun,
án meðvitaðrar aðkomu notandans. Ef sam
félagsmiðlar hafa breytt samfélaginu sem við
lifum í, mun þessi samofni (sýndar)veruleiki
endurskilgreina hvað samfélag er.

Dr. Gísli Hjálmtýsson
forseti tölvunarfræðideildar

Fáar greinar hafa breyst jafn hratt á síðustu árum og tölvunarfræði.
Á miðjum sjöunda áratugnum spáði George Moore, einn stofnenda Intel,
því að þéttleiki smára myndi tvöfaldast á tveggja ára fresti um fyrirsjáanlega
framtíð. Í raun hafa afköst tölva frá þeim tíma tvöfaldast á um 18 mánaða
fresti. Í dag á þetta við um alla þætti tölvutækni, svo sem stærð minnis,
upplausn myndkubba, hraða fjarskiptaneta og rýmd geymsludiska. Falleg stærðfræði í
Frá því að Appolo 11 fór með fyrstu menn
ina til tunglsins hafa afköst tölva margfaldast
meira en tíumilljarð sinnum. Fitbit-úrið á
hendinni á mér er margfalt afkastameira en
allar tölvur heimsins á þeim tíma og vegur
nokkur grömm.

Tími bókasafna,
prentmiðla og
símaklefa er liðinn
Tölvunarfræði hefur umvarpast á sama
tíma. Frá því að vera sérfræðigrein fárra
nörda, hefur tölvutækni á einni kynslóð
umbylt heiminum svo að nemendur sem
hófu nám við tölvunarfræði í haust geta ekki
ímyndað sér það samfélag sem foreldrar
þeirra ólust upp í. Liðinn er tími bókasafna,
prentmiðla og símaklefa. Í sítengdri veröld
samfélagsmiðla, hefur áður torsótt aðgengi
að upplýsingum breyst í suð falsfrétta og
sérsniðinna skilaboða til að stýra hegðun
grandalausra notanda. Allir nýnemar mæta
með kjöltutölvu og snjallsíma – smábörn
nýta sér iPad. Tölvutækni er í dag forsenda
framfara á flestum sviðum, hvort sem er í
heilbrigðisgreinum, viðskiptum eða vísinda
rannsóknum.

11 hafði það eina markmið að komast til tunglsins og til baka,
þurfa sjálfkeyrandi bílar morgundagsins að mæta mismunandi
þörfum notenda og virka við breytilegar og að hluta til ófyrir
sjáanlegar aðstæður í óþekktu umhverfi. Hver þorir að láta
sjálfkeyrandi Tesluna skutla dóttur sinni á fótboltaæfingu? Með
sama hætti þarf heimilishjálp framtíðarinnar (sem augljóslega
verður vélmenni) að vera þægileg í umgengni og skilningsrík við
aldraða. Tölvunarfræði er að breytast úr hreinni vísindagrein þar
sem strjál stærðfræði, forritunarmál og reiknanleiki ríkja, yfir
í hagnýta verkfræðigrein þar sem sýndarbreytt (e. augmented)
upplifun okkar vegur þyngra en nýtni og bestun. Í ljósi þessa er
það mikil áskorun að kenna næstu kynslóð tölvunarfræðinga.

Tölvunarfræðideild HR mætir
þessum breytingum
Til að mæta þessum breytingum er tölvunarfræðideild Háskólans
í Reykjavík að gera viðamiklar breytingar á námskrá og kennslu
háttum með það að leiðarljósi að þjálfa nemendur í þeirri færni
sem þarf til að smíða lausnir framtíðarinnar. Í öllum greinum há
skóla eru prófessorar afreksmenn á sínu sviði og því er freistandi
að álykta að það að kenna það sem þeir lærðu, búi til afreksfólk.
Í heimi hraðra breytinga er það ekki ljóst. Margt af því sem áður
var nauðsynleg undirstaða er í dag þekktar lausnir. Í þriggja ára
námi verður að velja og hafna – að kenna eitt námskeið er að
hafna öðru. Námskröfurnar endurspegla forgangsröð þeirrar
þekkingar sem krafist er af útskrifuðum nemendum. Á sama hátt
og námskrá tæknigreina fyrir tuttugu eða þrjátíu árum miðaðist

við að smíða lausnir þess tíma, þarf námskrá framsækins háskóla
að tryggja færni nemenda til að glíma við nútímann og horfa til
framtíðar. Að sama skapi verða fagfélög og lögvernduð starfsheiti
að aðlagast eða hætta að öðrum kosti að skipta máli og deyja út.

Forritun er undirstaða
tölvunarfræði
Í tölvunarfræði við HR hefur ávallt verið lögð áhersla á verkefna
miðað nám, þar sem fræðin eru hagnýtt til að smíða lausnir, gera
tilraunir og læra af mistökum. Forritun er táknmál tölvunar
fræðinga – hvort sem nemendur síðar leggja áherslu á hönnun,
viðmót notenda eða jafnvel vellíðan, er forritun undirstöðugrein
tölvunarfræði. Í dag er fyrsta forritunarnámskeiðið kennt með
nýjum hætti, þar sem hópur kennara leiðbeinir nemendum
í verklegum tímum í stað fyrirlestra (e. flipped classroom). Á
sama tíma býðst nemendum nú að taka áherslusvið utan tölv
unarfræðinnar, s.s. á sviði íþróttafræði, sálfræði, lögfræði eða
heilbrigðisfræði, auk aukagreinar í viðskiptafræði. Vænta má að
þessum sviðum fjölgi. Þessi áherslusvið bætast við þá sérhæfingu
sem í boði er innan tölvunarfræðinnar, svo sem á sviði leikja
smíði, gervigreindar og máltækni. Námið breytist til að mæta
breyttum þörfum atvinnulífsins, bæði þess sem er, en ekki síður
þess sem koma skal.
Við tölvunarfræðingar eigum stefnumót við framtíðina, sem
byrjar á morgun. Í ólgusjó breytinganna sitjum við við stýrið. Því
fylgir mikil ábyrgð. Því fylgir mikil spenna. En helst af öllu, því
fylgir mikið stuð!

forritunarmálum

Stór hluti af velgengni og vaxtarhraða tölvu
tækni og tölvunarfræði er að engin grein
nýtir tölvutækni betur en einmitt tölvutækni.
Einhver fallegasta stærðfræði mannkynsins
liggur að baki þýðendum forritunarmála.
Eitt fyrsta forritunarmálið grunnað á þessari
stærðfræði, C, er þýtt með þýðendum sem
skrifuð eru í: C. Nútíma hugbúnaðar
þróun fer fram í þróunarumhverfi sem væri
óhugsandi að smíða nema nýta tölvunarfræði
til hins ítrasta. Þegar System 370 stýrikerfið
var kynnt af IBM 1970, var því slegið fram
að í því fælist meira hugverk (e. intellectual
property) en allt annað sem mannkynið hefði
gert samanlagt frá upphafi. Í dag geyma loka
verkefni nemenda í tölvunarfræði umtalsvert
meira hugverk.

