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Útdráttur 
Flestir þeir sem starfa í ferðaþjónustu í dag vinna við almenn þjónustustörf og er 

menntunarstigið í greininni ekki mjög hátt. Háskóli Íslands býður upp á nám í 

ferðamálafræði á háskólastigi en það gerir Háskólinn á Hólum einnig. Ferðamálafræðin 

sem kennd er við Háskóla Íslands hefur þótt of fræðileg að mati atvinnulífsins, því voru 

tekin viðtöl við fulltrúa atvinnulífsins um álit þeirra á náminu og einnig var viðhorf 

nemenda skoðað. Litið var til stöðu greinarinnar í dag og hvað gert er til að þróa frekari 

þekkingu innan hennar. Skoðað var hlutverk Hæfnisetursins og fyrirrennara þess. 

Framkvæmdar hafa verið hæfnigreiningar á störfum innan ferðaþjónustunnar og þær nýttar 

til að útbúa námskrár sem ætlaðar eru til að auka hæfni og gæði í störfum 

ferðaþjónustunnar. Gerðum við samanburð á viðhorfum nemenda og fulltrúa 

atvinnulífsins, bárum saman við námskrá Háskólans um hvaða kröfur eru gerðar til 

nemenda í ferðamálafræði og þau hæfniviðmið sem Háskólinn setur. Helstu niðurstöðurnar 

voru þær að aðilar atvinnulífsins telja nám í ferðamálafræði við Háskóla Íslands vera of 

fræðilegt fyrir almenn störf í ferðaþjónustu og að skortur er á hagnýtni varðandi 

uppbyggingu og innihald námsins. Háskóli Íslands setur fram hæfniviðmið óháð kröfum 

atvinnulífsins og er skólinn að standast þau viðmið. Mat nemenda á náminu var frekar 

mismunandi og ekki allir á einni skoðun um hagnýtni námsins né hve vel það myndi henta 

eftir að skóla lyki. Flestir voru á því að námið væri ekki nægilega hagnýtt þegar á heildina 

væri litið en skiptar skoðanir voru um einstök námskeið. 

  



 

Abstract 
Most people working in tourism today are in general service and the education level within 

the sector is relatively low. Both the University of Iceland (UI) and the University at Hólar 

(UH) offer a study in tourism as a first-degree education at a university level. The study at 

UI has, by the tourism industry in Iceland, been considered to be too theoretical. For that 

reason, interviews were conducted with representatives from the industry and students at 

UI to get their views on it. Questions were asked around the current status of the industry 

and what plans are in place to further develop the knowledge base within. The role of the 

Skill-Centre was investigated and its predecessor. Skill gaps analyses have been conducted 

on roles within the tourism sector and the results used to create educational programs 

intended to improve capability and the quality within the industry in Iceland. Comparison 

studies were conducted on differences in views between students and industry 

representatives and the differences between the educational programs relating to 

requirements and demands towards students and the quality standards that the university 

sets itself. The main conclusions were that the industry representatives consider the 

tourism study at UI too theoretical for general roles within the sector and there is a lack of 

pragmatic approach towards the setup and contents of the study. The UI complies with the 

quality standards they set themselves but the standards do not reflect the requirement from 

the industry. The students did not agree on what value it gave them once completed. Most 

believed the study was not pragmatic enough but the view varied between courses. 
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Þakkir 
Þessi ritgerð er 10 eininga lokaverkefni til BS náms í ferðamálafræði við Líf- og 

umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Við viljum þakka Gunnari Þór Jóhannessyni 

leiðbeinanda okkar fyrir góða leiðsögn og þolinmæði við vinnu verkefnisins. Þá viljum við 

einnig þakka Smára Geirssyni fyrir yfirlestur og fagurfræðilega ráðgjöf, Sigurjóni Gísla 

Jónssyni fyrir hans aðstoð sem og samnemendum okkar fyrir þeirra þátt í verkefninu og 

ekki síst fyrir samfylgdina s.l. 3 ár.  

Við viljum jafnframt þakka fjölskyldum okkar fyrir þeirra stuðning í gegnum námið 

og ekki síst þetta verkefni en það að hafa gott og sterkt bakland er ómetanlegt. 
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1 Inngangur 
Ferðaþjónustan er ekki ný atvinnugrein á Íslandi frekar en annars staðar í heiminum. Það 

sem hefur hinsvegar breyst á undanförnum áratugum er að ferðamennska er að aukast 

mikið um allan heim, fólk á auðveldara með að ferðast, mun meira framboð er á ferðum og 

verðlagningin lægri. Með auknum straumi ferðamanna eykst að sama skapi þörf fyrir hæft 

starfsfólk í atvinnugreinum í ferðaþjónustu og hefur orðið sprenging í greininni á Íslandi 

frá árinu 2009 sem ekki enn sér fyrir endann á. Ferðamálafræði er víða kennd á Íslandi í 

dag, t.d. í tveimur háskólum, Háskóla Íslands og Háskólanum á Hólum. Ferðamálaskólinn í 

Kópavogi kennir einnig ferðamálafræði en þó með aðrar áherslur en í háskólunum og svo 

er boðið upp á ferðamálabrautir í nokkrum framhaldsskólum. Þessir skólar eru með ólíkar 

áherslur í náminu og munum við leggja áherslu á að skoða það sem Háskóli Íslands er að 

bjóða upp á. Háskóli Íslands leggur metnað sinn í að útskrifa nemendur sem hafa öðlast 

góðan skilning á ferðamálafræði, út á hvað hún gengur og hver þróunin í ferðaþjónustu 

hefur verið í gegnum tíðina sem og hæfni til að rýna í fræðin á gagnrýninn hátt með opnu 

hugarfari. Atvinnulífið er í mikilli þörf fyrir hæft starfsfólk svo upplifun ferðamanna verði 

góð og er þá átt við að með hækkandi menntunarstigi í greininni eykst samkeppnishæfni 

hennar. 

Umræðan um misræmi á milli hagnýts náms og þess fræðilega hefur verið ansi 

hávær upp á síðkastið. Eins og kemur fram í skýrslu Ferðamálastofu (2014), Betur vinnur 

vit en strit, hefur komið fram að skortur er á ákveðinni heildarsýn í greininni og talað er um 

mikilvægi þess að samþætta námið svo menntun verði til hagsbóta fyrir greinina. Háværar 

raddir hafa heyrst frá aðilum í atvinnulífinu þar sem talað er um að nám í ferðaþjónustu 

þyrfti að vera meira í samræmi við þarfir atvinnulífsins og litið verði meira til þekkingar og 

hæfni. Nokkrar fræðslustofnanir í samvinnu við stjórnvöld hafa ákveðið að svara þessu 

kalli og hafa hjólin byrjað að snúast eitthvað í þeim efnum. Farið hefur verið af stað með 

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar sem er ætlað að mæta, að einhverju leyti, þeim kröfum sem 

atvinnulífið er að gera. Hæfnisetrið er verkefni undir hatti Fræðslumiðstöðvar 

atvinnulífsins og skrifaði ferðamálaráðherra undir stofnsamning þess í janúar s.l. 
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Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara eru: Hverjar eru þær 

kröfur og þau viðhorf sem atvinnulífið gerir til einstaklinga í ferðaþjónustu? Er Háskóli 

Íslands að standast þær kröfur og mæta þeim með námi í ferðamálafræði? Hvert er mat 

nemenda á náminu í ferðamálafræði við Háskóla Íslands út frá sjónarmiðunum fræði og 

hagnýtni? Rætt verður við tvo einstaklinga sem hafa staðið á bakvið vinnu við fræðslumál í 

greininni og t.d. komu að stofnun Hæfnisetursins. Báðir þessir einstaklingar starfa á vegum 

fræðsluaðila en eru jafnframt í nánum tengslum við atvinnulífið. Skoðuð verða einnig betur 

þau tengsl sem eru á milli atvinnulífsins og fræðasviðsins og hvort verið er að vinna að 

einhverjum betrumbótum í þeim málum ef þörf er á því. Rætt verður við nemendur á þriðja 

ári í ferðamálafræði við Háskóla Íslands, hvert þeirra mat er á náminu og hvernig þeir 

myndu staðsetja það í tengslum við hagnýtni og fræði. 

Byrjað verður á því að skoða hvað fræðimenn hafa um ferðamálafræðina að segja, 

hvernig þróun hennar hefur verið, hvernig námskrárgerð hefur verið háttað erlendis og þá 

áhrifavalda sem koma þar að. Næst verður athugað hver staða mála er í dag, þá einna helst 

í tengslum við þróun náms og viðbrögð við breyttum þörfum í ferðaþjónustu. Ritgerðin 

verður unnin sem tilviksrannsókn þar sem áherslan er lögð á ferðamálafræði við Háskóla 

Íslands. Tekin verða eigindleg viðtöl og rýnihópaviðtal, rýnt í fyrirliggjandi gögn til að ná 

fram meiri dýpt á viðfangsefninu og auka skilning á því og verður verkefnið skoðað í heild 

sinni út frá grundaðri kenningu. Viðtölin verða tekin saman og greind þar sem skoðuð 

verða helstu þemu sem þar koma fram. Þá verður skoðuð uppsetning námsins innan 

Háskóla Íslands, þau hæfniviðmið sem sett eru þar fram og námskeiðslýsingar innan 

ferðamálafræðinnar. Óformleg könnun sem og rýnihópaviðtal við nemendur verða skoðuð 

út frá því. Að lokum verða niðurstöður efnisins ígrundaðar, komið með tillögur að 

breytingum og frekari rannsóknarverkefnum og því næst lokaorð. 
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2 Ferðamálafræði – ný fræðigrein? 
Í fræðaheiminum eru ferðamálin sannarlega talin ung grein og til marks um það þá eru 

einungis um 50 ár síðan byrjað var að kenna hana á háskólastigi í Bretlandi (University of 

Surrey, á.á). Hún hefur vissulega þróast hratt á síðustu árum en mikil aukning hefur verið í 

ferðamennsku og ekki síst með aukinni tækni og hagstæðari verðum svo sem á flugi. Þegar 

hraðinn verður svona mikill á fræðasamfélagið oft erfitt með að halda í við það sem er að 

gerast og því hefur orðið ákveðinn skortur á fræðilegum hugtökum sem notuð eru til að 

útskýra hvað á sér stað innan ferðaþjónustunnar hverju sinni (Tribe, 1997). Ferðamála-

fræðin er talin frekar þverfagleg grein þar sem hún tengist svo mörgum öðrum 

fræðigreinum og því hefur verið erfitt að skilgreina fræðin sem liggja að baki hennar. 

Vegna þessa hefur einnig átt sér stað ágreiningur innan greinarinnar varðandi það hverjar 

áherslur hennar eigi að vera. Snýr það að því hvort að ferðamálafræðin eigi að vera 

fræðigrein eða hvort hún eigi að tengjast fremur viðskiptahliðinni og þá hagnýtum þáttum 

atvinnugreinarinnar. Ferðamálafræði hefur fengið mun meiri athygli innan fræðaheimsins 

og innan háskólasamfélaga sem fræðigrein en samkvæmt rannsókn sem Tribe framkvæmdi 

líta fleiri á hana sem viðskiptatengda grein. Það styður hann með þeirri tengingu sem hún á 

við m.a. viðskiptafræði, hagfræði, landfræði og félagsfræði. Þar sem þessi tvö ólíku 

sjónarhorn skilgreina ferðamálafræðina á svona mismunandi hátt er óhætt að segja að 

uppbygging hennar er ekki eins klippt og skorin og ætla mætti (Tribe, 1997). 

