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Vísindafélag Íslendinga, sem nú heitir Vísindafélag Íslands, hefur verið starfrækt frá árinu 

1918. Markmið félagsins og hlutverk samkvæmt lögum þess er að styðja vísindalega 

starfsemi, einkum með því að skapa vettvang fyrir umræðu um vísindastarf á Íslandi, 

efla útbreiðslu þekkingar á vísindum, stuðla að samvinnu meðal aðila sem sinna 

vísindum og vinna að bættu starfsumhverfi vísinda hér á landi. 

Vísindafélagið og Forsætisráðuneytið gerðu á síðasta ári með sér samstarfssamning þar 

sem Vísindafélagið tekur að sér það verkefni að auka sýnileika og efla stöðu vísinda í 

íslensku samfélagi, stuðla að almennri umræðu um samhengi vísinda við samfélagslegar 

áskoranir með framtíðina í huga og jafnframt varpa ljósi á hlutdeild vísindanna í íslenskri 

menningu frá fullveldi, eins og segir í fyrstu grein samstarfssamningsins.

Hafist var handa í september í kjölfar skriflegra samskipta forseta Vísindafélagsins og ráðuneytisstjóra 

um fyrirkomulag þó ekki hafi komið til undirritunar eða fyrstu greiðslu fyrr en í nóvember. Í upphafi 

árs 2019 styrkti mennta - og menningarmálaráðuneytið verkefnið svo um tvær milljónir króna að auki 

svo hægt var að gera markmiðum enn betri skil. Haldin voru alls sex málþing á samningstímanum 

í fyrirlestraröð um aðkomu vísindanna að samfélagslegum áskorunum. Á þessum sex þingum 

var fjallað um ýmsar hliðar þeirra áskoranna sem samfélagið stendur frammi fyrir vegna fjórðu 

iðnbyltingarinnar sem og stöðu og mikilvægi vísinda og vísindarannsókna í því samhengi og 

samfélaginu öllu.  

Á málþingunum var til umfjöllunar framtíðarsýn frá ólíkum sjónarhornum grund völluðum í vísindum, 

fjallað um stöðu íslenskunnar í tæknivæddum heimi, ungs fólks, umhverfismála, vísindarannsókna, 

nýsköpunar í menntakerfinu og ferðamála á umbrotatímum. Fenginn var fjölbreyttur hópur 

vísindamanna til að ræða þessi málefni, kynna rannsóknir sínar og leggja til lausnir og leiðir. 

Hér á eftir fer samantekt úr niðurstöðum málþinganna um hverjar eru helstu áskoranir næstu tíu og 

fimmtíu ára vegna fjórðu iðnbyltingarinnar og í kjölfarið kynning á málþingunum og því helsta sem 

kom fram á hverju fyrir sig. 
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S A m a n t e k t
Við lifum á tímum sem eiga sér ekki 

hliðstæðu í mannkynssögunni. Breytingar 

í tækni og vísindum verða örar en 

nokkru sinni fyrr og það sem er ekki 

framkvæmanlegt í dag er orðið sjálfsagt 

á morgun. Á sama tíma er mesta vá 

mannkynssögunnar yfirvofandi sem 

kallar á skjót en úthugsuð viðbrögð því 

ekki er ráðrúm til að gera mistök. Af því 

leiðir að vísindasamfélagið þarf með 

stuðningi stjórnvalda að hafa sig allt við 

að fylgjast með, skrásetja og rannsaka 

allar hliðar þessara breytinga með það að 

markmiði að rannsóknirnar verði nýttar til 

að bæta samfélagið og finna lausnir við 

þeim áskorunum sem nú blasa við. Hér 

þurfa vísindamenn mismunandi greina 

í auknum mæli að starfa saman, þvert 

á sérsvið og þá hefðbundnu flokkun 

í hug-, raun- og félagsvísindi, listir og 

iðn sem einkennt hefur vísinda- og 

nýsköpunarkerfið undanfarna áratugi og 

jafnvel aldir. Hlúa þarf að rannsóknum á 

öllum sviðum, bæði með auknu fjármagni 

Áhersla á nýsköpun 
er ekki lengur talin 

valkvæð ef huga á 
að samkeppnishæfi 

þjóða, heldur er 
hún orðin forsenda 

efnahagslegrar 
farsældar.

og svigrúmi innan háskólasamfélagsins, 

efla menntakerfið og breyta því í takt 

við nýja tíma, tíma sem eru þess eðlis að 

ómögulegt er að spá fyrir um þá. 

Ekki verður hjá því komist að minnast á 

það hvað örsamfélag eins og Ísland er 

viðkvæmt fyrir stórum byltingum eins 

og þeirri sem nú stendur yfir, en á sama 

tíma getur sveigjanleiki og geta til hraðra 

viðbragða lítils samfélags verið mikill 

styrkleiki ef vel tekst til. Tæknin sem nú 

er að koma hratt fram á sjónarsviðið 

samfara fjórðu iðnbyltingunni hefur 

oft verið kölluð „rjúfandi tækni“ (e. 

„disruptive technologies“). Meðal tækni 

sem kölluð hefur verið rjúfandi eru til 

dæmis öflun og greining stórgagna 

(e. big data), net hlutanna (e. internet 

of things), bálkakeðjutækni (e. block-

chain technology), gervigreind, aukinn 

veruleiki (e. augmented reality), 

sýndarveruleiki, hermitækni og leikjun 

(e. gamification). Þessi tækni hefur 



6

tilhneigingu til að ýta þeirri tækni sem 

fyrir var af stalli og gjörbreyta á sama tíma 

samfélagsmynstrinu, þar sem eldri tækni 

og þekking úreldist hratt. Rjúfandi áhrif 

nýrrar tækni á lítið samfélag geta því orðið 

stórfelld, og halda þarf rétt á málum til 

að samfélagsbreytingar leiði til aukinnar 

hagsældar og velmegunar. 

Helsta áskorun fjórðu iðnbyltingarinnar 

er óútreiknanleiki hennar, sú óvissa 

sem honum fylgir og hvernig er best að 

bregðast við honum. Enginn getur í raun 

sagt fyrir um það með vissu hvaða áhrif 

iðnbyltingin mun hafa á samfélag manna, 

aðeins að þau verða mikil og gætu umbylt 

samfélagsgerðinni. Þegar samfélag 

stendur frammi fyrir slíkri umbyltingu 

og óvissu þarf að treysta grunninn, sem 

í þessu tilviki er þekkingargrundvöllur 

núverandi og komandi kynslóða, þannig 

að samfélagið verði í stakk búið til að mæta 

bæði þeim augljósu sem og hinum óvæntu 

áskorunum sem í hraðri tæknibyltingu 

felast. Samþætting þekkingar og hugvits 

í víðasta hugsanlegu samhengi verður 

drifkraftur hraðra og frjórra lausna sem 

gera Íslendinga að gerendum fremur en 

þiggjendum í heimi umbyltinga.

Fram hafa komið augljósar vís bendingar 

um þær áskoranir sem íslensk þjóð 

stendur frammi fyrir vegna þeirrar 

tæknibyltingar sem nú stendur yfir á þeim 

umræðufundum og málþingum sem 

Vísindafélagið hefur haldið undanfarið ár. 

Ein augljósasta áskorun næsta ára tugar 

er að tryggja að íslenska verði gjaldgengt 

tungumál í tæknivæddum heimi. Þessi 

áskorun er þó ekki endilega fyrirsjáanleg 

að takast á við vegna ýmissa álitamála, 

ekki síst siðferðislega eins og kom fram 

á málþingi um máltækni. Gæta þarf að 

jafnræði einstaklinga og samfélagshópa 

þegar unnið er að því að vélvæða 

tunguna. Hér er því nauðsynlegt sem 

annars staðar að gæta vel að því að ekki sé 

einungis hugað að tæknilegum lausnum, 

heldur séu lausnirnar hugsaðar á breiðum 

grunni hugvísinda og skapandi greina auk 

málvísinda- og tæknigreina.

Í fjórðu iðnbyltingunni felast jafn framt 

tækifæri tæknivæðingar fyrir byggðir 

landsins eins og kom fram m.a. á málþingi 

um ungt fólk og fjölbreytileika á Höfn. 

Kanna þyrfti á heilsteyptari hátt hvernig 

aukin tæknivæðing gæti stutt við 

byggðaþróun í landinu.