Tölvunarfræðin að
breytast úr stærðfræði
í verkfræði
En um leið og tölvutækni mótar framtíð
allra þátta samfélagins, verður greinin að
taka tillit til þarfa og takmarkana sem ekki
er hægt að mæla eða meta með stærð
fræðilegum aðferðum. Á meðan Appolo

„Ef samfélagsmiðlar hafa breytt
samfélaginu sem við lifum í, mun
þessi samofni (sýndar)veruleiki
endurskilgreina hvað samfélag er.“
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Hvaða færni
þarf til að
smíða lausnir

Breytingar
undanfarinna ára eru
einungis upphafið
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Stærsti
hópur til að
ljúka Google
hönnunarspretti frá
upphafi

HR hélt í vor stærsta námskeið sem
kennt hefur verið í grunnnámi við
háskólann og í lok þess litu um 100
viðskiptahugmyndir dagsins ljós.

Nemendur á fyrsta ári í grunnnámi í laga
deild, tækni- og verkfræðideild og viðskipta
deild taka í lok fyrsta námsársins námskeiðið
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja. Nemendur
í tölvunarfræðideild taka námskeiðið á öðru
ári og nemendur í sálfræði og íþróttafræði
geta tekið námskeiðið sem val. Nemendum
er raðað saman í fimm manna þverfagleg
teymi eftir deildum þannig að nemendur
sem koma úr mismunandi deildum vinna
saman sem ein heild.

Beint frá Kísildal til
Nauthólsvíkur
Hrefna Sigríður Briem, forstöðumaður BSc
-náms í viðskiptafræði og hagfræði, hefur
umsjón með námskeiðinu. Hún segir mark
miðið vera að gefa nemendum tækifæri til að
þróa færni sína sem frumkvöðlar. Nemend
ur finna viðskiptahugmynd, þróa viðskipta
módel og kynna til fjárfesta. Kunnátta,
verkfæri og aðferðir sem nemendur læra í
námskeiðinu eru innblásin af nýjustu stefn
um og straumum frá Kísildal í Kaliforníu,
aðferðafræði hönnunarspretts (e. Sprint
Design) og hraðunninnar frumgerðar (e.
Rapid Prototyping), hugtök sem hafa verið
þróuð, prófuð og notuð af Google Ventures,
Stanford háskóla og leiðandi fyrirtækjum á
heimsvísu.

Meðlimir GO ARGuide sáttir og sælir

Bára
Hálfdanardóttir

Þrjár bestu
hugmyndirnar
Þrjú teymi hlutu verðlaun fyrir viðskipta
hugmyndir sínar en auk þess voru veitt
verðlaun fyrir sjálfbærni og samfélags
ábyrgð. Það var viðskiptahugmyndin
„GoARGuide“ sem hlaut fyrstu verðlaun,
svokölluð Guðfinnuverðlaun. Teymið
hlaut 500 þúsund krónur í verðlaun og tók
þátt í frumkvöðlakeppninni Venture Cup

í Kaupmannahöfn um miðjan október. Í
öðru sæti var ELJA electronics sem lagði
fram nýja hönnun á fjöltengi og þriðja
sætið hlaut teymið Klippit sem þróaði
smáforrit sem heldur utan um stimpil- og
klippikort notenda. Umhverfisverðlaunin
hlaut teymi sem setti fram hugmynd að
hágæða fiskisoði.

Jake Knapp, sem þróaði aðferðafræði

eftir strembna en ánægjulega viku í

hönnunarsprettsins hjá Google (Google

University Startup World Cup í DTU

Design Sprint), fylgdist með nemendum

tækniháskólanum í Kaupmannahöfn

og ávarpaði þá í annarri viku námskeiðsins.

í október. Þau sögðu þátttökuna vera

Hann var mjög áhugasamur um nám-

lærdómsríkt ferli fyrir frumkvöðla. Alls

skeiðið enda hefur ekki jafn stór hópur farið

tóku lið frá 65 háskólum frá meira en

saman í gegn um þetta ferli áður. Alls tóku

40 löndum þátt. Ari Kristinn Jónsson,

um 500 nemendur námskeiðið í ár sem

rektor HR, sat í dómnefndinni sem

gerir það stærsta námskeið sem kennt

valdi sigurvegarana í ár.

hefur verið í grunnnámi HR frá upphafi.

Hafnarfirði

Nám: MSc í klínískri sálfræði
Starf: Sálfræðingur á fagsviði
yngri barna hjá Greiningar- og
ráðgjafarstöð ríkisins (GRR).
Í starfinu sinni ég greiningu og ráðgjöf. Til
okkar koma börn á leikskólaaldri (þriggja
til sex ára) sem vísbendingar eru um að séu
með einkenni einhverfu, þroskahömlun eða
aðrar þroskaraskanir. Ég legg fyrir þroska
mælingar, tek viðtöl við foreldra og vinn
úr spurningalistum og öðrum gögnum frá
foreldrum og leikskólum. Námið við HR
undirbjó mig vel fyrir þetta starf þar sem
mikil áhersla var á hagnýta atferlisgreiningu
og fjölbreytt verknám.
Einn helsti kostur þessa starfs á GRR er
teymisvinnan. Hvert barn hefur teymi
í kringum sig sem samanstendur af t.d.
lækni, sálfræðingi, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa,
atferlisfræðingi og fleirum. Það er þessi
þverfaglega vinna sem ég tel vera mjög
mikilvæga og einnig lærdómsríka fyrir
nýútskrifaðan sálfræðing. Síðan er alltaf
gaman að hitta börnin og fá að kynnast
þeim betur.
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Halldóra Þorsteinsdóttir
lektor við lagadeild
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„Við blasa ákveðin vandamál
tengd markaðssetningu á
samfélagsmiðlum“
Hvað ert þú að
rannsaka?
Neytendarétturinn er fyrirferðamestur í
mínum rannsóknum þessa dagana. Ég hef
meðal annars beint sjónum að reglum um
auglýsingar og í því sambandi sérstaklega að
auglýsingum áhrifavalda á samfélagsmiðl
um. Eins og við vitum hafa samfélagsmiðlar
rutt sér verulega til rúms á undanförnum
árum og það er auðvitað skemmtileg og
eðlileg þróun í kjölfar þess að möguleikar
til rafrænnar upplýsingadreifingar aukast.
Það er hins vegar óhjákvæmilegur fylgifisk
ur þessarar þróunar að við blasa ákveðin
vandamál tengd markaðssetningu á slíkum
miðlum, en þar á ég annars vegar við það

Ein aðalpersónan úr
Mindhunter-þáttunum
hélt fjölsóttan fyrirlestur
Dr. Ann Burgess, ásamt eiginmanni sínum, dr. Allen G. Burgess, kom
í heimsókn í HR í apríl og hélt tvo vel sótta fyrirlestra. Þeir fjölluðu
um rannsóknarverkefni sem hún vann innan atferlisdeildar FBI,
alríkislögreglu Bandaríkjanna, um raðmorðingja.

hvernig regluverkið nær yfir þess háttar
miðla og hins vegar meðvitund almennings,
neytenda og fyrirtækjanna sjálfra um gild
andi rétt. Markmið mitt er að greina þetta
út frá neytendaréttarlöggjöfinni og reyna
að draga fram helstu viðmiðin, m.a. með
hliðsjón af því hvernig nágrannaríkin hafa
brugðist við sömu áskorunum.

