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Rannsóknin

• Gerð að beiðni Háskóla Íslands og Sambands 

sunnlenskra sveitarfélaga 

• Markmið: Að meta áhuga, eftirspurn og þörf fyrir 

fjarnám á háskólastigi á Suðurlandi

• Þríþætt rannsókn:
 Símakönnun

 Einstaklingsviðtöl

 Umræðuhópar (rýnihópar)



Gagnaöflun - símakönnun

• 1200 manna lagskipt úrtak:

– Austursvæði: frá Kolgrímu að Höfn í Hornarfirði (276 manns)

– Miðsvæði: frá Markarfljóti að Kolgrímu (103 manns)

– Vestmannaeyjar (300 manns)

– Vestursvæði: frá Ölfusi að Markarfljóti (521 manns)

• Hringt dagana 6. des 2016 – 9. jan 2017

• Þátttakendur á aldrinum 18 – 55 ára

• 700 svör (58% svarhlutfall)



Yfirlitsmynd - svæðaskipting



Símakönnun - svarhlutfall

Fjöldi í úrtaki Fjöldi svarenda Svarhlutfall á svæði

Austursvæði 276 178 64,5%

Miðsvæði 103 57 55,3%

Vestmannaeyjar 300 152 50,7%

Vestursvæði 521 313 60,1%

Alls 1200 700 58,3%



Símakönnun - markmið

• Fá fram upplýsingar um áhuga íbúa á Suðurlandi á 

háskólanámi og ólíkum fræðagreinum
 Er stefnt á nám? (staðnám/fjarnám)

 Áhugi á fjarnámi

 Áhugi á ákveðnum fræðasviðum/námsgreinum

 Reynsla af fjarnámi

 Þörf fyrir háskólamenntað fólk í heimabyggð



Gagnaöflun - einstaklingsviðtöl

• Haft samband við 11 manns: 
 forsvarsmenn rannsóknasetra

 forsvarsmenn menntastofnana 

 fulltrúa fræðslu- og símenntunarstöðva á Suðurlandi

• 7 tóku þátt

• Stutt símaviðtöl 20. des 2016 – 5. jan 2017



Einstaklingsviðtöl

• Fjögur megin þemu:
 Aðstæður og aðbúnaður til fjarnáms

 Atvinnumarkaðurinn og háskólamenntun - þörf fyrir háskólamenntað 

starfsfólk, atvinnutækifæri fyrir háskólamenntaða

 Fjarnám – áhugi, ímynd, framboð, þörf ólíkra hópa

 Framtíðarsýn – breytingar á vinnumarkaði næstu 5 ár og tengsl við 

háskólanám (fjarnám)



Gagnaöflun - rýnihópar 

• Fimm hópar (svæði):
 Árborg

 Hvolsvöllur og Hella

 Kirkjubæjarklaustur og Vík í Mýrdal

 Höfn í Hornafirði

 Vestmannaeyjar

• 5 – 10 þátttakendur í hverjum hóp

• Fólk úr atvinnulífinu (aðallega atvinnurekendur)

• Umræður fóru fram í des 2016 og jan 2017

• U.þ.b. klukkutíma umræður



Rýnihópar

• Þrjú megin þemu:
 Staða/viðhorf til háskólanáms á svæðinu – hvaða nám er í boði 

(staðnám/fjarnám), er þörf fyrir fleiri leiðir, er þörf fyrir öðruvísi 

skipulag

 Vinnumarkaðurinn/atvinnutækifæri – staða atvinnugreina á 

svæðunum, þörf fyrir háskólamenntað fólk, atvinnutækifæri 

háskólamenntaðra

 Framtíðarsýn – hver verður staða menntunar og atvinnu á 

svæðunum eftir 5 ár og hvaða áhrif hefur það á þörf fyrir 

háskólamenntun og námsframboð



NIÐURSTÖÐUR 

Símakönnun



Menntun svarenda

 Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið?



Hlutfall svarenda í námi

Um fjórðungur svarenda er í námi
 Ert þú skráð(ur) í skóla eða ertu á námssamningi?



Hlutfall svarenda í fjarnámi

Þriðjungur allra þeirra sem eru í námi er í fjarnámi 
 Stundar þú námið í staðnámi eða fjarnámi?



Hlutfall svarenda í fjarnámi



Hvers vegna staðnám?

Hátt í helmingur staðnema (44%) sagði að fjarnám hefði ekki verið 

í boði 
 Hvers vegna valdir þú staðnám?



