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Kortlagning á framboði

Framboð á fögum í 
háskólanámi með 
fjarnámssniði hefur 
haldist nokkurn vegin 
óbreytt undanfarin 10 
ár, þó námsleiðum hafi 
fjölgað. 

01
Skólum hefur fjölgað 
og fleiri en einn skóli 
býður oft upp á sömu 
eða svipaða grein. 
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Ekki eru mikil áform 
um breytingar þar á.

03



Grunnnám
FramhaldsnámBúfræði og skyldar 

greinar
Búfræði - LBHÍ
Blómaskreytingar - LBHÍ
Garðyrkjuframleiðsla - LBHÍ
Skógur og náttúra - LBHÍ
Skrúðgarðyrkja - LBHÍ
Búvísindi - LBHÍ
Náttúru- og umhverfisfræði - LBHÍ
Skógfræði - LBHÍ

Annað
Viðburðastjórnun (dipl) - Hólar
Ferðamálafræði - Hólar
Fiskeldisfræði (dipl) - Hólar
Stjórnun ferðaþjónustu og móttaka gesta -

Hólar
Byltingarfræði - Bifröst
Miðlun og almannatengsl - Bifröst
ÍAK einkaþjálfari - Keilir
ÍAK styrkarþjálfari - Keilir
Fótaaðgerðafræði - Keilir

Raun- og náttúruvísindi
Líftækni - HA

Menntavísindi
Faggreinakennsla - HÍ
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda -

HÍ
Kennslu- og menntunarfræði - HÍ
Menntun og margbreytileiki - HÍ
Kennarafræði - HA

Hugvísindasvið
Inngangur að erlendur tungumálum -

HÍ
Enska - HÍ
Sænska - HÍ

Heilbrigðisvísindi
Hjúkrunarfræði - HA
Iðjuþjálfunarfræði - HA

Viðskiptafræði, lögfræði 
Viðskiptafræði – HA & Bifröst
Lögreglufræði - HA
Lögfræði - HA
Viðskiptalögfræði - Bifröst
Opinber stjórnsýsla (dipl) - Bifröst
Fyrirtækjalögfræði (dipl) - Bifröst
Viðskiptafræði og verslunarstjórnun (dipl) - Bifröst

Verk- og iðnfræði 
Byggingarfræði - HR
Iðnfræði - HR
Haftengd nýsköpun - HR
Tölvunarfræði - HA
Tæknifræði (1. ár) - Keilir

Félagsvísindi
Safnafræði - HÍ
Mannfræði og þróunarfræði - HÍ
Þjóðfræði - HÍ
Kynjafræði - HÍ
Félagsvísindi - HA
Fjölmiðlafræði - HA
Sálfræði - HA
Nútímafræði - HA
Heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði - Bifröst

Menntavísindi
Faggreinakennsla - HÍ
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda -

HÍ
Kennslu- og menntunarfræði - HÍ
Menntavísindi - HA
Menntunarfræði - HA

Búfræði og skyldar greinar
Búvísindi - LBHÍ
Náttúru- og umhverfisfræði - LBHÍ
Hestafræði - LBHÍ
Landgræðslufræði - LBHÍ
Skógfræði - LBHÍ

Fjarnám á háskólastigi Háskólabrú
Bifröst
Keilir
Háskólinn í Reykjavík

Raun- og náttúruvísindi
Sjávar og vatnalíffræði - Hólar

Annað
Auðlindafræði - HA
Heimskautaréttur - HA
Ferðamálafræði - Hólar
Menningarstjórnun - Bifröst
Samningatækni og sáttamiðlun - Bifröst
Forysta og stjórnun/verkefnastjórnun - Bifröst

Viðskiptafræði & lögfræði
MBA - HR
Viðskiptafræði - HA
Lögfræði - HA
Forysta og stjórnun - Bifröst
Markaðsfræði - Bifröst
Viðskiptalögfræði - Bifröst

Heilbrigðisvísindi
Heilbrigðisvísindi - HA
Iðjuþjálfun - HA

Félagsvísindi
Félagsfræði (námskeið) - HÍ
Félags- og mannvísindi - HÍ
Fötlunarfræði - HÍ
Mannfræði og þróunarfræði - HÍ
Safnafræði - HÍ
Upplýsingafræði - HÍ
Þjóðfræði - HÍ
Öldrunarfræði - HÍ
Blaða- og fréttamennska - HÍ
Kynjafræði - HÍ
Opinber stjórnsýsla - HÍ
Stjórnmálafræði - HÍ
Rannsóknartengt meistaranám -

HA
Fjölmiðla- og boðskiptafræði - HA
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Upplifun & reynsla fjarnema

Niðurstöður könnunar meðal 
fjarnema benda til þess að 

fjarnemar undanfarinna ára á 
Austurlandi séu að stærstu 

leyti sáttir með það nám sem 
þeir stunduðu og langflestir 
hafi getað valið sér það nám 
sem þeir helst vildu stunda. 