Af hverju er mikilvægt
að rannsaka þetta
efni?
Ég held að það skipti miklu máli fyrir bæði
rétt og meðvitund hins almenna neytanda
að það liggi fyrir hvaða reglur gilda um þetta
nýja form markaðssetningar og að fyrirtæki

taka viðtöl við morðingjana og kynna
sér ævi þeirra og uppeldi sá Ann ákveðið
mynstur. Strax í æsku voru þeir farnir að
láta í ljós ranghugmyndir og óra um ofbeldi. Þeir voru allir hvítir karlmenn sem
ólust upp við ágæt lífskjör.

Frumkvöðull í
glæparannsóknum
Seinni fyrirlesturinn hét Project
Management: Mindhunter´s Research
Project og þar greindi Ann frá rannsóknum sínum út frá sjónarmiðum
verkefnastjórnunar. Það sem greindi

ers and Victims. Þar reifaði Ann rann-

aðferðir hennar frá aðferðum annarra

sóknir sínar á fjöldamorðingjum. Hún

vísindamanna á sínum tíma er hversu

býr yfir mikilli reynslu á þessi sviði, á

mikla áherslu hún lagði á vettvangs-

rannsóknum sem snúa að bæði gerend-

greiningar og viðtöl við glæpamenn.

um og þolendum ofbeldis, en hún hefur

Rannsóknir Burgess og samstarfsmanna

ge School of Nursing.

greint 36 kynferðismorðingja og 90

hennar þóttu nýstárlegar og gríðarlega

brotaþola. Ann segir að með rannsókn-

mikilvægar en þær mörkuðu upphaf

Sá ákveðið mynstur

um megi vonandi koma í veg fyrir glæpi

persónuleikagreiningar (e. profiling) á

fjöldamorðingja og hún hefur reynt að

fjöldamorðingjum auk þess sem orðið

Fyrri fyrirlesturinn hét Criminal

kortleggja sálfræðilega hvata sem liggja

fjöldamorðingi (e. serial killer) var fyrst

Psychology: Understanding Serial Kill-

að baki þessum glæpum. Með því að

notað í tengslum við rannsóknir þeirra.

Ann er fyrirmynd einnar aðalpersónu
þáttanna Mindhunter sem framleiddir
voru af Netflix og hafa notið mikilla vinsælda. Hún starfar núna sem prófessor
í geðhjúkrunarfræðum við Boston Colle-

leitist við að fylgja þeim. Eins er mikilvægt
að fyrirtækin, áhrifavaldar og aðrir sem
koma að markaðssetningunni séu fyllilega
meðvitaðir um þær kröfur sem gerðar eru
og af hverju reglurnar skipta máli fyrir
almannahag. Markmið mitt er einfaldlega að
auka skilning og þekkingu á þessum atriðum
með það að leiðarljósi að bæta umhverfi hins
almenna neytanda.

Hvað heillar þig við
rannsóknir í lögum?
Skemmtilegast er auðvitað að hella sér ofan
í eitthvað sem er ofarlega á baugi í samfé
laginu og skiptir almenning máli eða velta
fyrir sér nýjum áskorunum sem kalla á
skýringar á lagaumhverfinu og gildandi rétti.
Það góða við lögfræðina er að hún hefur oft
talsvert víðtæka þjóðfélagslega skírskotun og
rannsóknir á sviðinu eru því gjarnan tengdar
bæði þeim raunhæfu álitaefnum sem eru í
brennidepli og hversdagslegum aðstæðum í
daglegu lífi okkar sem einstaklinga.

Ann þjálfaði fulltrúa Alríkislögreglunnar
í að tala við morðingja, fórnarlömb og
aðstandendur slíkra glæpa og var frumkvöðull í því að formgera þessar rannsóknir og viðtöl þannig að nota mátti
gögnin til að komast að niðurstöðu.
Rannsóknir hennar og samstarfsfólks
hennar á 8. áratugnum voru ákveðin fyrirmynd að því hvernig lögreglufulltrúar
hjá FBI nýta gögn til að finna gerendur.
Það var MPM-námið við HR, meistaranám í verkefnastjórnun, sem stóð að
komu Ann Burgess til HR, í samstarfi
við Læknafélag Íslands, Sálfræðinga
félag Íslands, Landssamband lögreglumanna, Mennta- og starfsþróunarsvið
lögreglunnar, heilbrigðisvísindasvið HA,
Verkefnastjórnunarfélagið og Rannsóknastofu í afbrotafræði við HÍ.

svipmynd af vísindamanni
halldóra þorsteinsdóttir
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Stúdentagarðarnir
eiga eftir að
hafa mikla
þýðingu fyrir
nemendur

EYGLÓ

þýðingu hafa
Stúdentagarðarnir
fyrir stúdenta?

2. Hvaða

hagsmunamál er
mikilvægast hjá
stúdentum um
þessar mundir?

3. Hvað hefur

staðið upp úr í
náminu hjá þér
hingað til?

Eygló María
Björnsdóttir

Brynja Birgisdóttir

varaformaður

formaður

1.

1.

1.

Þetta mun hjálpa háskólanemum
gífurlega mikið, en það að geta feng
ið húsnæði á viðráðanlegu verði skilar
sér í minni fjárhagsáhyggjum og stressi,
en líka bættri þjónustu og þá sérstaklega
við fólk af landsbyggðinni. Það skiptir
miklu máli að fá fjölbreytt fólk í skólann
og þá þarf aðstaðan að vera í lagi hvað
varðar alla þjónustu við nemendur.

2.

Ég held að bætt þjónusta við
háskólanema og aukin gæði náms
séu alltaf baráttumál. Stúdentagarðarnir
munu auka þjónustu við nemendur
mikið og síðan er HR alltaf að reyna að
gera betur hvað varðar gæði námsins.
Við í SFHR erum t.d. mjög stolt af að
hafa loksins náð því í gegn að krafa verði
gerði um nafnlaus verkefnaskil hjá
deildum skólans.

3.

Skiptinámið var ótrúleg reynsla
sem ég mæli eindregið með!

Stúdentar hafa almennt ekki mikið milli
handanna og almenni leigumarkaður
inn hefur ekki upp á margt að bjóða fyrir
þá sem eyða laununum sínum í skólagjöld,
bækur og hádegismat. Það sem Stúdenta
garðarnir munu bjóða upp á er húsnæði á
sanngjörnu verði með frábæra staðsetningu.
Það er mjög mikilvægt að slík aðstaða sé í
boði. Þetta á sérstaklega við um þá nem
endur sem hafa ekki annarra kosta völ en að
flytja úr foreldrahúsum.

2.