Hvers vegna fjarnám?

Yfir helmingur fjarnema (59%) vildi ekki flytja úr heimabyggð
 Hvers vegna valdir þú fjarnám?



Góð reynsla af fjarnámi

 Hefur  þú einhvern tímann stundað fjarnám?



Góð reynsla af fjarnámi

Langflestir sögðust hafa góða reynslu af fjarnámi
 Hver var reynsla þín af fjarnámi?



Áhugi á fjarnámi

Þó nokkur hluti svarenda sagðist hafa áhuga á að stunda fjarnám á 

næstu árum
 Hefur þú áhuga á að stunda einhvers konar háskólanám á næstu 3 árum?



Áhugi á fjarnámi



Áhugi á námi eftir sviðum



Áhugi á námi eftir sviðum



Staðlotur
 Ef þú hygðir á fjarnám, hversu langt værir þú tilbúin/n að sækja staðlotur?



Virði háskólamenntunar í heimabyggð

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Aukin 

háskólamenntun fólks í minni heimabyggði myndi skila sér í fjölbreyttara 

atvinnulífi



Virði háskólamenntunar í heimabyggð

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Aukin 

háskólamenntun fólks í minni heimabyggði myndi skila sér í betri 

atvinnumöguleikum



Skortur á háskólamenntuðu fólki

 Telur þú að skortur sé á háskólamenntuðu fólki í einhverjum atvinnuvegum í 

þinni heimabyggð?



Skortur á háskólamenntuðu fólki

 Í hvaða atvinnugrein er skortur á háskólamenntuðu fólki í þinni 

heimabyggð?



NIÐURSTÖÐUR

Einstaklingsviðtöl og rýnihópar



Viðhorf til fjarnáms

Einstaklingsviðtöl:
 Ímynd fjarnáms allt frá „góð“ til þess að vera „ekkert sérstök“

 Veitir íbúum tækifæri til menntunar í heimabyggð

 Jákvæð áhrif á fjölskyldur

Rýnihópar:
 Oftast jákvætt 

 Gott fjarnám hefur jákvæð áhrif á byggðaþróun

 Eitt af búsetuskilyrðum sem fólk veltir fyrir sér

 Án þess væri skortur á faglærðu starfsfólki, t.d. kennurum og hjúkrunarfræðingum



Upplýsingar um fjarnám

Einstaklingsviðtöl og rýnihópar:
 Þarf að kynna fjarnám betur á landsbyggðinni – auka sýnileika

 Upplýsingar til staðar en virðast ekki ná til allra

 Bæta þarf upplýsingar um úrval greina og fyrirkomulag náms

 Koma þarf upplýsingum til erlendra íbúa



Aðstæður til fjarnáms

Einstaklingsviðtöl: 
 Húsnæðisaðstaða þykir góð

 Tæknibúnaður talinn fullnægjandi

Rýnihópar: 
 Námsver afar mikilvæg, hafa bjargað sumum nemum

 Vantar tæknilegan stuðning við fjarnema

 Lykilatriði að nemendur geti hlustað á fyrirlestra þegar þeim hentar og valið hvort 

þeir sjá kennara eða töflu/glærur

 Nýta mætti tæknina betur í kennslu



Fyrirkomulag

Einstaklingsviðtöl:

 Stytting framhaldsskólanáms – hætta á að nemendur standist ekki eins 

vel kröfur háskóla

 Möguleiki á að bjóða upp á stutt undirbúningsnám í fjarnámi?

 Staðlotur óhentugar fyrir landsbyggðarfólk - tímafrekt, kostnaðarsamt, 

fjarvera frá fjölskyldu



Fyrirkomulag

Rýnihópar:
 Of miklar kröfur um viðveru fjarnema – vantar sveigjanleika

 Uppbygging/skipulag þarf að gera ráð fyrir landsbyggðarfólki

 Þarf að vera hægt að stunda fjarnám meðfram vinnu

 Oft langt ferðalag að sækja staðlotur

 Fjarvera starfsfólks vegna staðlota ekki alltaf möguleg/vel séð hjá 

atvinnurekendum

 Veðrið setur oft stórt strik í reikninginn

 Gæti kennarinn komið til nemenda?