Önnur augljós áskorun íslensks samfélags 

er að bæta samkeppnis hæfi landsins 

þegar kemur að nýsköpun, en Ísland hefur 

undanfarin ár dregist aftur úr nágranna-

þjóðunum þegar kemur að samanburði á 

nýsköpunarfærni. Þær ráðleggingar sem 

hafa komið fram meðal þeirra sérfræðinga 

sem fjallað hafa um málefnið á fundum 

félagsins er annars vegar að treysta mun 

betur raungreinamenntun í landinu, sem 

og að styrkja og auka hæfni komandi 

kynslóða til þverfaglegrar samvinnu. 

Þannig þurfa allar hliðar menntunar, frá 

list- og hönnunarnámi, starfsnámi og yfir 

í raungreinanám að standa á traustari 

grundvelli, en ekki síst þarf að tryggja getu 

einstaklinga til þverfaglegrar samvinnu 

þannig að óvæntum áskorunum sé mætt 

á skapandi hátt sem byggir á traustum 

þekkingargrundvelli.

Til næstu tíu ára þarf að tryggja að 

Íslendingar verði gerendur en ekki 

einungis þjónar fjórðu iðn byltingarinnar. 

Hér þarf því að stórefla rannsóknir sem 

miða að því að kortleggja áskoranir 

aukinnar tæknivæðingar jafnt og þétt 

næsta áratuginn hið minnsta, meta 

samfélagsleg og hagfræðileg áhrif eins 

og breytingu á þörf á vinnuafli, áhrif á 

velferðarkerfið, lögfræðileg áhrif sem og 

menningarleg. Ekki verður unnt að vinna 

að skilvirkri stefnumótun nema gögn séu 

fyrir hendi um þá fjölmörgu samfélagslegu 

þætti sem taka munu stakkaskiptum 

við aukna tækni- og sjálfvirknivæðingu. 

Gæta þarf sérstaklega að því að setja 

íslenskar rannsóknir í samhengi við þróun 

og rannsóknir í nágrannalöndum til að 

tryggja stöðu íslensks samfélags í takt við 

öra þróun á heimsvísu.

Skýrslan „Global Innovation Index“ (GII), 

metur árlega hnattrænt hlutfalls lega getu 

samfélaga til nýsköpunar, en einn hvati 

þessa samanburðar er sá að nýsköpun 

þjóni lykiltilgangi í samkeppnishæfi þjóða 

í efnahagslegu sjónarmiði. Samkvæmt 

skýrslunni hefur nýsköpunaráhersla 

stjórnvalda þeirra landa sem standa hvað 

sterkast efnahagslega verið að aukast 

vegna aukinna áskoranna sem fylgja 

hröðum tæknibreytingum. Því er áhersla 

á nýsköpun ekki lengur talin valkvæð ef 

huga á að samkeppnishæfi þjóða, heldur 

er hún orðin forsenda efnahagslegrar 

farsældar. Við röðun landa á listann er 

tekið tillit til 80 mismunandi þátta, allt frá 

hefðbundnum mælingum á fjárfestingu 

í rannsóknum og þróun og alþjóðlegra 

einkaleyfisumsókna til nýrri viðmiða eins 

og útflutnings á hátækni. Mælingarnar eru 

því byggðar á breiðum grunni.

Árið 2017 var Ísland í tíunda sæti GII, á 

meðal sterkustu hagkerfa í heimi, en 

féll niður í það 23. árið 2018. Nú árið 

2019 situr Ísland enn á sömu slóðum á 

listanum, eða í 20. sæti. Á sama tíma hefur 

ekki dregið úr fjárfestingu í nýsköpun og 

grunnrannsóknum á Íslandi í krónutölu, en 

fjárfesting hefur þó dregist saman ef miðað 

er við þjóðarframleiðslu og launavísitölu. 

Á sama tíma hafa önnur lönd, og þá 

sérstaklega vaxandi hagkerfi Asíu, lagt 

aukna áherslu á rannsóknir og nýsköpun. 

Því dregst Ísland hratt aftur úr öðrum 

þjóðum. Ekki þarf því mikið út af að bera 

til þess að Ísland missi stöðu sína meðal 

landa sem kallast „nýsköpunarleiðtogar“ 

(e. Innovation Leaders) og fari í hóp 

„nýsköpunarfylgjenda“ (e. Innovation 

Followers), sem eru þá jafnframt 

þiggjendur í örum heimi tæknibreytinga 

Helsta áskorun fjórðu 
iðnbyltingarinnar er 
óútreiknanleiki hennar.



Til næstu tíu ára þarf að 
tryggja að Íslendingar 
verði gerendur en ekki 
einungis þjónar fjórðu 
iðnbyltingarinnar. 
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sem hafa takmarkaða getu til að móta 

það samfélag sem mótast samhliða 

tæknibyltingunni. 

Hætta er á atgervisflótta ef Ísland 

dregst aftur úr öðrum löndum hvað 

varðar nýsköpunarfærni.

Einn þeirra þátta sem gaumgæfa þarf 

sérstaklega við ígrundun áhrifa sjálfvirkni- 

og tæknivæðingar á svo lítið samfélag eins 

og Ísland er áhrif samfélagsbyltingarinnar 

á vinnuafl og færanleika þess bæði 

innanlands en þó sérstaklega til og 

frá Íslandi. Í íslensku samfélagi liggja 

ákveðnar átakalínur milli landsbyggða 

og þéttbýlis, en huga þarf að mun 

stærri áhrifum sem felast í hreyfanleika 

fólks á milli Íslands og annarra landa. 

Sérstaklega þarf því hlúa að aðbúnaði 

þekkingariðnaðar og grunnrannsókna á 

Íslandi. Gæta verður að því að landið verði 

ákjósanlegur samastaður fyrir einstaklinga 

með viðeigandi hæfni og menntun til 

að tryggja stöðu Íslands sem leiðandi 

afls í örum tæknibreytingum. Ísland er 

nú þegar viðkvæmt fyrir atgervisflótta, 

meðal annars vegna fárra tækifæra og 

bágrar fjármögnunar grunnrannsókna 

af hálfu ríkisins, og þá hefur atvinnuleysi 

meðal háskólamenntaðra aukist 

undanfarin misseri. Á tímum þar sem 

Evrópusambandið eykur sífellt það 

fjármagn sem ætlað er til grunnrannsókna 

standa fjárframlög á Íslandi í stað í 

krónutölu og lækka því að raunvirði. 

Ástandið er því viðkvæmt og hætta á 

því að hugvit hverfi hratt úr landi með 

óafturkræfum afleiðingum fyrir svo lítið 

samfélag.

Þegar horft er til fimmtíu ára á samfélagið 

þó nokkuð undir því komið að vel takist 

til að kortleggja samfélagsleg áhrif 



Hætta er á atgervisflótta ef Ísland 
dregst frekar aftur úr öðrum löndum 
hvað varðar nýsköpunarfærni. 
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tæknibyltingarinnar næstu tíu árin. 

Allar líkur eru á því að áskoranir íslensks 

samfélags næstu hálfa öldina við að fylgja 

með straumnum og taka leiðandi stöðu í 

tæknibyltingunni verði af sama meiði og 

áskoranir næsta áratugar. Áfram verður 

breiður þekkingargrundvöllur undirstaða 

þess að íslenskt samfélag muni hafa 

þann sveigjanleika og nýsköpunarkraft 

til að bera að það geti brugðist hratt við 

örum og ófyrirséðum breytingum. Því er 

mikilvægt að valdefla ungt fólk til að hugsa 

og framkvæma í skapandi og sjálfbærum 

lausnum byggðum á traustum grunni 

þekkingar og hugvits í víðu samhengi. 

Sú óvissa sem ríkir um umhverfismál 

næstu hálfa öld gerir enn erfiðara að 

spá til um alla aðra þróun og því munu 

þær samfélagslegu áskoranir sem Ísland 

stendur frammi fyrir ráðast af því hvernig 

tekst að leysa úr loftslagsmálum næsta 

áratuginn. 



A Ð G E R Ð I R 
Tryggja þar f star fsumhver fi  grunnrannsókna og nýsköpunargreina ti l  þess að Ísland standist Tryggja þar f star fsumhver fi  grunnrannsókna og nýsköpunargreina ti l  þess að Ísland standist 
alþjóðlega samkeppni.  Með óbreyttu ástandi heldur Ísland áfram að dragast aftur úr á meðan aðrar alþjóðlega samkeppni.  Með óbreyttu ástandi heldur Ísland áfram að dragast aftur úr á meðan aðrar 
þjóðir auka framlög sín ti l  vísinda og þróunar. þjóðir auka framlög sín ti l  vísinda og þróunar. 

