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Útdráttur 
 
Háskóli norðurslóða er ung stofnun í örum vexti. Að honum standa löndin 8 umhverfis 
Norðurpólinn þ.e.; Bandaríkin, Danmörk ásamt Færeyjum og Grænlandi, Finnland, Ísland, 
Kanada, Noregur, Rússland og Svíþjóð. Skólinn hefur náð góðum árangri og er þegar byrjað 
að útskrifa nemendur með bakkalár gráðu í Norðurslóðafræði. Meistaranám er einnig í hraðri 
uppbyggingu og eru nokkur prógrömm að fara af stað haustið 2008. Upphaflegu 
hugmyndirnar að stofnun Háskóla norðurslóða voru lagðar fyrir og síðan studdar af 
Norðurheimsskautsráðinu árið 1997 og tók háskólinn formlega til starfa árið 2001. 
Aðildarstofnanir árið 2007 voru 111 og samanstóðu af háskólum ásamt vísinda- og 
frumbyggjasamtökum. Háskólinn hefur breytt lífi margra með því að auka möguleika þeirra á 
að stunda háskólanám, veftengt, staðarnám sem og skiptinám. Skiptinemaáætlanirnar 
north2north og GoNorth bjóða nemendum aðildarstofnana Háskólans upp á að fara í nám til 
annarra landa. Tengslanet Háskóla norðurslóða stuðlar enn fremur að nánu og þverfaglegu 
samstarfi vísindamanna í tengslum við málefni og viðfangsefni norðurskautssvæðisins. 
Háskólinn á Akureyri hefur frá upphafi verið virkur aðili að Háskóla norðurslóða og hafa því 
báðir aðilar hagnast af samstarfinu. Þessi ritgerð fjallar um Háskóla norðurslóða, upphaf hans, 
þróun og samstarf hans við Háskólann á Akureyri. Einnig er fjallað um reynslu höfundar af 
námi og samstarfi á vegum Háskóla norðurslóða. 
 

Abstract 
 
The University of the Arctic is a young and fast-growing organization that includes members 
from the eight arctic states, that is, USA, Denmark together with Faeroes and Greenland, 
Finland, Iceland, Canada, Norway, Russia and Sweden. The University is accomplished and 
has already graduated students with a degree in Bachelor of Circumpolar Studies. Also, 
development of Master-level studies is underway and several such programmes will be 
launched in fall of 2008. The first ideas toward the establishment a University of the Arctic 
were proposed to and subsequently endorsed by the Arctic Council in 1997, while the formal 
launching of the University took place in 2001. In 2007 member institutions numbered 111, 
including universities, research institutes and indigenous organization. The University has 
changed the life of many by enhancing their opportunities for obtaining higher education, 
online, onsite and through mobility programs. The student exchange programs north2north 
and GoNorth offer students who are enrolled at a University of the Arctic member institutions 
the opportunity to study abroad. The network the University of the Arctic also promotes 
interdisciplinary collaboration among scientists with research interests in circumpolar arctic 
issues and topics. The University of Akureyri has been an active member of the University of 
the Arctic since the beginning, and both organizations have benefited from the cooperation. 
This thesis draws a portrait of the University of the Arctic and discusses its origins, 
development and relationships with the University of Akureyri. It also testifies to and 
discusses the author’s experiences as a student and participant at the University of the Arctic. 
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1. Inngangur 

Háskóli norðurslóða (University of the Arctic, UArctic) er stofnun sem hefur verið til í 

rétt um áratug en á þeim stutta tíma sem hann hefur verið starfandi þá hefur hann náð miklum 

árangri bæði í að mennta fólk og tengja saman stofnanir og háskóla. 

Ég kynntist Norðurslóðafræði og Háskóla norðurslóða í gegnum Háskólann á 

Akureyri og leiddi það til þess að ég útskrifaðist með bakkalár í Norðurslóðafræði vorið 2007. 

Þetta nám opnaði fyrir mér alveg nýjan heim þar sem ég hef kynnst fólki frá ólíkum löndum 

þar sem ég fór í skiptinám til Noregs til að mennta mig meira í Norðurslóðafræði. Ég eins og 

svo margir aðrir nemendur höfum grætt mikið á því að geta sótt vefnám, staðarnám og 

skiptinám í gegnum Háskóla norðursins og með því víkkað sjóndeildarhring okkar. 

Háskólinn er netskóli í tvennum skilningi; hann er skóli þar sem háskólar, stofnanir og 

samtök vinna saman að sömu markmiðum sem er að mennta sem flesta norðurslóðaíbúa, en 

hinn skilningurinn er að þetta er háskóli þar sem kennsla fer að töluverðu leyti fram á 

Internetinu þannig að nemendurnir og kennararnir geta verið nær hvar sem er í heiminum. 

Háskólinn hefur í raun engan einn fastan samastað. Hann er með aðalskrifstofu við Háskólann 

í Lapplandi, Finnlandi og skrifstofa fyrir skipulag grunnnáms í Norðurslóðafræðum (Bachelor 

in Circumpolar Studies, BCS) er við University of Saskatchewan í Kanada. Í raun sést máttur 

háskólans ekki almennilega fyrr en komið er á ársfund þar sem koma saman margir 

fræðimenn á ólíkum sviðum ásamt öðru starfsfólki, vinna saman og skemmta sér. Þar kemur 

líka unga fólkið sem er að útskrifast með BCS gráðu hverju sinni. 

Stjórnmálamenn á svæðinu taka Háskóla norðurslóða og Rannsóknaþing norðursins 

(Northern Research Forum, NRF) sem dæmi um vel heppnað samstarf á norðurslóðum í 

kjölfar Kalda stríðsins. 

Þingmenn hafa margir hverjir gefið út stuðningsyfirlýsingu við Háskóla norðurslóða 

og stjórnvöld einstakra ríkja hafa einnig stutt hann á ýmsan hátt. 
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2. Háskóli norðurslóða (University of the Arctic, UArctic) 

Merkið hérna að neðan er merki Háskóla norðurslóða. Það eru til margskonar formleg 

merki bæði í lit og í svarthvítu en algengast er að sjá hringinn og stafina bláa og laufblöðin á 

blóminu gul. Á heimasíðu skólans eru reglur varðandi merkið og hvenær og hvernig má nota 

það (UArctic graphics Logos). Merkið er mynd af Holtasóley (Dryas octopetala) (Holtasóley) 

og tákna krónublöðin aðildarlöndin 8 og frumbyggjasamfélögin eru doppurnar inni í blóminu. 

 

Mynd 1.  (UArctic graphics Logos). 
 

University of the Arctic (UArctic) eða Háskóli norðurslóða er í raun netkerfi háskóla á 

Norðurskautssvæðinu. 111 skólar, stofnanir og samtök hafa aðild að honum og hefur þeim 

farið fjölgandi ár frá ári. Af þeim eru 85 menntastofnanir frá arktísku löndunum átta sem eru 

kringum Norðurpólinn en þau eru; Bandaríkin, Danmörk með Grænlandi og Færeyjum, 

Finnland, Ísland, Kanada, Noregur, Rússland og Svíþjóð en einnig eru meðlimir stofnanir eins 

og The University of the Highlands and Islands sem er í norðanverðu Skotlandi. Margir 

Skotar telja sig eiga meira sameiginlegt með Norðurlöndunum heldur en Englandi. Enda 

koma margir forverar þeirra frá Norðurlöndunum og eru sumar skoskar mállýskur í ætt við 

Norðurlandamálin. Hinar 25 stofnanirnar eru aðallega samtök frumbyggja á 

Norðurheimskautssvæðinu, svo sem Inuita og Sama, og svo rannsóknarstofnanir og 

vísindaráð (List of Members). 
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2.1 Tvö kort af norðurslóðum  

Kortið hér að neðan sýnir Norðurpólinn og löndin í kring, litlu hringirnir á kortinu 

sýna hvar háskólarnir og stofnanirnar eru sem standa að Háskóla norðurslóða og ef horft er 

grannt þá sést að Ísland hefur þó nokkra hringi. Þetta kort er tekið af heimasíðu Háskóla 

norðurslóða og er undir „About UArctic“(About us). 

Mynd 2.                     (About us). 
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Kort af skrifstofum Háskóla norðurslóða: 

Mynd 3. 
1. UArctic International Secretariat: University of Lapland, Rovaniemi Finland  
2. UArctic President’s Office: GRID/Arenal, Arendal Norway  
3. North2north International Coordination Office: Finnmark University College, Alta  
Norway  
4. UArctic Field School Office: UNIS, Svalbard Norway  
5. Undergraduate Office: University of Saskatchewan, Saskatoon Saskatchewan Canada  
6. Northern Research Forum Secretariat: Steffanson Arctic Institute, Akureyri Iceland  
7. IPY Higher Education and Outreach Program Office: University of Alaska Fairbanks,  
Fairbanks,Alaska USA  
8. UArctic Press Editorial Office: University of Alberta, Edmonton Alberta Canada  
9. UArctic Thematic Networks Office: Thule Institute University of Oulu, Oulu Finland  
10. International Academic Office: Northlands College, LaRonge Saskatchewan Canada  
11. UArctic Russian Information Center: Sakha State University, Yakutks, Sakha, Russia 
(UArctic Report to the Rectors’ Forum, 4) 
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2.2 Norðurskautsráðið (Arctic Council) 

Norðurskautsráð (Arctic Council) var stofnað 1998 en byggðist á tveggja ára gömlum 

samningum svokölluðum „The Ottawa Declaration“ (About Arctic Council) frá 1996 en þá 

var þetta svæði og þetta ráð yfirlýst hátt sett alþjóðlegt stjórnunarráð sem átti að stuðla að 

samstarfi, samhæfingu og samverkun milli Norðurskautslandanna. Það voru ekki bara löndin 

átta (Bandaríkin, Kanada, Rússland, Danmörk ásamt Grænlandi og Færeyjum, Noregur, 

Svíþjóð, Finnland og Ísland) sem komu að þessu heldur líka frumbyggja þjóðirnar og samtök 

þeirra þ.e.a.s. Alþjóðasamtök Aleúta (Aleut International Association, AIA), Norðurskautsráð 

Atabaksa (Arctic Athabaskan Council, AAC), Alþjóðasamtök Gwich’inþjóðarinnar (Gwich’in 

Council International, GCI), Norðurskautslæg svæðissamtök Inúíta (Svæðissamtök Inúita á 

norðurslóðum, heitir báðum þessum íslensku nöfnum); (Inuit Circumpolar Council, ICC), 

Samaráðið (Saami Council) og Samtök þjóða í Rússlandi sem eiga uppruna sinn á 

norðurslóðum (Russian Arctic Indigenous Peoples of the North, RAIPON) (About Arctic 

Council, Kjartansdóttir, 6). Þessi samtök eru með fasta setu í ráðinu en önnur samtök 

innfæddra geta sótt um að taka þátt í því. Norðurskautsráðið lagði áherslu á sjálfbæra þróun 

og umhverfisverndun á norðurskautssvæðinu og skiptast löndin á um að vera í forystu fyrir 

ráðið. Ísland var með formennsku í Norðurskautsráðinu á árunum 2002-2004 (Arctic Council 

Chairmanship) og lét meðal annars gera skýrslu um mannlífsþróun á norðurslóðum (Arctic 

Human Development Report, AHDR) sem Stofnun Vilhjálms Stefánssonar (SVS) gaf út undir 

verkefnisstjórn Joan Nymand Larsen (AHDR). Hægt er að skoða skýrsluna ef farið er inn á 

heimasíðu; Stofnun Vilhjálms Stefánssonar; www.svs.is og þaðan á 

http://www.svs.is/AHDR/index.htm (AHDR) einnig er hægt að sjá skýrsluna hjá Sameinuðu 

þjóðunum undir Human development reports 

http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/other/name,3262,en.html (AHDR). 
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Það eru sex vinnuhópar, verkefni og/eða prógrömm innan the Arctic Council og eru 

þau eftirfarandi (á ensku): 

• Arctic Contaminants Action Program (ACAP) 

• Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) 

• Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)  

• Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR) 

• Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) 

• Sustainable Development Working Group (SDWG) 

(The Working Groups). 
 