Þátttakendur endurspegluðu 
nokkuð vel þann hóp sem 

stundað hefur eða hefur verið 
skráður í fjarnám undanfarin 
ár á Austurlandi hvað varðar 

aldur, kynjahlutfall, búsetu og 
skóla. Því er hægt að álykta 

að niðurstöðurnar megi nota 
til að draga upp nokkuð 

raunsanna mynd af upplifun 
þessa hóps. 



Upplifun & reynsla fjarnema

– Nemendum gengur flestum nokkuð vel við námið og telja fyrirkomulagið hafa reynst ágætlega. 

– Almennt mæta nemendur jákvæðu viðmóti kennara til fjarnema.  

• Helst mættu nemendur sem stunduðu nám, sem ekki er skilgreint sem fjarnám, 
skilningsleysi kennara, sem má eflaust rekja til þess að námið var sett upp með 
staðnám í huga, jafnvel þó námið sem slíkt hentaði vel til fjarnáms. 

– Mikill meirihluti fjarnema stundaði vinnu með námi sínu. 

• Langflestir karlar voru í fullri vinnu með náminu en ekki var spurt um námshlutfall eða 
námsframvindu og því óvíst hvort þeir hafi verið í fullu námi. 

• Konur voru mun oftar í hlutastarfi með náminu. 

– Um helmingur nemenda sagðist frekar hafa kosið staðnám ef þeir hefðu haft þess kost. 

– Ekki var marktækur munur á upplifun nemenda af fjarnáminu eftir námssviðum en munur var á 
upplifun nemenda eftir skólum hvað varðar námsgengi, áhrif fjarnámsfyrirkomulagsins á 
námsgengi og viðmót kennara.

– Að meðaltali mættu nemendur 6 daga á önn



Þörf & áhugi íbúa á fjarnámi
• Rúmlega 200 konur svöruðu könnuninni og tæplega 80 karlar. 

– Þriðjungur svarenda var á aldrinum 36-45 ára sem er sá aldurshópur sem hefur verið fjölmennastur í 
nemendahópi. 

– Hafði um þriðjungur lokið grunnháskólagráðu og fjórðungur stúdentsprófi eða öðru lokaprófi af 
framhaldsskólastigi. 

– Um 40% kvenna í hópi svarenda höfðu lokið grunnháskólagráðu og aðeins um 2% þeirra höfðu lokið 
iðnnámi. 

– Í hópi karla hafði um fjórðungur lokið grunnháskólagráðu og fjórðungur lokið iðnnámi.  

• Níu af hverjum tíu höfðu hugleitt að sækja sér meiri menntun og álíka mörg höfðu hugleitt að fara í nám. 

– Um 75% töldu líkur á að láta verða af því á næstu 5 árum. 

• Tæplega helmingur sá fyrir sér að næsta námsgráða væri  framhaldsháskólagráða og var yfir helmingur kvenna 
sem valdi þann kost en þriðjungur karla, nær jafn margir og stefndu á grunnháskólagráðu. 

– Engin kona hugði á meistaranám í iðn en um 10% karla sáu það fyrir sér sem næsta skref í námi. 

– Eins var munur á kynjunum varðandi sveinspróf í iðn en 27% karla stefndu á slíkt nám en 7% kvenna. 

14/2/2019 Tinna Halldórsdóttir 



Þörf & áhugi íbúa á fjarnámi
• Tæplega helmingur hafði kynnt sér framboð á framhalds- og háskólanámi á Austurlandi. 

– Minnihluti taldi framboð á fjarnámi gott og rúmlega helmingur taldi það takmarkað. 

– Meirihluti sá þó fyrir sér að fara í fjarnám, eða 75% karla og 84% kvenna. 

• Langflest töldu líkur á að fá starf við hæfi að námi loknu á Austurlandi og fyrir stóran hluta skipti það máli að námið 
leiddi til starfa á Austurlandi, 

– 81% kvenna taldi það mikilvægt og 63% karla. 

• Svarendur voru beðnir að meta hugsanlegar hindranir eða þætti sem hefðu letjandi áhrif á að þeir hefðu nám.  
Gefnir voru 8 svarkostir. 

– Búseta og námsframboð voru þar talin hafa mikil letjandi áhrif af yfir helmingi svarenda eða 53%. Búseta var 
af 56% kvenna talin hafa letjandi áhrif og 43% karla merktu við það. 

– Efnahagur hafði áhrif á þriðjung svarenda, fleiri konur en karla. 

– Fjölskyldustaða hafði einnig áhrif og oftar á konur en karla. Þau sem vildu stunda nám á framhaldsskólastigi 
sáu helst fyrir sér að gera það við einhvern framhaldsskóla á Austurlandi. 

• Grunnnám við Háskólann á Akureyri var valkostur 65% kvenna en karlar merktu oftar við Háskóla Íslands. 

– Flest vildu einnig stunda framhaldsnám við þessa tvo skóla eða yfir 70%.   

14/2/2019 Tinna Halldórsdóttir 



Námsáform ungmenna á Austurlandi

• Alls svöruðu 106 könnun um námsáform ungmenna. Um helmingur svarenda var yngri en 18 ára 
og helmingur 18 til 20 ára. Fleiri stelpur svöruðu könnuninni, 63% og 37% karlar. 

