
                                                                                              
Heiti verkefnis:  Hönnun og náttúra Íslands: styrkir til meistaranema í hönnun 
 
 
Markmið og stutt lýsing  

Markmið er að kosta meistarnema til náms við hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla 
Íslands til að vinna að hönnunarverkefnum er varða náttúru og hálendi Íslands .  

Hvernig við viljum móta aðgengi og umgengni um víðerni Íslands er viðfangsefni hönnunar. 
Styrkveiting fyrir skólagjöldum meistaranema í hönnun er veitt af Náttúruverndarsjóði Pálma 
Jónssonar og markmið verkefnis er að efla vettvang um rannsóknir og miðlun þekkingar er 
varðar inngrip mannsins í náttúru og landslagi á Íslandi. Verkefni er unnið í samræmi við 
markmið NPJ. 

Áhersla er á að efla rannsóknarvettvang innan hönnunar- og arkitektúrdeildar sem fjallaði um 
náttúru á Íslandi og byggi á reynslu og þekkingu þeirra sérfræðinga sem við deildina starfa til 
að stuðla að auknum skilningi á náttúru og umhverfi Íslands. Rannsóknar- og 
hönnunarverkefni nemenda fælist í að móta eigin tillögur og lausnir unnar undir leiðsögn 
kennara deildarinnar, í nánu samstarfi við t.d aðstandendur um tillögu að stofnun 
Hálendisþjóðgarðs ef við á, og í samræmi við landsskipulagsstefnu 2015-2026 um skipulag 
miðhálendis Íslands .  

Afrakstur þessara listrannsókna og hönnunarverkefna yrðu til að efla skilning á málefnum 
tengdum náttúru Íslands. 

Nánari lýsing  

Að móta sýn um hvernig við viljum umgangast víðáttumikið og fjölbreytt landslag á Íslandi 
er eitt mikilvægasta hönnunarverkefni samtímans. Sérstaða Íslands í hnattrænu samhengi er 
mikil. Landfræðileg skilyrði skipta Íslandi upp í tvö ólík svæði, hið byggða belti á láglendinu 
og víðerni hálendisins sem verður takfast æ aðgengilegra hinum almenna ferðamanni. Það 
verður sífellt mikilvægara að þróa nálgun og aðferðir sem varða inngrip í þetta samhengi og 
samræmist kröfum samtímans um verndun náttúru en jafnframt kröfum um aukið aðgengi.  
 
Í meistaranámi í hönnun snýst þjálfun hönnuða um leiðir við að beita heildrænni 
hönnunarhugsun inn í ólík kerfi í samfélaginu. Ný þekking verður til þegar hönnun og öðrum 
þekkingarsviðum er telft saman, en verk nemenda í meistarnámi í hönnun við Listaháskólann 
eru afrakstur rannsóknarvinnu þar sem viðeigandi þekking er sótt og sérþekking skapast með 
samspili ólíkra þekkingarsviða til að skapa nýtt samhengi. Aðferðir hönnunar bjóða upp á 
mikilvæg verkfæri til þróunar nýrra lausna er varðar t.d. verndun miðhálendis Íslands og til 
að skapa vettvang samvinnu ólíkra aðila um aðgengi og nýtingu eins og tillaga um stofnun 
hálendisþjóðgarðs gerir ráð fyrir.  



 
Meistaranám í hönnun er fullt tveggja ára nám til 120 eininga og lýkur með MA-gráðu í 
hönnun. Miðað er við að nemendur ljúki 30 einingum af fræðilegu og verklegu námi á hverri 
önn. Verklegt nám skiptist í Hönnunarteymi, þematengda hópverkefnavinnu í vinnustofu og 
hins vegar Einstaklingsverkefni. Þessi styrkumsókn lýtur að Einstaklingsverkefnum sem eru 
þróuð með hliðsjón af tillögu nemenda í samhengi við sérhæfða þekkingarsköpun einstakra 
fagsviða innan deildar undir leiðsögn kennara. Einstaklingsverkefni geta leitt til 
meistarverkefnis sem samanstendur af verki auk meistararitgerðar og greinargerðar um 
lokaverk. Sjá frekari upplýsingar um námið á slóðinni http://www.lhi.is/um-namid-0. 
 
 
Áherslur í rannsóknar- og þróunarverkefnum við deildina spanna vítt svið heimspeki og 
hönnunar s.s. að auka gildi fagurferðis í landslagi við mótun ákvörðunarferla við uppbygging 
manngerða athafna (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, heimspekingur), að rannsaka áhrif 
vöruhönnunar á upplifun í villtri náttúru (Tinna Gunnarsdóttir, vöruhönnuður), efla skilning 
og miðla upplýsingum er varða náttúru og sjálfbærni (Lóa Auðunsdóttir og Dóra Ísleifsdóttir, 
grafískir hönnuðir), stuðla að sjálfbærrum hringrásarkerfum efna og nýtingu þeirra (Garðar 
Eyjólfsson og Thomas Pausz, vöruhönnuðir)  og að hanna rými og skipulag til að efla vitund 
og upplifun um sérstöðu náttúru og menningar (Massimo Santanicchia og Sigrún Birgisdóttir, 
arkitektar). Sjá frekari upplýsingar um afrakstur rannsókna við LHÍ á slóðinni 
http://rannsoknagrunnur.lhi.is/is/rannsoknir/. 
 
Samvinna og samstarf er lykilþáttur í öllu hönnunarferli. Fastráðnir starfsmenn hönnunar- og 
arkitektúrdeildar eru að jafnaði um 24 og árlega starfa allt að 150 stundakennarar og annarra 
gesta við deildina. Hönnunar- og arkitektúrdeild er því öflugt samfélag sérfræðinga og þeirra 
sem fremst standa í hönnun í samfélaginu. Tengslanet deildarinnar er sterkt og markmið er að 
efla tengsl við innviði og viðeigandi stofnanir, auk annarra háskóla og rannsóknarstofnana er 
gætu tengst verkefninu. 