Meginaðsetur eða skrifstofur tveggja af vinnuhópunum og verkefnunum eru staðsettar 

á Akureyri í Rannsóknarhúsinu Borgum við Norðurslóð sem er við hliðina á Sólborg þar sem 

aðalhúsnæði Háskólans á Akureyri er. Þessar tvær skrifstofur eru CAFF og PAME og eru þær 

upp á 5. hæð á Borgum við hlið Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar.1

Til að skilja betur hvernig stofnanirnar og Norðurheimsskautsráðið virka þá sýnir 

myndin hér að neðan, sem er tekin af Arctic Contaminants Action Program, ACAP 

heimasíðunni (Organization), vel hvernig uppbyggingin er. Það er einmitt hluti af þessari 

uppbyggingu sem gerir það að verkum að Ísland og landsbyggðarbærinn Akureyri geta haft 

umsjón með tveimur af sex vinnuhópunum. 

 
1 Ritgerðarhöfundur er nemandi við Háskólann á Akureyri. 
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Mynd 4. (Organization). 

 

2.3 Upphaf og markmið Háskóla norðurslóða 

Markmið Háskóla norðurslóða er að efla samstarf milli háskóla á norðurslóðum og 

einnig rannsóknarstofnana og hagsmunasamtaka sem tengjast svæðinu náið. Meðlimir deila 

með sér aðstöðu og reynslu til að kenna og starfrækja háskólamenntun og prógrömm sem 

henta nemendum á Norðurslóðum. Aðalmarkmiðið er að efla norðurslóðir og gera þær 

sjálfbærar og sjálfstæðari hvað varðar menntun og aðra uppbyggingu. Háskóli norðurslóða 

ýtir undir þverfaglegt nám með góð tengsl við þjóðir frumbyggja sem búa á norðurslóðum 

(Mission Statement). 
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Nokkur ártöl sem skipta máli í þróun skólans: 

1997:  Concept of a circumpolar university presented to the 

Senior Arctic Officials  

1998: Feasibility Study Final Report presented to the 

Ministers of the Arctic Council 

1999: International Secretariat founded in Rovaniemi 

1999: Preliminary Plan for Bachelor of Circumpolar Studies (Draft) 

2000: An Intergrated Plan 

2001: Official Launch of the University of the Arctic 

2002: UArctic granted “Observer” status in the Arctic Council 

2004: UArctic is fully operational  

(UArctic Power Point Presentation, Comprehensive 8, Jón Haukur Ingimundarson 1). 

 

Í mars 1997 var kynning fyrir „Senior Arctic Officials“ (SAOs) Norðurskautsráðsins á 

hugmyndinni um Háskóla norðurslóða og var henni svo vel tekið að Prófessor Bill Heal var 

beðinn um að setja saman starfshóp til að leggja drög að skipulagi um stofnun skólans. Það 

tók hópinn rúmlega hálft ár að koma með tillögu og upp úr því bað Norðurskautsráðið um 

hagkvæmniskýrslu fyrir háskólann en hún átti að vera gerð í samráði við Circumpolar 

Universities Association (CUA) og fastalöndin átta í Norðurskautsráðinu. Næstu árin fram til 

júní 2001 þegar Háskóli norðurslóða var formlega settur voru tekin mörg skref sem voru 

mikilvæg í þá átt að háskólinn yrði að veruleika (About Arctic Council). 

 

University of the Arctic Strategic Plan 2005-2010 er stór og veglegur bæklingur, sem 

Háskóli norðurslóða stendur að baki, og er hann einnig ætlaður til að kynna skólann, sýna 
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hvað hann hefur verið að gera og hvað hann ætlar sér í framtíðinni. Þar má m.a. finna 

eftirfarandi efnisgrein: 

The offical launch of UArctic occurred in Rovaniemi, Finland, on 

June 12, 2001, in conjunction with the celebration of the 10th 

anniversary of the Rovaniemi process. In the years following the 

launch, membership has increased steadily and the administrative 

structures to support governance and programs have been 

consolidated. (Strategic Plan 2005-2010, 49). 

 

Í doktorsritgerð E.C.H. Keskitalo frá Háskólanum í Lappland 2002 er lýst upphafi 

Háskóla norðurslóða og meðal annars kemur fram að í Kanada hefur verið kennd 

Norðurslóðafræði síðan í byrjun 1960 og að svipuð menntun hefur þróast innan háskóla fleiri 

landa. Umrædd menntun er ekki eins og BCS sem Háskóli norðurslóða þróaði en er þó viss 

undanfari, góður gunnur fyrir marga sem hafa svo seinna farið í að þróa BCS, þá sem tóku að 

sér að skipuleggja og þróa grunnnám Háskóla norðurslóða í Norðurslóðafræðum (Keskitalo, 

160). 

Neðangreind tilvitnun lýsir því hvernig Íslendingar báru sig að þegar þeir 

voru að ræða og ganga frá samstarfi um að stofna til Háskóla norðurslóða. 

„Similarly, the Icelandic participant had consulted with, amongst 

other bodies, the Icelandic Joint Committee of Arctic Affairs (a body 

of universities and organisations concerned with Icelandic Arctic 

research, working in cooperation with Icelandic Polar Commission) 

and informally reported to the Ministry of Foreign Affairs and the new 

Icelandic SAO of the Arctic Council.“ (Keskitalo, 171). 
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Næsta tilvísun er frá yfirlýsingu Norðurskautsráðsins um stofnun Háskóla norðurslóða 

úr doktorsritgerð Keskitalo: 

„We Welcome, and are pleased to announce, the establishment of a 

University of the Arctic, a university without walls, as proposed by a 

working group of the Circumpolar Universities Association. ... We 

encourage the working group to continue its efforts and to consult 

with northern educational and indigenous authorities and colleges. We 

look forward to further reports on this issue and to seeking ways to 

promote the success of this initiative (The Iqaliuit Declaration. The 

First Ministerial Meeting and the Arctic Council. Iqaluit, Canada, 

September 17-18, 1998, emphasis in original). (Keskitalo, 186). 

 

Háskólinn á Akureyri (HA) kemur inn í þetta samstarf strax í upphafi. Frá Finnlandi 

var haft samband við Þorsteinn Gunnarsson, rektor, varðandi stofnun Háskóla norðurslóða og 

þá hugmynd að norðlægir háskólar sem búa við svipaðar aðstæður að ýmsu leyti ættu að 

mynda samtök til að styrkja böndin á norðurslóðum. Þorsteinn ákvað strax að HA yrði einn af 

stofnaðilum (Þorsteinn Gunnarsson) Háskóla norðurslóða og meðal þeirra þátta sem HA hefur 

verið duglegur við að þróa frá upphafi er uppbygging og innihald BCS námsins. Jón Haukur 

Ingimundarson þjónaði fyrir hönd HA og Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar (SVS) ásamt 

Aron E. Senkpiel sem fyrstu stjórnendur yfir Bachelor of Circumpolar Studies Program 

Development Team (BCS PDT) (frá 1999-2002) og þeir höfðu einnig með höndum leiðandi 

hlutverk sem fulltrúar þessara stofnana í háskólaráði Háskóla norðurslóða (Jón Haukur 

Ingimundarson 1). Þorleifur Stefán Björnson þáverandi alþjóðafulltrúi HA var sá aðili sem tók 

að sér að þróa starfsemi north2north (N2N) innan veggja Háskólans á Akureyri í tengslum við 

aðra háskóla. Á seinni árum hefur Háskólinn á Akureyri verið virkur aðili við að þróa 
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prógrömm innan þess sem kallað er Þematengt tengslanet (Thematic Networks) (sjá kafla 3.4) 

og sérstaklega innann Northern Governance (Thematic Network on Northern Governance) og 

Global Change in the Arctic (The Global Change course catalogue). Það hefur leitt af sér 

meistaranám sem fer af stað næsta vetur sem fjarnám sem Joan Nymand Larsen (við SVS og 

HA) tekur þátt í að skipuleggja og þróa námsefni fyrir (Þorsteinn Gunnarsson, Jón Haukur 

Ingimundarson 1). Það nám sem HA hefur lagt mest í að kenna er hins vegar meistaranámi í 

Heimskautarétti (Polar Law). Mun það hefjast haustið 2008 við Háskólann á Akureyri í 

samstarfi við Háskólann í Lapplandi, Háskólann á Grænlandi, Fróðskapasetrið í Færeyjum og 

fleiri aðila (Polarlaw). Einnig hefur Háskólinn á Akureyri búið til einstök námskeið innan 

mastersprógrammanna með aðstoð prófessoranna sem eru sérfræðingar á þeim sviðum sem 

við á. Enn sem komið er eru þetta einu meistaraprógrömmin sem eru að fara af stað innan 

samstarfs Háskóla norðurslóða (Jón Haukur Ingimundarson 1). Önnur meistaraprógrömm sem 

eru vel á veg komin eru Northern resources í Lapplandi og Political science í Bodø en þau 

eru samt ekki hafin (Jón Haukur Ingimundarson 1). Óháð stofnun Háskóla norðurslóða eru til 

doktorsprógrömm í norðurslóðafræði í fjölmörgum vísindagreinum við nokkra háskóla, til 

dæmis University of Alberta Edmonton, Kanada, University of Cambridge, Stóra Bretlandi, 

University of Aberdeen, Skotlandi og í Háskólanum í Lapplandi. Þróun samhæfðs 

doktorsnáms í Háskóla norðurslóða er í bígerð (Jón Haukur Ingimundarson 1). 

