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Tölvunarfræði við Háskóla Íslands  
í tuttugu og fimm ár 

Oddur Benediktsson 
 
Vorið 2003 eru liðin tuttugu og fimm ár síðan fyrstu tölvunarfræðingarnir útskrifuðust 
frá Háskóla Íslands. Nú hafa yfir 500 manns útskrifast með BS gráðu í tölvunarfræði 
frá Háskólanum. Námið átti sér all nokkurn aðdraganda.  
 
Háskóli Íslands fékk fyrstu tölvuna árið 1964 sem gjöf frá Framkvæmdabanka Íslands. 
Það var samstæða af gerðinni IBM 1620. Kennsla í Fortran forritun hófst svo 1965-66 
og þá var forritun tekin upp sem hluti skyldunáms verkfræðinema í hagnýttri 
stærðfræði. Nemendur í raungreinum gátu tekið forritun sem val. Myndin að neðan 
sýnir lýsingu þessa námskeiðs úr námskrá árið 1968-69  
 
 

 
 
 
Þetta námskeið öðlaðist seinna nafnið Forritun og tölvur var kent lítið breytt í eina tvo 
áratugi sem fyrsta forritunarnámskeiðið í verkfræði og raunvísindum þó 
forritunarmálið breyttist úr Fortran II yfir í Fortran 77 og seinna C++. 
 
Kennsluárið 1972-73 var boðið upp á nýja línu innan stærðfræðiskorar það er 
stærðfræði - reiknifræði. Auk grunnnáms í stærðfræði voru kennd námskeið í 
tölvunarfræði, tölulegri greiningu og aðgerðagreiningu. Námslína þessi er enn við lýði 
í skorinni. 
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Tölvunarfræðin 
Tölvunarfræði (e. Computer Science) var gerð að sjálfstæðu BS námi kennsluárið 
1976-77 innan stærðfræðiskorar. Tíu árum síðar var stofnað til sjálfstæðrar skorar 
fyrir tölvunarfræðina í raunvísindadeild. Myndin að neðan sýnir kjarnanámskeiðin 
fyrsta kennsluárið. Fyrstu tölvunarfræðingarnir útskrifuðust vorið 1978.  
 
 

 
 
 

 
Námið var nokkurn veginn óbreytt fyrstu fimm árin. Kennsluárið 1981-82 voru teknar 
upp tvær línur innan skorarinnar og nefndust þær “gagnavinnslulína” og “tæknilína.” 
Kjarnagreinarnar úr viðskiptadeild færðust yfir á gagnavinnslulínu en á tæknilínu var 
kennd svipuð stærð- og eðlisfræði og í grunnnámi verkfræðinema. Þetta fyrirkomulag 
reyndist ekki vel. Þeir nemendur sem vildu sneyða hjá bókfærslu fóru á tæknilínu, en 
ýmsir aðrir sem vildu sleppa við eðlisfræði fóru á gagnavinnslulínu. Árið 1985 var því 
ákveðið að fella niður línuskiptinguna og jafnframt voru skyldugreinarnar úr 
viðskiptadeild settar sem val. Sjá myndina að neðan. Fyrirkomulag námsins hefur 
verið nokkuð til óbreytt síðan.  
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Þess má geta að við skipulagningu námsins var tekið mið af ACM Curriculum ‘67 
og ’78 leiðbeiningunum. Námskrárnar voru unnar í samstarfsnefndum í samstarfi við 
fólk utan Háskólans. Segja má að námið hafi verið frábrugðið dæmigerðu ACM námi 
á tvo vegu. Annars vegar var meiri særðfræði í því en í ACM skilgreiningunum og 
hins vegar fleiri praktísk námskeið varðandi þróun hugbúnaðar. 
 
Árið 1985 var verkfræði- og raunvísindadeild skipt í tvennt í verkfæðideild og 
raunvísindadeild. Árið 1988 varð tölvunarfræðin gerð að sjálfstæðri skor í 
raunvísindadeild og árið 1999 var skorin flutt úr raunvísindadeild yfir í verkfræðideild. 
Meistaranám hófst í tölvunarfræðiskor árið 1998. Árið 2001 hófst svo kennsla í 
hugbúnaðarverkfræði við skorina og er miðað við að þeir sem ljúki þar meistaraprófi 
hafi full réttindi sem verkfræðingar.   
 
Nú (vorið 2003) eru 182 í BS námi í tölvunarfræði, 34 í meistaranámi í tölvunarfræði 
og 13 í BS námi í hugbúnaðarverkfræði. 