Vísindafélag Íslands leggur ti l  eftir farandi aðgerðir ti l  að undirbúa samfélagið fyrir  þær breytingar sem Vísindafélag Íslands leggur ti l  eftir farandi aðgerðir ti l  að undirbúa samfélagið fyrir  þær breytingar sem 
fylgja munu fjórðu iðnbyltingunni,  ekki síst ti l  að bregðast við óútreiknanleika hennar. fylgja munu fjórðu iðnbyltingunni,  ekki síst ti l  að bregðast við óútreiknanleika hennar. 

  FJ Á R M Ö G N U N   Efla þar f f jár framlög ti l  grunnrannsókna og nýsköpunar ti l  muna ti l 

að tryggja samfellu í  rannsóknum og flæði frá grunnrannsóknum til 

nýsköpunar. 

F L Æ Ð I   Auðvelda þar f f læði alþjóðlegs vísindafólks ti l  landsins,  t i l 

dæmis með nýdoktora- og star fsmannaskiptastyrkjum, ekki 

síður en að búa íslensku vísindafólk i aðstæður þannig að það 

haldist á landinu. Háskólar og fyrir tæki eru í  samkeppni við 

erlendar stofnanir þar sem stuðningur við aðflutta vísindamenn 

er mun sterkari  en á Íslandi.

Þ V E R FA G L E I K I  Tryggja þar f að star fs- og lagaumgjörð háskóla stuðli  að þver fagleika í 

sinni breiðustu mynd bæði í  rannsóknum og námi, ti l  dæmis með skýrri 

stefnumörkun og áherslum þver fagleika í  markáætlunum og styrk ja-

úthlutunum.  

S J Á L F S TÆ Ð I   Tryggja þar f að vísindafólk geti  haft fullt  sjálfstæði í  rann sóknum, 

meðal annars með vönduðu og gegnsæju styrkjaumhver fi . 

S T E F N U F E S TA   Mikilvægt er að stjórnvöld marki sér skýra stefnu í  stuðningi 

við vísindarannsóknir og framfylgi henni,  þar sem mannréttindi 

og lýðræði eru höfð ti l  grundvallar.
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Ungt fólk og fjölbreytileIKI

Málþing 
í Nýheimum á Höfn í Hornafirði 
20. september 2018
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„Ég er bara ekki þessi týpa.“ Skólaval, persónuvirði og tilvistarlegt 
öryggi meðal framhaldsskólanema

Berglind Rós Magnúsdóttir, dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands, sagði 
frá rannsóknum sínum meðal framhaldsskólanema á Íslandi.

Ungmenni og nærsamfélagið

Jón Gunnar Bernburg, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, sagði frá 
rannsóknum sínum á víxlverkunum milli nærsamfélags ungmenna og afdrifa þeirra 
í íslensku samfélagi.

Ungt fólk í fjölmenningarsamfélaginu Hornafirði

Hildur Ýr Ómarsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar í sveitarfélaginu Hornafirði, 
og Nejra Mesetovic sögðu frá rannsóknum og verkefnum tengdum ungu fólki og 
fjölbreytileika á Hornafirði.

Staða ungs fólks á Íslandi

Þórólfur Þórlindsson, prófessor emeritus í félagsfræði við Háskóla Íslands, fjallaði 
um rannsóknir á stöðu ungs fólks á Íslandi og setti þær meðal annars í sögulegt 
samhengi.

Fundarstjóri var Erna Magnúsdóttir forseti Vísindafélag Íslands

Málþingið var haldið í samstarfi við Þekkingarsetrið Nýheima í Höfn í Hornafirði. Til umfjöllunar voru rannsóknir 

sem varða ungt fólk á Íslandi og stöðu þess almennt, en einnig var fjallað um félagsvísindalegar rannsóknir 

sem varða ungt fólk á Hornafirði sérstaklega og fjölmenningarmál í sveitarfélaginu.
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V í ð sý n i  o g 

u m b u r ð a r ly n d i

Í ört breytilegum heimi er 
mikilvægt að gefa ungu fólki 
tækifæri til að taka þátt í 
samfélagi sínu og móta það.

Á málþinginu kom fram að víðsýni og 

umburðarlyndi væru lykilviðhorf og 

hæfni fyrir ungt fólk að tileinka sér til 

framtíðar. Fjallað var um möguleika 

ungmenna í litlum samfélögum úti á landi 

til að láta drauma sína rætast. Samkvæmt 

rannsóknum frum mælenda telja ung-

mennin sjálf sína möguleika almennt 

frekar litla öðruvísi en að flytja burt frá 

æskuslóðunum. Í því samhengi var bent 

á að fjarnámsmöguleikar í háskóla séu 

ekki nógu vel kynntir fyrir ungu fólki. Þá 

var rætt um stéttaskiptingu á Íslandi og 

hvernig hún hefur áhrif á ungmenni og 

námsval. Einnig var rætt hvernig ungt 

fólk af erlendum uppruna lendir oft milli 

skers og báru, milli tungumála, milli 

menningarheima og utan þess kerfis 

sem börn af íslenskum uppruna fæðast 

sjálfkrafa inn í.

Fram kom að mikilvægt er að gefa 

ungmennum vettvang til að viðra 

skoðanir sínar og sinna skapandi hugsun 

og starfi og að leyfa þeim sjálfum að 

skilgreina eigin þarfir, enda engir betur til 

þess fallnir. Loks var bent á að unglingar 

hafi ríkari þörf en flestir aðrir til að tilheyra 

hópnum og skera sig ekki úr. Í dag er 

hópurinn sem þarf að tilheyra stærri en 

nokkru sinni fyrr, í raun allur heimurinn 

á netinu, heimur sem breytist mjög hratt 

og og þar með þau viðmið sem börn og 

unglingar fylgja. Einnig kom fram að 

áhersla á að rækta ábyrg grunngildi og 

við horf frá unga aldri sé þýðingarmikil í 

ört breyti legum heimi en á sama tíma sé 

nauðsynlegt að gefa ungu fólki tækifæri til 

að taka þátt í samfélagi sínu og móta það. 

Bent var á að smærri samfélög úti á landi 

hafi fleiri möguleika til að gefa ungu fólki 

slík tækifæri. 

Málþingið á Höfn stendur að vissu leyti upp 

úr dagskrá Vísindafélagsins á árinu vegna 

þess hversu víðtæk þátttaka var á því frá 

samfélaginu á Höfn. Skólastjórnendur allra 

skóla stiga sem og fulltrúar úr sveitastjórn 

mættu á þingið og tóku þátt í umræðum. 

Jafnframt mættu mörg ungmenni og varð 

þingið upphaf að umræðu sem hélt áfram 

eftir að því lauk. Stjórn Vísindafélagsins 

telur því að þessi leið til að stuðla að 

þeim markmiðum félagsins að efla sess 

vísinda í íslenskri menningu geti verið 

mjög árangursrík. Á þinginu hittist fólk 

sem annars býr og starfar landfræðilega 

fjarri hvoru öðru og varð til samræða sem 

ekki hefði annars orðið til á sama hátt. 

Þannig urðu bæði til ný tengsl meðal 

fræðimanna, sem og á milli samfélags og 

fræða. Þingið var fyrsta tilraun félagsins 

til þinghalds utan höfðuborgarsvæðisins í 

langan tíma, en gildi þess að teygja sig út á 

landsbyggðirnar sannaði sig hér ótvírætt.
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Staða íslenskrar ferðaþjónustu í ljósi þolmarkarannsókna

Gunnþóra Ólafsdóttir, forstöðumaður rannsókna- og tölfræðisviðs Ferðamálastofu, 
kynnti skýrsluna Þolmörk ferðaþjónustu sem var unnin fyrir ráðuneyti ferðamála. 

Ferðaþjónusta – vannýtt auðlind í landsbyggðunum?

Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri ræddi 
möguleika landsbyggðanna að markaðssetja sína sérstöðu í ferða mennsku. 

Ferðamál og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna – Hvaða máli 
skipta rannsóknir?

Auður H. Ingólfsdóttir, sérfræðingur við Rannsóknamiðstöð ferðamála ræddi 
hugtakið sjálfbær ferðaþjónusta í samhengi við heimsmarkmiðin.

Fundarstjóri var Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, forstöðumaður 
Rannsóknarmiðstövar Háskólans á Akureyri.

Málþingið var haldið í samstarfi við Háskólann á Akureyri. Til umfjöllunar voru rannsóknir sem varða stöðu 

ferðaþjónustunnar á Íslandi í ljósi þolmarka, landsbyggðanna og sjálfbærni.
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F l e i r i  r a n n s ó k n a  e r 
þ ö r f
Sjálfbær ferðamennska tekur fullt 
tillit til samfélags, efnahags og 
umhverfisáhrifa til skemmri og 
lengri tíma, uppfyllir þarfir gesta, 
atvinnugreinarinnar, umhverfisins 
og heimafólks.