 

2.4 Slagorð og kynningarefni Háskóla norðurslóða 

Þegar kynningarefni Háskóla norðurslóða er skoðað hvort heldur er bæklingar eða 

glærur, sést að það er áhrifamikið og grípandi og að hugsunin á bak við slagorðin á einkar vel 

við hugmyndafræði skólans. Aðalslagorð Háskóla norðurslóða er „Shared Voices eða 

„sameinaðar raddir“ og gefur skólinn út netblað með þessu heiti “(UArctic Power Point 

Presentation, Comprehensive, 4). 
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Þessi setning lýsir því hvernig Háskóli norðurslóða sér sig í akademísku samfélagi á 

heimsvísu: 

In the North, for the North, by the North. (Strategic Plan 2005-2010, 17). 

„Í norðrinu, fyrir norðrið, úr norðrinu.“ 

 

Önnur lengri lýsing sem notuð er til að skilgreina háskólann er: 

With Shared Voices of the North, UArctic is dedicated to 

• gathering and sharing information, and 

• fostering approaches to education and research that are 

multidisciplinary 

multicultural 

multifaceted (UArctic Power Point Presentation, Comprehensive, 4). 

(Með sameinuðum  röddum norðursins helgar Háskóli Norðurslóða sig því að 

• safna og deila upplýsingum, og  

• stuðla að tilurð og þróun menntunar- og rannsókna sem eru  

fjölfaglegar 

fjölmenningarlegar 

fjölhliða) 

 

Gildi Háskóla norðurslóða eru eftirfarandi: 

Regional identity… (svæðisbundin sjálfsmynd) 

UArctic shall promote a northern voice in the globalizing world that reflects a shared 

regional identity across all eight Arctic states and among all Arctic cultures and peoples. 

(Strategic Plan 2005-2010, 13). 
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(Háskóli Norðurslóða skal stuðla að því að rödd norðurslóða heyrist í heimi 

hnattvæðingar og að hún endurspegli sameiginlega svæðisbundna sjálfsmynd allra átta 

Norðurskautsríkjanna og allra menningasvæða og hópa á Norðurskautsvæðinu.) 

Interdisciplinarity… (þverfagleg nálgun) 

UArctic shall promote an understanding between different learning systems, bringing 

together perspectives from both social and natural sciences, and from traditional knowledge 

to foster an approach based on issues and needs rather than disciplines. (Strategic Plan 

2005-2010, 13). 

(Háskóli norðurslóða skal hvetja til skilnings milli mismunandi menntunarkerfa, 

fræðigreina og sameina þannig sjónarmið félags- og náttúruvísinda, og einnig hefðbundna og 

staðbundna þekkingu, til að stuðla að nálgun sem grundvölluð er á málefnum og þörfum 

frekar en fræðigreinum.) 

Diversity… (fjölbreytni) 

UArctic shall promote cultural diversity, language plurality, and gender equality, 

while highlighting the partnership between the region’s indigenous peoples and other 

northerners. (Strategic Plan 2005-2010, 13). 

(Háskóli norðurslóða skal efla menningarlega fjölbreytni, hlúa að öllum tungumálum á 

svæðinu og vinna að jafnrétti kynjanna um leið og áhersla er lögð á samvinnu milli 

frumbyggja svæðisins og annarra íbúa norðursins.) 

 

Háskóli norðurslóða sækist eftir að uppfylla þessi ákvæði til að gera norðrið að betri 

stað fyrir íbúa og áhrifameira svæði, þar sem valdið hefur í gegnum aldirnar verið í suðrinu. 

The University of the Arctic seeks to (Háskóli norðurslóða sækist eftir): 

Empower the North (vald til norðurslóða) 
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Empower the residents of the Circumpolar North by building human capital through 

higher education. (Strategic Plan 2005-2010, 21). 

(Háskóli norðurslóða miðar að því að færa norðurslóðum meira vald, og hjálpa íbúum 

norðurslóða að efla mannauð með aukinni menntun.) 

Improve Access to Education  (bæta aðgengi að menntun) 

Reduce barriers to higher education in the North in order to provide increased 

opportunities for northerners. (Strategic Plan 2005-2010, 21). 

(Takmarka hindranir að æðri menntun á norðurslóðum og fjölga þannig tækifærum 

fyrir íbúa svæðisins.) 

Serve Our Community  (þjóna samfélaginu) 

Develop initiatives in partnership with our community, and particularly with 

indigenous peoples, that are responsive to their needs and support their aspirations. 

(Strategic Plan 2005-2010, 21). 

(Hvetja til frumkvæðis í samstarfi við samfélagið, sérstaklega við frumbyggja, og taka 

mið að þörfum þeirra og styðja við væntingar þeirra.) 

Create Shared Knowledge (skapa sameiginlega þekkingu) 

Create shared knowledge and provide quality discussion on contemporary issues 

related to the Circumpolar North. (Strategic Plan 2005-2010, 21). 

(Skapa sameiginlega þekkingu og stuðla að gildisríkri og þýðingarmikilli umræðu um 

málefni líðandi stundar sem tengjast Norðurskautssvæðinu.) 

Build Regional Identity (ýta undir svæðisbundna sjálfsmynd) 

Build a shared regional identity while valuing inclusiveness and respect for diversity 

across the region. (Strategic Plan 2005-2010, 21). 

(Ýta undir svæðisbundna sjálfsmynd þar sem hagsmunir heildarinnar eru hafðir að 

leiðarljósi en virðing er jafnframt borin fyrir margbreytileikanum á svæðinu.) 
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Strengthen the Voice of the Arctic (efla raddir norðurskautssvæðisins) 

Strengthen the Circumpolar North’s role in the world by increasing knowledge about 

Arctic issues. (Strategic Plan 2005-2010, 21). 

(Efla hlutverk norðurslóðanna í heiminum með því að miðla þekkingu um málefni 

norðurskautssvæðisins.) 

 

Northerners are empowered with the tools to shape their own future. (Strategic Plan 

2005-2010, 17). 

(Íbúar norðurslóða búa yfir verkfærunum til að móta eigin framtíð.) 

 

2.5 Ráð og nefndir innan Háskóla norðurslóða 

Skipulag og stjórnun 

Stjórnskipan Háskóla norðurslóða skiptist í nokkur ráð og skrifstofur en þær eru: 

Fulltrúaráð Háskóla norðurslóða (The Council of the University of the Arctic og Toyon),

yfirstjórn (The Board of Governors) og framkvæmdavaldið (Administration). 

 

Fulltrúaráð Háskóla norðurslóða (Council of the University of the Arctic) 

Ársfundur fulltrúaráðs Háskóla norðurslóða (Council of the University of the Arctic)

hefur verið haldinn árlega síðan 2001. Reyndar voru ársfundirnir tvisvar á ári fram til ársins 

2005 þegar því var breytt og eru núna einu sinni á ári, fyrst í Bodø, Noregi 2006 svo í 

Arkhangelsk, Rússlandi 2007 og núna 2.-5. júní í Edmonton, Kanada 2008 (UArctic Council 

meeting in Edmonton). 

Þetta er nokkurskonar ráðstefna og þá koma saman fræðimenn og þeir sem eru 

fulltrúar fyrir hverja stofnun sem er aðili að Háskóla norðurslóða. Vorið 2007 voru 111 

aðildarmeðlimir (stofnanir, ráð og samtök). Á ráðstefnurnar koma þeir sem geta en það eru 
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alltaf einhverjir sem ekki komast. 2 Fulltrúaráðið (The Council) er samansett af formlegum 

fulltrúum allra sem eiga aðild að Háskóla norðurslóða (Draft Minutes). 

Það eru bæði málsstofur og stórir fundir þar sem fara fram umræður og greidd eru 

atkvæði um ýmis mál er snerta starfið og svo eru skemmtanir og skoðunarferðir. Þetta ársþing 

hefur hingað til alltaf verið haldið í fremur litlum bæjum miðað við borgirnar og bæina sem 

eru í löndunum átta sem liggja að Norðurskautinu (Jón 1, Draft Minutes). 

 

Myndin hér fyrir neðan er tekin á seinasta Ársfundi fulltrúaráðs Háskóla norðurslóða í 

Arkhangelsk Júní 2007 og eru þetta flestir sem tóku þátt í honum. 

(Governance). 
Mynd 5. 

 

Hefðbundin dagskrá Ársfundar fulltrúaráðs Háskóla norðurslóða er búin að vera með 

sama sniði síðan þeir byrjuðu árið 2001 með svo kölluðum „sessions“ eða fundum sem taka 

fyrir viss efni hverju sinni og allskonar aðalfundarstörf, svo sem að kjósa í nefndir og leggja 

fram tillögur, útskrifa nýnema úr BCS (byrjaði fyrst 2006 í Bodø) samþykkja fundargerð 

síðasta fundar, o.fl. Svo eru ræddar tillögur með kynningum um hvað er um að vera, hvernig 

gengur með Thematic Networks og fleira í þeim dúr og kosið eftir þörfum. Einnig kynntar inn 

nýjar stofnanir og háskólar sem vilja gerast aðilar að Háskóla norðurslóða og vanalega eru 

 
2 Reynsla höfundar af Ársfundi háskólaráðs Háskóla norðurslóða. 
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þeir samþykktir inn í hann. Einnig er kynnt fyrir fundarmönnum hvar næstu fundir eiga að 

vera næstu árin, sá sem á að vera á næsta ári, þar næsta ár, og svo kosið um hvar fundur þriðja 

ársins á að vera. (Draft Minutes). 

Ábyrgð fulltrúaráðsins er eftirfarandi: 

• Initiating and overseeing program development and delivery 

• Prioritizing academic programs within the approved program 

structure 

• Representing UArctic's members in its overall governance. 

• Changing the Governance Structure, which is the "constitution" of 

UArctic. 

• Forming standing committees on different issues. 

• Electing the Chair of the Council. 

• Electing the Board of Governors, where the Chair is an ex officio 

member. (Governance). 

Toyon er yfirráð fulltrúaráðsins þar sem þeir sem eru einstaklingar í stjórnsýslustöðum 

koma saman, og formenn nefnda og áætlana halda fundi og leggja drög að ólíkum stefnum og 

útfæra þær (Jón Haukur Ingimundarson 1). 

 

Yfirstjórn (The Board of Governors) 

Þessi yfirstjórn er í vissu tilliti æðsti vettvangur Háskóla norðurslóða og eru 11 

einstaklingar sem hafa komist til æðstu metorða á ýmsum sviðum í henni. Þeir eru kosnir á 

Ársfundi Háskóla norðurslóða og vinna hluti í þágu skólans.  
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Aðal málefni hennar eru: 

• Strategic planning and setting institutional priorities. 

• Organizational development and institutional accountability. 

• Fundraising, finances, and budgeting (including personnel) 

• Public and external relations. 

• Electing the President of the University of the Arctic for a three 

year (renewable) term. (Governance). 