Airey, Tribe, Benckendorff og Xiao (2015) tala um þá áskorun sem 

ferðamálafræðin hefur þurft að kljást við vegna þess hve hratt hún hefur þurft að þróast og 

þroskast. Þau benda á, því til stuðnings, fjölgun nemenda, uppbyggingu námskráa og 

aukinn fjölda fræðigreina um viðfangsefni greinarinnar. Þar sem greinin tekur stöðugum 

breytingum samfara aukinni hreyfingu á fólki og vaxandi mikilvægi ferðamennsku í 

samfélagi og menningu hefur hún einnig verið undir einskonar smásjá innan 

háskólasamfélagsins og er enn að afla sér sess innan þess. Þrátt fyrir að greinin hafi blásið 

út á skömmum tíma með tilliti til nemendafjölda og rannsóknarvirkni hefur hún samt sem 

áður ekki náð að festa sig nægilega í sessi og má að einhverju leyti kenna hröðum 

breytingum þar um. Greinin kemst því ekki með tærnar þar sem hinar hefðbundnu greinar 

hafa hælana þar sem hún er ekki jafn rótgróin og þær hefðbundnu í fræðaheiminum. Þau 

ælitæki sem notuð eru, innan háskólasamfélaga, til að meta svona nýlegrar greinar eins og 
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ferðamálafræðin er. Þetta hefur skapað vissar áskoranir innan háskólasamfélaga sem gerir 

þeim erfiðara fyrir að koma greininni í fastar skorður. Þetta kemur Wattanacharoensil 

(2014) einnig inn á þar sem hún nefnir gerð námskráa í ferðamálafræði, sem hafa verið í 

þróun síðastliðna áratugi. Vegna þess hve ör vöxtur ferðaþjónustunnar hefur verið og 

miklar breytingar á eftirspurn hefur þróun menntunar þurft að vaxa samhliða þessum vexti. 

Menntastofnanir hafa verið í óða önn að fjölga námskeiðum til að mæta þessari vaxandi 

eftirspurn og hafa miklar umræður sprottið um það í hvaða átt leiða eigi námskrárnar og 

hefur það lítið hjálpað til við að festa ferðamálafræðina í sessi. Í þessu samhengi takast á 

tvö sjónarmið, það sem leggur áherslu á hagnýta þætti og starfsnám og það sem byggir upp 

fræðilega ígrundað nám á háskólastigi. 

Tribe (1997) sýnir fram á tvær hliðar ferðaþjónustunnar, í fyrsta lagi þann hluta 

þekkingar sem aflað er innan fræðasviðsins og í öðru lagi þann hluta þekkingar sem aflað 

er utan þess. Tribe og Liburd (2016) skipta ferðamálafræðinni einnig upp í tvo hluta; 

félagsvísindi og viðskiptafræði. Félagsvísindin innihalda m.a. hagfræði, sálfræði, 

mannfræði og landafræði. Viðskiptafræðin inniheldur þá hlið ferðaþjónustunnar sem 

tengist hagnýta eða verklega hluta hennar eins og t.d. mannauðsstjórnun, nýsköpun, 

fjármálum og markaðsfræði. Þrátt fyrir mikinn mun á þessum fræðasviðum þá eru þau 

lykilatriði í að afla þekkingar á ferðaþjónustunni hvort heldur er um að ræða kunnáttu á 

ferðamanninum sjálfum, þekkingu á áhrifum ferðaþjónustu á samfélög og umhverfi eða 

viðskipta- og hagfræðihliðum ferðaþjónustunnar. 

Hægt er að velta því fyrir sér hvort markvisst ferli sé til staðar við gerð námskráa í 

ferðamálafræðum. Búið er að gera fjölmargar rannsóknir á námskrárgerð í greininni á 

undanförnum árum og hafa margir fræðimenn komið að framkvæmd þeirra. Þeir hafa m.a. 

sýnt fram á mikilvægi þess að námskrár í ferðamálafræði verði þróaðar enn frekar í takt við 

vöxt ferðaþjónustunnar og þeirrar þróunar sem á sér stað í henni um allan heim. Koh 

(1995) nefnir að skortur á stöðlun er eitt af því sem háir greininni og nefnir þar nám í 

Bandaríkjunum sem dæmi. Hann segir að nám í ferðamálafræði þar hafi ekki þau tengsl 

við atvinnulífið sem æskilegt er. Hann gagnrýnir þar með höfunda námskráa fyrir að hanna 

þær ekki í samvinnu við viðeigandi aðila í ferðaþjónustu. Jafari og Ritchie (1981) komu 

einnig inn á það að skortur væri á empirískum rannsóknum þegar kæmi að hönnun 

námskráa í námi tengdu ferðaþjónustu sem kemur ekki á óvart þar sem þetta er í árdaga 

ferðamálafræðanna. Tribe (2010) talar um að ferðamálafræðin sé á krossgötum þar sem 
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flestir frumkvöðlar hennar séu á leið á eftirlaun. Núna er því tíminn til að rýna vel í hana 

og grandskoða svo hægt sé að þróa hana í þá átt sem æskilegt getur talist. Hann segir það 

jákvætt að greinin sé ekki í jafn föstum skorðum og aðrar greinar þar sem auðveldara sé að 

móta hana í þá átt sem henti best. 

Helstu áherslur sem einkennt hafa umræður um námskrárgerð til þessa hafa snúið 

að því jafnvægi sem nauðsynlegt er að hafa á milli fræðilegrar og hagnýtrar þekkingar í 

náminu. Með fræðilegri þekkingu er átt við að útskrifaður nemandi sé með víðtæka 

þekkingu á málefni til að hann geti gagnrýnt og borið saman mismunandi hugmyndafræði 

sem og að geta tengt saman þekkingu og gildi við hugmyndir fræðanna. Með hagnýtri 

þekkingu er átt við að nemandi hafi öðlast þá þjálfun og hæfni sem ætlast er til að nýtist 

innan þeirrar greinar. Sérfræðiþekking sameinar síðan þessa tvo þætti (Dredge o.fl. 2012). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var meðal aðila í ferðaþjónustu hérlendis kom fram 

gagnrýni á að námið í ferðaþjónustufræðunum væri byggt á of fræðilegum grunni og 

nýttist því ekki sem skyldi í atvinnugreininni (Stjórnstöð ferðamála, 2016). Þetta sýnir 

mikilvægi þess að rýna vel í uppsetningu námsins og skoða hvort samræma megi betur 

námið og atvinnulífið og gera þannig útskrifaða nemendur betur undirbúna fyrir 

starfsvettvanginn. Ruhanen (2005) nefnir einnig þetta bil á milli fræðilegs og hagnýts náms 

og mikilvægi þess að brúa það. Sýnt hefur verið fram á að nemendur finni fyrir meiri 

hvatningu og öðlist dýpri skilning á efninu þegar ákveðnum aðferðum er beitt til að styrkja 

þessa tengingu, í leiðinni ýta þær undir frekari áhuga og þátttöku nemenda.  

Ástæðan fyrir þessum mismunandi skoðunum og þeirri spennu sem hefur myndast 

þarna á milli má mögulega rekja aftur til tíma þar sem þessi áherslumunur skipti ekki jafn 

miklu máli. Ferðaþjónustan hefur breyst mikið í gegnum árin og þegar ferðamennska var 

að stíga sín fyrstu skref snerist hún að mestu leyti um það að ferðast sér til menntunar og í 

leit að fræðilegri þekkingu. Núna, mörgum árum seinna, hefur vöxtur ferðaþjónustunnar 

verið gríðarlegur og hefur haft mikil hnattræn áhrif á t.d. menningu, stjórnmál, viðskipti, 

samfélög og margt fleira (Gyr, 2010). 

Í grein Wattanacharoensil (2014) er rakin þróun námskráa frá árinu 1990 til 2014 

þar sem hnattræn ferðaþjónusta er höfð til hliðsjónar. Kannaðar eru námskrár bæði í 

Evrópu og Bandaríkjunum. Hún leggur fram ramma sem hægt er að nota sem hjálpartæki 

við uppsetningu námskráa til að samræma þær um allan heim. Uppbygging rammans 

samanstendur af sjö megináherslum sem fara ber eftir. Þær áherslur snúa m.a. að merkingu 
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og eðli ferðamennsku, markaðssetningu og reglugerðum, viðfangsefni mælanlegra þátta og 

stjórnunar og umfangi ferðamennsku. Wattanacharoensil undirstrikar áhyggjur af því að 

nám í ferðamálafræðum felist í að útskrifa nemendur sem hafa takmarkaða heildarsýn á 

ferðaþjónustuna.  

„Þrátt fyrir að algengt sé að háskólar rammi inn sínar námsáætlanir, þá er ótrúlega 

lítið til um fræðigreinar ferðamála þar sem talað um markmið og virði sem stýra 

námsáætlunum og hönnun þeirra“ (Tribe, 2002, bls. 340). Markmiðið er að útskrifaðir 

nemendur sýni fram á visst jafnvægi á milli þess hagnýta og þess fræðilega. Nemendurnir 

þurfa að uppfylla væntingar hagsmunaaðila og kunnátta og þekking þeirra eiga að vera til 

þess að ferðaþjónustan geti vaxið og dafnað með allra hag að leiðarljósi. Hann talar um 

hugsandi sérfræðing eða heimspekilegan sérfræðing (e. philosophical practitioner), þar á 

hann við ekki einungis einstakling sem skoðar og rýnir í allt heldur einnig þann sem brettir 

upp ermar og tekur þátt sjálfur. Þá sér einstaklingurinn ekki bara hvernig er hægt að gera 

hlutina betri og skilvirkari heldur tekur hann einnig þátt í að framkvæma (Tribe, 2002). 

Dredge o.fl. (2012) tala einnig um hugsandi sérfræðinginn sem Tribe talar um. Þau segja 

að námskráin sem þarf fyrir hann samanstendur af verklegu námi, félagsvísindum, 

hugvísindum og sérmenntun sem stuðlar að jafnvægi á milli eftirspurnar viðskiptahliðar 

sem og kunnáttu til frekari starfa í ferðaþjónustu óháð viðskiptahliðinni. Eins og sjá má á 

mynd 1 er náminu skipt upp í fjóra flokka sem lýsa þeim áhersluatriðum í námskrám sem 

þarf til að skapa hugsandi sérfræðinginn.  
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Þessir þættir skiptast í eftirfarandi flokka: 

Verklegt framtak: Þetta eru þeir sem vinna í ferðaþjónustu og sjá að mestu leyti um það 

verklega eins og t.d. markaðssetningu áfangastaða, hótelstjórnun eða rekstur veitingastaða. 

Námskráin leggur áherslu á framkvæmd vinnunnar og markmið hennar er skilvirkni í 

verklegri vinnu og að gera færsluna á milli skóla og vinnu sem fyrirhafnarminnsta. 

Víðsýnt framtak: Hérna er ætlunin að skilja og greina ferðaþjónustuna og allar hennar 

hliðar í þeim tilgangi að bæta hana og samfélag hennar. Ætlunin er að beita gagnrýnni 

hugsun og koma niðurstöðum hennar í verk. 