Í Háskólanum í Reykjavík höfum
við verið að taka fyrir hlutlaust mat
á úrlausnum nemenda og erum mjög stolt
af þeim árangri sem hefur verið náð. Það er
mikilvægt að hlutdrægni sé ekki til staðar
þegar það kemur að námsmati og besta
leiðin til að komast fram hjá þeirri áhættu er
að nýta prófnúmer. Almennt eru hags
munamál stúdenta þó miklu fleiri, svo sem
jafnrétti til náms, geðheilbrigðismál, hús
næðismál og fleira. Það er samt mikilvægt að
taka ekki fyrir of mörg mál í einu, þá verður
ekkert úr neinu.

3.

Það sem hefur virkilega staðið uppúr
fyrir mér er hversu auðvelt það er
að ná tali af starfsmönnum og kennurum
skólans og hvað það er lagt mikið upp úr því
að bjóða nemendum tækifæri á að kynnast
öðrum deildum skólans. Eins og margir
segja er HR mjög verkefnamiðaður háskóli
með sterkt tengsl við atvinnulífið og ég get
alveg vottað það. Ég hef lært mikið af því að
stunda nám við HR og ég er spennt að nýta
mér þessa þekkingu í framtíðinni.

GUÐNÝ
KETILL

upplýsingafulltrúi
Stúdentagarðar HR eru frábært tækifæri
fyrir nemendur sem eru að feta sín
fyrstu skref á leigumarkaðnum, bæði vegna
þess að þar fá þeir betri kjör og eru þar að
auki eins nálægt háskólanum og mögulegt
er. Þetta er líka gullið tækifæri fyrir fólk af
landsbyggðinni þar sem stúdentagarðarnir
munu auðvelda þeim að stunda nám við
HR.

2.

Við erum nýbúin að fá því framgengt
að fá nafnlaust námsmatskerfi innleitt
í allar deildir háskólans til að betur sé hugað
að persónuvernd. Síðan eru auðvitað gæði
náms og aðstaða alltaf hagsmunamál.

3.

Allt þetta frábæra fólk sem ég hef
kynnst hérna og félagslífið. Áður
en ég sat í stjórn Stúdentafélagsins gegndi
ég embætti skemmtanastjóra Mentes, svo
félagslífið og stjórnarstörfin hafa verið
mér mjög kær. Svo er námið líka ótrúlega
skemmtilegt og persónulegt.

Hinrik Helgason
gjaldkeri

1.

Þeir hafa mikla þýðingu því að á
þessum árum í lífinu er fólk byrjað að
fóta sig sjálft sem fullorðnir einstaklingar og
fljúga úr hreiðrinu. Stúdentagarðar bjóða
upp á húsnæði á töluvert betri kjörum en
tíðkast á húsnæðis- og leigumarkaðinum
sem skiptir miklu máli fyrir stúdenta sem
hafa litlar sem engar tekjur.

2.

hagsmunafulltrúi

Eitt það helsta væri úthlutun náms
lána. Kjör námsmanna hafa ekki verið
ásættanleg undanfarin ár og þurfa fjölmargir
stúdentar að sætta sig við framfærslu sem
er undir þeirra þörfum. Hins vegar hafa
framfarir nýlega orðið í þessum málum og
sú þróun er líkleg til að halda áfram, en eins
og er, er þetta enn baráttumál.

1.

3.

Ketill Antoníus
Ágústsson
BRYNJA

HINRIK

Guðný Björg
Barkardóttir

Öruggt og „ódýrt“ húsnæði er nauðsyn
legt þeim sem ekki hafa annarra kosta
völ og er jafnframt frábært tækifæri fyrir þá
sem vilja verða sjálfstæðari.

2.

Ég tel slæma fjárhagsstöðu stúdenta
vera helsta hagsmunamálið í dag.
Hana mætti bæta t.d. með styrkjum eða
einhvers konar skattaafslætti.

3.

Samheldnin í nemendafélaginu
Tvíund hefur virkilega staðið uppúr!
Námslega séð er það áfangi sem ég sit í á
þessari önn er varðar vélrænt gagnanám,
sem er fyrsta skrefið í átt að gervigreind.

Ég verð að segja félagslífið. Þá sérstak
lega Svíþjóðarferð sem ég fór í fyrir ári
ásamt fleirum í þáverandi stjórn Tvíundar.
Í ferðinni heimsóttum við m.a. höfuðstöðvar
Spotify og DICE og einn stærsta háskóla Sví
þjóðar í Stokkhómi. Síðan var auðvitað kíkt
aðeins út á lífið og á djammmenningu Svía.
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1. Hvaða

Stjórn SFHR,
Stúdentafélags HR
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um bálkakeðjur og við og hann hvatti
okkur mikið áfram, ásamt því að vera
strangur leiðbeinandi. Við hefðum ekki
getað haft betri kennara.“

Unnið með atvinnulífinu

Gunnlaugur Kristinn Hreiðarsson og Friðrik Þór Hjálmarsson.

Gætum nýtt
bálkakeðjur til
að gera
kosningar
ódýrari

„Segjum sem svo að við séum íbúar í litlu
þorpi þar sem kaupmaðurinn á horninu er
með aðalbók yfir öll viðskipti sem eiga sér
stað í búðinni hans. Hann er sá eini sem hef
ur aðgang að bókinni. Þetta þýðir að ef ein
hver brýst inn í búðina og breytir upplýsing
um í bókinni hefur það alvarlegar afleiðingar
fyrir þá sem svo eiga eftir að borga honum
reikninga og svo framvegis. Aftur á móti,
ef allur bærinn hefur aðgang að bókinni og
þarf að samþykkja allar breytingar í henni
er áhættan ekki eins mikil. Þannig virka
bálkakeðjur.“ Bálkakeðjur eru því dreifður
gagnagrunnur en ekki miðstýrður.

„Ég nota alltaf smábæjarlíkinguna,“
segir Friðrik Þór Hjálmarsson, nemi
í hugbúnaðarverkfræði, aðspurður
um hvað bálkakeðjur (e. blockchain)
séu. Þetta er greinilega ekki í fyrsta
sinn sem hann fær þessa spurningu.

Friðrik og Gunnlaugur Kristinn Hreiðars
son, nemi í tölvunarfræði, gerðu BSc-verk
efni sitt um blockchain-kosningakerfi.
Þeir áttu sjálfir hugmyndina að verkefninu
eftir að hafa sótt fyrirlestur í HR. Deildin
samþykkti verkefnið og þeir unnu það
jafnframt í samstarfi við tæknifyrirtækið
Origo þar sem þeir fengu vinnuaðstöðu. Alla
vorönnina unnu þeir að verkefninu og voru
í tímum í HR. „Þannig að það var nóg að
gera – en mjög gaman líka,“ segir Gunn
laugur. Leiðbeinandi þeirra var Mohammad
Hamdaqa, lektor við tölvunarfræðideild.
„Hann var jafn áhugasamur um að vita allt