Yfirstjórnin vinnur með fulltrúaráðinu og fólki í framkvæmdastöðum að ýmsum 

mikilvægum málefnum fyrir Háskóla norðurslóða, skipar nefndir fyrir ýmis verkefni og 

beraðalábyrgð á tilteknum verkefnum, einkum þeim er úta að fjáröflun og stefnumálum. 

(Governance, Jón Haukur Ingimundarson 1). 

 

Framkvæmdavald (Administration)  

Framkvæmdavaldið er annars vegar hjá rektor Háskóla norðurslóða (President of the 

University of the Arctic) en núverandi rektor heitir Lars Kullerud og hefur hann aðsetur í 

Arendal í Noregi. Hefur hann verið rektor frá stofnun skólans árið 2001og eins og nafnið 

gefur til kynna er hann yfir stofnuninni og ber ábyrgð á framkvæmdahliðinni og því hvernig 

hlutirnir þróast innan háskólans. Rektorinn, í krafti embættisins tekur þátt í fundum „the 

Council, Toyon og the Board“ og vinnur náið með þessum ráðum og í öðru sem Háskóli 

norðurslóða vinnur að. (Offices). 

Hinsvegar er það „The International Secretariat (alþjóðaskrifstofan)“ en hún er 

staðsett í Háskólanum í Lappalandi í Rovaniemi, Finnlandi og er yfirmaður hennar Outi 

Snellman. Alþjóðaskrifstofan sér aðallega um að samræma innri og ytri upplýsingar og setja 

saman blaðið „Shared Voices“ sem er blað sem Háskóli norðurslóða gefur út mánaðarlega svo 

fólk geti fylgst með hvað er um að vera í háskólanum og á norðurslóðasvæðinu. Einnig sér 
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skrifstofan um að setja fréttir á vefsíðuna www.uarctic.org og sjá um að vefsíðan sé rétt 

varðandi upplýsingar og önnur gögn fyrir meðlimi Háskóla norðurslóðanna. Einnig 

skipuleggur alþjóðaskrifstofan alla stærstu fundi á vegum skólans. (Offices). 

 

2.6 Aðildastofnanir Háskóla norðurslóða 

Aðildarstofnanir Háskóla norðurslóða eru margar, bæði stórar og smáar. Þær eru nú, 

eins og áður segir, 111 talsins og eru dreifðar um Norðurskautssvæðið (The Circumpolar 

North). Þessir skólar, stofnanir og samtök eru misvirk í störfum sínum með og fyrir Háskóla 

norðurslóða. Hér á næstu blaðsíðum er listi yfir alla sem teljast meðlimir og munu örugglega 

fleiri bætast við á næsta ársfundi sem verður haldinn í Háskólanum í Alberta í Edmonton, 

Kanada, í júní (2008) (List of Members). 

Eftirfarandi listi er í þeirri röð sem heimasíða Háskóla norðurslóða hefur og nánari 

upplýsingar er að finna á slóðinni: 

http://www.uarctic.org/orgs2full.aspx?group=GOvCouncil&title=Council&m=79 en þar eru 

allar nánari upplýsingar um háskólana, stofnanirnar og aðildarsamtökin. Þar eru líka nöfn á 

fólki sem hægt er að hafa samband við ef spurningar vakna varðandi stofnanirnar/háskólana 

og tengsl þeirra við Háskóla norðurslóða. (List of Members). 

1. Abisko Scientific Research Station

2. Arctic Athabaskan Council

3. Arctic Research Consortium of the United States (ARCUS)

4. Arctic State Institute of Culture and Art

5. Arkhangelsk State Technical University

6. Árran Lulesami Center

7. Athabasca University

8. Aurora College

9. Barents Institute

10. Bifröst University
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11. Bodø University College

12. Buryat State University

13. Canadian Polar Commission

14. Center for Northern Studies at Sterling College

15. Centre for Indigenous Peoples' Nutrition and Environment, McGill University

16. Centre for Support of Indigenous Peoples of the North / Russian Indigenous Training Centre

17. Churchill Northern Studies Centre

18. Consortium for Alaska Native Higher Education, Inc.

19. Dartmouth College

20. Diaconia University of Applied Science, DIAK North

21. Finnmark University College

22. GÁLDU Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoples

23. Grande Prairie Regional College

24. GRID-Arendal

25. Gwich'in Council International

26. Harstad University College

27. Høgskolen I Nesna/Nesna University College

28. Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

29. Iceland University of Education

30. Ilisagvik College

31. Ilisimatusarfik/University of Greenland

32. Institute for the Problems of the Indigenous Small Peoples of the North

33. Institute of Humanitarian Research of the Sakha Republic Academy of Sciences

34. Institute of Language, Literature and History of Komi Science Center of the Ural Division 

of Russian Academy of Sciences

35. Institute of the North

36. International Centre for Reindeer Husbandry (ICR)

37. International Institute for Sustainable Development (IISD)

38. Kamchatka State University of Education (KSUE)

39. Kemi-Tornio University of Applied Sciences

40. Kola Science Centre RAS

41. L.V. Laptsui Performing Arts and Culture college

42. Lakehead University

43. Luleå University of Technology
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44. Memorial University of Newfoundland

45. Mid Sweden University

46. Murmansk Humanities Institute

47. Murmansk State Pedagogical University

48. Murmansk State Technical University

49. Narvik University College (NUC) / Høgskolen i Narvik

50. Nordland Research Institute

51. Northern Feminist University

52. Northern International University

53. Northern State Medical University

54. Northlands College

55. Denise D'Amour

56. Northwest Community College

57. Nunavut Arctic College

58. Nunavut Sivuniksavut (NS)

59. Oulu University of Applied Sciences

60. Polar Libraries Colloquy

61. Pomor State University

62. Professional Specialized School No.26

63. RAIPON

64. Roskilde University

65. Rovaniemi University of Applied Sciences

66. Royal Military College of Canada

67. Saami Education Institute

68. Saint Mary's University

69. Sakha Republican Teachers' Professional Skills Advancement Institute

70. Sakha State University of Russia

71. Salekhard Pedagogical College of the Peoples of the Far North named after Hero of the

72. Sámi Educational Centre

73. Sámi University College

74. Scandinavian Seminar Group

75. Sjøsamisk Studieforbund (SSF) / Norwegian Coast Sami Study Association (NCSSA)

76. State Polar Academy

77. Stefansson Arctic Institute
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78. Stockholm University

79. Surgut State University

80. Syktyvkar Forest Institute

81. Syktyvkar State University

82. Technical Institute Yakutsk State University

83. The University of Winnipeg

84. Thule Institute

85. Tromsø University College

86. UHI Millennium Institute

87. Ukhta State Technical University

88. Umeå University

89. Université Laval

90. University Center of the West Fjords

91. University Centre on Svalbard

92. University College of the North

93. University of Akureyri

94. University of Alaska Fairbanks

95. University of Alberta

96. University of Faroe Islands

97. University of Helsinki

98. University of Lapland

99. University of Manitoba

100. University of Northern British Columbia

101. University of Oulu

102. University of Regina

103. University of Saskatchewan

104. University of Tromsø

105. University of Turku

106. Wilp Wilxo'oskwhl Nisga'a

107. Yakutsk Agricultural Academy

108. Yakutsk Institute in Moscow

109. Yamal Polar Agroeconomic college 

110. Yugra State University

111. Yukon College (List of Members). 
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2.7 Upplýsingar um Háskóla norðurslóða í alfræðiorðabókum á netinu 

Það eru einkum tvær alfræðiorðabækur á netinu sem framhaldsskóla- og háskólanemar 

nota mikið (það eru örugglega mun fleiri til eins og til dæmis Encarta Encyclopedia sem er 

hluti af MSN kerfinu og Microsoft gefur út en þar þarf maður að kaupa sér aðgang). Önnur er 

Britannica Online Encyclopedia þar sem Ísland hefur landsaðgang og hin er Wikipedia the 

free encyclopedia, þar sem aðgangur er öllum frjáls. Þessar tvær eru mest notaðar, en 

Britannica Online er byggð á grunni alfræðiorðabókanna sem voru til á bókasöfnum en eru 

núna komnar í tölvutækt form. 

 

Britannica Online Encyclopedia hefur fáar upplýsingar um Háskóla norðurslóða 

aðeins eina klausu úr „Education Year in Review 2001“ á blaðsíðu 2 um æðri menntun. Þar er 

skrifað að þjóðirnar átta í kringum Norðurheimskautsbauginn stofnuðu Háskóla norðurslóða 

og að ætlun þessarar stofnunar væri að bjóða upp á nám í Norðurslóðafræði á hinum ýmsu 

sviðum og ætti þetta nám að hjálpa til við að viðhalda og jafnvel hækka gæði lífs á 

Norðurskautssvæðinu. Allavega ætti þetta að vera mótvægi við skaðlegan átroðning sem 

hnattvæðingin hefur skapað. Hérna fyrir neðan er bein tilvitnun frá síðunni á ensku: 

(Education). 

Eight nations that bordered the Arctic Circle launched a 

University of the Arctic that was designed to offer circumpolar 

studies and prepare students to help maintain the quality of life in the 

polar region against destructive intrusions by global-development 

forces. The cooperating nations included Canada, Denmark (with its 

territories of Greenland and the Faroe Islands), Finland, Iceland, 

Norway, Russia, Sweden, and the U.S. Courses were offered via the 

Internet and on existing campuses of the eight nations. Students were 
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required to spend at least one semester of study in a circumpolar 

neighbour institution before graduating. (Education). 

Þessi litla klausa í Britannicu birtist árið 2001. Ekkert hefur verið uppfært þar um 

Háskóla norðurslóða og engin grein hefur verið gerð innan alfræðiorðabókarinnar um hann 

síðan 2001. 

 

Wikipedia sem af mörgum er ekki talin nógu góð upplýsingauppspretta hefur mun 

nákvæmari skilgreiningu og umfjöllun um hvað Háskóli norðurslóða er. Wikipedia var búin til 

2001 og getur hver sem er sem hefur aðgang að Interneti annað hvort bætt við hana eða gert 

athugasemdir um efnið sem er í henni. Það eru um 75 þúsund manns sem ritstýra henni, allt 

frá fræðimönnum til hins venjulega lesanda, og það gerir vefinn ekki nógu góðan til að sækja 

áræðanlegar heimildir. Wikipedia er samt góð til að gera grunnleit því oft er vitnað í aðrar 

síður, bækur, tímarit eða aðra miðla og fólk getur séð hvaðan upplýsingarnar eru komnar og 

leitað þeirra þar (Wikipedia:About). 