Á málþinginu kom fram að meiri áhrif verða af ferðamennsku á samfélög 

en einungis efnahagsleg. Þar má meðal annars nefna álag á náttúruna en 

samkvæmt ástandsmati Umhverfisstofnunar eru margir staðir á landinu á rauðu 

hættusvæði vegna álags og skaðinn jafnvel óafturkræfur. Innviðir anna ekki 

eftirspurn enda var enginn undir það búinn að taka við hinni miklu fjölgun 

ferðamanna sem varð í upphafi áratugarins. Nú þegar hægir á fjölgun gefst 

ráðrúm til að styrkja innviðina og taka tillit til þeirra rannsókna sem gerðar hafa 

verið í skipulagi og stefnumótun til framtíðar. Á sama tíma er mikilvægt að efna 

til nýrra rannsókna. 

Rætt var um möguleikann á því að staðir á landsbyggðinni myndu markaðssetja sig eftir sinni 

sérstöðu, jafnvel óháð eða samhliða heildarmarkaðssetningu á Íslandi sem ferðamannastað. 

Í því samhengi væri jafnvel til umræðu að loka þeim ferðamannastöðum sem hafa verið 

undir mestu álagi og flytja þá álagið annað, til dæmis á staði sem hafa ekki notið góðs 

af ferðamennsku í sama mæli og dreifa þannig bæði ágangi og tækifærum. Rætt var um 

skilvirkar flugsamgöngur í því samhengi. 

Þá var rætt um sjálfbæra ferðamennsku í samhengi við heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun. Sjálfbær ferðamennska var í þessu samhengi skilgreind sem 

ferðamennska sem tekur fullt tillit til samfélags, efnahags- og umhverfisáhrifa til skemmri og 

lengri tíma, uppfyllir þarfir gesta, atvinnu greinarinnar, umhverfisins og heimafólks.

Kallað var eftir auknu samstarfi fræðasamfélagsins og ferðamálayfirvalda við 

rannsóknir þar sem metin væru áhrif ferðamannaiðnaðarins á alla ofangreinda 

þætti og bent á að miðað við vægi ferðamennsku í efnahagslegu tilliti hafi allt of 

fáar og ómarkvissar rannsóknir átt sér stað. Stórefla þarf því ferðamálarannsóknir 

á Íslandi.



Að nota íslensku í tölvum 
og tækjum
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Íslensk máltækni í 20 ár

Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, fór yfir helstu áfanga 
í íslenskri máltækni síðastliðin tuttugu ár .

Almannarómur og máltækniáætlun 2018-2022

Anna Björk Nikulásdóttir, rannsakandi hjá Almannarómi, sagði frá sjálfs eignar-
stofnuninni Almannarómi sem Mennta- og menningar málaráðuneytið fól rekstur 
miðstöðvar máltækniáætlunar fyrir íslensku.

Talgreining

Jón Guðnason, dósent við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík, fór yfir 
helstu fræðigreinar sem standa að baki talgreiningu með áherslu á aðkomu vélræns 
náms og tauganeta . 

Málgreining og vélþýðingar

Vilhjálmur Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Miðeindar ehf. sagði frá verkefnum 
sem unnið er að á vegum fyrirtækisins Miðeindar ehf. með það að markmiði að 
kenna tölvum að „skilja“ texta.

Fundarstjóri var Hrafn Loftsson, dósent við Háskólann í Reykjavík.

Málþingið var haldið í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Til umfjöllunar var hvernig tungumál og tölvutækni 

vinna saman og hvort framtíð íslenskrar tungu hvíli á því hvernig til muni takast að búa til íslenska máltækni.
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S j á l f b æ r n i 
m i k i lvæ g
Hvaða mál eiga tölvurnar 
að tala, hvaða orð eiga þær 
að nota og hvernig eiga 
þær að bregðast við þróun 
tungumálsins? 

Eiríkur Rögnvaldsson fór yfir helstu áfanga 

í íslenskri máltækni síðastliðin tuttugu ár 

en segja má að skipulegt máltæknistarf 

hafi hafist með skipun nefndar til að 

“kanna stöðu og möguleika tungutækni 

á Íslandi” haustið 1998. Skýrsla þeirrar 

nefndar lagði grunn að tungutækniáætlun 

Menntamálaráðuneytisins 2000-2004, en 

margar afurðir íslenskrar máltækni má 

rekja til hennar, beint eða óbeint. Þar má 

nefna máltækniverkefni sem miðuðu að 

því að hægt sé að nota íslensku með öllum 

sínum sérkennum í tækni og tölvum. 

Ýmislegt hafði þó gerst fyrir 1998, eins og 

tilraunir með vélrænar þýðingar, talgerfla 

og textagreiningar. 

Hann sagði enn fremur að þrátt fyrir að 

ekki hefði nærri nægilegt fjármagn fylgt 

áætluninni hefði þó ýmislegt áunnist. 

Hann tók sem dæmi að Ísland var í næst 

neðsta sæti í MetaNord skýrslu frá 2012 

en MetaNord er hluti af samevrópska 

verkefninu MetaNet sem hefur að mark-

miði að styrkju stöðu 30 evrópskra 

tungumála í tölvum og tækni. Skýrslan 

vakti nokkra athygli og varð meðal annars 

til þess að stjórnvöld tóku við sér og 

studdu við það átak að ýta af stað þeirri 

þróun sem endaði í þeirri máltækniáætlun 

sem nú er að fara af stað. 

Fá fyrirtæki hafa unnið í máltækni af 

eigin rammleik, meðal annars vegna 

þess að skortur er á fólki með við eigandi 

hæfni. Vonir standa til að meiri áhersla 

á máltækninám við HÍ muni bæta úr því. 

Eiríkur sagði tungutækniáætlun frá 2004 

hafa gert mikið gagn en henni hefði þurft 

að fylgja meira fjármagn sem og öflug 

vitundarvakning meðal fólks og fyrirtækja 

til að vinna saman, til dæmis úr stærðfræði 

og málfræði auk skapandi greina.

Vilhjálmur Þorsteinsson sagði frá 

verkefnum sem unnið er að á vegum 

Miðeindar með það að markmiði að kenna 

tölvum að „skilja“ texta þannig að þær geti 

til dæmis unnið úr honum upplýsingar 

og staðreyndir eða þýtt hann yfir á 

önnur tungumál. Hann sýndi dæmi um 

málgreiningu íslensks texta og þýðingum 

milli tungumála en tvær ólíkar aðferðir 

eru nýttar í þessu skyni, annars vegar 

trjágreining (þáttun) málsgreina sam-

kvæmt málfræðireglum, sem eru býsna 

flóknar fyrir íslensku, og hins vegar ný 

gervigreindartækni, djúp tauganet, til að 

varpa málsgreinum yfir í setningatré og/

eða yfir í annað tungumál.

Hann sagði ýmis vandmál koma upp í 

þessu samhengi, meðal annars siðferðileg. 

Hvaða mál eiga tölvurnar að tala, hvaða 

orð eiga þær að nota og hvernig eiga þær 

að bregðast við þróun tungumálsins? Enn 

fremur kom fram í máli hans að þróun 

kerfa er aldrei endanleg heldur þurfa þau 

að vera í stöðugri þróun. Þá benti hann á 

að við getum ekki reiknað með að erlendu 

stórfyrirtækin eins og Google og Amazon 

muni taka íslensku inn og því er mikilvægt 

að við séum sjálfbær um að tungumálið 

fylgist með tölvuþróun.

án óraunhæfra krafna um sjálfbærni á 

stuttum tíma.

Anna Björk Nikulásdóttir, rannsakandi 

hjá Almannarómi, sagði frá sjálfs-

eignarstofnuninni Almannarómi sem 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

fól rekstur miðstöðvar máltækniáætlunar 

fyrir íslensku, að undangengnu útboði. 

Miðstöðin mun hafa yfirumsjón með 

framkvæmd og samhæfingu verk-

áætluninnar Máltækni fyrir íslensku 2018 

– 2022, sem stýrihópur um máltækni 

fyrir íslensku lagði fram á síðasta ári og 

er nú fullfjármögnuð í fjármálaáætlun 

ríkisstjórnarinnar. Að Almannarómi standa 

háskóla- og rannsóknarstofnanir, fyrirtæki 

og félagasamtök sem öll brenna fyrir því 

brýna verkefni að tryggja að íslenskan 

standi jafnfætis öðrum tungumálum í 

síbreytilegum tækniheimi. Kjarnaverkefnin 

eru talgreining, talgerving, vélrænar 

þýðingar, málföng og málrýni, verkefni 

sem voru valin til að til verði grunnur fyrir 

sem fjölbreyttastan hugbúnað. 