Gunnlaugur og Friðrik skoðuðu
möguleika blockchain

Þeir Friðrik og Gunnlaugur unnu að
kosningakerfi þar sem notast er við
bálkakeðjur. „Það er varla haldin kosn
ing öðruvísi en að einhver haldi því
fram að eitthvað hafi verið hakkað. Það
þarf því að sýna fram á að ekkert hafi
verið átt við gögnin en það getur verið
snúið. Bálkakeðjur gætu þess vegna
nýst vel í kosningum, og þá sérstaklega
á Íslandi enda er mjög dýrt að halda
kosningar hérna og við kjósum frekar
oft. Það væri þá hægt að eyða þeim 300
milljónum í annað.“ Í stærri löndum
eins og Bandaríkjunum væri erfitt að
nota slíkt kerfi enda færslur í kerfinu
svo langtum fleiri á hverri sekúndu og
erfitt að athuga hverja og einustu þó
að það væri gert sjálfvirkt. „Blockchain
er ungt í dag en hver veit hvað gerist?
Þetta er að þróast hratt og á eftir að
sanna sig, eins og allar nýjungar þurfa
að gera. En það er líka það sem er gam
an við að vinna í þessu.“

Dr. Ásrún Matthíasdóttir
lektor við tækni- og verkfræðideild

Hvað ertu að
rannsaka núna?
Sem dæmi um rannsóknir dagsins í dag
þá er ég að skoða kynbundna líðan og
námsgengi nemenda í tækninámi, þar sem
markmiðið er að kanna hvort tengsl séu á
milli þess hvernig nemendum í tækninámi
líður, náms og starfsumhverfis sem þeir lifa
í og námsgengis. Einnig er ég að skoða tæki
færi og hindranir í háskólanámi á Íslandi
með hliðsjón af uppruna og kyni. Í breyttu,
fjölþjóðlegu samfélagi þurfum við að beina
sjónum að nemendum af erlendum uppruna
og skoða t.d. hvað hvetur og hamlar þeim
í námi og hvort um kynjamun sé að ræða í
þeim efnum.

Nóg að gera
– en gaman

Friðrik og Gunnlaugur fóru á ráðstefnu
í San Francisco í sumar þar sem þeir
fjölluðu um verkefnið sitt. „Við vorum
einu BSc-nemarnir á svæðinu á meðan
allir aðrir sem héldu kynningar voru
með fullt af gráðum!“

Af hverju er mikilvægt
að rannsaka þetta efni?
Menntun er mikilvægur hluti af þátttöku
í samfélaginu og til að þroska hæfileika
einstaklinga. Hún hefur áhrif á lífsgæði því

svipmynd af vísindamanni
ásrún
matthíasdóttir

Myndi virka á Íslandi

„Hvað hvetur nemendur
af erlendum uppruna
áfram í háskólanámi?“

hún eykur möguleika til fjölbreyttra starfa að
námi loknu og getur stuðlað að bættri líðan.
Aukin tækninotkun hefur skapað nýja og
spennandi möguleika í menntun sem áhuga
vert er að skoða.

Hvað heillar þig
við rannsóknir í
menntunarfræðum?
Rannsóknir gera heiminn skemmtilegri, þær
eru viðbót við hugmyndir okkar og hressa upp
á hugsun okkar. Þær geta jafnvel lífgað upp á
mannlífið og mjakað okkur áfram á þroska
brautinni. Áhersla mín hefur verið á rann
sóknir tengdar námi og kennslu og ég hef haft
sérstakan áhuga á nýjungum í kennsluháttum,
svo sem fjarnámi, dreifnámi og vendinámi
og hef þar lagt áherslu á viðhorf nemenda og
kennara, sem og gæði náms. Einnig hef ég
áhuga á velferð og líðan nemenda með kynja
mun í huga og að breyta staðalímyndum finnst
mér áhugavert verkefni.
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Unnið með atvinnulífinu
Árangurinn
af hreyfingu
starfsmanna
lét ekki á sér
standa

Steinn Baugur breytti
vöruhúsi í líkamsræktarstöð

Steinn Baugur Gunnarsson,
meistaranemi í íþróttavísindum
og þjálfun, gerði viðamikla rann
sókn í námi sínu þar sem hann
hafði sér til fulltingis rúmlega 50
starfsmenn Eimskips.
Á vormánuðum hélt Steinn utan um þrjá
hópa starfsfólks í þrekþjálfun og göngu
ferðum en allar æfingar voru gerðar á
vinnutíma. Hóparnir voru mældir í byrjun
tímabilsins og lok þess og niðurstöðurnar
sýna svart á hvítu hversu miklum árangri
er hægt að ná á stuttum tíma með stutt
um, reglubundnum æfingum. „Verkefnið
féll vel að mínu áhugasviði. Með dyggri
aðstoð leiðbeinenda minna fékk ég styrk úr
verkefnasjóði HR fyrir meistararannsóknir
frá Eimskip. Tilgangurinn með rannsókn
inni var að komast að því með mælingum
hvort og hvaða þættir tengdir hreyfingu efla
andlega og líkamlega heilsu starfsfólks sem
vinnur skrifstofustörf.“

Þátttakendur léttust að
meðaltali um 1,5 kíló.
Streita minnkaði og
depurð og kvíði sam
kvæmt spurningalistum.
Steinn Baugur Gunnarsson

Gott tækifæri til
að kynnast öðru
starfsfólki

Bæði andleg og
líkamleg heilsa
batnaði

„Ég skipti starfsfólki tilviljanakennt í tvo
hópa, auk þess sem 30 manna viðmiðun
arhópur tók þátt í mælingunum líka.“ Fyrsti
hópurinn gerði þrekæfingar með mikilli
ákefð í 30 mínútur, þrisvar sinnum í viku
á vinnutíma. Seinni hópurinn fór í röska
göngutúra í 30 mínútur, þrisvar sinnum
í viku á vinnutíma. „Mig langaði að hafa
göngutúrana með af því að það er svo
aðgengileg hreyfing.“ Alls æfðu hóparnir í
11 vikur. Hreyfingin truflaði vinnudaginn
lítið. „Starfsfólkið sem tók þátt í verkefninu
fékk 15 mínútur aukalega í mat en þannig
varð hreyfing á vinnutíma raunhæfur
kostur. Í tækjarými Vöruhótelsins gerði
ég líkamsræktaraðstöðu fyrir hvern tíma.
Vinnutækin voru færð til og þá var komið
þetta fína æfingarými þar sem ég gat sett upp
æfingastöðvar.“ Steinn segir starfsfólkið sem
tók þátt oft hafa minnst á hversu ánægju
legt þeim fannst að eiga í samskiptum við
vinnufélagana en þarna var starfsfólk úr
ólíkum deildum sem þekktist oft lítið og fékk
möguleika á að kynnast. „Þetta var einn af
mörgum ánægjulegum þáttum verkefnisins.“