Verkleg hugsun: Tilgangurinn er að leggja mat á vinnuna og íhuga hvort unnt sé að 

framkvæma hana á annan hátt. Mikilvægt er að stíga til hliðar og gagnrýna hvernig 

hlutirnir eru gerðir. Þetta á að ýta undir meiri sérhæfingu og þekkingu á vinnunni. 

Víðsýn hugsun: Námskráin hér snýr ekki að því að skilja ferðaþjónustuna í þeim tilgangi 

að bæta viðskiptahætti hennar heldur til að skilja allar hliðar hennar til hlítar. Hérna er 

einblínt m.a. á landafræði, mannfræði, félagsfræði og hagfræði og eru hugtök eins og 

hugmyndafræði, völd og gildi lykilatriði þegar beitt er gagnrýnni hugsun þegar rýnt er í 

þessa þætti ferðaþjónustunnar. Tilgangur námskrár er að skilja og meta á gagnrýninn hátt 

samfélög ferðaþjónustunnar og skoða ítarlega siðferðileg mál tengd henni. 

Verklegt
framtak

Víðsýnt 
framtak

Verkleg 
hugsun

Víðsýn 
hugsun

Hugsandi 
sérfræðingur

Mynd 1: Hugsandi sérfræðingur (e. philosophic practitioner) (Dredge o.fl., 2012; Tribe, 2002). 
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Þau nefna allnokkra fræðimenn sem hafa óskað eftir því að þetta jafnvægi verði tekið til 

greina við gerð námskráa en eins og Tribe talar um, hefur verið erfitt að skilgreina innihald 

námskráa þegar kemur að kennslu og hver þekking og hæfni útskrifaðra nemenda á að vera 

(Tribe, 2002; Dredge o.fl., 2012). 

Tribe (2002) talar um ákveðna yfirsýn þegar rætt er um uppsetningu hagnýts náms í 

ferðaþjónustu. Útskrifaðir nemendur þurfa að vera starfi sínu vaxnir og hafa þá kunnáttu og 

þekkingu sem til þarf að bera en ferðaþjónustan hefur á ansi viðamikinn hátt einnig áhrif á 

bæði félagsleg og efnahagsleg mynstur samfélaga. Ferðaþjónustan hefur gríðarleg hagræn 

áhrif og þess vegna ber að mennta vel einstaklinga sem vinna innan hennar en hann segir 

að auðveldlega sé litið framhjá þeim áhrifum sem hún hefur. Hann vill meina að þegar nám 

í ferðamálafræði einblínir einungis á hagnýta hlutann þá er ákveðin sýn töpuð. Lögð er 

mikil áhersla á að útskrifa stjórnendur og einblínt er á þá hlið sem uppfyllir einungis kröfur 

viðskiptahliðar ferðaþjónustunnar og þannig fólk þjálfað í hagrænni rökvísi. Þannig tapast 

viss heildarsýn á ferðaþjónustuna og þar með siðferðilegu og gagnrýnu sjónarhornin. Halda 

mætti því fram að námskrá sem hönnuð er með hagnýtni að leiðarljósi og með áherslu á 

verklega þáttinn leggi áherslu á að undirbúa nemendur fyrir atvinnulífið. Ferðaþjónustan er 

hinsvegar byrjuð að hafa gríðarleg áhrif á aðra þætti sem ekki tengjast viðskiptahliðinni 

eins og t.d. á áfangastaðina sjálfa og samfélög þeirra og mikilvægt er því að gera ráð fyrir 

fræðilega þættinum líka. Því má ekki ýta öðru hvoru sjónarhorninu til hliðar á kostnað hins 

því þannig skapast viss þröngsýni innan ferðamálafræðanna. Talað er um nokkurs konar 

samfélag þeirra sem rannsaka og skoða allt sem tengist heimi ferðaþjónustu og 

ferðamennsku án þess að íhuga þann hagnýta veruleika sem snýr að viðskiptaheiminum. 

„Þannig er auðvelt að spá og spekulera þar sem það er ekki ætlunin að færa sig úr heimi 

hugsana yfir í heim aðgerða“ (Tribe, 2002, bls. 347).  

Erfitt getur verið að þróa námskrár þegar ætlunin er að halda því jafnvægi sem þarf 

að vera á milli hagnýts náms og þess fræðilega. Það eru margir áhrifavaldar til staðar og 

erfitt getur reynst að þóknast öllum og getur ferlið orðið ansi flókið þegar hagsmunaaðilar 

eru orðnir visst margir. Á mynd 2 má sjá nokkurs konar námskrárrými (e. curriculum 

space) þar sem sýndir eru helstu áhrifavaldar sem geta haft bein eða óbein áhrif á gerð 

námskrár. 
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Mynd 2: Námskrárrými (e. curriculum space) (Dredge o.fl., 2012) 

Hér að neðan koma nánari útskýringar á þessum áhrifavöldum: A sýnir þann grunn sem 

nemendur hafa, eins og t.d. stúdentspróf, áður en haldið er í framhaldsnám. Þessi þáttur 

hefur engin áhrif á gerð námskrár né hönnun hennar. B sýnir þá ytri krafta sem ýta undir 

fræðilega menntun á kostnað þeirrar hagnýtu. Þannig þrýstir það náminu frá því að vera 

með hagnýtni að leiðarljósi og leitar eftir því að útskrifa frekar nemendur með vísindalega 

þekkingu. C sýnir þá ytri krafta sem ýta undir hagnýta menntun á kostnað þeirrar 

fræðilegu. Þannig þrýstir það náminu frá því að leggja áherslu á fræðin yfir í það að 

útskrifa nemendur með hagnýta þekkingu. D sýnir þá innri krafta sem hafa hagnýtni að 

leiðarljósi. Áhrifavaldar hér vilja að aukin áhersla sé sett á verklegt nám og að útskrifaðir 

nemendur séu með aukna hæfni og færni í verklegri þáttum. E sýnir þá innri krafta sem 

leggja meiri áherslu á fræðin. Hérna er aukin áhersla lögð á rannsóknir og þekkingaröflun. 

F sýnir þá áhrifavalda sem vilja minnka nýsköpun og tækniumsvif innan stofnunarinnar. 

Skortur á fjármagni er oftast helsti áhrifavaldurinn hér sem verður til þess að möguleg 

stöðnun á sér stað, ekki fæst fé til þróunar og nýsköpunar. G sýnir þá áhrifavalda sem vilja 

skilvirkari kennsluaðferðir og meiri tækniumsvif til að víkka námskrána. 
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Þetta jafnvægi sem oft er talað um í tengslum við námið, eins og sést í líkani 

Dredge o.fl., sést í frónetískri þekkingu (e. phronetic knowledge), sem er sú hagnýta 

fræðiþekking sem þarf til að skapa sérfræðing og sýna hvernig þessi tvö sjónarmið mynda 

eina heild einungis ef það er jafnvægi þeirra á milli. Þetta námskrárrými sem sést í líkaninu 

sýnir þeirra hugmynd um fullkomið jafnvægi námskrár (Dredge o.fl., 2012). 
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3 Staða mála á Íslandi 
Fyrirtæki í ferðaþjónustu eru að átta sig á að bregðast verði við fjölgun ferðamanna með 

aukinni menntun þeirra sem starfa í greininni. Þetta kemur fram í vinnu stýri- og 

verkefnahópa er settir voru á laggirnar á vegum iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sem einnig 

var ráðherra ferðamála, og Samtaka ferðaþjónustunnar. Vegvísir í ferðaþjónustu var gefinn 

út í október 2015 og kemur fram í honum að til að efla ferðaþjónustuna verði að setja 

ákveðin atriði í forgang. Í Vegvísinum er aðgerðaáætlun 2015-2020, sem inniheldur 

ábendingar um til hvaða aðgerða þurfi að grípa og hvers megi vænta í lok tímabilsins. Það 

er ekki hægt að staðsetja ferðaþjónustuna á einhverjum ákveðnum stað því hún er svo 

víðfeðm og kemur inn á svo margt. Ferðaþjónustan fellur undir ein átta ráðuneyti, 

sveitarfélögin, menntakerfið og margt fleira. Þegar atvinnugrein er jafn umfangsmikil og 

ferðaþjónustan liggur í augum uppi að erfitt getur reynst að samhæfa aðgerðir. Menn eru 

þó á eitt sáttir um að byggja þurfi traustan grunn undir greinina svo hún geti dafnað þegar 

til lengri tíma er litið. Vegvísirinn leggur áherslu á að efla þurfi sjö lykilatriði í greininni en 

þau eru: Samhæfing, jákvæð upplifun ferðamanna, áreiðanleg gögn, náttúruvernd, hæfni og 

gæði, aukin arðsemi og dreifing ferðamanna. Vegvísirinn útskýrir vel hvernig best er að 

standa að eflingu hvers þáttar fyrir sig en hér verður einungis rýnt í hæfni- og 

gæðaflokkinn. Ferðaþjónustan er flokkuð sem þekkingargrein, þá er átt við að hún byggist 

að miklu leyti upp á hæfni starfsfólks og þekkingu hvort sem hún snýr að náttúruvernd eða 

þjónustugreinum. Því er mikilvægt að tefla fram hæfu starfsfólki og er það hægt með því 

að auka hæfni þeirra sem fyrir starfa í greininni og einnig með því að ráða inn hæft 

starfsfólk sem er nú þegar með ákveðinn grunn eða menntun. Með slíkum aðgerðum 

verður greinin samkeppnishæfari og faglegri á allan hátt. Leggja þarf áherslu á stuttar og 

hagnýtar námsbrautir til að mennta það fólk sem starfar nú þegar í greininni og er með litla 

menntun. Vegvísirinn leggur jafnframt til að með raunfærnimati fyrir þá sem hafa unnið 

lengi við það sama, sem og námsmati, væri hægt að meta þá kunnáttu sem fólk býr yfir og 

stytta leið þeirra að brautskráningu fullgilds náms. Mikilvægt er einnig að þetta nái til alls 

landsins og þá með aðkomu símenntunarstöðva sem starfræktar eru í öllum landshlutum. 

Með því að fyrirtæki í ferðaþjónustu innleiði Vakann eða önnur gæðastjórnunarkerfi, má 

tryggja ákveðna staðla um aukna menntun í greininni sem snýr að flestum þáttum 

ferðaþjónustunnar. Um leið og Vegvísirinn kom út var samþykkt að stofna Stjórnstöð 
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ferðamála sem ætlað er að starfa til ársloka 2020 og vinna að þeim verkefnum sem brýnast 

er að laga í ferðaþjónustunni. Það voru Samtök ferðaþjónustunnar og atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið sem höfðu veg og vanda að Vegvísinum og í stýrihópnum sátu 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra ásamt aðilum úr Samtökum ferðaþjónustunnar 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). 

Í júlí 2016 gaf Stjórnstöð ferðamála út bæklinginn Hæfni og gæði í ferðaþjónustu, 

fjárfestum í hæfni starfsmanna. Bæklingurinn er gefinn út í framhaldi af vinnu við 

Vegvísinn sem gefinn var út 2015 og er samantekt á því sem betur má fara í ferðaþjónustu. 