Wikipediasíðan um Háskóla norðurslóða er góð þó hún segi ekki mikið um hvern 

efnisþátt. Þetta eru í raun litlir útdrættir um hvernig Háskóli norðurslóða vinnur og fyrir þann 

sem er að fikra sig af stað í þessum efnum á heimasíðu Háskóla norðurslóða og hefur ekki 

lykilorðið til að logga sig inn á síðuna þá er Wikipediasíðan gullsígildi. Síðunni er skipt upp í 

stofnun, stjórn, prógrömm, aðildarlönd og að endingu ytri tengingar (University of the 

Arctic). 
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3. Námsleiðir, prógrömm og rannsóknarleiðir 

Háskóli norðurslóða býður upp á grunnnám og framhaldsnám á hinum ýmsu sviðum 

og rekur skiptivettvang fyrir nemendur. Hér á blaðsíðunum á eftir eru stuttar lýsingar á megin 

námsleiðum sem Háskóli norðurslóða býður upp á. 

 

3.1 Bakkalár í Norðurslóðafræði (Bachelor of Circumpolar Studies, BCS). 

Norðurslóðafræði er eitt af fyrstu prógrömmum sem farið var af stað með að kenna 

innan Háskóla norðurslóða og er þetta 90 ECTS3 (ECTS) eininga nám (Evrópski staðalinn) en 

45 einingar í íslenska kerfinu. Teknir eru sex fimm eininga áfangar sem kjarni og þrír fimm 

eininga áfangar í séstökum áhersluáföngum með sérhæfingu á vissum sviðum. Á móti þessu 

taka nemendur 45 einingar frá sinni heimastofnun og úr þessu fær nemandinn svo bakkalár í 

Norðurslóðafræði (þ.e. í Noregi, í Kanada er hvert námskeið 6 ECTS og 3 íslenskar einingar 

þar) (Circumpolar Studies). 

Áfangarnir eru aðeins mismunandi eftir löndum en það eru tvö lönd sem útskrifa fólk 

með BCS en það eru Noregur og Kanada. Í Noregi eru 6 og 3 tíu ECTS eininga áfangar en í 

Kanada eru 7 kjarna áfangar vegna þess að þeir hafa tvo Land and Environment of the 

Circumpolar World sem heita BCS 121 og BCS 122. Í Noregi hafa þeir sett þessa tvo áfanga 

saman og myndað einn áfanga BCS 110 Land and Environment of the Circumpolar World 

(Programs taught in English). Áfangarnir í Noregi heita:  

BCS 100 An Introduction to the Circumpolar World 

BCS 110 Land and Environment of the Circumpolar World 

BCS 121 Peoples and Cultures of the Circumpolar World I 

BCS 122 Peoples and Cultures of the Circumpolar World II 

BCS 131 Contemporary Issues of the Circumpolar World I 

BCS 132 Contemporary Issues of the Circumpolar World II 

3 ECTS stendur fyrir the European Credit Transfer and Accumulation System og er til að auðvelda nemendum að 
fá metið nám sitt við aðra skóla t.d. þegar nemandinn fer í skiptinám. 
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Sérhæfingaráfangarnir sem eru í Høgskolen i Bodø, Noregi eru: 

SA 210S Scandinavian Politics 

SA 212S Northern Scandinavian Societies 

SA 218S History, Politics and Northern Resources (Programs taught in English). 

Allir þessir áfangar eru tíu ECTS eininga áfangar og er hægt að taka þá alla á netinu 

eins og kjarnaáfangana en það er ráðlagt að taka sérhæfðu áfangana þrjá í skólanum sem 

skiptinemi. 

Kanadíska kerfið í BCS er nær kerfinu sem hannað var í upphafi Háskóla norðurslóða 

og gefur myndin á næstu síðu hugmynd um hvernig BCS námið átti að vera í bandaríska og 

kanadíska skólakerfinu (bls. 28) (Circumpolar Studies). 

Nemandi í Norðurslóðafræði getur verið hvar sem er í heiminum og tekið þessa 

áfanga, það eina sem hann þarf er Internetsamband, tölva og sæmilegur skilningur á ensku, 

því allir áfangarnir eru kenndir á ensku. Margir hafa nýtt sér þetta, sérstaklega rússneskir 

nemendur því alþjóðlegt skírteini þykir þar betra en gráða sem nemandinn fær í heimastofnun 

(að sögn nemenda þaðan). Eins og áfangaheitin benda til þá lærir nemandinn um fólkið, 

landið, söguna og nútímann hvernig þetta allt fléttast saman, nemandinn lærir um sitt svæði 

og hvernig það getur haft áhrif á aðra heimshluta. 

Taflan hérna að neðan lýsir nemendur sem ljúka BCS námskeiði: 

 
Mynd 6. (UArctic Power Point Presentation, Concise, 12). 
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Mynd 7. (Jón Haukur Ingimundarson 2, 4). 
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3.2 Skiptinemaáætlunin north2north 

Skiptinemaáætlunin north2north gerir nemendum sem eru meðlimir í Háskóla 

norðursins auðveldara fyrir að fara í skóla hvort sem er innan eigins lands eða fara milli landa. 

north2north gerir nemendum m.a. auðveldara fyrir að fara og taka séráfangana í skólunum þar 

sem þeir eru kenndir í stað þess að taka þá á netinu. Styrkir fyrir ferðakostnaði og uppihaldi 

eru einkum ætlaðir rússneskum nemendum sem flestir hverjir hefðu annars ekki efni á að fara 

í skiptinám. Háskólar sem taka á móti N2N skiptinemum krefjast þess ekki að þeir greiði 

þeim skólagjöld. Þannig kynnast nemendur öðrum Norðurskautslöndum (north2north). 

Skiptineminn getur verið allt frá 3 mánuðum upp í ár (12 mánuði) og fer það eftir 

náminu sem hann fer í. Oft fara nemendurnir í skiptinám vegna þess að áfangarnir og námið 

sem þeir stefna á er ekki í boði í þeirra heimaháskóla og er þetta þá eina leiðin fyrir þá að 

nálgast þetta efnið. En nemendurnir fara líka til að kynnast nýju fólki, landi og siðum 

(north2north). Aðalskrifstofa North2north er í Høgskolen i Finnmark, Alta í Noregi. (Offices). 

 

Mynd 8. (UArctic Power Point Presentation, Concise, 18). 

 

Háskólinn á Akureyri hefur tekið á móti nokkrum rússneskum skiptinemum og hefur 

sent út nokkra nemendur meðal annars til Kanada og Noregs og sér alþjóðaskrifstofa HA um 

þessa áætlun (Jón 1). Vonandi dafnar þetta samstarf og vex með árunum. Það hafa þrír 

nemendur við HA farið út á vegum North2north og fóru þeir allir sama skólaárið þ.e. haustið 

2006. Nemendurnir voru Embla Eir Oddsdóttir í samfélags-og hagþróunarfræði en hún fór til 
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University of Northern British Columbia (UNBC) í Prince George, British Columbia, Kanada, 

Brynjar Ásgeirsson í samfélags-og hagþróunarfræði, hann fór í University of Manitoba í 

Winnipeg, Kanada og Anna Aðalsteinsdóttir (höfundur þessarar ritgerðar) í nútímafræði og 

þjóðfélagsfræði til Høgskolen i Bodø í Norland, Noregi (Jón Haukur Ingimundarson 1). 

 

3.3 Rannsóknaþing norðursins (Northern Research Forum, NRF) 

Rannsóknaþing norðursins (Northern Research Forum, NRF) er vettvangur fyrir eldra 

rannsóknarfólk og þá sem eru nýir í greininni þannig að þeir yngri verði fljótari að komast inn 

í þá fræðigrein sem þeir eru að rannsaka. Þetta er líka fyrir stjórnmálamenn og forsjármenn í 

viðskiptum. NRF fjallar um hvernig vísindin og tæknin getur gagnast íbúum norðurslóða. 

Þing er haldið á tveggja ára fresti innan aðildarlandanna þar sem fólk hittist og skiptist á 

skoðunum og hugmyndum. Háskólinn á Akureyri og SVS reka sameiginlega aðalskrifstofu 

NRF og er Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir nú yfirmaður hennar. Guðrún Rósa er líka 

forstöðumaður Rannsókna-og þróunarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri, RHA. Háskólinn á 

Akureyri er mjög virkur á þessum vettvangi og hvetur fólk til að vera með í NRF, til þess að 

sameina stofnanir og samtök, einstaklinga og fyrirtæki enn betur á Norðurslóðum þannig að 

þau geti betur stuðlað að tækniframförum og öðrum framförum og hagvaxtaraukningu á 

svæðinu. (Northern Research Forum1, Northern Research Forum 2). 

Rannsóknaþing norðursins, sem haldið er annað hvert ár í 

aðildarríkjum Norðurskautsráðsins, vinnur að því að skapa umræður 

og auka samráð milli vísindamanna og hagsmunaaðila á 

norðurslóðum. Rannsóknaþingið fjallar um mikilsverð málefni, 

viðfangsefni og tækifæri sem snúa að íbúum norðurslóða, með tilliti til 

hnattvæðingar efnahagslífsins, félagslegrar þróunar og 

umhverfisbreytinga. Sem dæmi má nefna tækifæri sem felast í eflingu 
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mennta og rannsókna, breytingum á samgöngum og nýtingu 

endurnýjanlegra orkugjafa. Forseti Íslands hr. Ólafur Ragnar Grímsson 

er formaður heiðursráðs Rannsóknaþings norðursins en hann kom 

fyrstur fram með hugmynd um Rannsóknaþingið sem síðan var 

stofnað haustið 1999 með myndun fjölþjóðlegrar stjórnarnefndar. 

Háskólinn á Akureyri og Stofnun Vilhjálms Stefánssonar tóku að sér 

að reka skrifstofu þingsins. Rannsóknaþing norðursins hafa verið 

haldin á Akureyri og Bessastöðum árið 2000, í Veliky Novgorod í 

Rússlandi 2002, í Yellowknife og Rae Edzo í Kanada 2004, í Oulu, 

Tornio og Haparanda og Luleå í Finnlandi og Svíþjóð 2006. (Fréttir 

Eimskip, Fréttir Glitnir). 

Fimmta Rannsóknaþing norðursins verður haldið í Anchorage Alaska í 

Bandaríkjunum 24.-27. september 2008. (Northern Research Forum 1). 

 

3.4 Þematengt tengslanet (Thematic Networks) 

Innan Háskóla norðursins er nokkuð sjálfstæður vettvangur sem heitir Þematengt 

tengslanet (Thematic Networks) og er tilgangur þess að standa fyrir sameiningu og samvinnu 

milli fræðimanna sem starfa við aðildastofnanir Háskóla norðurslóða. Þetta eru 11 svið og eru 

mörg þessara sviða að þróa mastersnámskeið eins og Háskólinn á Akureyri með 

heimskautaréttinn (Thematic Networks). 

Tilgangur þematengds tengslanets er tilgreindur með eftirfarandi hætti: 

• Strengthen northern institutions by sharing resources, facilities, and 

expertise through thematically focussed networks of traditional and/or 

discipline-based knowledge experts.  
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• Enhance the roles of northern higher education institutions’ as 

creators, holders, and communicators of knowledge about northern 

issues and regions.  