Mælingar voru gerðar á heilsu starfsfólks
fyrir, á meðan æfingar stóðu yfir og eftir
rannsóknartímabilið; á meðal annars þreki,
blóðþrýstingi, kólesteróli, þríglýseríði,
mataræði, andlegri heilsu, lífsgæðum og
vinnutengdum atriðum. „Við sáum mun
á flest öllum þessum þáttum hjá fólki, og
ég tók sjálfur eftir því hversu mikið þrekið
jókst þegar farið var að líða á rannsóknar
tímabilið. Annars eru niðurstöðurnar í
grófum dráttum þær að þetta hafði jákvæð
áhrif á heilsu fólks.“ Fituprósenta lækk
aði að jafnaði auk þess sem kólesteról og
þríglýseriðgildin breyttust til batnaðar, en of
mikið af þeim efnum í blóðinu er talið geta
aukið líkur á hjarta- og æðasjúkdómum.
Þátttakendur léttust að meðaltali um 1,5
kíló. Streita minnkaði og depurð og kvíði
samkvæmt spurningalistum sem voru lagðir
fyrir í byrjun og eftir. „Þetta eru mjög hvetj
andi niðurstöður, að þrjár hálftíma æfingar
á viku í 11 vikur geti haft svona góð áhrif, og
gefur sterkar vísbendingar um hvernig hægt
er að hafa áhrif á heilsuna með reglulegri
hreyfingu á vinnutíma.“

Axel Örn
Sigurðsson
Berlín

Nám: BSc í tölvunarfræði
Starf: Tölvunarfræðingur hjá
Takumi International Ltd.
Ég er í litlu teymi hjá Takumi International
Ltd. og starfa helst sem bakendaforritari, en
ber jafnframt ábyrgð á afurð fyrirtækisins.
Ég þróa vöruna og sé til þess að allt gangi
vel fyrir sig. Þegar maður er hluti af litlu
teymi skiptir miklu máli að geta tekið við
hvaða verkefni sem er; sem getur verið allt
frá því að útfæra nýjar lausnir fyrir vöruna
yfir í að setja upp ný kerfi hjá Amazon Web
Services og allt þar á milli.
Það skemmtilegasta við þetta starf er að
ég er alltaf að takast á við nýjar áskoranir.
Starfið leiddi líka til þess að ég flutti til
Berlínar sem er eitthvað sem mig hefur
lengi langað að gera. Mér finnst starfið
áhugavert svo lengi sem ég held áfram að
læra af því. Fræðin úr náminu reynast
oft vel til að hafa betri og dýpri skilning
á hugtökum og kerfum og mér finnst ég
hafa útskrifast úr háskólanum með góðan
grunn til að takast á við fyrsta starf en að
sjálfsögðu heldur maður samt áfram að
læra löngu eftir útskrift.
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Það er ekki
vænlegt til
árangurs að
skella hurðum
Aldís kennir samningatækni í Hollandi

Við báðum dr. Aldísi Guðnýju
Sigurðardóttur um að útskýra fyrir
okkur um hvað samningatækni
snýst en hún lauk doktorsprófi við
viðskiptadeild Háskólans í Reykja
vík í ágúst síðastliðnum. Hún
starfar sem lektor við Háskólann
í Twente í Hollandi þar sem hún
sinnir kennslu í samningatækni og
sér um innleiðingu kennslu í samn
ingatækni við fjölda námsbrauta.

„Þegar samningamenn eru komnir að
borðinu þá er farið að semja um kaup og
kjör og þá skiptir máli hvaða áætlun þeir
hafa og hvaða tækni þeir nota. Það sem
hefur áhrif á þessa þætti er til dæmis hver
mótaðilinn er, hvort ætlunin sé að semja
við hann aftur eða ekki og hvort hann
tengist okkur persónulega.“ Aldís segir eitt
af grundvallaratriðum samningatækninnar
vera undirbúninginn, án hans sé ekki hægt
að velja rétta aðferð og tækni sem leiðir að
hagstæðustu niðurstöðu í samningum.

Vinalegur tónn
eða frekja?
Aðferðir sem eru notaðar í samningavið
ræðum skiptast í jákvæðar og neikvæðar.
Þær jákvæðu miða að því að auka verðmæti
samnings. Dæmi um jákvæða aðferð er
þegar samningamenn deila upplýsingum til
að ná sameiginlega fram bestu mögulegu
lausn. „Þetta kemur líka inn á líkamstján
inguna. Jákvæð tækni er að nota vinalegan
tón í samtali, hlusta á mótaðila og vinna

með honum að lausn deilumála og mögulega
„Hvor um sig hefur eitthvað að bjóða hinum og
mætast á miðri leið. Þegar neikvæðar aðferðir eru
báðir girnast það sem hinn hefur að bjóða. Það
notaðar er samningafólk yfirleitt að hugsa um eigin
hag og er óheiðarlegt, notar lygar til að ná sínu fram
sest enginn við samningaborðið sem hefur hvorki
og svíkur mótaðila sinn með því til dæmis að lofa
hag né vilja til að semja við mótaðilann.“
einhverju sem það getur svo ekki staðið við á endan
um, enda vill það aðeins ná sem bestri niðurstöðu í
það skiptið.“ Til neikvæðra aðferða telst svo árásar
BSc-nemendum í lokaverkefni sínu. Háskólinn er staðsettur á
gjörn hegðun. „Það sem við köllum á hreinni íslensku frekju,“
landamærum Hollands og Þýskalands og er í mjög góðu samstarfi
eins og Aldís orðar það, „reiði og ásökunartónn í rödd, ógnandi
við bæði hollensk og þýsk fyrirtæki, sérstaklega framleiðslufyrir
líkamstjáning eins og að slá hnefa í borð eða skella hurðum og
tæki, og meistaranemendurnir okkar skrifa oft raunverkefni fyrir
svo framvegis.“ Það þarf ekki að koma á óvart að slík hegðun
þessi fyrirtæki.“ Hún er einnig stundakennari við viðskiptadeild
teljist til neikvæðra aðferða.
Háskólans í Reykjavík. „Þó ég búi úti þá er ég með annan fótinn
hérna heima enda kenni ég í HR og er einnig í samstarfi við Aton
Fyrirtækjasamningarnir flóknari
ehf. með námskeið fyrir fyrirtæki hér á landi sem við byggjum að
Eftir að hafa unnið ráðgjafastörf fyrir ólík fyrirtæki tók Aldís eftir
miklu leyti á niðurstöðum rannsókna minna á hegðun samninga
því hversu mikla fjármuni þau gátu sparað ef starfsmenn þeirra
manna í fyrirtækjasamningum.“
kunnu að semja. „Samningaviðræður milli einstaklinga, eins og
kaup og sala á húsnæði eða bíl og launasamningar eru allt annars
eðlis en fyrirtækjasamningaviðræður því í fyrirtækjasamningum
þurfa starfsmenn að fylgja stefnu viðkomandi fyrirtækis og geta
því ekki tekið einhliða ákvarðanir eða byggt þær einungis á sínum
skoðunum og staðið og fallið með þeim. Þar af leiðandi eru fyrir
tækjasamningar í grunninn mun flóknari.“ Það, og að þar eru
hópar að semja þar sem margir aðilar taka sameiginlega ákvörðun
frá hvoru fyrirtæki fyrir sig og semja svo sín á milli, eykur á
flækjustigið. „Ætli hærra flækjustig sé ekki það sem heillar mig
meira.“ Í doktorsnáminu rannsakaði Aldís því samningaviðræður
milli fyrirtækja í stað einstaklingssamninga.