Kominn er í gagnið fjölbreyttur hug-

búnaður sem byggir á máltækni og 

mikilvægt að hægt sé að tala við tæki og 

tölvur á íslensku. Í dagur leikur enginn 

vafi á að þessi tækni er komin til að vera 

og brýnt að íslenskan verði nothæf og 

aðgengileg í því samhengi. 

Jón Guðnason sagði frá tal greiningu, 

þeirri tækni sem breytir talmáli í ritmál. 

Áreiðanleg og nákvæm útfærsla hefur 

verið eitt helsta markmið máltækninnar 

í áratugi en á undanförnum árum hefur 

árangurinn orðið það góður að hana má 

nýta í margvíslegum tilgangi. Margar 

fræðigreinar hafa komið að þessari 

þróun og er hún gott dæmi um hve 

mikilvægt það er að vinna þverfaglega að 

þýðingamiklum verkefnum sem þessum. 

Raddstýring, raddgæði í tengslum við 

talgreina, bar á góma og sagði hann mörg 

skref enn þurfa til að koma talgreinum 

þeim sem eru í þróun í gagnið en að allt 

væri á réttri leið. Hann ræddi mikilvægi 

þverfaglegrar nálgunar og jafnframt 

áskoranir þess að fá fólk úr ólíkum greinum 



Umhverfismál á nýrri öld: Umhverfismál á nýrri öld: 
- Viðhorf Íslendinga til loftslags- og orkumála - Viðhorf Íslendinga til loftslags- og orkumála 
í evrópsku samhengií evrópsku samhengi
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Lífsviðhorf Evrópubúa

Árni Bragi Hjaltason, verkefnastjóri við Félagsvísindastofnun gerði grein fyrir 
könnuninni „Lífsviðhorf Evrópubúa“ (e. European Social Survey) sem fram kvæmd var 
af Félagsvísindastofnun haustið 2016.

Hvað hafa Íslendingar um loftslagsbreytingar að segja?

Helga Ögmundardóttir, lektor í mannfræði við Félagsfræði-, mannfræði- og 
þjóðfræðideild, fjallaði um hvað Íslendingar hafa um loftslagsbreytingar að segja og 
setti í samhengi við viðhorf annarra í Evrópu.

Viðhorf Íslendinga til orkumála: Erum við jafnfrábær og allir halda?

Ingunn Gunnarsdóttir, doktorsnemi í umhverfis- og auðlindafræði, rýndi í viðhorf 
Íslendinga til orkumála í evrópsku samhengi og velti fyrir sér hvort við, Íslendingar, 
séum jafnfrábærir og allir halda varðandi orkumál.

Hver ber ábyrgð?

Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði við Félagsfræði-, mannfræði- og 
þjóðfræði deild, fjallaði um hvernig almenningur lítur á sína eigin ábyrgð og ábyrgð 
stjórnvalda þegar kemur að aðgerðum í umhverfismálum. 

Fundarstjóri var Sunna Símonardóttir.

Malþingið var haldið í samstarfi við Félagsfræðingafélag Íslands, Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands, 

Félagsvísindastofnun, Umhverfis-og auðlindafræði og Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Hornafirði. Fjallað var um niðurstöður 

könnunarinnar „Lífsviðhorf Evrópubúa“ er lúta að umhverfismálum og sérstaklega var sjónum beint að viðhorfum Íslendinga til 

loftslagsbreytinga í samhengi við viðhorf annarra Evrópuþjóða.



Ljósmynd: Þorvarður Árnason

1 7

Þ v e r fa g l e g 
 n á l g u n  m i k i lvæ g
Sterkt ákall kom fram um 
mikilvægi þess að draga 
upp jákvæða mynd af því 
framtíðarsamfélagi sem 
verður til með því að bregðast 
við vandanum.

Í pallborðinu kom fram að umhverfismálin 

eru orðin miðlæg í umræðunni á Íslandi 

og siðræn neysla er í vexti hjá íslenskum 

almenningi. Umhverfisáherslur Íslendinga 

ættu að vera á þá virkni sem skilar miklu 

og til dæmis var nefnt að áhersla á að 

spara rafmagn á Íslandi skiptir ekki máli. En 

er hægt að nýta rannsóknina til að breyta 

hegðun okkar? Höfum við eitthvað vald 

hér á Íslandi til að hafa áhrif í hnattrænu 

samhengi? Til að breyta hegðun er 

ekki nóg að breyta þekkingu heldur er 

mikilvægt að breyta viðhorfum. Ennfremur 

var mikill samhljómur um að það skipti 

máli að komast frá hræðsluáróðri því ótti 

hefði lamandi áhrif á fólk. Sterkt ákall 

kom fram á mikilvægi þess að draga upp 

jákvæða mynd af því framtíðarsamfélagi 

sem við búum til með því að bregðast 

við vandanum. Ofurábyrgð einstaklinga 

skili engu nema ótta og mikilvægt 

er að stjórnvöld grípi til stórtækra og 

merkingarbærra aðgerða samhliða því að 

hvetja almenning til umhverfisvitundar. 

Þessi umræða um jákvæða framtíðarsýn 

varð kveikjan að umhverfis málþingi 

sem haldið var 20. september 2019 af 

vísindafélaginu undir yfirskriftinni: „Hvað 

getum við gert? – Jákvæð framtíðarsýn og 

lausnir í umhverfismálum,“ þar sem meðal 

annars var rætt um sjálfbærni í tengslum 

við umhverfisvandann og ýmsar lausnir 

sem unnið er að á Íslandi í því samhengi. 

Í pallborðsumræðum var bent á að 

loftslagsmál væru ekki endilega 

umhverfismál þegar hlutirnir væru 

skoðaðir heildrænt. Sem dæmi má nefna 

að það væri gott fyrir loftslagið að byggja 

kjarnorkuver. Mikilvægt sé að byggja 

brú milli vísinda og almennings og beita 

þverfaglegum vísindanálgunum á mál af 

þessari stærðargráðu. Enn fremur var bent 

á að málið er of brýnt til að við höfum tíma 

til að komast að endanlegri niðurstöðu 

um lausn vandans enda liggi hún langt 

handan vísindasamfélagsins. Lausnin 

þarf að vera þversamfélagsleg. Forseti 

Vísindafélagsins benti á að ef við erum að 

tala um hvernig á að forgangsraða fé til 

vísinda í fjársveltu vísindakerfi verður líka 

að hafa hugfast að við vitum ekki alltaf 

hvaðan lausnirnar koma og mikilvægt væri 

að halda áfram að efla vísindastarfsemi 

í landinu til að fá fram fleiri mögulegar 

lausnir. Bent var á að samfélagið væri að 

breytast gríðarlega og framundan væri 

auðlindastríð. Við þyrftum því að ákveða 

hvernig við breytum samfélaginu á meðan 

við getum haft eitthvað um það að segja. 

Lykilatriði væri að hlúa að ungu fólki með 

því að vera fyrirmyndir, höfða til tilfinninga 

og gilda og gefa þeim tæki til að takast á 

við aðsteðjandi vanda. Þá væri mikilvægt 

hutverk háskólanna og vísindanna að 

búa ungt fólk undir framtíðina frekar 

en fortíðina, miðla frekar en að mata og 

leggja áherslu á þverfaglegar lausnir við 

vandamálum.

Pallborðsumræður:

Umræðum stýrði 
Þorvarður Árnason, 
umhverfisheimspekingur, 
náttúrufræðingur og 
forstöðumaður Rannsóknaseturs 
HÍ á Hornafirði.

í pallborði sátu: 

Auður Önnu- Magnúsdóttir, 
framkvæmdastjóri Landverndar

Breki Karlsson, formaður 
Neytendasamtaka Íslands

Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor 
í umhverfis-og auðlindafræði við 
Háskóla Íslands og varaformaður 
Loftslagsráðs 

Halldór Björnsson, hópstjóri 
veðurs og loftslags á 
Veðurstofu Íslands og 
formaður vísindanefndar um 
loftslagsbreytingar.
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Ávarp Ernu Magnúsdóttur, forseta Vísindafélags Íslendinga

Þjóðerni, kvenréttindabarátta og Alþingishátíðin 1930 
Sigríður Matthíasdóttir, sagnfræðingur fjallaði um kvenréttindabaráttu þriðja 
áratugar 20. aldar og hugmyndir um þjóðernið sem karllegt fyrirbæri og setti í 
samhengi við Alþingishátíðina 1930.