Þær tillögur sem koma fram í Fjárfestum í hæfni starfsmanna eru unnar úr 

niðurstöðum  könnunar sem gerð var meðal fyrirtækja í ferðaþjónustu og Stjórnstöð 

ferðamála sá um. Þá var einnig talað við fulltrúa og forsvarsmenn ferðaþjónustufyrirtækja 

og fundað með sérfræðingum. Þar sem Skotland á margt sameiginlegt með Íslandi þá var 

sérstaklega leitað þangað og til Kanada eftir hugmyndum um heildstæðar úrbætur í 

greininni er varða hæfni og hvernig best væri að auka hana. Það voru þrjár tillögur sem 

unnið var mest með og þær eru Þekkingarsetur ferðaþjónustunnar, starfsnám í 

ferðaþjónustu og samspil hæfni og arðsemi, búið er að framkvæma fyrstu tillöguna með 

stofnun Hæfnisetursins. Markmiðið með fyrstu tveimur tillögunum er að auka hæfni 

starfsmanna og útfæra hvernig best er að gera það, að það nám sem í boði verður njóti 

virðingar og ákveðnar viðurkenningar og þá er átt við raunfærnimat. Markmið þriðju 

tillögunnar snýr að aukningu á framleiðni og arðsemi innan greinarinnar sem og ímynd og 

þátttöku í gæðaverkefnum eins og Vakanum. Það eru fjölmargar áskoranir sem 

ferðaþjónustan er að takast á við og mikilvægt að vera á tánum um hvernig bregðast megi 

við auknum fjölda ferðamanna. Þar sem Ísland er fámennt land og skortur á starfsfólki í 

ferðaþjónustu þá starfa um 6.000 erlendir starfsmenn innan hennar svo það gefur auga leið 

að mikilvægt er að standa vel að þjálfun þeirra ekki síður en heimamanna. Fyrirtæki í 

ferðaþjónustu eru meðvituð um mikilvægi menntunar í greininni og óska um 80% þeirra 

eftir styttri fræðslu og þjálfun sem gæti þá farið fram á vinnustaðnum (Stjórnstöð 

ferðamála, 2016).  

Í dag er verið að kortleggja þau störf sem eru í ferðaþjónustu og tengjast henni svo 

að hægt sé að meta þörfina og ef það er vel gert er það ákveðinn lykill að árangri. Á mynd 

3 má sjá hvernig ferðaþjónustunni var skipt upp í flokka og undirflokka í kortlagningunni. 
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Mynd 3: Starfagreining í ferðaþjónustu (Stjórnstöð ferðamála, 2016) 

Með kortlagningu starfa var búið að leggja ákveðinn grunn að þeirri vinnu sem mun fara 

fram í Hæfnisetrinu Við stofnun Hæfnisetursins var lagt upp með ákveðin markmið að 

leiðarljósi eins og að það nám sem í boði verður uppfylli þarfir ferðaþjónustunnar sem svo 

skili sér í hæfara starfsfólki og auknum gæðum. Stjórnstöð ferðamála leggur mikið upp úr 

starfsnámi í ferðaþjónustu, hæfniþrepum, starfagreiningu og raunfærnimati en þessar leiðir 

eru taldar heppilegastar til að auka færni fólks í ferðaþjónustu (Stjórnstöð ferðamála, 

2016).  

Hæfnisetrinu, sem stofnað var 19. janúar s.l., er ætlað að styrkja ferðaþjónustuna 

undir slagorðinu Fjárfestum í hæfni starfsmanna. Hæfnisetrið mun í samvinnu við 

atvinnulífið, fræðsluaðila og stjórnvöld þróa nám sem hentar starfsfólki í greininni og 

reyna með því að skapa jákvæðari og betri þjónustu og þar með upplifun ferðamanna sem 

heimsækja landið (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2017; Samtök ferðaþjónustunnar, á.á.). 

Samtök ferðaþjónustunnar og Háskóli Íslands hafa einnig gert samning þess efnis að kennd 

verði námskeið innan Háskólans sem snúa að starfsþróun í ferðaþjónustu. Námskeiðin eiga 

að gefa vinnuveitendum færi á að kynnast þeim starfskröftum sem í boði verða og einnig er 

þetta hagnýt leið til að nemendur fái betri innsýn í vinnumarkaðinn (Skapti Örn Ólafsson, 

2015). 

Áhugavert er að skoða skýrsluna Háskólar og vísindi á Íslandi 2015, þróun og 

staða, út frá námi í ferðamálafræði. Nánast ekkert er talað um nám í ferðamálafræði sem 

kemur frekar spánskt fyrir sjónir þar sem ferðaþjónusta er ein af aðalatvinnugreinunum á 

Íslandi í dag ásamt því að vera mikilvæg fyrir gjaldeyrisöflun þjóðarinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015).  
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Það sem hefur verið að gerast í menntunarmálum tengdum ferðaþjónustu á Íslandi 

að undanförnu er heilmikið og ekki síður mikilvægt að fylgja því eftir. Samtök 

ferðaþjónustunnar og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins standa að undirbúningi í 

menntunarmálum og hafa fengið til liðs við sig aðila úr atvinnulífinu. Á síðustu tveimur 

árum hafa verið gefnir út bæklingar um samtöl og kannanir sem þessar stofnanir hafa átt 

við atvinnulífið og hvað er til ráða. 

Háskólinn á Hólum er eini háskólinn fyrir utan Háskóla Íslands sem kennir 

ferðamálafræði á Íslandi. Þar er ferðamálafræði kennd til BA náms og diplómunáms og er 

þar einnig boðið upp á MA nám í ferðamálafræði. Nýverið bætti Háskólinn á Hólum við 

námskrána sína diplómunámi og BA námi í gestrisni (e. hospitality) sem kallast Stjórnun 

ferðaþjónustu og móttöku gesta. Þessi viðbót hefur ekki verið í boði hér á landi áður og 

gaman verður að sjá hvort að námið uppfylli þær kröfur sem atvinnulífið hefur verið að 

gera til menntunar í greininni (Háskólinn á Hólum, á.á.). Til að fá upplýsingar um stöðu 

mála við Háskólann á Hólum var haft samband við Hjördísi Gísladóttur hjá kennsluviði 

Háskólans og hún spurð hver fjöldi nemenda væri í náminu í dag. Í dag eru 69 nemendur 

skráðir í BA námið í ferðamálafræðinni og þrír í diplómunámið. Hafði hún orð á því að 36 

nemendur væru auk þess í diplómunámi í viðburðarstjórnun sem hún sagði að hefði mikla 

skörun við námsleiðirnar í ferðamálafræði. Þá var haft samband við Sigdísi Ágústsdóttur, 

verkefnastjóra nemendaþjónustu verkfræði- og náttúruvísindasviði hjá Háskóla Íslands til 

að fá uppgefinn fjölda nemenda í ferðamálafræði. Við Háskól Íslands stunda 246 

nemendur BS nám í ferðamálafræði, 18 nemendur eru í MS námi og 5 nemendur eru í 

doktorsnámi. Á þessum tölum má sjá að um 315 nemendur stunda grunnnám í 

ferðamálafræði á háskólastigi á Íslandi í dag. Ef við reiknum með því að um 25% þeirra 

útskrifist í vor þá eru það um 79 nemendur. Spurningin er hvort þörf sé á öllu þessu fólki 

með háskólapróf í ferðaþjónustuna. Okkur finnst líklegt að þetta geri það að verkum að 

laun í greininni eru í lægri kantinum miðað við menntunarstig þar sem útskrifaðir 

nemendur taki að sér störf sem ófaglærðir geta sinnt og einnig að nemendur leiti atvinnu á 

öðrum sviðum en í ferðaþjónustu.  
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4 Aðferðir og gögn 
Rannsóknarsnið þessa verkefnis er svokölluð tilviksrannsókn (e. case study) þar sem 

skoðuð er ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem annars 

vegar voru tekin hálfstöðluð viðtöl við tvo einstaklinga sem þekkja vel til 

ferðaþjónustunnar og hinsvegar var rýnt í fyrirliggjandi gögn er tengjast námi og 

námsáætlanagerð í ferðaþjónustu og ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Tilviksrannsókn 

leggur áherslu á að skoða eitt eða fleiri tilvik hverju sinni og átta sig betur á eðli þeirra 

og/eða tengslum. Í sumum tilfellum eru skoðaðar fyrri rannsóknir og rýnt betur í þær eða 

þá að þær eru metnar út frá öðru sjónarhorni en stundum eru skoðuð ný fyrirbæri í 

tengslum við tilfellið. Í tilviksrannsóknum ákveður rannsakandi viðfangsefni sem hann 

hefur áhuga á að skoða og formar spurningar út frá því. Oftast er byrjað á ítarlegri 

heimilda- og upplýsingaleit til að geta betur formað rannsóknarspurningarnar og geta sett 

þær markvisst fram (Rúnar Helgi Andrason & Ársæll Már Arnarsson, 2013). Í þessu tilfelli 

er rýnt í uppsetningu og skipulag ferðamálafræði við Háskóla Íslands í tilraun til að svara 

rannsóknarspurningu verkefnisins. 

4.1 Eigindleg rannsókn 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru empírískar sem þýðir að þær byggja á þeim skilningi að 

veruleikinn sé félagslega mótaður og henta þær vel til að fanga upplifun og reynslu fólks. 

Það er ekki markmið eigindlegra rannsókna að alhæfa út frá niðurstöðum heldur er 

markmiðið að skilja hlutina betur og dýpka skilning á því efni sem verið er að vinna með. 

Hálfstöðluð viðtöl þýðir að ekki eru fyrirfram mótaðar spurningar heldur er unnið út frá 

ákveðnu efni og farið eftir fyrirfram ákveðnum viðtalsramma og spunnið út frá því eftir því 

hvernig viðtalið þróast. Viðmælendur ráða þannig takti viðtals en spyrill á að geta beint því 

á rétta braut sé útlit fyrir að verið sé að fara út fyrir efnið. Þannig er auðveldara að fá meiri 

skilning og dýpt á efninu heldur en t.d. er hægt er að fá með megindlegum aðferðum (Punch, 

2014). Notast var við markvisst úrtak (e. purposive/purposeful sampling) við val á 

viðmælendum. Það þýðir að fyrirframgefnar forsendur eru fyrir vali á viðmælendum, valdir 

eru einstaklingar sem hafa þekkingu og reynslu gagnvart viðfangsefninu (Punch, 2014). 

Tekin voru viðtöl við tvo reynslumikla einstaklinga í fræðslu- og menntamálum á 

vettvangi ferðaþjónustunnar. Leiðbeinandi verkefnisins benti okkur á viðmælendurna þau 
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Hauk Harðarson hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Maríu Guðmundsdóttur, 

fræðslustjóra Samtaka ferðaþjónustunnar. Sendur var tölvupóstur á viðmælendurna og óskað 

eftir viðtali sem var auðsótt mál. Viðtalið við Hauk var tekið þann 14. febrúar 2017 og við 

Maríu þann 2. mars 2017. Þau hafa bæði starfað til fjölda ára við þróun verkefna tengdum 

menntun og símenntun. Viðtölin við þau voru tekin á þeirra vinnustöðum svo viðtölin voru 

afslöppuð og við kjöraðstæður. Var viðmælendum gert ljóst í upphafi viðtala að þau yrðu 

tekin upp og vísað yrði í þau í ritgerð.  

4.2 Rýnihópaviðtal og óformleg könnun 

Rýnihópar eru ein tegund hópviðtala sem nýttar eru til að afla rannsóknargagna. Tilgangur 

rannsóknaraðferðarinnar er að kanna þekkingu og reynslu fólks með því að fá marga saman 

til að tjá sig um sama efni við hvert annað. Með þessari aðferð er hægt á ná fram dýpri 

skilningi og þekkingu á því efni sem verið er að rannsaka heldur en fengist með 

einstaklingsviðtali. Með þessari aðferð koma oft fram mismunandi sjónarhorn ólíkra 

einstaklinga sem erfitt væri að fá annars (Kitzinger, 1995). 