• Flest stefndu á að ljúka háskólaprófi eða 62% svarenda. 

– Ekki var munur á svörum eftir aldri svarenda 

– En töluverður munur milli kynja þar sem 67% stúlkna áformuðu að ljúka háskólaprófi en 
51% stráka. 

– Mestur áhugi var á námi á félagsvísindasviði og listnámi en þar á eftir nám í 
heilbrigðisvísindum og menntavísindum. Fæst sýndu áhuga á námi í hugvísindum og 
búvísindum. Þó nokkur munur var á áhuga kynjanna á þeim námsgreinum sem settar voru 
fram en kynin höfðu nokkuð jafnan áhuga fyrir félagsvísindum en töluvert fleiri strákar 
höfðu áhuga á verkfræði, tölvunarfræði og raunvísindum en stelpur. Fleiri stelpur en strákar 
höfðu áhuga á listnámi og námi í menntavísindum sem og tungumálanámi. 

• Rúmlega 10% strákanna stefndu á að ljúka iðnnámi og um 6% stelpnanna. 

• Mikill munur var milli kynjanna varðandi stúdentsprófið en 33% strákanna stefndu á að ljúka því 
sem hæstu prófgráðu en 19% stelpnanna sáu það fyrir sér. 



Námsáform ungmenna á Austurlandi

• Um 34% yngri en 18 ára voru jákvæð fyrir að stunda háskólanám sitt í fjarnámi og 
40% óákveðin en í eldri hópnum 18-20 ára voru 40% jákvæð fyrir því og 24% 
óákveðin. 

• Um 40% hafði ekki áhuga á iðnnámi en svarendur dreifðust nokkuð jafnt milli 
iðngreina. Einnig var spurt hvort áhugi væri fyrir því að stunda iðnnám í fjarnámi og 
var tæplega helmingur ósammála því, um 23% höfðu áhuga fyrir því og önnur 23% 
voru ekki viss. 

– Ef áhugi fyrir iðnnámi var skoðaður eftir kyni kom í ljós að þó nokkur 
kynjamunur er í flest öllum iðngreinum nema einkaþjálfun og matargreinum. 
Enginn strákur lýsti áhuga á snyrtingu og hárgreiðslu og engin stelpa sýndi 
áhuga fyrir pípulögnum. 

– Aldur hafði áhrif á áhuga fyrir iðnnámi en 65% í yngri aldurshópnum (undir 18 
ára) hafði áhuga á iðnnámi en 54% í 18-20 ára hópnum.



Náms- & þekkingarþarfir atvinnulífsins

Samtal við atvinnulífið benti til þess að 
stóraukið framboð þarf að vera á fólki 
með iðn- og tæknimenntun. Bæði á 
háskóla- og framhaldsskólastigi, meira 
þó á framhaldsskólastigi. 

1

Huga þarf sérstaklega að 
íslenskukennslu verkafólks m.a. með 
því að skoða möguleika á að hafa 
pólskumælandi kennara fyrir 
byrjendur.
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Niðurstaða
• Niðurstöður þessarar greiningar benda til þess að þörf og áhugi fyrir fjarnám haldist nokkuð í 

hendur við framboðið. 

• Ekki hefur orðið dramatísk breyting á framboði en nemendum hefur ekki fækkað. 
– Því er ákveðinni þörf líklega svarað með núverandi fyrirkomulagi. 

• Þó er það ekki endilega fyrsti valkostur allra að vera í fjarnámi en aðstæður leyfa ekki annað. 

• Auka þarf fjölbreytni í framboði fjarnáms hvað varðar raun og iðngreinar á háskólastigi en 
ekki síður eru þar sóknarfæri á framhaldsskólastigi. 

• Atvinnulífið og stærstu atvinnurekendur fjórðungsins reiða sig mikið á iðn og tæknimenntað 
fólk en ekki er hægt að fá Íslendinga til starfa í þeim greinum þar sem einfaldlega er skortur á 
fólki með slíka menntun. 
– Þar kemur margt til og þá meðal annars viðhorf til slíkrar menntunar og þarf að verða þarf breyting á. 

– Háskólamenntun í starfi er ekki almenna viðmiðið á stærstu vinnustöðunum og því ekki endilega þörf 
fyrir fleiri háskólamenntaða umfram þá sem nú þegar hafa verið að sækja sér menntun undanfarin ár og 
manna stöður í skólum og umönnunarstörfum. 

– Þörfin liggur annars staðar í atvinnulífinu varðandi háskólamenntun og það framboð sem verið hefur 
undanfarin ár svarar engan vegin þörf þess.

• Ungt fólk í þessari könnun sem hér var gerð er ekki áhugalaust um iðnnám og því tækifæri til 
að efla slíkt framboð. 
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Næstu skref

Greina betur þarfir 
atvinnulífsins

• Stærri greining

• Minna háskólamenntað

• Meira tækni- & 
iðnmenntað

01
Kanna möguleika á 
auknu framboði á 
háskólastigi

• Hvar eru tækni- & 
raungreinarnar?

02
Kanna möguleika á 
eflingu iðnnáms á 
framhaldsstigi með 
tilliti til fjarnáms
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