• Implement the program so that it reflects UArctic’s principles and 

values, including the key role of indigenous peoples for the 

development of the north. (Thematic Networks). 

Það eru ekki bara „hörð“ vísindi sem áhersla er lögð á innan Þematengds tengslanets 

heldur líka listgreinar og í raun allt sem hægt er að hugsa sér sem tengist norðurslóðum. Það 

eru haldnir fundir á Ársfundinum hjá Háskóla norðurslóða en auk þess er fundað sérstaklega 

um hvert málefni fyrir sig eftir þörfum en fólkið kemur úr ýmsum áttum (Thematic 

Networks). Hóparnir heita eftirfarandi: 

The Verdde Program 

UArctic indigenous thematic network on community based natural 

resource co-management 

Arctic medicine, Arctic agriculture and nature use 

UArctic thematic network in global change 

Social work 

World images of indigenous people of the North 

Local and regional development in the North 

Northern governance 

Arctic learning enviroment 

Indigenous arts and crafts 

Global change course catalogue (Thematic Networks). 

Á næsta ársfundi Háskóla norðurslóða verða lögð til ný þemu innan Þematengdu 

tengslanetanna sem vonandi verða samþykkt í Edmonton í Júní 2008. Þessi þemu eru:  
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Arctic Engineering and Science 

Digital and Media Arts 

Journalism 

Energy in New Time 

Polar Tourism (Thematic Networks). 

Eins og staðan er í dag er allt útlit fyrir  að Þematengdum tengslanetum ætti að geta 

fjölgað og að þau blómstri og myndi meistarasnámsbrautir. 

Aðalskrifstofa þematengdra tengslaneta er í Thule Institute við Háskólann í Oulu 

Finnlandi. (Offices). 

 

3.5 Skiptinemaáætlunin GoNorth 

GoNorth er skiptinemaprógramm þar sem nemendur frá „suðrinu“ geta farið „norður“ 

að læra það sem norðrið hefur upp á að bjóða. GoNorth er tveggja ára Erasmus Mundus 

verkefni meðal 12 háskóla innann Háskóla Norðurslóðanna og er markmiðið með því gera 

menntun í Norðrinu sýnilegri á heimsvísu. Þetta á að vera undanfari GoNorth Mobility 

Program sem Háskóli norðurslóða ætlar að setja á fót til að laða að sér nemendur í háskólana á 

norðurslóðasvæðinu. Það er hægt að fá styrki frá þessari áætlun svipað og í North2north 

(GoNorth). 

 

3.6 Sumarskóli Háskóla norðurslóða (UArctic Field School) 

UArctic Field School er áætlun þar sem ungir rannsóknarmenn geta tekið sín fyrstu 

skref í rannsóknum í stuttum verkefnum. Þetta eru sérverkefni og vettvangsnámskeið í stuttan 

tíma í gegnum nokkrar stofnanir sem eru meðlimir innan Háskóla norðurslóða (UArctic Field 

School). Sem dæmi mætti nefna CASS, CAES og NABO. Aðalskrifstofa sumarskóla Háskóla 

norðurslóða er í Háskólasetrinu í Svalbarða, Longyearbyen Noregi. (Offices). 
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3.7 Rektorsráðið (Rectors’ Forum) 

Rektorsráð (Rectors’ Forum) er samráðsvettvangur innan Háskóla norðurslóða sem 

stofnað var til á setningarfundi Rektoraráðsins í Darthmouth College í Hanover, 

Bandaríkjunum, 14 mars 2007. Rektorsráðið er fyrir einstaklingana sem stýra háskólunum 

sem tengjast Háskóla norðurslóða. Meðal hlutverka Rektorsráðs er að stjórnendur 

háskólastofnana hittist og ræði málin hvort sem varðar Háskóla norðurslóða eða önnur skyld 

mál. Þorsteinn Gunnarsson rektor Háskólans á Akureyri er einn af þeim sem hafði 

frumkvæðið að stofnun þessa ráðs, en hann hefur verið mjög duglegur að efla samstarfið milli 

Háskóla norðurslóða og Háskólans á Akureyri (UArctic Rectors’ Forum). 

 

Rektorsráðið tók stofnskrá Háskóla norðurslóða upp sem sína eigin og er hún 

eftirfarandi: 

We, as leaders of UArctic’s Higher Education members, on behalf of 

our respective institutions, hereby agree to the provisions set out in this 

Charter and jointly commit to strive towards:  

• develop and use UArctic as a tool to implement the institutions’ tasks on 

conducting higher education and research relevant to local, regional, 

and international Circumpolar northern communities;  

• cooperate in research and science on the north, building on each other’s 

strengths;  

• support the initiation and participation in relevant Thematic Networks 

as mechanisms for joint academic cooperation at the Circumpolar level;  

• promote student mobility and organize good quality student support 

services for incoming students from UArctic member institutions; 

• honour and facilitate the recognition of academic credit taken at other 

UArctic member institutions; 

• organize the sharing of expertise through facilitating the exchange of 

academic staff;  

• offer UArctic’s Circumpolar Studies to our students and participate in 

its development and implementation;  
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• promote undergraduate education and training in the Circumpolar 

North;  

• participate in the development and implementation of joint graduate 

programming on northern issues; 

• share our northern relevant course offerings through the UArctic 

Studies Catalog; 

• participate in the joint international marketing of our programs and to 

promote the north as a study destination of choice globally; 

• recognize the integral role of indigenous peoples and their knowledge in 

northern education, and seek to engage and incorporate their 

perspectives and teachings in both traditional and indigenous 

knowledge and to meet their needs in all of its activities. (Leaders from 

many of UArctic’s Higher Education Members Gather in Rovaniemi 

Finland for Second Rectors’ Forum). 

Miðað við hvað Rektorsráð virðist vera að styrkjast þá væri kannski heppilegt að hafa 

fundi á sama tíma og Ársfundi háskólaráðs Háskóla norðurslóða eða hafa þá hvorn á eftir 

öðrum á sama stað þar sem margir þurfa að vera á báðum fundunum. Líka væri ráð að hafa þá 

á svipuðum tíma og fundir þingmanna landanna átta sem liggja að Norðurpólum (Standing 

Committee of Parliamentarians of the Arctic Region, SCPAR) (SCPAR). 

Á ársfundi háskólaráðs Háskóla norðurslóða í Arkhangelsk (2007) var tekið undir þá 

skoðun að Rektorsráð (the Rectors’ Forum) væri eitthvað sem vantaði innan Háskóla 

norðurslóða (Draft Minutes). Fyrsti fundurinn hafði verið í mars 2007 nokkrum mánuðum fyrr 

og var fólk sammála að þetta væri eitthvað sem væri komið til að vera. 

 



36 

4 Viðtöl, hugmyndir og reynsla höfundar af Háskóla norðurslóða 

Í þessum kafla verður skrifað um reynslu Greg Poelzer og Þorsteins Gunnarssonar á að 

starfa með Háskóla norðurslóða. Einnig verður reynsla mín af háskólanum sem fjarnemanda, 

staðarnemanda og skiptinema í North2north áætluninni rædd. Auk þess lýsi ég hugmynd 

minni um áfanga í Norðurslóðafræði fyrir framhaldsskólastig. 

 

4.1 Greg Poelzer, deildarforseti grunnáms í Norðurslóðafræðum Háskóla norðurslóða 

Greg Poelzer er dósent í stjórnmálafræði við the University of Saskatchewan og 

deildarforseti bakkalárnámsins við Háskóla norðurslóða. Poelzer skrifaði grein í The Northen 

Review Special Issue Remembering Aron E. Senkpiel (Poelzer) þar sem hann rifjar upp 

upphafsárin hjá Háskóla norðurslóða og hvernig þróunin hefur verið undanfarin ár:  

As an idea, UArctic is bold and visionary. The idea that post-

secondary institutions would create a common Circumpolar 

curriculum that would be taught cooperatively across the eight Arctic 

countries-over the Internet, in the classroom, and through student 

exchanges-and that Indigenous organizations would not only 

participate in the oversight but also in the design of curriculum to 

meet pressing needs of northern communities, seemed almost fantastic 

in the late 1990s. UArctic, however, has been a remarkable success. 

Although still very much a fledgling institution, there have already 

been more than 3,500 student enrolments in UArctic common courses, 

which are taught regularly in Russia, Canada, Alaska, Norway, 

Finland, and Iceland. Significantly, students have started to complete 

the degree programs offered through the member institutions, with the 

first seventeen students graduating from Bodø University College, 

Norway, in June 2006, and a second cohort of 22 students graduating 

in 2007. (Poelzer, 28-29). 
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Með þessari grein og í raun öllu þessu hefti var verið að skrifa um Aron E. Senkpiel 

(sem lést árið 2002) og hans verk sem eins af megin frumkvöðlum Háskólans. Greinin veitir 

ágæta sýn á hvað gert hefur verið í skólanum síðan hann var stofnaður og hvaða árangri hefur 

verið náð. Það er í raun aðdáunarvert miðað við svo stuttan starfstíma og einnig vegna þess að 

skipuleggjendur þurfa að semja sín á milli og oft er um að ræða samstarf á milli landa sem 

ekki eiga góða sögu um fyrra samstarf. Háskóli norðurslóða er þegar byrjaður að „útskrifa“ 

fólk þ.e.a.s. veita skírteini um að nemendurnir hafi lokið námi; háskólarnir sem kenna 

áfanganna í staðar- og fjarnámi og bjóða upp á allt prógrammið eru í raun einu stofnanirnar 

sem geta útskrifað nemendur eins og t.d. Høgskolen i Bodø í Noregi. 

 

4.2 Rektor Háskólans á Akureyri og Rektorsráðið 

Þorsteinn Gunnarsson rektor Háskólans á Akureyri veitti mér viðtal og ræddum við 

um ýmislegt varðandi Háskóla norðurslóða svo sem BCS, N2N og að sjálfsögðu Rektorsráðið 

(Rectors’ Forum). Hann útskýrði tengslin við Háskólann á Akureyri og hvernig hann sæi þetta 

samstarf þróast. 

Þorsteini finnst Rektorsráð vera tæki til að tengja háskólana betur við Háskóla 

norðurslóða, því áður voru þetta einungis einstakir aðilar sem höfðu áhuga á norðurslóðum og 

ekki var vitað í raun hversu stofnanirnar stóðu vel að baki þeirra. Með því að fá rektorana að 

þessu borði er búið að tryggja að þátttaka í Háskóla norðurslóða er á ábyrgð stofnananna sem 

heilda. Stofnanirnar þurfa að geta staðið heilshugar að baki Háskóla norðurslóða (Þorsteinn 

Gunarsson). 

Vendipunktur að stofnun Rektorsráðs að hans mati var á fyrsta fundi Rektorsráðsins 

2007. Fyrir fundinn var búið að ræða þetta óformlega við nokkra rektora sem höfðu verið 

virkir í samstarfinu og síðan vann aðalskrifstofa Háskóla norðurslóða í Rovaniemi tillögu í 

samstarfi við nokkra rektora um að mynda þetta ráð (Þorsteinn Gunnarsson). 
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Fundurinn var fremur vel sóttur og var einhuga samþykkt að stofna Rektorsráðið. 