Gerð var óformleg könnun á meðal 3ja árs nema þar sem 15 nemendur voru beðnir 

um að segja hvaða tvö fög þeim þóttu fræðilegust í náminu og hvað tvö fög þeim þóttu 

hagnýtust. Nemendurnir voru spurðir í sínu lagi svo vitað er að ekki var um samráð milli 

nemenda að ræða í svörunum.  

4.3 Rýnt í fyrirliggjandi gögn 

Þau gögn sem helst var rýnt í voru skýrslur, bæði frá opinberum aðilum sem og aðilum 

tengdum ferðaþjónustunni, námskrár menntastofnana og aðfengin gögn frá viðmælendum 

sem notuð voru til að dýpka skilninginn á viðfangsefninu. Til stuðnings og 

þekkingaröflunar eru notaðar erlendar fræðilegar greinar sem fjalla um það efni sem verið 

er að vinna með og auka skilning á því. 

4.4 Grunduð kenning 

Verkefnið var unnið út frá grundaðri kenningu (e. grounded theory) en það er 

rannsóknarnálgun sem snýr að því að þróa kenningar út frá gögnunum. Með þessari 

rannsóknaraðferð eru gögnin greind samhliða öflun gagna, en ekki eftirá. Gögnum er 
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safnað til þess að þróa kenningu um viðfangsefni rannsóknarinnar og seinna eru gögnin 

notuð til þess að útskýra kenninguna.  

4.5 Greining gagna 

Eftir að viðtölin voru tekin og afrituð var notast við markvissa kóðun (e. selective coding) 

en það er sú aðferð sem notuð er þegar meginhugtök eru samþætt við undirflokka í eina 

heild sem mynda þemu og þannig auðvelda rannsakanda að skapa söguþráð sem útskýrir 

innihald verkefnisins. Markvisst er farið í gegnum gögnin til að fínpússa þá kenningu sem 

er í mótun sem verður til þess að niðurstaða fæst í rannsókninni (Punch, 2014).  
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5 Fulltrúar atvinnulífsins 
Til að skoða viðhorf atvinnulífsins til náms í ferðamálafræði við Háskóla Íslands leituðum 

við til tveggja einstaklinga sem þekkja vel til og eru að vinna náið með atvinnulífinu.  

Haukur Harðarson starfar hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) og snýr hans 

verksvið að aðferðafræði raunfærnimats. Verið er að innleiða raunfærnimat hjá 

Fræðslumiðstöðinni og fá metin þau störf sem ófaglærðir vinna í dag með það í huga að 

útskrifa þá með starfsheiti. Starf hans felst í að kortleggja störfin í ferðaþjónustu, staðsetja 

og meta hæfni starfsfólks á vinnumarkaðnum sem starfað hefur í fjölda ára í ferðaþjónustu 

og meta hvort það þurfi að bæta einhverju við sig til að ljúka námði eða fá starfsréttindi. 

Tökum sem dæmi ófaglærða manneskju sem starfað hefur við eldamennsku í fjölda mörg 

ár og jafnvel rekið veitingastað, þá þarf að meta hæfni manneskjunnar og sjá hverju hún 

þarf að bæta við sig til að útskrifast sem matreiðslumaður/kona. Haukur er sjálfur 

bifvélavirki í grunninn en hefur starfað í fræðslugeiranum til fjölda ára, bæði á vegum 

verkalýðsfélaga og svo Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.  

María Guðmundsdóttir starfar sem Fræðslustjóri hjá Samtökum ferðaþjónustunnar 

og hennar helsta verksvið er gerð kennsluáætlana og skipulagning náms ófaglærðra 

starfsmanna í ferðaþjónustu. María er með menntun í uppeldis og kennslufræði frá Háskóla 

Íslands en hefur einnig lokið námi í frönskum og enskum bókmenntum í Englandi og 

bókmenntum og leikhúsfræðum í Frakklandi. María hefur starfað undanfarin 11 ár hjá 

Samtökum ferðaþjónustunnar og verið frumkvöðull í menntunarstarfi ófaglærðra 

starfsmanna í ferðaþjónustu og unnið náið með atvinnulífinu. Í upphafi viðtalsins við 

Maríu fór hún yfir þau störf sem hún hefur unnið á starfsferli sínum er snúa að 

menntamálum en í dag snýst vinnan mest um kortlagningu starfa í samstarfi við 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og að ná fram þeirri hæfni sem býr í ófaglærðu fólki. María 

tók m.a. þátt í gerð skýrslunnar Hæfni og gæði í ferðaþjónustu, fjárfestum í hæfni 

starfsmanna og var formaður verkefnahóps skýrslunnar. Hún tók einnig þátt í gerð 

Vegvísis í ferðaþjónustu og var formaður hæfni- og gæðahluta þess verkefnis.  

5.1 Markhópur menntunar 

Í viðtalinu við Hauk byrjaði hann á að tala um þann markhóp sem Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins er með og talar hann um að það sé einna helst fólk sem hefur ekki lokið 
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neinni framhaldsmenntun. Hann tekur fram að Fræðslumiðstöðin sé ekki í neinum tilfellum 

framkvæmdaaðili heldur kallar hann starfsfólkið aðferðafræðinga, talnasafnara og 

fjárveitingaraðila, þarna sé um að ræða einskonar fræðslusjóð. Haukur segir „Við erum 

svona í framhaldsfræðslu/fullorðinsfræðslu eða erum svona litla menntamálaráðuneytið“, 

fyrir utan ófaglært fólk fara starfsmennirnir einnig í sérstakar greiningar á starfaklösum eða 

atvinnugreinum. Úr þeirri vinnu, sem unnin var í samstarfi Samtök atvinnulífsins, LC 

Ráðgjafar, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Ferðamálastofu, Eflingar-stéttarfélags, 

IÐUNNAR fræðslusetri og mennta- og menningarmálaráðuneytisins var unnin skýrslan 

Hæfni og gæði í ferðaþjónustu, fjárfestum í hæfni starfsmanna. Verkefni þessarar vinnu var 

að skoða betur hvað ferðaþjónusta er og reyna að kortleggja hana. Það var gert með því að 

heimsækja 35 fyrirtæki sem vinna að ferðaþjónustu en einnig voru nokkrir framhaldsskólar 

heimsóttir. Þetta var heilmikil yfirferð og gaf innsýn í það sem kom svo á eftir eða 

kortlagningu starfanna. Þá kom í ljós hversu viðamikil ferðaþjónustan er í raun og veru og 

hvað hún kemur inn á marga þætti atvinnulífsins. Haukur talar um að því næst hafi þau hjá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins flokkað ferðaþjónustuna niður í sex flokka og undirflokka 

undir þeim eins og sjá má á mynd 3 hér á undan. Með því náðu þau að kortleggja flest öll 

störf í ferðaþjónustu og flokka þau niður eftir ábyrgð og sjálfstæði sem hvert og eitt starf 

hefur. Þessi vinna hefur reynst vel við að nýta upplýsingar um hvar þurfi að mennta fólk og 

hvar er hægt að koma inn með raunfærnimat svo hægt sé að sjá hvar starfsmenn standa og 

meta starfsreynslu þeirra til frekara náms. Kortlagningin verður síðan nýtt til að setja 

saman þau námskeið sem til þarf svo hægt verði að samræma hæfni og þekkingu. Þannig 

verður brugðist betur við þeim þörfum sem atvinnulífið er að kalla eftir. 

Fyrsta verkefni Maríu er hún hóf vinnu hjá Samtökum atvinnulífsins var að búa til 

námskrá í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Þar unnu þau María og Haukur 

saman og úr varð námsleiðin Færni í ferðaþjónustu I og II, sem var nefnd hér að ofan. Eins 

og hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins þá eru helstu markhópar Samtaka ferðaþjónustunnar 

þeir sem hafa minnstu menntunina og snýst verkefnið um hvað er hægt að gera til að efla 

þá og styrkja til frekara náms og hvaða námsleiðir væri hægt að bjóða uppá. María talar um 

að Samtök ferðaþjónustunnar sé nokkurskonar dótturfyrirtæki Samtaka atvinnulífsins og 

ASÍ og hún segir að allir séu sammála er kemur að menntamálum. María fór aðeins yfir 

námskrána Færni í ferðaþjónustu I og II, hvað hún inniheldur og nefndi hún m.a. að hún 

væri metin til framhaldsskólaeininga. Hún segir að það hafi aldrei verið ætlunin að þetta 
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nám færi inn í hið efra skólastig þar sem áherslurnar hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og 

Samtök ferðaþjónustunnar væru á símenntun og raunfærnimat. Námsleiðin er samþykkt af 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu, samt virðist það vera geðþóttaákvörðun hvers 

skólastjóra fyrir sig að samþykkja allan einingafjöldann fyrir námskeiðin inn í 

framhaldsskólana. María segir „Þannig að þetta er vandinn að skólakerfin eru ekki að tala 

nógu vel saman, formlega og óformlega kerfið, í ferðaþjónustunni“. Hún telur sig vera 

nokkurskonar millistykki á milli atvinnulífs og fræðasviðs þar sem hún fer út og heyrir 

hvað það er sem atvinnulífið vill og samræmir svo þar á milli. Sem dæmi má nefna þá 

höfðu ferðaþjónustuaðilar á Norðurlandi samband við Samtök atvinnulífsins og tjáðu 

áhyggjur sínar af skorti á upplýsingum um það svæði í leiðsögumannanámi. Þetta varð til 

þess að aukin áhersla var lögð á alla landshluta bæði hjá Leiðsöguskólanum í Kópavogi og 

leiðsögumannanámi í Símenntun Háskólans á Akureyri. 

5.2 Efra menntunarstig 

Hauki fannst áhugavert við viðtölin sem hann tók við fulltrúa atvinnulífsins við gerð 

kortlagningarinnar hversu mikil áhersla var lögð á stjórnendur fyrirtækjanna, það vanti 

markaðs- og söluáherslu inn í skólana. Það vantar í raun starfstengt nám á háskólastigi eða 

að minnsta kosti fleiri námskeið því tengdu vill hann meina, „Auðvitað vita allir að [það] 

þarf líka að hæfnigreina en stóri hlutinn af öllu í svona grein eins og ferðaþjónustu væri þá 

praktískt, hagnýtt, ekki akademískt nám.“ Þeir aðilar í ferðaþjónustunni sem Haukur talaði 

við voru sammála um að námið í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum væri hagnýtara 

en námið við Háskóla Íslands. Þeir aðilar sem hann talaði við og höfðu tekið nám í 

ferðamálafræði við Háskóla Íslands sögðu að bæta mætti t.d. viðskiptafræði inn í námið 

svo það myndi nýtast betur úti í atvinnulífinu. Þetta er í samræmi við það sem Tribe (1997) 

talar um í sinni grein þar sem hann nefnir að margt tengi ferðamálafræðina við 

viðskiptahliðina. Hauki finnst mikil áhersla á fræðilegt nám í Háskóla Íslands út frá 

samtölunum við ferðaþjónustuaðilana, sem segir ýmislegt um ímynd námsins, en 

viðurkennir þó að hafa ekki kynnt sér það að neinu ráði og þekki ekki nógu vel til þess. 