Myndmál fullveldisins
Guðmundur Oddur Magnússon (Goddur), rannsóknarprófessor við 
Listaháskóla Íslands, fjallaði um uppruna, helgun og afhelgun myndmáls þjóðarinnar, 
tilurð skjaldarmerkis fullveldisins, fjallkonunnar og fánas.

Þjóð, tunga og innflytjendur 
Unnur Dís Skaptadóttir, prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands, velti upp 
hugmyndum um íslenskt þjóðerni og beindi sjónum meðal annars að hlutverki 
tungumálsins í að skilgreina hverjir geti gert tilkall til þess.

Fullveldið og merking þess á nýrri öld 
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst, ræddi um 
merkingu fullveldisins í hugum Íslendinga í sögu og samtíð og skoðaði meðal annars 
utanríkissamskipti Íslands út frá bæði praktískri sem og huglægri merkingu fullveldis 
á tuttugustu og fyrstu öldinni.

Fundarstjóri var Kristján Leósson.

Vísindafélag Íslendinga fagnaði aldarafmæli sínu þann 1. desember 2018 með afmælismálþingi á 

Kjarvalsstöðum. Setja má stofnun félagsins í beint samhengi við samþykkt sambandslaganna 1918 og þær 

framtíðarvonir sem þau glæddu, m.a. fyrir vísindastarf á Íslandi. Yfirskrift þingsins var „Vísindafélag hverra?“ 

og var sjónum beint að sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar, hvernig hún hefur mótast og verið mótuð í gegnum 

tíðina. Fræðimenn á sviði listrannsókna, mannfræði, stjórnmálafræði og sagnfræði skoðuðu hugmyndir um 

íslenska þjóð og íslenskt þjóðríki frá ýmsum sjónarhornum og veltu því fyrir sér hvort og hvernig komandi 

kynslóðir muni bera þær hugmyndir áfram inn í aðra öld fullveldis.
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H va ð  e r 
f u l lv e l d i ?
Ekkert í íslensku myndmáli og 
listrænni sjálfsmyndarbyggingu er í 
raun íslenskt heldur höfum við fengið 
gríðarlega mikið að láni erlendis frá 
og gert svo kyrfilega að okkar að vart 
er hægt að sjá hvaðan kemur. 

Sigríður sagði frá tilhlökkun þjóðarinnar 

til alþingishátíðarinnar en jafnframt 

að hún var ekki allra að taka þátt í. 

Ungmennafélögin börðust fyrir því 

að fá að taka þátt í nefndinni en ekki 

síður kven félögin, en kvennahreyfingin 

var sterkt afl á þessum tíma enda var 

kvenréttindabaráttan hörð, skipulögð og 

markviss á þriðja áratug síðustu aldar 

Sigríður sagði stöðu kvenna á fyrstu 

ára tugum síðustu aldar kristallast í 

baráttu þeirra um að komast í Alþingis-

hátíðarnefnd. Sú barátta skilaði engu 

þrátt fyrir að konur hafi barist skipulega, 

ötullega og faglega. 

Alþingishátíðin var stór viðburður sem 

átti að bera vitni um að við værum 

menningarþjóð og skipti að því leyti 

miklu máli í sjálfstæðisbaráttunni. Hún var 

mikið umræðuefni í íslensku þjóðlífi árin á 

undan. Henni er stillt upp sem hátíð fyrir 

alla en karlarnir einokuðu pallana. Þetta er 

dæmigert fyrir hvernig kvennahreyfingin 

þróaðist á þessum tíma. Konum var 

markvisst haldið utan hins opinbera sviðs. 

Allt var stílað á móðureðli, umönnun, 

heimilishald og húsmæðrafræðslu og 

það var ekki fyrr en á sjöunda áratugnum 

sem verulegur skriður fór að komast á 

kvenréttindi.

Goddur ræddi um mörkun fullveldisins 

með myndmáli, bæði helgun 

myndmálsins og afhelgun. Hann benti á 

verðum við að gera fólki kleift að læra 

íslensku, sérstaklega til þess að forðast að 

hér komi upp stéttaskipting á grundvelli 

íslenskukunnáttu. Þá benti Unnur Dís á 

að við höfum mun minna námsframboð 

í heimatungunni en tíðkast á öðrum 

Norðurlöndum.

Eiríkur fór yfir hugmyndir okkar um 

fullveldið og hvaða þýðingu það, eða öllu 

heldur hugmyndin um það, hefur fyrir 

Íslendinga. Hann segir Íslendinga alltaf 

hafa verið sammála um að vera fullvalda 

en aldrei almennilega velt fyrir sér hvað 

þetta hugtak merkir. Tvö hugtök hafa 

verið ráðandi í utanríkismálum, þjóð og 

fullveldi, en merking þeirra sé þó ekki 

alveg ljós. Í sköpunarsögu ríkja sé oft ein 

grundvallarhugmynd sem þjóðin getur 

sameinast um, og Íslendingar sameinast 

um þá hugmynd um að Ísland sé fullvalda 

ríki. Fullveldið sé að vera þjóð meðal 

þjóða og við skilgreinum fullveldi okkar 

í samhengi við aðrar þjóðir, þess vegna 

rífumst við um fátt meira en utanríkismál. 

Þannig sér þjóðin ekki fullveldið í praktísku 

ljósi, eins og til hvers það er og hvernig 

það virkar, heldur er því ljáð tilfinningalegt 

gildi, okkur þykir vænt um það og hugsum 

um það sem fjöregg þjóðarinnar. 

að ekkert í íslensku myndmáli og listrænni 

sjálfsmyndarbyggingu væri í raun íslenskt 

heldur hefðum við fengið gríðarlega 

mikið að láni frá útlöndum og gert svo 

kyrfilega að okkar að vart er hægt að sjá 

hvaðan kemur. Tók hann til að mynda sem 

dæmi þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar: 

„Römm er sú taug er rekka dregur…“ sem 

komin er frá Óvíd og ímynd Fjallkonunnar 

sem er komin frá Pallas Aþenu sjálfri og á 

sína hliðstæðu í sams konar goðsögnum 

nágrannalandanna.

Unnur Dís hóf mál sitt á að ræða hvernig 

kvartað er yfir því á samfélagsmiðlum að 

fólk af erlendum uppruna tali ekki íslensku 

en oftast skorti raddir útlendinganna sjálfra 

í þessa umræðu. Íslenskan er mikilvæg til 

skilgreiningar á þjóðerni en þó hafa þau 

sem flytjast hingað ekki þurft að kunna 

íslensku til að fá ríkisborgararétt. Íslenska 

er útlendingum mjög hugleikin og þá sem 

hindrun í því að samlagast samfélaginu, 

til dæmis starfi útlendingar gjarnan með 

öðrum útlendingum og einangrist því frá 

Íslendingum, en íslenskan er lykill að því 

að vera þátttakandi í samfélaginu. Kröfum 

um íslenskukunnáttu fólks fylgja oft ekki 

skýr markmið, hvað er það sem við viljum 

að það geti og hverju íslenskukunnáttan 

á að breyta. Auðvelt er að gera kröfur um 

að fólk læri íslensku en mikilvægt sé að 

taka tillit til aðstæðna, eins og aðstöðu 

fólks til þess að tileinka sér málið. Þannig 



Fjárfest til framtíðar 
- fjármögnun grunnrannsókna á Íslandi
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Þróun Rannsóknasjóðs og þróun rannsókna við Háskólann í Reykjavík
Kristján Kristjánsson, forstöðumaður rannsóknarþjónustu HR, sagði frá tilurð og 
þróun Rannsóknasjóðs og og þróun rannsókna við HR

Mælingar Hagstofu Íslands á rannsóknum og þróunarstarfi
Árni Fannar Sigurðsson, sérfræðingur í fyrirtækjarannsóknum á Fyrirtækja-
sviði Hagstofu Íslands, sagði frá mælingum Hagstofu Íslands á hagtölum tengdum 
rannsóknum og þróunarstarfi.

Kynjaskekkja í ótryggu ástandi
Finnborg Salome Steinþórsdóttir, nýdoktor og stundakennari í kynjafræði 
við Háskóla Íslands, ræddi fjármögnun rannsókna, ungt vísindafólk og þann 
raunveruleika sem við því blasir.