Framtíðarsýn Þorsteins og Rektorsráð er „okkar sýn er að geta styrkt eða rennt enn sterkari 

stoðum undir það samstarf sem er á milli stofnananna, auka kennara- og nemendaskipti, auka 

rannsóknarsamstarf milli háskólanna og síðan að læra hver af öðrum hvernig háskólarnir 

vinna með sínu nánasta umhverfi að betri lífsgæðum á hverjum stað“ (Þorsteinn Gunnarsson). 

 

4.3 Reynsla höfundar af Háskóla norðurslóða 

Ég kynntist Háskóla norðurslóða árið 2005 á öðru ári í Nútímafræði þegar ég tók 

NOR0173 - Inngangur að norðurslóðafræði eða BCS100 – Introduction to the Circumpolar 

World en dr. Jón Haukur Ingimundarson var með umsjón með þeim áfanga en dr. Björn 

Gunnarsson, dr. Joan Nymand Larsen, dr. Lassi Heininen og Jónas Gunnar Allansson 

doktorsnemi kenndu líka hluta af námskeiðinu.4

Ég hafði ekki hugsað mikið um heimskautssvæðið og áhrifin sem maðurinn hefur haft 

á þau síðan hann byrjaði að kanna svæðið og iðnvæðast. Heyrði þó oft í fréttum um bráðnun 

íssins og hvernig aukaefni sem við framleiðum hefur áhrif á æxlunarfæri og getu spendýra á 

svæðinu svo sem ísbirni. Þessi áfangi opnaði augu mín fyrir glænýjum heimi þar sem 

möguleikarnir voru nær endalausir og ekki spillti fyrir að námið var þverfaglegt þannig að við 

kynntumst samfélögunum, náttúrunni, heilsu, mannfræði, sögu og menningu svo fátt eitt sé 

nefnt. 

Ég tók svo annann áfanga NOR0273 – Þjóðir og menning á Norðurslóðum eða BCS 

321 – Peoples and Cultures of the Circumpolar World I og er það fyrri áfanginn af tveimur 

sem hægt er að taka af þessum fræðum. Ég var í honum vorönnina 2006 og voru kennararnir 

fjórir dr. Jón Haukur Ingimundarson var yfir þeim áfanga eins og í hinum en dr. James 

Andrew McDonald professor frá University of Northern British Columbia í Kanada, dr. Joan 

 
4 Kennsluáætlun; NOR0173-Inngangur að norðurslóðafræði, 2005. 
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Nymand Larsen og Jónas Gunnar Allansson doktorsnemi kenndu líka hluta af námskeiðinu. 

Eins og nafnið bendir til þá er þessi áfangi um fólkið sem býr á norðurslóðum bæði 

frumbyggja og hvíta manninn sem kom seinna.5

Þessir áfangar kveiktu í mér þrá að læra meira um norðurslóðir og var eiginlega eina 

ráðið fyrir mig til að nálgast meira nám á þessu sviði að fara í skiptinám. Þegar ég fór að 

athuga í hvaða áfanga ég ætti að fara þá sá ég upplýsingar um north2north. Eins og nafnið 

gefur til kynna er það skiptinemaáætlun milli landa og háskóla á norðurslóðum sem eru aðilar 

að Háskóla norðurslóða. Það varð úr að ég fór til Bodø í Noregi í eina önn, það hefði 

nefnilega verið dálítið dýrt fyrir mig að fara til Kanada þótt University of Northern British 

Columbia virkaði líka spennandi. 

 

Þegar ég var í skiptinámi við háskólann í Bodø í Noregi þá voru margir rússneskir 

nemar í sama prógrammi og ég var í. Það virtist vera sami tónn hjá þeim öllum varðandi það 

hve frábært væri fyrir þau að geta bæði verið í BCS og þessu skiptinámi. Alþjóðleg BA gráða 

virðist vega þyngra en BA gráða frá rússneskum háskóla þegar komið er út á vinnu 

markaðinn. Rússnesku nemarnir voru úr ýmsum áttum og voru að læra hitt og þetta meðal 

annars lögfræði, viðskiptafræði, tungumál og sögu. 

 

Það er náttúrlega alltaf viss upplifun að fara í skiptinám og þó bara sé farið til Noregs 

þá er umhverfið allt öðruvísi þó það virki samt svo svipað því sem maður á að venjast heima á 

Íslandi. Kannski var það vegna þess að það voru svo margir skiptinemar og við bjuggum flest 

á sama stað á heimavistinni. Þessi hópur umgekkst mikið en hins vegar var eiginlega ótrúlegt 

hvað fáir Norðmenn blönduðu geði við okkur. 

 

5 Kennsluáætlun; NOR0273 – Þjóðir og menning á Norðurslóðum, 2006. 
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Myndin hér að neðan er af nokkrum rússneskum nemendum sem voru um leið og ég 

og yfirmanni BCS prógrammsins í háskólanum ,Bjørn K. Sagdahl, sem kenndi líka SA 210 S 

Scandinavian Politics.

Mynd 9. 

 

Félag skiptinema var mjög öflugt í skólanum enda voru meira en 100 skiptinemar í 

5000 manna skóla og var farið í ferðir, grillað, haldnir alþjóðadagar og annað gert til 

skemmtunar sem var eiginlega bara fyrir skiptinemana. Það besta sem ég gerði með þeim var 

að fara í helgarferð til Lofoten, það var um miðjan október og kalt en við ákváðum að fara 

samt því við vissum ekki hvort við hefðum annað tækifæri til að fara þangað. Við tókum 

hraðferju til Svolvær sem er stærsti bær í Lofoten og var hún 3 klukkustundir á leiðinni, 

veðrið var fremur vont þannig að margir urðu sjóveikir og voru uppköst tíð, þó teknar hefðu 

verið sjóveikitöflur. 
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Við fórum á föstudagskvöldi og eyddum laugardeginum í Henningsvær sem eru 

eiginlega tvær eyjur sem mynda bæ hálfgert „Feneyjar norðursins“ en þar eru ýmsar bryggjur 

og hús síðan Lofoten var stórt og sterkt fiskimannasvæði. Veðrið lék ekki við okkur og 

skyggni var ekkert sérstakt en samt var ævintýralegt að koma þangað og hefði ég ekkert á 

móti því að heimsækja þetta svæði aftur að sumri til þegar veður er gott eða alla vega betra. 

Myndin hér að neðan er frá Lofoten þar sem við gistum og er hún af mér en hana tók 

rússnesk stúlka sem heitir Anna eins og ég og hún var að læra að verða blaðamaður og var 

alltaf að taka viðtöl og myndir af okkur. 

Mynd 10. 
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4.4 Munurinn á veftengdu námi (online) og staðbundnu námi 

Það er töluverður munur á veftengdu námi (online education) og staðbundnu námi. 

Veftengt nám eða nám í gegnum Internetið þarf ekki að vera við þann skóla sem fólk er í 

námi við og margir nú til dags eru einungis í veftengdu námi hvort sem það er á 

framhaldsskólastigi eða háskólastigi. Internetið var náttúrlega frábær uppfinning sem hefur 

hjálpað fólki sem býr afskekkt að stunda nám sem það annars hefði ekki getað stundað eða 

hefði þurft að flytjast eitthvert burt úr sinni heimabyggð til að stunda, en eins og rannsóknir 

sýna þá er það stór ástæða fyrir því að ungt fólk flyst úr heimabyggð í stærri bæi og borgir. 

Veftengda námið sem ég hef sótt hefur allt verið í gegnum Høgskolen i Bodø og voru 

þetta allt fimm eininga námskeið (10 ECTS eininga). Þessir áfangar voru allir vel uppbyggðir 

og skipulagðir, auðvelt að skilja hvernig verkefnin áttu að vera o.s.frv. og voru vefáfangarnir 

auðveldari en staðbundna námið. Samt var vægi þeirra meira eða jafn mikið og staðbundið 

nám (Programs taught in English). 

Staðbundið nám er líka mjög lærdómsríkt og sérstaklega þegar nemendur geta átt þann 

kost að fá gestakennara eins og ég hef upplifað t.d. með dr. James Andrew McDonald sem 

kom og kenndi nokkra tíma. Háskóli norðurslóða hefur hannað North TREX áætlunina sem er 

um kennaraskipti en vegna skorts á peningum hefur henni ekki ennþá verið ýtt úr vör 

(NorthTREX). Allir geta orðið leiðir á að vera á sama stað og ef nemendur fá að fara í annann 

skóla eina önn afhverju þá ekki kennarar? 

 

4.5 Reynsla mín af ársfundi háskólaráðsins og útskrift í Arkhangelsk 

Ég var ein af nemendunum sem útskrifaðist með BCS gráðu árið 2007 og var það 

upplifun sem ég hefði ekki viljað missa af.6 Það var sér dagskrá fyrir útskriftarnema en allir 

sem mættu á útskriftina nema ég voru Rússar frá Arkhangelsk og Murmansk, hinir 

 
6 Nánar um samskipti mín og Háskóla norðurslóða síðar. 
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útskriftarnemarnir komust ekki og fengu útskriftarskýrteini sitt sendt í pósti. Dagskráin var í 

raun þannig að við hittum nokkra kennara s.s. Bjørn K. Sagdahl sem er yfir BCS í Høgskolen 

i Bodø og Greg Poelzer. Þar fóru fram umræður með þeim og nokkrum öðrum kennurum og 

svo var farið út að borða. Eftir hádegismatinn var farið í eina háskólabygginguna (þar sem 

ársfundurinn var haldinn) í tölvuherbergi og þar svöruðu nemendur könnun þar sem þeir 

lögðu mat á nám sitt (hef ekki upplýsingar um niðurstöður úr þessari könnun). Daginn eftir 

var útskriftin og er hún hluti af ársfundi fulltrúaráðs Háskóla norðurslóða hverju sinni, var 

þetta mjög hátíðleg athöfn þar sem Bjørn K. Sagdahl og Greg Poelzer héldu báðir ræður. 

Myndin hér fyrir neðan er frá þeirri athöfn. 

7

Mynd 11. 

 

Samkvæmt Appendix C í fundargerð frá ársfundinum 2007 í Arkhangelsk voru BCS 

útskriftarnemar 21 frá 5 löndum, 17 frá Rússlandi, 1 frá Noregi, 1 frá Bretlandi, 1 frá 

 
7 Mynd úr einkasafni mínu frá útskriftinni 2007. Útskriftanemendurnir standa hægra megin við púltið og 
prófessorar vinstra megin séð úr sal, í púltinu er Bjørn K. Sagdahl en hann er yfir náminu í Háskólanum í Bodø 
þaðan sem við útskrifuðumst formlega þar sem UArctic gefur bara diploma ekki prófgráður. 
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Bandaríkjunum og svo ég frá Íslandi. Ég var sú fyrsta frá Íslandi sem útskrifast með þessa 

gráðu (Draft Minutes). 