Þegar kemur að menntun starfsmanna í fyrirtækjum segir hann að það sé virkilegt gap á 

milli starfsmannsins á gólfinu og stjórnenda, það vanti í raun inn menntað og hæft fólk sem 

tengir þar á milli. Hann nefnir og tekur þar með undir orð Ruhanen (2005) um mikilvægi 

þess að auka þessa færni sem þörf er á í ferðaþjónustu í dag og að minnka þetta gap. 
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Yfirleitt eru það millistjórnendur sem stýra daglegum rekstri og skipulagningu og hann vill 

meina að ekki sé verið að uppfylla óskir og væntingar ferðamanna um gæði þjónustu vegna 

þess skorts sem er á hæfni millistjórnendanna. Sífellt er verið að horfa eftir fólki sem hefur 

einhverja reynslu af framkvæmdum og skipulagi til að tryggja góða upplifun ferðamanna 

því annars staðna fyrirtækin og fylgja ekki þeirri framþróun sem nauðsynleg er hverju 

sinni. Það eru einmitt þær kröfur sem þeir eru að reyna að mæta að einhverju leyti með 

menntun og þá aukinni hæfni starfsmanna. Hann telur útbreiðsluna þurfa að vera mun 

markvissari og skipulagðari, sérstaklega þar sem vöxtur ferðaþjónustunnar hefur verið svo 

ör síðastliðin ár. Eins og Airey o.fl. (2015) benda á hefur þetta verið talin helsta áskorunin í 

greininni, hve ört hún hefur vaxið, hefur hún því átt erfitt með að fylgja eftir þeim hröðu 

breytingum sem hafa átt sér stað og erfiðlega hefur gengið að halda í við þær.  

Þegar María var spurð um ferðamálafræði við Háskóla Íslands og þær kröfur sem 

atvinnulífið gerir til námsins sagði hún að í samtölum hennar við fyrirtæki í ferðaþjónustu, 

sem haft var samband við er skýrslan Fjárfestum í hæfni starfsmanna var unnin, þá hafi 

verið talað um að námið við Háskóla Íslands þætti frekar akademískt. Verið er að reyna að 

bæta úr því m.a. með námskeiðinu Starfsþróun í ferðaþjónustu sem unnið er í samvinnu við 

Samtök ferðaþjónustunnar. Þetta er í þriðja skipti sem starfsþróunin er kennd við Háskóla 

Íslands og vissi María til þess að einhverjir nemendur hefðu fengið vinnu, út frá 

heimsóknum sínum til fyrirtækja, að loknu námi. Hún telur að farsælast væri að BS námið 

í ferðamálafræði væri þannig uppbyggt að allir tækju það sama á fyrsta ári en eftir það 

myndu nemendur velja sér þær áherslur sem þeir hafa áhuga á sem gæti þá t.d. verið 

markaðs- og viðskiptafræði, eitthvað rannsóknartengt eða náttúrutengt.  

5.3 Samvinna atvinnulífs og menntastofnana 

Haukur talar um að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins vinni ekki mikið með fræðslustofnunum 

heldur leggi þeir mesta áherslu á að koma með menntun inn í fyrirtækin og mæta þannig 

þeim kröfum sem atvinnulífið gerir til einstaklinga í faginu. Koh (1995) hefur gagnrýnt að 

ekki sé næg samvinna við aðila í ferðaþjónustu þegar kemur að hönnun námskráa og það 

sé einmitt það sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins vill reyna að forðast. Fyrirtækin leggja 

upp með ákveðnar kröfur sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins reynir að uppfylla og styðjast 

til þess við námskrá sem samin var af Samtökum ferðaþjónustunnar í samvinnu við 

Samtök atvinnulífsins um Færni í ferðaþjónustu I og II. Þessi námskrá er samin með það að 
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leiðarljósi að hægt sé að taka hluta úr henni sem hentar hverju sinni en hún hefur einnig 

verið kennd í fræðslumiðstöðvum landsfjórðunganna. Þeir sem taka námið í heild sinni í 

gegnum símenntunarmiðstöðvarnar fá það metið til framhaldsskólaeininga. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins skiptir sér ekki af eða hefur skoðun á framkvæmdum náms 

hjá opinberum menntastofnunum heldur hlustar einungis á þarfir atvinnulífsins og reynir 

að uppfylla þeirra þarfir. Í samræðum okkar við Hauk nefnir hann einnig mikilvægi þess að 

samræmi sé í því námi sem skólarnir leggja upp með. Hann nefnir Háskóla Íslands í því 

samhengi og hendir því fram hvort þar sé verið að leggja upp með akademískt nám með 

áherslu á rannsóknir eða hvort verið sé að leggja upp með hagnýtt nám sem tengist 

atvinnulífinu. Hann bendir einnig á mikilvægi þess að hafa þar jafnvægi á milli. Haukur 

segist þó hafa á tilfinningunni að einhverjar breytingar hafi átt sér stað í Háskóla Íslands án 

þess þó að hafa kynnt sér það að fullu. Hann gerir sér fulla grein fyrir skorti á fjármagni í 

menntastofnunum til rannsókna og greiningavinnu og að erfitt geti verið fyrir 

menntastofnanir að kosta slíkar rannsóknir t.d. með utanaðkomandi ráðgjöfum. Hann 

nefnir að honum finnst vanta hagnýtt nám á efstu þrepum menntastigans og nefnir m.a. 

nám í hótelstjórnun eða gestrisni (e. hospitality) eins og þekkist víða erlendis. Tribe (2002) 

nefnir að nemendur þurfi að geta uppfyllt væntingar hagsmunaaðila svo ferðaþjónustan 

geti vaxið og dafnað með hag allra að leiðarljósi. Það tala allir um mikilvægi samstarfs 

skólanna og atvinnulífsins en ekki er nógu skýrt hver á að stýra því samstarfi svo 

markmiðum beggja sé náð. 

Þegar haldin eru námskeið á vegum Samtaka ferðaþjónustunnar fá þátttakendur 

viðurkenningarskjal fyrir þátttöku í námskeiðinu. Samtök ferðaþjónustunnar er með 

samstarfssamning við Opna háskólann í Reykjavík um hagnýtt stjórnendanám sem kallast 

stjórnun og forysta í ferðaþjónustu og þar er í boði að taka annað hvort allt námskeiðið eða 

einhvern hluta af því. Annað verkefni sem er í gangi heitir Áttin og þar geta fyrirtæki 

fengið fræðslustjóra að láni til að greina menntunarþörf í fyrirtækinu og koma með tillögur 

að úrbótum, fyrirtækin geta síðan sótt um styrki hjá stéttarfélögum til að fjármagna 

námskeiðin sem sótt verður um. Þetta er einn möguleiki til að auðvelda fyrirtækjum að 

meta þörf, bæta þekkingu og nálgast námskeið fyrir sitt starfsfólk. Þetta er allt hægt að gera 

í gegnum heimasíðu Áttarinnar. María talar um að stærsta hindrunin í þessu verkefni sé að 

koma fræðslustjóranum, sem er sá sem tekur vinnustaðinn út, inn í fyrirtækin.  
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María telur eina af helstu ástæðunum fyrir hægum framgangi ferðaþjónustunnar sé 

hið gríðarlega mikla flækjustig sem í henni er, það er einnig ástæðan fyrir því að ekki er 

verið að nýta tengslin á milli atvinnulífs og fræðasviðs með markvissum hætti. Þess má til 

gamans geta að þjóðgarðar Íslands heyra undir þrjú ráðuneyti og þar af leiðandi verða 

framkvæmdir og þróun mun hægari en þær þyrftu í raun og veru að vera.  

Eitt af því sem María gagnrýnir er sú ranghugsun hjá fyrirtækjum að mennta ekki 

starfsfólk sitt af ótta við að það fari með hina nýfengnu þekkingu eitthvað annað. Hún segir 

að það sé augljóst að ef allir hugsi svona þá gerist ekkert, með því að mennta fleiri þá 

verður þetta ekki vandamál innan nokkurra ára. Fram kemur í skýrslunni Fjárfestum í 

hæfni í ferðaþjónustu að fyrirtæki séu að leggja meiri áherslu á þarfir, upplifun og ánægju 

ferðamanna en lítil áhersla sé lögð á starfsánægju og stöðugleika starfsmanna. Þessir þættir 

spila sterkt saman en ef minni áhersla er lögð á starfsumhverfið þá hefur það áhrif á 

heildarmyndina og getur haft bein neikvæð áhrif á miðlun upplýsinga til ferðamanna og 

upplifun þeirra.  

María kemur inn á það sama og Haukur og eru þau bæði sammála um að fyrirtækin 

séu meira að leita að hands on hagnýtri reynslu og þekkingu. María tekur þetta jafnvel enn 

lengra og segir að líka sé verið að leita að nokkurs konar soft skills, jákvæðni, sveigjanleika 

og þeim mannlegu þáttum sem séu mikilvægir eins og samskiptum og þjónustu. Hún nefnir 

einnig, eins og Haukur, að eins og ferðamálafræðinámið í Háskóla Íslands sé byggt upp í 

dag þá vanti mun meiri praktík og nefnir í því samhengi að skortur sé á viðskiptaþekkingu 

og almennri innsýn í viðskiptalífið. „Aukin tenging við atvinnulífið væri af hinu góða“ 

segir María. 

5.4 Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og tilgangur 
þess 

Með stofnun Hæfniseturs ferðaþjónustunnar er komið ákveðið svar við þeim kröfum sem 

atvinnulífið hefur gert til ferðaþjónustunnar og hefur verið skortur á að uppfylla en 

mikilvægt er að þekking og kunnátta sé í takt við þarfir greinarinnar. Hæfnisetrið er 

staðsett innan Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og mun að einhverju leyti nýta þá 

starfsmenn er þar starfa, Hæfnisetrið mun taka til greinarinnar allrar en ekki einstakra 

markhópa innan hennar. Með Hæfnisetrinu er verið að halda áfram með þá vinnu og 

niðurstöður sem komu fram í Fjárfestum í hæfni starfsmanna skýrslunni en stofnun 
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þekkingarseturs var ein af þeim tillögum sem lagðar voru fram í henni. Haukur er þó ekki 

viss um tilgang stofnunar nýrrar stöðvar, hann talar svolítið í kringum hlutina eins og að 

það sé verið að stofna eitthvað nýtt innan skólakerfisins án samstarfs við atvinnulífið 

sérstaklega þar sem aðalstarf Hæfnisetursins er í raun það sem Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins er að gera í dag. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sem er í raun kennslusetur, 

er með aðferðafræðinga í vinnu þar sem starfið sem fer þar fram felst í undirbúningi og 

gerð námsleiða sem snýr aðallega að ófaglærðu starfsfólki. Þær forsendur sem 

Fræðslumiðtöð atvinnulífsins vinnur eftir eru forsendur fyrirtækjanna og hvað það er sem 

þau þurfa og vilja.  