Uppbygging rannsóknarhóps við Johns Hopkins-háskóla 
Hans Tómas Björnsson, yfirlæknir erfða- og sameindalæknisfræðideildar 
Landspítala og dósent í færsluvísindum og barnalækningum við Háskóla Íslands, bar 
saman það umhverfi sem blasir við vísindamönnum á Íslandi og það sem gerist þar 
sem hann þekkir til í Bandaríkjunum þar sem hann hefur starfað undanfarna áratugi.

Tilgangur málþingsins var að greina sögu og þróun fjármögnunar grunnrannsókna á Ísland og setja í samhengi við umgjörð 

vísindarannsókna og stöðu ungra vísindamanna á Íslandi. Í ljósi þess að árangurshlutfall umsókna í Rannsóknasjóð Vísinda- 

og tækniráðs er orðið álíka og það lægsta sem gerðist árin eftir hrun er komin upp mjög viðkvæm staða í íslenskum 

grunnrannsóknum. Lækkun árangurshlutfalls má alfarið rekja til aukinnar sóknar í sjóðina og ber vott um þá miklu grósku sem 

skapast hefur í grunnrannsóknum á Íslandi undanfarin ár, en ekki er ljóst hvernig stjórnvöld ætla sér að mæta þessari grósku. 

Vísinda félagið hefur áhyggjur af því að of lágt árangurshlutfall ásamt því hversu fáir sjóðir eru til staðar á Íslandi valdi því meðal 

annars að ungt og efnilegt fólk hverfi annað hvort frá rannsóknum eða hverfi af landi brott og því var sérstaklega leitað eftir 

sjónarmiði ungra vísindamanna í þessu samhengi. 
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r a n n s ó k n a u m g j ö r ð 

Á b ó tava n t 
Til mikils er að vinna að bæta 
umgjörðina um rannsóknir 
á Íslandi til þess að virkja 
þann sköpunarkraft og hugvit 
sem býr í ungum íslenskum 
vísindamönnum.

Ýmsar breytingar hafa orðið á 

Rannsóknarsjóði frá því að hann var 

stofnaður. Mat umsókna er orðið skilvirkara 

og við stofnun Vísinda- og tækniráðs 

varð ný stefnumörkun þar sem áhersla 

var á að fækka styrkjum en auka það 

fjármagn sem hvert verkefni fengi. Þetta 

hefur skipt sköpum fyrir grunnrannsóknir 

á Íslandi, þar sem þá höfðu einstakir 

rannsóknarhópar tök á því að byggja upp 

öflugri og heilsteyptari rannsóknavirkni. 

Áður hafði fjármagninu verið dreift 

á það marga staði að það nýttist illa í 

uppbyggingu. Þó eru einstakir styrkir úr 

Rannsóknasjóði enn sem komið er fremur 

lágir samanborið við það sem gengur og 

gerist í öðrum löndum, og þá sérstaklega 

þegar um er að ræða raunvísindaverkefni. 

Hjá Rannsókna sjóði er fylgst er með 

framvindu verkefna og styrkþegar þurfa 

að sýna fram á árangur, fleiri tegundir 

styrkja hafa komið til sögunnar og samstarf 

milli háskóla og deilda hefur aukist sem 

og stuðningur við unga vísindamenn. 

Tækifæri eru þó enn of fá fyrir ungt 

vísindafólk sem er mjög háð styrkjum. Lítill 

hluti verkefna þeirra er styrktur beint úr 

vísindasjóðum en ungt fólk er oftar ráðið 

í verkefni reyndari vísindamanna sem fá 

styrki. Það virðist sérstaklega hafa myndast 

ákveðin gjá við fjármögnun rannsókna 

ungs vísindafólks því að fáir styrkir eru í 

boði fyrir nýdoktora til að hasla sér völl í 

íslensku vísindaumhverfi. Við umsóknir 

um verkefnisstyrki úr Rannsóknasjóði 

keppa ungir vísindamenn beint við eldra 

og reynslumeira vísindafólk sem kann að 

virka letjandi. 

Rannsóknir sýna að framleiðni starfsfólks 

HÍ, talið í fjölda birtinga, lækkar með 

aldri, meira hjá körlum en konum og að 

karlar fá fleiri styrki og hærri upphæðir en 

konur. Kynjaslagsíðan birtist þegar áhersla 

í mati er á færni umsækjenda en hverfur 

þegar matsáherslan er á gæði umsókna. 

Fyrir hvern styrk sem kvenkyns prófessor 

fékk fengu karlkynsprófessorar 3,3 þrátt 

fyrir jafnréttisáherslur. Í kerfinu er áhersla 

á að útskrifa doktorsnema en hvorki 

vísindasamfélagið, fjármögnun vísinda af 

hendi stjórnvalda né vinnumarkaðurinn 

hefur burði til að taka á móti þeim. Því er 

til mikils að vinna að bæta umgjörðina um 

rannsóknir á Íslandi til þess að virkja þann 

sköpunarkraft og hugvit sem býr í ungum 

íslenskum vísindamönnum og augljóst 

sóknarfæri fyrir Ísland. Bent var á að flest 

þau lönd sem við venjulega berum okkur 

saman við hafa byggt upp farsæl kerfi til 

að fjármagna grunnrannsóknir og því 

ætti að vera auðvelt að sækja fyrirmyndir 

þangað. 

Í máli Hans Tómasar kom fram hve 

raunveru leiki raunvísindafólks sem haslar 

sér völl við menntastofnanir í Banda-

ríkjunum er allt annar en á Íslandi. Í 

Bandaríkjunum tíðkast að lektorar fái 

ákveðinn heimanmund til þess að byrja 

rannsóknir af krafti og styrkja þannig 

samkeppnisstöðu sína þegar kemur að 

sókn í utanaðkomandi sjóði. Jafnframt 

séu styrkir til þess að reka rannsókna-

verkefni veittir til fimm ára, sem sé 

lágmarkstími til að birta greinar úr 

tilraunavísindaverkefnum þegar fólk er 

að hasla sér völl í vísindum. Þannig næst 

nauðsynleg samfella og bolmagn til 

þekkingarsköpunar.
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Sérkenni starfsnámsnemenda í framhaldsskóla

Kristjana Stella Blöndal, dósent við Náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands 
og doktor í uppeldis- og menntavísindum, fjallaði um stöðu starfs náms hér á landi á 
framhaldsskólastigi með tilliti til þess hve fá ungmenni velja starfsnám.

Menntapólitísk átök, íslenska skólakerfið og fjórða iðnbyltingin

Haukur Arason, dósent í eðlisfræði og náttúrufræðimenntun við Mennta-
vísindasvið Háskóla Íslands, ræddi um þær áskoranir sem skólakerfið þarf að takast á 
við til að undirbúa íslenskt samfélag undir fjórðu iðnbyltinguna í ljósi undirliggjandi 
mennta pólitískra átaka. 

Pallborðsumræður:

Umræðum stýrði Kristján Leósson verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
en hann var einnig fundarstjóri.

Í pallborði sátu Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar 
og Einar Mäntylä, framkvæmdastjóri Auðnu tæknitorgs Háskóla Íslands auk 
frummælenda. 

Málþingið snerist um þær áskoranir sem íslenskt menntakerfi stendur frammi fyrir með tilliti til framtíðar, 

og sérstaklega þegar kemur að aukinni tæknivæðingu samfélagsins en Ísland er nánast í neðsta sæti yfir 

nýsköpunarhæfni á alþjóðlegum listum.
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E r  m e n n t u n 
va r a?
Hönnunargreinar eru lykill að því að koma 
uppgötvunum á sviðum tækni og vísinda í notkun. 
Því er samþætting kennslu í listum, stærðfræði, 
náttúruvísindum og upplýsingatækni mikilvæg. 

Stella kynnti rannsókn sem hún vann 

meðal annars vegna þeirrar stefnu að efla 

starfsmenntun sem hefur verið ráðandi 

síðastliðin 30 ár, en almennt þykir fínna að 

ljúka bóklegu námi en starfsnámi. Brottfall 

er meira úr starfsnámi en bóknámi og færri 

sækja í starfsnám en bóknám. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til misræmis 

milli áhuga nemenda og námsvals, 

þ.e. að nemendur eru oft áhugasamir 

um starfsnám en fara samt í bóknám, 

mögulega vegna ríkrar áherslu foreldra á 

stúdentspróf. Rannsóknin sýnir að starfs-

nemendur sýna meiri skuldbindingu til 

náms og betri námshegðun en nemendur 

í bóknámi. Þá skortir þó félagslega skuld-

bindingu og metnað til frekara náms, 

hafa lakari bakgrunn, oft vegna þess að 

þeim hefur ekki gengið sérstaklega vel 

í bóknámi í grunnskóla og virðast því 

ekki hafa trú á sér í námi á sama hátt og 

bóknámsnemendur. Ennfremur kom fram 

að mikilvægt er að gefa raunhæfa mynd af 

þeim störfum sem starfsnámið býður upp 

á. 