Unga fólkið

Rýnihópar:
 Fjarnám er sjaldnar fyrsti kostur hjá nýútskrifuðum/yngra fólki

 Vill oft flytja og prófa eitthvað nýtt

 Foreldrum finnst unga fólkið hafa gott af því (hluti af þroskaferli)

 Sækja í staðnám í Reykjavík – kemur ekki alltaf aftur

 En húsnæðismál og kostnaður gerir landsbyggðarfólki sífellt erfiðar 

fyrir, fleiri skoða fjarnám

 Ein hugmynd var að bjóða upp á 1 árs grunnnám

 Eldra fólk með fjölskyldu og/eða fasta vinnu leitar frekar í fjarnám



Erlent vinnuafl

Einstaklingsviðtöl og rýnihópar:

 Mikið af erlendu vinnuafli með góða háskólamenntun sem það getur 

ekki nýtt hérlendis

 Gæti fjarnám nýst til að bæta við því sem þarf til að öðlast 

starfséttindi/rétta prófgráðu?



Atvinnugreinar

Einstaklingsviðtöl:
− Allir nefndu ferðaþjónustu sem einkennandi atvinnuveg -

landbúnaður, fiskvinnsla, matvælaframleiðsla, garðyrkja og 

stoðþjónusta á vegum sveitarfélaganna einnig nefnt 

− Atvinnutækifæri fyrir háskólamenntaða talin takmörkuð – einsleitur 

vinnumarkaður

− Íbúar verða að velja úr því fjarnámi sem er í boði, t.d. hjúkrunarfræði 

og kennaranám - ekki endilega þar sem áhuginn liggur



Atvinnugreinar

Rýnihópar:
− Í öllum hópum var ferðaþjónustan nefnd sem einkennandi 

atvinnuvegur – annars landbúnaður, matvælaframleiðsla, 

sjávarútvegur (Vestmannaeyjar) og opinber þjónusta

− Áhyggjur af fækkun leikskólakennara og kennara – sífellt færri 

fagmenntaðir eftir lengingu náms

− Háskólamenntaðir með sérþekkingu fá ekki alltaf fullt starf, þurfa 

að vinna á tveimur eða fleiri stöðum til að ná í fullt stöðugildi

− Fólk af svæðinu velur nám eftir hentugleika, ekki endilega áhuga



Hvaða nám?

Einstaklingsviðtöl og rýnihópar:
 Hagnýtt rekstrarnám fyrir lítil og millistór fyrirtæki – ekki síst tengt 

ferðaþjónustu

 Nám á heilbrigðissviði annað en hjúkrun

 Þörf fyrir styttri og hagnýtari námsleiðir

 Verkefnastjórnun, mannauðsstjórnun, markaðsfræði, umhverfis- og 

náttúrufræði

 (Leikskóla)Kennaranám, hjúkrunarfræði



Háskóli Íslands

Einstaklingsviðtöl:
 HÍ stendur sig verr en aðrir háskólar þegar kemur að fjarnámi

 Fyrirkomulag oft flókið og ósveigjanlegt

 Erfitt að fá nám metið milli menntastofnana

 Kennarar ósveigjanlegir

 Takmarkað námsframboð



Háskóli Íslands

Rýnihópar:
 Námið frá HA reynist best, sveigjanlegt námsfyrirkomulag, vinsælar 

námsgreinar

 Minnst framboð hjá HÍ

 Sinnuleysi í garð landsbyggðarinnar

 Kennaranámi hrakað eftir sameiningu KÍ og HÍ

 HÍ með besta orðsporið, margir vilja sækja nám sitt þangað 

 Vel látið af rannsóknarsetrunum á Suðurlandi



Framtíðarsýn

Einstaklingsviðtöl og rýnihópar:
 Ferðaþjónusta áfram fyrirferðamikil

• Nauðsynlegt að bregðast við

• Sérhæfðari ferðaþjónusta – sérhæfðara starfsfólk

 Umhverfismál stækkandi svið

 Breyttar áherslur í landbúnaði

• Sívaxandi þörf fyrir innlenda matvælaframleiðslu

• Aukin krafa um/rými fyrir nýsköpun

• Aukin tengsl milli landbúnaðar, ferðaþjónustu og matvælaframleiðslu

 Nýsköpun mikilvæg í öllum stærstu atvinnuvegum



Óskastaða

• Fjölbreyttara námsframboð í fjarnámi

• Fleiri styttri og hagnýtari námsleiðir

• Staðlotur settar upp með aðstæður landsbyggðarinnar í 

huga

• Meiri sveigjanleiki í staðlotum

• Tæknin betur nýtt í kennslu og samskiptum

• Námsver ávallt opin nemum – starfsmaður á svæðinu til 

stuðnings