Síðan þá hefur einn annar nemandi Háskólans á Akureyri útskrifast með Bachelor of 

Circumpolar Studies gráðu frá Bodø og Háskóla norðurslóða. Hún heitir Alena Krasovskaya 

og nam við Murmansk Humanities Institute en kom til Íslands fyrir nokkrum árum í skiptinám 

og er núna að ljúka öðru ári í laganámi við HA. Alena útskrifaðist um áramótin síðustu (2007-

2008). Vonandi verður áframhald á að nemendur frá Háskólanum á Akureyri útskrifist með 

BCS gráðu hvort sem það verður frá Høgskolen i Bodø, frá kanadískum háskóla, eða jafnvel 

frá HA þegar að því kemur að sá skóli býður upp á slíkan möguleika. 

 

Ég var svo heppin að fá að taka fullan þátt í ársfundi háskólaráðsins í fyrra. Ég var 

samferða doktor Peter Weiss sem er yfir Háskólasetri Vestfjarða. Við vorum þrjú frá Íslandi 

að þessu sinni ég, Peter og doktor Jón Ólafsson frá Háskólanum á Bifröst. Mér þótti ótrúlegt 

hvað allir tóku mér vel miðað við að ég var bara að útskrifast þarna en ekki sérstaklega komin 

til að vera fulltrúi Háskólans á Akureyri. Margir tóku mér sem slíkri og vildu meina að þar 

sem ég væri sú eina frá skólanum að þessu sinni þá væri ég fulltrúi hans hvort sem ég væri 

starfsmaður eða nemandi sem vissi lítið um stjórnun skólans. 

 

4.6 Tillaga að norðurslóðaáfanga á framhaldsskólastigi 

Rektorsráð og Háskóli norðurslóða vilja auka útbreiðslu á námsefni og skilningi á 

norðurslóðum á háskólastigi, en hvað með yngri nemendur t.d. á framhaldsskólastigi? Þegar 

ég las um hugmyndina um að styrkja háskólanámið, sérstaklega fyrstu gráður og um leið BCS 

námið datt mér í hug að það væri gott að kynna nemendum þessi fræði fyrr þ.e. áður þeir 

byrja í háskóla. Það gæti verið áhugavert að bjóða upp á Inngang að Norðurslóðafræði í 

framhaldsskólum eða jafnvel grunnskólum. 
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Áfangi á framhaldskólastigi gæti verið með svipuðu sniði og BCS100 Inngangur að 

Norðurslóðafræði. Ef ekki væri hægt að hafa heilan áfanga bara fyrir Norðurslóðafræði þá 

mætti setja hluta efnisins inn í aðra áfanga um svipað efni. 

BCS100 er inngangsáfangi sem allir fara í sem taka Norðurslóðafræði (eða þeir eiga 

að gera það) og þar kynnast nemendur fólkinu sem býr á Norðurheimskautssvæðinu, sögunni, 

heilsu, efnahag, menntun og náttúrunni. Í raun spannar áfanginn allt sem viðkemur fólkinu og 

vistkerfinu sem við búum í og hvernig við höfum áhrif á svæðið og hvernig það hefur áhrif á 

heiminn. 

Það væri tilvalið að prufa þetta í Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA) og/eða 

Menntaskólanum á Akureyri (MA) þar sem skólarnir gætu verið í samstarfi við Háskólann á 

Akureyri sem hefur reynslu í að kenna BCS námskeið um áralangt skeið með góðum árangri. 

 

Ef þetta yrði sérstakur áfangi þá yrði það náttúrlega valáfangi fyrir nemendur 

séstaklega ætlaður þeim sem væru á félagsfræði- eða náttúrufræðibrautum en samt opið öllum 

sem hafa áhuga á efninu og umhverfi sínu. Hægt væri að nýta námsefni upp úr BCS100 og 

öðrum BCS námskeiðum og öðru námsefni sem bæði er hægt að finna á netinu eða við 

Háskólann á Akureyri. Hægt væri að nota skýrslur Impacts of a Warming Arctic ACIA: Arctic 

Climate Impact Assessment Arctic og Human Development Report, AHDR sem Stofnun 

Vilhjálms Stefánssonar gaf út í forsjá formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu 2002-2004, 

báðar skýrslurnar eru frá 2004 (ACIA Reports, AHDR). Í þessum ritum eru kaflar um flest allt 

sem nemendur á þessu stigi þurfa til að kynnast Norðurslóðunum. Það er talsvert efni til á 

íslensku og flest hitt efnið er á ensku og námsmenn á þessu skólastigi eiga að ráða við að lesa 

grein eða kafla á ensku. 
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Ef ekki er hægt að hafa þetta sér áfanga þá væri möguleiki að hafa hluta af einhverjum 

áfanga helgaðan norðurslóðum þar sem hægt væri að kynna fyrir nemendum hvað þeir geta 

lært á heimavelli og mikilvægi þess að vita eitthvað um nánasta umhverfi sitt og löndin í 

kring. Þannig gæti hugsanlega 25% af áfanga fjallað um þessi efni t.d. umhverfishlutinn í 

náttúrufræðiáföngum hvort sem það væri líffræði, efnafræði eða aðrir sambærilegir áfangar, 

sögu- og menningarhlutinn í söguáföngum, félagsfræðilegi eða mannfræðilegi hlutinn í 

félagsvísindaáföngunum og svo mætti lengi telja. 

 

Þar sem við höfum ekki frumbyggja eins og öll hin Norðurskautslöndin þá væri 

tilvalið að kynna fólkið sem býr í kringum okkur, að kynna fólkið og menningalega 

fjölbreytni sem býr í kringum okkur. Þjóðtrú frumbyggja í nágrannalöndum okkar er sumu 

leyti ekki svo mikið öðruvísi en okkar gamla þjóðtrú, við eigum margt sameiginlegt með 

þeim, við eigum því einnig sameiginlegt með þeim. Inn í svona áfanga væri hægt að flétta 

samfélaginu í dag á Íslandi hvernig við höfum tekið á móti innflytjendum miðað við hinar 

þjóðirnar á Norðurskautssvæðinu og hvað við mættum gera betur. Nemendur fengju tækifæri 

til að tjá sig og vonandi þannig hjálpa samfélaginu (unga fólkinu) að aðlagast nýju umhverfi 

sem hnattvæðing hefur getið af sér. 

Með réttu ætti náttúrlega að kynna Norðurheimskautssvæðið betur fyrir öllum 

skólabörnum á öllum aldri þar sem við búum á þessu svæði. Það ætti að vera skylda að vita 

hluti um löndin sem eru næst okkur og ekki bara eitthvað frá Norðurlöndunum heldur líka 

Rússlandi, Kanada og Bandaríkjunum. Því til að gera unga fólkið meðvitaðra um svæðið sem 

við búum á og hvað mun eða gæti gerst í framtíðinni þegar það er orðið fullorðið og þarf að 

búa hérna þá er nauðsynlegt að veita einhverja grunnfræðslu. Auðvitað er best að byrja sem 

fyrst þ.e. jafnvel í grunnskóla svo ungmennin verði meðvitaðri um hvar þau búa og söguna 

(ekki bara Íslandssöguna). 
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Til þess að gera þessa hugmynd að veruleika þarf kannski fyrst og fremst að koma 

henni á framfæri við framhaldsskólana en jafnframt bjóða samstarf. Það gæti orðið 

tilraunaverkefni milli skólastiga og ætti Háskólinn á Akureyri að vera í kjörstöðu þar sem 

hann hefur gegnum árin verið ötull stuðningsaðili Háskóla norðurslóða og stutt menntun í 

heimabyggð. Með þessu væri unnt að laða heimamenn í áframhaldandi nám í 

Norðurslóðafræðum. Það er mannfræðiáfangi í Verkmenntaskólanum á Akureyri sem þetta 

námsefni gæti passaði vel í. 

Þetta eru kannski bara draumar hjá mér en ég held að í heiminum í dag þurfum við að 

kenna börnunum hvað er næst þeim áður en við dembum yfir þau öllu hinu. Þetta gæti líka 

orðið til þess að unga fólkið sem á að erfa landið geti búið þarna í framtíðinni og kynslóðirnar 

á eftir þeim með því að læra hvernig Norðursskautssvæðið bregst við mengun frá heiminum 

og svo framvegis. 
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5. Lokaorð 

Það að geta sótt alþjóðlegt nám á ensku og fá prófgráðu líka hefur verið mjög dýrmætt 

fyrir flesta sem hafa útskrifast með BCS. Þegar ég var í Noregi í skiptináminu þá voru 

rússnesku nemendurnir að segja mér hvað það væri þeim mikilvægt að fá þessa gráðu þó svo 

þeir væru í öðru námi við heimaháskólann sinn. Það virtist sem BCS gæfi þeim greiðari 

aðgang að atvinnumarkaðnum vegna þess að þeir væru betri í ensku en hinir sem voru 

einungis í háskólum í Rússlandi. Enska er ekki kennd eins mikið þar eins og á 

Norðurlöndunum og mörgum öðrum löndum það er algengara að nemendur læri frönsku eða 

jafnvel þýsku frekar en ensku og þurftu þeir oft að fara í sérskóla eða námskeið á 

menntaskólaárunum til að læra ensku. 

Reynsla mín af Háskóla norðurslóða hefur verið víðtækari en flestra þar sem ég hef 

reynt þrjár gerðir af námsleiðum sem háskólinn býður upp á; staðarnám í tveimur háskólum 

(Háskólanum á Akureyri og Høgskolen i Bodø), vefnám og það að vera skiptinemi. Einnig 

fékk ég að kynnast því hvernig ársfundir háskólaráðs Háskóla norðurslóða vinnur, en það eru 

fáir sem ekki vinna við hann að staðaldri sem hafa þá reynslu. 

Háskóli norðurslóða er alltaf að stækka og námsframboðið að aukast með hverju árinu. 

Það er ekkert sem virðist stoppa þróun hans núna og getur hann af sér fleiri stofnanir innan 

sinna veggja og hjálpar til að auka samstarf milli skóla og manna. Framtíð Háskóla 

norðurslóða er björt og með betri tækni geta enn fleiri á norðurslóðum sótt menntun í gegnum 

hann eða háskóla sem vinna með honum. Háskólinn hefur auðgast í samstarfi sínu við 

Háskólann á Akureyri með framlagi sínu við uppbyggingu skólans og stefnir HA að því að 

kenna fleiri áfanga í staðarnámi í BCS. 

Vonandi verður aukning í nám við Háskóla norðurslóða í gegnum HA og fleiri sæki í 

það og verði hluti af hópnum sem hefur þegar kynnst norðurslóðum. 
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