Erindi Hauks bar yfirskriftina Mennta-

pólitísk átök, íslenska skólakerfið og 

fjórða iðnbyltingin. Hann benti á að 

þær breytingar yrðu helstar við fjórðu 

iðnbyltinguna að störf myndu hverfa 

og önnur koma í staðinn og að þau störf 

yrðu helst á sviðum raunvísinda og tækni. 

Hann segir hlutfallslega fáa á Íslandi með 

þessa menntun og því sé Ísland ekki nógu 

vel í stakk búið til að takast á við þær 

áskoranir sem munu fylgja yfirvofandi 

tæknibreytingum. Hann benti einnig á 

að gagnrýnin og skapandi hugsun væri 

ekki til sem sjálf stætt fyrirbæri heldur þarf 

að vinna með hana á hverju sviði fyrir sig 

og að þekking sé undirstöðuatriði þess 

að hægt sé að vera skapandi. Hann sagði 

stjórn völd skjóta sér undan því að mynda 

menntastefnu, að litið sé á menntun sé 

hlaðborð og einstaklingurinn, barn eða 

unglingur, geti valið of mikið af því hlað-

borði en ekki nógu vel gætt að því að þau 

fái fjölbreytta næringu. Valfrelsi gerir það 

að verkum að nemendur sæki í auðveldari 

leiðir, sneiða hjá því sem er erfiðara og 

þá þurfi kennarar að slaka á kröfum 

og menntun. Hann sagði tilhneigingu 

til að líta á menntun sem vöru og að 

spurningin vakni þá í framhaldi hver sé 

neytandi menntunar, er það sá sem hlýtur 

menntunina eða sá sem nýtur menntunar 

þess sem menntunina hlýtur? Hann tók 

hér dæmi af lækni sem sérhæfir sig, er 

hann einn neytandi sinnar menntunar 

eða allir þeir sem hans menntun kemur til 

góða? 

Hann sagði sérhæfða menntun á sviði 

raunvísinda og tækni nauðsyn lega og 

mikilvægt sé að þróa aðferðir til að kenna 

og vekja áhuga á raungreinum á yngri 

skólastigum, í grunnskóla og leikskóla.

Í pallborði kom meðal annars fram að 

hönnunargreinar eru lykilatriði í því að 

koma uppgötvunum á sviðum tækni og 

vísinda í notkun. Því er samþætting kennslu 

í listum, stærðfræði, náttúruvísindum 

og upplýsingatækni mikilvæg. Í fjórðu 

iðnbyltingunni er mikilvægt að fólk sé 

gerendur en ekki þjónar, að tæknin verði 

til fyrir fólkið en ekki öfugt og því er 

mikilvægt að mannlegu greinarnar verði 

einnig í hávegum. Einnig var bent á að 

sérhæfð störf, eins og störf iðnaðarmanna, 

verði ekki störfin sem hverfa með fjórðu 

iðnbyltingunni heldur þau sem eru vélræn 

og voru endurskoðendur nefndir sem 

dæmi, en sú þróun hefur verið í gangi um 

áratugaskeið að gera bókhald nær alveg 

sjálfvirkt. Nokkuð var rætt um þverfaglega 

nálgun og bent á að sprotafyrirtæki eru 

lang lífvænlegust ef þau eru rekin af 

teymum snjallra einstaklinga með ólíkan 

bakgrunn og sér þekkingu. Þverfaglegt 

samstarf er þó ekki einfalt í framkvæmd 

þó margir telji að svo hljóti að vera. Ekki er 

nóg að leiða saman fólk úr ólíkum áttum 

og vonast til þess að eitthvað stórkostlegt 

gerist heldur þarf að kenna teymisvinnu 

snemma í skólakerfinu á markvissan hátt 

með því að kenna verklagið sem liggur að 

baki slíku samstarfi. 

Mikilvægt er að skólar og nám þróist 

í takt við tímann. Það á einkum við 

um kennaranámið og því er lykilatriði 

að hlúa að kennaramenntun.
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V e t u r i n n  2 0 1 9 - 2 0 2 0  h j á  V í s i n d a f é l a g i n u

2 0 .  s e p t e m b e r  2 0 1 9

Málþingið Hvað getum við gert?

– Jákvæð framtíðarsýn og lausnir í umhver fismálum

1 1 .  O k t ó b e r  2 0 1 9

Málþingið Vísindaskáldskapur fortíðar – Samfélag-
slegar áskor anir framtíðar?

O k t ó b e r  2 0 1 9 - J a n ú a r  2 0 2 0

Árleg fyrirlestraröð Vísindafélagsins um Nóbels-
verðlaunahafa ársins. 

1 5 . n ó v e m b e r  2 0 1 9

Málþing um opinn aðgang að rannsóknaniðurstöðum 

V o r m i s s e r i  2 0 2 0

Málþing á Akureyri um jöfnuð í víðu samhengi



STJÓRN VÍSINDAFÉLAGS ÍSLANDS 2018- 2019:

Forseti: 
Erna Magnúsdóttir, dósent við Læknadeild Háskóla Íslands
Féhirðir: 
Kristján Leósson, verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands
Ritari: 
Eyjólfur Ingi Ásgeirsson, dósent í verkfræði við Háskólann 
í Reykjavík

Meðstjórnendur:
Eyja Margrét Brynjarsdóttir, dósent við Heimspekideild 
Háskóla Íslands
Sigrún Ólafsdóttir, prófessor við Félagsfræðideild Há skóla Íslands
Snævar Sigurðsson, sérfræðingur við Lífvísindasetur 
Háskóla Íslands
Þórdís Ingadóttir, dósent í lögum við Háskólann í Reykjavík

Verkefnisstjórar: Erna Erlingsdóttir og Sunna Símonardóttir

STJÓRN VÍSINDAFÉLAGS ÍSLANDS 2019-2020:

Forseti: 
Erna Magnúsdóttir, dósent við Læknadeild Háskóla Íslands
Féhirðir: 
Eyja Margrét Brynjarsdóttir, dósent við Heimspekideild 
Háskóla Íslands
Ritari: 
Eyjólfur Ingi Ásgeirsson, dósent í verkfræði við Háskólann í 
Reykjavík

Meðstjórnerndur:
Oddur Vilhelmsson, prófessor við Háskólann á Akureyri
Sigrún Ólafsdóttir, prófessor við Félagsfræðideild Háskóla 
Íslands
Snævar Sigurðsson, sérfræðingur við Lífvísindasetur Háskóla 
Íslands
Þórdís Ingadóttir, dósent í lögum við Háskólann í Reykjavík

Verkefnisstjóri: Brynhildur Björnsdóttir

Um félagið
Vísindafélag Íslendinga var stofnað 1. desember 1918 af nokkrum kennurum 
við Háskóla Íslands. Tilgangur þeirra var að stofna félags skap íslenskra vísinda-
manna á öllum sviðum vísinda sem hefði það markmið að efla vísindastarfsemi 
í landinu og styrkja stöðu vísinda í íslenskri menningu. Félagið hefur starfað 
undir þeim formerkjum allar götur síðan.

Félagið starfar óháð stofnunum og þvert á fræðigreinar og er því frjór vettvan-
gur vísindaumræðu í íslensku samfélagi.

Félagið stendur fyrir ýmsum málfundum, m.a. umræðufundum um handhafa 
Nóbelsverðlauna hvers árs, þar sem vísindamenn kunnugir verkum viðeigandi 
verðlaunahafa kynna rannsóknir og störf þeirra.

Jafnframt hefur Vísindafélagið haldið málfundi um háskólamál og vísindamál 
og tekið á þeim málum sem hæst ber á hverri stundu, auk þess að hafa frum-
kvæði að umræðu um einstaka málaflokka.

Á aldarafmælinu árið 2018 stóð félagið m.a. fyrir röð málþinga um vísindi og 
samfélagslegar áskoranir og hefur einnig efnt til samstarfs við Vísindavefinn um 
dagatal íslenskra vísindamanna.

Á aðalfundi félagsins 29. maí 2019 var ákveðið að breyta nafni félags ins úr 

Vísindafélag Íslendinga í Vísindafélag Íslands. 
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