Við vinnu á skýrslunni Fjárfestum í hæfni starfsmanna var staðfest það sem vitað 

var að það vantar fólk með verklega þekkingu því ferðaþjónustan er í raun verkleg 

atvinnugrein. Nefnir hún í því samhengi að framboð á menntun sé mun minna heldur en 

eftirspurnin og að þessir tveir þættir séu alls ekki að tala saman. Hæfnisetrið vill búa til 

samtal á milli ríkisvaldsins, fræðsluaðilanna og atvinnugreinarinnar, „en það verður að 

vera á forsendum atvinnugreinarinnar“ segir María. Hún talar um að við þyrftum nokkurs 

konar quick fix lausn eins og landafræði 101 og grunnupplýsingar um t.d. þjónustu og 

öryggismál fyrir atvinnulífið, það þarf að skoða hvað það er sem er til og reyna að aðlaga 

það nám, alltaf út frá hæfnigreiningum. Fyrirtækin eru að gera kröfur um að ráða inn 

menntað fólk þar sem fæstir sem eru að vinna innan greinarinnar eru með menntun. María 

segir að fræðsluaðilarnir hafi ekkert verið að hlusta á hvað það er sem greinin vill en það sé 

aðalástæðan fyrir því að farið var út í kortlagningu starfa til að sjá hvaða störf þetta eru. 

Fyrir liggur nú að vinna úr þeim gögnum sem búið er að afla, starfslýsingum og hæfni- og 

starfagreiningum, það þarf því að gera viðeigandi námskrá út frá hinum nýju gögnum. Það 

fjármagn sem búið er að úthluta til Hæfnisetursins dugar einungis til að byrja verkefnið eða 

reksturinn og vonast hún til að meira fjármagn fáist svo hægt verði að fylgja þeirri vinnu 

eftir sem byrjað er á.  
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6 Nám í ferðamálafræði 
Árið 1998 var byrjað að kenna ferðamálafræði sem námsgrein við Háskóla Íslands undir 

þáverandi raunvísindadeild sem síðar varð Verkfræði- og náttúruvísindasvið. Fyrstu þrjú 

árin var hún í boði sem hagnýt námsleið til diplómaprófs en frá árinu 2001 hefur hún verið 

kennd sem BS nám. Fyrstu nemendurnir sem útskrifuðust með BS gráðu í greininni 

útskrifuðust árið 2004 og fyrstu meistaranemarnir útskrifuðust árið 2006. Hér á eftir verður 

einungis fjallað um BS námið í Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2010). 

6.1 Uppsetning náms 

Háskóli Íslands býður upp á þriggja ára nám í ferðamálafræði með prófgráðuna BS (e. 

baccalaureus scientiarum). Hægt er að velja um þrjár leiðir sem eru fullt nám í 

ferðamálafræði sem er 180 einingar, 120 einingar með 60 eininga aukagrein eða sem 60 

eininga aukagrein. Námið fjallar um félagslega fyrirbærið ferðamennsku og rýnt er í hvaða 

áhrif ferðalög hafa m.a. á samfélög og umhverfi ásamt því að skoða ferðamennsku út frá 

félagslegu sjónarhorni, orsakir og eðli ferðalaga. Þetta er þverfaglegt nám sem kemur inn á 

mörg svið innan Háskólans eins og t.d. náttúru- og umhverfisfræði og viðskipta- og 

menningarfræði. Í kennsluskrá Háskóla Íslands kemur fram að leitast er eftir að bjóða upp 

á fjölbreytta og lifandi kennslu og að mikil áhersla er lögð á þátttöku nemenda í starfinu. Í 

Viðauka A má sjá kennsluskrána fyrir 2014-2015 en það er það ár sem höfundar hófu nám 

í ferðamálafræði. Ætlast er til að nemendur nái að tileinka sér gagnrýna hugsun ásamt 

skipulögðum og öguðum vinnubrögðum. Þegar námi lýkur skulu nemendur einnig hafa 

sterka fræðilega grunnþekkingu á íslenskri ferðamennsku sem og í ferðamennsku á 

heimsvísu. Gert er ráð fyrir að nemendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi 

áður en þeir hefja nám við skólann (Háskóli Íslands, á.á.a). 

6.2 Hæfniviðmið fyrr og nú 

Nýverið voru hæfniviðmið ferðamálafræðinnar í Háskóla Íslands endurskoðuð og uppfærð 

til að aðlaga þau breyttum tímum og áherslum í takt við leiðbeiningar kennslumiðstöðvar. 

Endurskoðuð hæfniviðmið, sem sjá má í Viðauka B, hafa lítillega breyst frá þeim sem á 
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undan voru og má þar helst nefna viðbót um rekstur og nýsköpun fyrirtækja sem og að nýta 

sér tækni- og hugbúnað Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, á.á.b). Hæfniviðmið einstakra 

námskeiða er nokkurs konar leiðarljós, viðmið um hvaða þekkingu, hæfni og leikni 

nemandi á að hafa öðlast að námskeiði loknu í Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, á.á.a). Í 

þverfaglegu námi eins og ferðamálafræðin er þá eru margvísleg námskeið í boði og komið 

inn á fræðin, vinnubrögð, þekkingu o.fl. Miðað við það sem búið er að skoða þá sjáum við 

ekki betur en að Háskóli Íslands sé að standa við þau hæfniviðmið sem hann setur fyrir 

ferðamálafræðina.  

6.2.1 Óformleg könnun meðal nemenda 

Ákveðið var að gera óformlega könnun á meðal 3ja árs nema í ferðamálafræðinni og sjá 

hver þeirra skoðun væri á einstaka námskeiðum. Þau voru beðin um að velja tvö námskeið 

sem þau töldu með þeim fræðilegustu í náminu og tvö námskeið sem þóttu hagnýt. Þau 

námskeið sem í boði voru eru öll skyldunámskeiðin í ferðamálafræðinni. Nemendur voru 

nokkuð sammála um hvaða tvö námskeið voru fræðilegust og fengu þau afgerandi 

kosningu. Það voru námskeiðin Mannvistarlandfræði og Kenningar í ferðamálafræði.  

Mannvistarlandfræði: Kenningastraumar og hugtök í samfélagsvísindum verða kynnt og 

hver áherslan er á birtingarform og notkun í rannsóknum samtímans í ferðamála- og 

mannvistarlandfræði. Nemendur öðlist skilning á meðferð og notkun hugtaka í vísindalegri 

umræðu. Hnattrænt, staðbundið, menning, sjálfsmynd, ímynd, landslag, samfélag og rými 

eru meðal þeirra algengu hugtaka sem stiklað verður á. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemandi skilji helstu hugtök í fræðilegri umræðu um 

samfélagsbreytingar og sjónarhorn í samfélagsvísindum, þekki til helstu þátta 

samfélagsbreytinga í kjölfar hnattvæðingarferla og áhrifia þeirra, hafi grunnþekkingu á 

gagnrýnni umfjöllun um sköpun þekkingar og ímynda, hafi innsýn í viðfangsefni 

rannsókna í mannvistarlandfræði, geti notað og beitt hugtökum sem eru áberandi í 

rannsóknum mannvistarlandfræðinga og geti tengt fræðilega umræðu um hugtök og 

samfélagsþróun við aðstæður á Íslandi og sótt greinar í fræðitímarit í mannvistarlandfræði 

og ferðamálafræði og kynnt efni þeirra. 

Kenningar í ferðamálafræði: Í námskeiðinu verða skoðaðar þær meginkenningar sem 

ferðamálafræðin byggir á. Gefin verður innsýn í þær ólíku nálganir sem fræðimenn hafa 
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komið með í tengslum við ferðamennsku. Enn er ótalmörgum spurningum ósvarað vegna 

breytinga á pólitískum, menningarlegum og félagslegum aðstæðum og verður varpað enn 

frekara ljósi á það. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur þekki helstu kenningar ferðamálafræðinnar og á 

hverju þær byggja, hafi skilning á lykilhugtökum kenninga í ferðamálafræði, geti beitt 

fræðilegum hugtökum á skilvirkan hátt, geti fjallað á gagnrýninn hátt um ólíkar kenningar 

og myndað sér rökstudda skoðun á gildi þeirra og hafi öðlast leikni í gerð 

rannsóknaráætlunar. 

Þegar spurt var um hvaða tvö námskeið þættu hagnýtust voru svörin mun dreifðari en 

þegar spurt var um fræðilegu námskeiðin. Nefnd voru nánast öll námskeiðin sem kennd 

voru í ferðamálafræðináminu. Þau námskeið sem nemendunum fannst hvað hagnýtust voru 

Vinnulag í landfræði og ferðamálafræði og Fyrirtæki og stofnanir ferðaþjónustunnar. 

Vinnulag í landfræði og ferðamálafræði: Námskeiðinu er ætla að veita nemendum 

hagnýtan undirbúning fyrir háskólanámið þar sem tekið verður á ólíkum þáttum vinnulags í 

rannsóknum og námi. Gerð verða verkefni og æfingar og er markmiðið að nemendur 

tileinki sér árangursrík vinnubrögð. Fjallað verður um markmið rannsókna og forsendur 

þeirra sem og hugmyndafræðilega strauma. Ítarlega verður gerð grein fyrir ritun, stíl, 

framsetningu, tjáningu og heimilda- og tilvísunarnotkun. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur geti lýst í meginatriðum hugtökunum 

þekkingar- og verufræði og aðgreint þau, geti gert grein fyrir einkennum fræðilegar 

þekkingar, geti útskýrt tilgang heimildaskráningar og tilvísana og geti beitt APA 

heimildaskráningarkerfinu, geri sér grein fyrir alvarleika ritstuldar og hvernig skuli forðast 

hann, geti aflað sér heimilda og gert sér grein fyrir gæðum þeirra, kunni skil á uppsetningu 

skriflegra verkefna og munnlegra kynninga og hafi öðlast færni í munnlegri framsögn 

Fyrirtæki og stofnanir ferðaþjónustunnar: Markmið námskeiðsins er að kynna 

nemendum grundvallarstarfsemi fyrirtækja og stofnana í ferðaþjónustu á Íslandi. Ásamt 

því að prófa sig áfram við greiningar á slíkum fyrirtækjum. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur geti lýst rekstrarumhverfi mismunandi 

ferðaþjónustufyrirtækja, geti lýst stjórnunaraðferðum fyrirtækja í ferðaþjónustu, geri sér 

grein fyrir lagaumhverfi ferðaþjónustunnar, geti greint og skilið samband milliliða, 
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neytenda og ferðaframleiðenda, og ferðaskipulagningar og vöruþróunar, geti greint á milli 

og borið saman mismunandi vandamál og möguleika greinarinnar, að þeir geti útskýrt 

ferðaþjónustureikninga og greint helstu stærðir í efnahagslegum áhrifum ferðaþjónustunnar 

og geti sótt og greint tölulegar upplýsingar úr gagnasöfnum til að viðhalda þekkingu sinni 

um þróun ferðaþjónustu. 

Nokkrir nemendur höfðu orð á því að sum námskeiðin þættu bæði mjög hagnýt og 

á sama tíma mjög fræðileg og sést það vel á dreifni svaranna um val á hagnýtu 

námskeiðunum. Á mynd 4 má sjá hvernig skiptingin var á milli námskeiða og hversu mikil 

dreifni var í svörum nemenda.  

 
Mynd 4: Niðurstöður óformlegrar könnunar meðal 3ja árs nema í ferðamálafræði við HÍ. 

Eins og sést á myndinni var einungis eitt námskeið sem komst ekki á blað og var það 

Markaðsfræði I en öll hin fengu atkvæði.  
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6.2.2 Önnur skyldunámskeið ferðamálafræðinnar samkvæmt 
kennsluskrá 2014-2015 

Hér að neðan koma lýsingar á skyldunámskeiðum ferðamálafræðinnar, að frátöldum þeim 

sem nefnd eru hér á undan, en þau eru sótt af heimasíðu Háskóla Íslands úr kennsluskránni 

2014-2015. 