Niðurstöðurnar geta
nýst fyrirtækjum
Aldís komst að því að mismunandi atvinnugreinar nota mismun
andi aðferðir í samningagerð. „Það er margt í mínum niðurstöð
um sem getur nýst fyrirtækjum til að bæta sig í samningaviðræð
um. Í skapandi greinum vilja samningamenn helst af öllu búa til
skilyrði eða rými til að skapa meira og nota oft aðferðir sem flýta
fyrir samningum frekar en að tryggja fjárhagslega afkomu. Fyrir
tæki í þessum geira mættu skoða betur hvað þau eru að gera rangt
ef þau eru ekki sátt við sína stöðu.“ Hún sá líka að þær aðferðir
sem miða að því að auka verðmæti samnings leiða frekar af sér
góðan árangur og enn betri árangur næst ef aðferðum sem leggja
áherslu á skiptingu verðmæta er líka beitt. „Eitt sem samninga
menn fyrirtækja mættu skoða er að velja aðferðir sem styðja við
áætlunina fyrir samningana. Það er of algengt að áætlun sé komin
en svo eru valdar rangar aðferðir. Þá næst ekki besti mögulegi
samningur.“

Samband kaupenda og
seljenda mikilvægt
Sem lektor við viðskiptadeild Háskólans í Twente í Hollandi
vinnur Aldís við námslínu sem ber heitið Stjórnun aðfanga
keðjunnar og er ætluð þeim sem stefna á innkaupastjórnun en
á því sviði þarf að skoða allt sem viðkemur sambandinu á milli
kaupenda og seljenda. „Ég leiðbeini einnig meistaranemum
og sem stendur er ég með 15 á minni könnu ásamt nokkrum

Aldís ásamt hópi nemenda sinna.

Margreyndur þjálfari
í samningatækni
Aldís þjálfaði, ásamt Aðalsteini Leifssyni, lið viðskiptadeildar
Háskólans í Reykjavík í samningatækni fyrir alþjóðlegar keppnir
um nokkurra ára skeið. „Þannig að það var borðleggjandi
fyrir mig að taka við sem þjálfari liðs Twente fyrir alþjóðlegar
keppnir í samningatækni en mikill áhugi er á samningatækni
í háskólanum – enda er samningatækni á meðal 14 mikilvæg
ustu þátta sem innkaupastjórar þurfa að þekkja til að hámarka
afkomu samkvæmt nýjustu rannsóknum. Við keppum næst í
alþjóðlegri keppni í Kyoto í Japan í mars 2019 og eru æfingar
hafnar og ég vona sannarlega að Háskólinn í Reykjavík sendi lið
í keppnina, þó svo að það yrði óneitanlega skrítin tilfinning að
keppa á móti þeim!“
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Með því að mæla sálræna og
lífeðlisfræðilega þætti má bæta
hönnun bygginga og skipulag

Framtíðarskipulag
Djúpavogs í

sýndarveruleika

Fræðimenn í sálfræði og tölvunar
fræði við Háskólann í Reykjavík leiða
saman hesta sína í nýstárlegu rann
sóknarverkefni þar sem sálfræðilegir
þættir eru skoðaðir í skipulags- og
hönnunarferli, með það að markmiði
að umhverfið auki lífsgæði.

Dr. Páll Jakob Líndal, vísindamaður á sviði
umhverfissálfræði og dr. Hannes Högni
Vilhjálmsson, dósent við tölvunarfræðideild
HR, ásamt þeim dr. Kamillu Rún Jóhanns
dóttur, lektor í sálfræði við HR og dr. Terry
Hartig, prófessor í umhverfissálfræði við
Háskólann í Uppsala eru í forsvari fyrir
verkefnið Cities that Sustain Us. Verkefnið
gengur út á að gera sálrænar prófanir í
mögulegu framtíðarumhverfi, þar sem
þátttakendur í rannsóknum eru settir inn í
óþekkt umhverfi með hjálp sýndarveruleika.
Auk ofangreindra vísindamanna hefur hóp
ur nemenda unnið við verkefnið.

Ekki bara upplifun
Hluti af Cities that Sustain Us var að búa til
nýjan miðbæ á Djúpavogi í sýndarveruleika
en nýtt deiliskipulag hefur verið í vinnslu
fyrir bæinn undanfarin ár. Þegar sýndar
veruleikagleraugun eru sett upp í rannsókn
inni er þátttakandinn staddur í miðjum
bænum og getur ferðast um umhverfið, um
kringdur nýjum byggingum. Þessi upplifun
vekur áhuga margra, enda er sýndarveruleik
inn áhrifamikil tækni. „Tilgangurinn er
samt ekki sá að skemmta fólki með sýndar
veruleika heldur safna gögnum og til þess
höfum við komið á fót sálrænni rannsóknar
stofu í sýndarveruleika,“ segir Hannes Högni,
sem hefur um árabil stundað rannsóknir
á sviði sýndarveruleika. „Með því að safna
gögnum með þessum hætti getum við mynd
að grunn til að byggja nýja aðferðafræði á en
hún gengur út á að koma sálfræðilegum þátt
um inn í hönnunarferli svæða og bygginga.“
Páll segir að með notkun sýndarveruleikans
sé farið skrefinu lengra í framsetningu á hug
myndum um nýbyggingar og skipulag svæða.

„Sérfræðingar eru vanir að nota tvívíðar
tölvuteikningar en fólk á yfirleitt ekki auðvelt
með að lesa úr slíku. Með sýndarveruleik
anum getum við gefið fólki tækifæri til að
vera statt í miðbæ Djúpavogs þó það sé hérna
í Nauthólsvíkinni.“

Sálræn sjálfbærni –
hvað er það?
Við skoðum Djúpavog betur síðar en fyrst
leitum við svara við því af hverju það er svo
mikilvægt að taka mið af sálfræðilegum þátt
um í mannvirkjagerð. Páll útskýrir: „Þegar
þú tekst á við hversdagsleikann eyðirðu orku.
Þú tekur svo kaffipásur, hádegishlé og helgar
frí sem þú nýtir til að hlaða batteríin. Segjum
sem svo að þú vinnir frá níu til fimm, þá ertu
í allt öðru ástandi í lok vinnudagsins en í
byrjun hans. Til að geta tekist á við ný verk
efni, til dæmis þegar heim er komið, þarftu
það sem í fræðunum er kallað sálræn endur
heimt (e. Psychological Restoration), sem er
nokkurs konar hleðsla á batteríunum. Það
hefur verið sýnt fram á að umhverfið hefur
mikil áhrif á getu þína til endurheimtar.“
Hannes bætir við að kulnun í starfi hafi verið
í umræðunni undanfarið og sé merki um það
sem geti gerst sé ekki gætt að þessari hleðslu:
„Það er orðið ljóst núna að fólk glímir við
álag í daglegu lífi. Þetta hefur svo alvarleg
heilsufarsleg vandamál í för með sér.“ Páll
segir það einmitt áhugavert að skoða í þessu
samhengi hvaða hlutverk umhverfið leiki. Í
umhverfi okkar er sumt streituvaldandi en
annað hjálpar. „Ef umhverfi okkar styður við
sálræna endurheimt er loks hægt að tala um
algjöra sjálfbærni, þegar þessi mannlega sjálf
bærni er orðin hluti af jöfnunni. Enda erum
við þá ekki að ganga á eigin orkubirgðir.“

„Það segir meira en margt annað
um þetta að ég er að leiða verkefnið,
sálfræðimenntaður maðurinn!“
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Rannsóknir
og samstarf

í HR

Djúpivogur í sýndarveruleika.

Sálrænum þætti bætt við
skipulagsferlið

Rannsóknarstofan
Djúpivogur

Með því að sýna fram á að umhverfi geti hamlað
sálrænni endurheimt fólks er hægt að renna frekari
stoðum undir það að hönnun bygginga hafi umtals
verð áhrif á heilsu okkar. Til að mæla áhrif umhverf
isins á manneskjur í verkefninu Cities that Sustain Us
eru meðal annars notaðir staðlaðir spurningalistar úr
sálfræði, hugræn próf og þrautir ásamt mælingum
á lífeðlisfræðilegum þáttum eins og hjartslætti. „Við
virðumst því miður yfirleitt ekki ná að skapa umhverfi
sem styður við lífsgæði okkar þó það sé algjörlega á
okkar valdi,“ segir Páll. „Þess vegna er svo mikilvægt
að koma þessum sálfræðilegu þáttum að snemma í
hönnunarferlinu.“ Það sem þurfi sé ákveðinn gagna
grunnur sem nýta megi til framtíðar. „Hönnuðir,
arkitektar, skipulagsfræðingar og annað fagfólk á að
geta fengið tæki og tól sem auðveldar þeim að fylla inn
í þessa ákveðnu eyðu í Excel-skjalinu í stað þess að hafa
þetta aðeins á einhverju hugmyndastigi sem erfiðara er
að setja niður á blað.“

Í samstarfi við hönnunar og ráðgjafafyrirtækið TGJ –
hönnun, ráðgjöf, rannsóknir hefur nýr miðbær Djúpa
vogs verið settur í sálræna rannsóknarstofu í sýndar
veruleika. Þeir félagar segja bæinn hafa hentað vel
fyrir verkefnið þar sem íbúar hans standi frammi fyrir
ákveðnum áskorunum, eins og allir bæir, en áhersl
ur sveitarfélagsins hafi gert það að verkum að hann
hentaði vel í þetta verkefni. „Já, stjórnvöld á Djúpavogi
voru mjög opin fyrir þessari nálgun en þau hafa í gegn
um tíðina lagt áherslu á manneskjuna sem útgangs
punkt í skipulagsgerð,“ segir Páll. Djúpivogur er þar
með leiðandi í nýrri aðferð við gerð deiliskipulags en
gerð þess er verkefni sem Páll leiðir hjá TGJ jafnhliða
rannsóknum sínum við HR. „Það segir meira en margt
annað um þetta að ég er að leiða verkefnið, sálfræði
menntaður maðurinn! En ég vinn að sjálfsögðu náið
með arkitektum og hönnuðum. Það er mjög jákvæð
þróun að allir starfi svona saman enda er deiliskipulag
flókið fyrirbæri þar sem þarf að hugsa allt í mjög stóru
samhengi.“ Búið er að setja niður framtíðarsýn, stefnu,
markmið og útfærslur í samstarfi við íbúa Djúpavogs.
Byrjað verður að safna gögnum fyrir nýtt skipulag
bæjarins á næsta ári.
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Fjöldi rannsóknarsetra
og -hópa við HR

Upphæð styrkja til rannsóknarverkefna nemenda sem
samstarfsfyrirtæki lögðu fram vorið 2018
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Hannes Högni og Páll Jakob
með Djúpavog í baksýn.
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3. sæti
háskóla í heiminum þegar horft
er til tilvitnana í vísindagreinar eftir
starfsmenn, samkvæmt lista
Times Higher Education 2019

HR er í

300. til 350. sæti
yfir bestu háskóla í heiminum
samkvæmt lista
Times Higher Education 2019

Velkomin í HR

Fjölbreyttar kennsluaðferðir, góð aðstaða, verkefnamiðað nám, sterk tengsl
við atvinnulífið og öflugt rannsóknastarf er meðal þess sem einkennir
Háskólann í Reykjavík. HR býður metnaðarfullt grunnnám, meistaranám
og doktorsnám og stuðlar að eflingu þekkingar á öllum æviskeiðum.
GRUNNNÁM

MEISTARANÁM

OPNI HÁSKÓLINN Í HR

Byggingafræði

Byggingarverkfræði

Byggingariðnfræði

Fjármálaverkfræði

Byggingartæknifræði

Fjármál fyrirtækja

16 langar námslínur og fjölbreytt
styttri námskeið fyrir sérfræðinga
og stjórnendur

Fjármálaverkfræði

Hátækniverkfræði

Haftengd nýsköpun

Heilbrigðisverkfræði

Hagfræði

Heilsuþjálfun og kennsla

Hátækniverkfræði

Hugbúnaðarverkfræði

Heilbrigðisverkfræði

Íþróttavísindi og þjálfun

Hugbúnaðarverkfræði

Íþróttavísindi og stjórnun

Íþróttafræði

Lögfræði

Lögfræði

Mannauðsstjórnun og
vinnusálfræði

Lögfræði með viðskiptafræði
sem aukagrein

Markaðsfræði

Rafiðnfræði

Máltækni

Rafmagnstæknifræði

MBA (Master of Business
Administration)

Rekstrariðnfræði
Rekstrarverkfræði
Sálfræði

MPM (Master of Project
Management)
Orkuverkfræði

Tölvunarfræði
Tölvunarfræði með viðskipta
fræði sem aukagrein
Tölvunarstærðfræði
Vélaverkfræði

Raforkuverkfræði
Rafmagnsverkfræði
Rekstrarverkfræði
Rekstur raforkufyrirtækja
Reikningshald og endurskoðun

Véliðnfræði
Vél- og orkutæknifræði
Viðskiptafræði
Viðskiptafræði með lögfræði
sem aukagrein
Viðskiptafræði með tölvunar
fræði sem aukagrein
Viðskiptafræði og verslunar
stjórnun (með Háskólanum
á Bifröst)

Sálfræði
Sjálfbær orkuvísindi
Stjórnun í ferðaþjónustu
Stjórnun nýsköpunar
Tölvunarfræði
Tölvunarfræði - tvöföld
gráða í samstarfi við
UNICAM á Ítalíu
Upplýsingastjórnun
Vélaverkfræði
Viðskiptafræði

hr.is

@haskolinnireykjavik

@haskolinn #haskolinnrvk

SKEMA
Skapandi tækninámskeið fyrir
börn og unglinga

HÁSKÓLAGRUNNUR HR
Undirbúningur fyrir háskólanám
Viðbótarnám við stúdentspróf