Inngangur að ferðamálafræði: Kynntar verða helstu kenningar og hugtök 

ferðamálafræðanna. Nemendur öðlist  víðari sýn á áhrif ferðamennsku á umhverfi, hagkerfi 

og samfélag. Þróun og upphaf ferðalaga og ferðamennsku verður skoðað og hvernig 

straumi ferðamanna er háttað. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur geti lýst helstu kenningum og hugtökum í 

ferðamálafræðum og geti beitt þeim rétt, geti lagt mat mat á áhrif ferðamennsku á 

umhverfi, samfélag og efnahagslíf og túlkað þau í út frá kenningum, geti lagt mat á gildi 

kenninga í greininni, borið þær saman og gagnrýnt, geti skilgreint markhópa 

ferðaþjónustunnar sem og væntingar þeirra, geti greint tölulegar upplýsingar um 

ferðamennsku og viðhaldið þekkingu, geti beitt skipulögðum og öguðum vinnubrögðum 

við úrlausn og framsetningu verkefna og geti unnið að lausn viðfangsefna í samvinnu við 

aðra. 

Náttúra Íslands: Gerð verður grein fyrir helstu ferlum sem eru að verki þegar kemur að 

myndun og mótun lands. Mikilvægt er að nemendur öðlist grunnskilning á náttúruferlum 

svo að hann geti nýst við stjórnun og skipulagningu á náttúrutengdri ferðamennsku. 

Áhersla verður lögð á jökla, jarðveg, jarðskorpuhreyfinar, eldvirkni, dýraríki og gróður. 

Jarðsaga landsins verður skoðuð og fjallað verður um hlutverk landhnignunar í 

gróðufarssögu landsins. Lögð verður sérstök áhersla á íslenska náttúru og sérkenni hennar, 

afleiðingar einangrunar og áhrif umhverfisþátta á íslenskt landslag og náttúrufar.  

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur hafi öðlast grundvallarskilning á jarðfræði 

Íslands, mótun þess og myndun, hafi öðlast grunnþekkingu á flóru og fánu Íslands, hafi 

öðlast þekkingu og skilning á samspili ráðandi ferla í myndun og mótun lands, hafi náð að 

gera sér grein fyrir sérstöðu Íslands og hvað það sé sem skapi þessa sérstöðu og að þeir hafi 

náð góðri færni í að lesa landið og tengja saman mismunandi umhverfisaðstæður. 
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Tölfræði: Námskeiðið kynnir grunnhugtök tölfræðinnar eins og breyta, úrtak og þýði. 

Farið verður í grundvallaratriði líkindafræðinnar og kynntar verða hinar ýmsu lýsistærðir 

og myndræn framsetning gagna. Nemendur kynnast ályktunartölfræði og skoðuð verða 

tilgátupróf og öryggisbil fyrir hlutföll, meðaltöl og dreifni. Þá verður einnig farið í 

fervikagreiningu og aðhvarfsgreiningu. Tölfræðiforritið R verður notað við úrvinnslu 

tölfræðigagnanna. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum 

tölfræðinnar,  geti reiknað helstu lýsistærðir sem lýsa miðju og dreifð gagna og geti lagt 

mat á hvaða lýsistærðir er viðeigandi að nota hverju sinni, þekki helstu gröf sem lýsa 

gögnum myndrænt, geti gert grein fyrir grunhugtökum líkindafræðinnar, skilji þá 

hugmyndafræði sem liggur að baki ályktunartölfræði og geti framkvæmt tilgátupróf og 

smíðað öryggisbil fyrir meðaltöl, hlutföll og dreifni þýðis, skilji hugmyndafræðina á 

bakvið fervikagreiningu og einfalt línulegt aðhvarf og getað beitt þeim aðferðum, geti beitt 

ofangreindum aðferðum í tölfræðihugbúnaðnum R og skilað af sér skýrslu þar sem 

niðurstöðum greiningarinnar er lýst og geti lagt mat á hvenær er við hæfi að beita ólíkum 

aðferðum og í ljósi þess rýnt í einfaldan tölfræðitexta með gagnrýnum augum. 

Ferðalandfræði: Skoðaðar verða mismunandi tegundir ferðamennsku á ólíkum svæðum 

og hverjar birtingarmyndir ferðaþjónustu eru. Litið verður til kenninga um drifkrafta 

ferðalaga og skoðaðir verða tilteknir straumar ferðamennsku eins og t.d. 

bakpokaferðamennska, fjöldaferðamennska og fátækravæn ferðamennska. Ákveðin 

landsvæði verða tekin fyrir og þau sett í samhengi við samfélagslega þróun. Þannig verður 

veitt innsýn í landfræðilegt samhengi ferðaþjónustu og hvernig álitamál og úrlausnarefni 

ferðamennska þarf að takast á við á ólíkum svæðum. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur þekki til grundvallarkenningar um drifkrafta 

ferðamennsku, geti lýst ólíkum tegundum ferðamennsku á gagnrýninn hátt, geti kynnt og 

skýrt með dæmum hvernig þróun og uppbygging ferðaþjónustu og ferðamennsku er háttað 

á mismunandi svæðum, geti dregið saman helstu einkenni hnattræns kerfis ferðaþjónustu 

og borið saman aðstæður í ólíkum heimshlutum, geti útskýrt landfræðilegt samhengi 

ferðamennsku í mismunandi heimshlutum, geti myndað rökstudda skoðun á mögulegum 

þróunarferlum ferðamennsku og ferðaþjónustu í ákveðnum heimshlutum og geti skýrt og 



33 

 

metið álitamál og úrlausnarefni sem tengjast uppbyggingu ferðaþjónustu á ólíkum stöðum í 

heiminum. 

Rekstrarhagfræði: Megintilgangur námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum helstu 

grunnatriði rekstrarhagfræðinnar og helstu hugtök hennar. Lögð er áhersla á að tengja 

rekstrarfræðina við það sem er helst á baugi í samfélaginu á hverjum tíma og tengja notkun 

hugtaka fræðanna við þjóðmálin. Rekstrarhagfræðin er skoðuð innan vísindanna, umgjörð 

fyrirtækja, framboð og eftirspurn, markað og áhrif stjórnvalda en einnig verður hún skoðuð 

út frá fyrirtækjum og einstaklingum í alþjóðlegu samhengi. Rýnt verður í framleiðslu- og 

kostnaðarföll, hegðun neytenda, samkeppni og fákeppni o.fl. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Er að miðla þekkingu á grunnatriðum rekstrarhagfræðinnar og 

helstu kenningum hennar þannig að nemendur kunni skil á helstu hugtökum og notkun 

þeirra í efnahagslífinu og öðlist skilning á rekstrarhagfræðinni, m.a. til undirbúnings fyrir 

önnur námskeið. Nemendur fái heildstæða mynd af rekstrarhagfræði sem nær m.a. yfir 

rekstur fyrirtækja, framboði/eftirspurn og hegðun neytenda á markaði. 

Hnattvæðing efnahagslífsins: Kynning á helstu kenningum, aðferðafræði og 

viðfangsefnum hagrænnar landafræði. Skoðað verður pólitískt og efnhagslegt vald og 

skipting gæða. Helstu tegundir hagkerfa, hagþróunarkenningar og söguleg framvinda í 

mismunandi heimshlutum verða tekin fyrir. Fjallað verður um áhrif markaðshagkerfis á 

önnur kerfi, framleiðsluþætti og ríkjaskiptingu heims í hagrænu ljósi. Lögð er áhersla á 

heiminn sem eina samtengda heild og er hnattvæðing eða heimsvæðing rauði þráðurinn í 

gegnum allt. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Áherslan í námskeiðinu er á heiminn sem eina heild, fremur 

en einstök ríki, svæði eða staði, dæmi verða tekin frá mörgum og mismunandi svæðum. 

Rauði þráðurinn er hnattvæðingin eða heimsvæðingin svonefnda; forsendur hennar og áhrif 

á efnahagsleg örlög svæða og staða. Nemendur eiga að hafa öðlast skilning á hvenær 

alþjóðavæðing hófst í samskiptum milli þjóða og hvernig, hvert er eðli framleiðslunnar og 

neyslu á tímum hnattvæðingar og hvernig hafa tækni-hagrænir ferlar áhrif á einstaka staði 

og svæði en einnig þjóðlönd og svæðisbundið alþjóðasamstarf. Þessu ættu nemendur að 

geta svarað og sett í samhengi við helstu kenningar hagrænnar landfræði. 
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Ferðamennska og landupplýsingar: Veitt verður innsýn í hvernig hægt er að nota 

landupplýsingakerfi í félags- og náttúrvísindum. Kennd verður meðhöndlun, greining og 

framsetning staðbundinna gagna. Lögð verður áhersla á að sameina megindleg og 

eigindleg gögn landupplýsinga. Ennfremur verður lögð áhersla á að landupplýsingakerfi 

(LUK) sé notað sem tæki til að greina náttúrufars-, efnahags- og samfélagslega þætti sem 

varða stjórnun og skipulag ferðamennsku. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur hafi öðlast skilning og þekkingu á 

landfræðilegum upplýsingum, hafi kynnst landfræðilegumupplýsingakerfum (LUK) og 

möguleikana á að nýta þau í ferðamennsku, geti beitt stafrænum gögnum í LUK, hafi 

öðlast færni í framsetningu landfræðilegra upplýsinga og einfaldra korta, hafi öðlast færni 

til að samtvinna megind- og eigindlegar upplýsingar í LUK, hafi öðlast grunnþekkingu í 

LUK til að geta unnið að þróun og skipulagninu ferðamennsku og hafi öðlast getu til að 

greina hagkvæmustu staðsetningu væntanlegrar afþreyingar og annarrar uppbyggingar 

ferðaþjónustu m.t.t. mismunandi félagslegra og umhverfislegra þátta. 

Markaðsfræði I: Markmið hennar er að kynna fræðileg hugtök og kenningar í 

markaðssetningu út frá sjónarhorni ferðamálafræðinnar. Rýnt verður í grundvallaratriði 

markaðsfræðinnar, markaðssetningu og markaðssetningarferilsins. Þá verða skoðuð áhrif 

umhverfis og aðstæðna, söluráðar og þeirra samval ásamt grundvallarstefnumótun. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að kynna nemendum fræðileg hugtök og kenningar varðandi 

markaðssetningu frá sjónarhóli ferðamálafræðinnar auk þess að veita innsýn í faglegt 

markaðsstarf. Grundvallaratriði markaðsfræðinnar s.s. markaðssetning og 

markaðssetningarferillinn, áhrif umhverfis og aðstæðna, grundvallarstefnumótun, söluráðar 

og samval þeirra verða einnig kynnt. 

Ferðamennska og umhverfi: Í þessu námskeiði er helst lögð áhersla á náttúru og landslag 

sem auðlind ferðamennsku, samspil manns og náttúru og farið yfir sögu náttúruverndar í 

dag en einnig í alþjóðlegu samhengi. Farið verður í skipulag og stjórnun þjóðgarða og 

annarra friðlýstra svæða og skoðaðar aðferðir við gildismat náttúrunnar og áhrif 

ferðamennsku á umhverfi með tilliti til þolmarka umhverfisins og ágang ferðamanna á 

svæði. Náttúrusiðfræði og viðhorf ferðamanna til náttúrunnar verða rædd og áherslur á 

sjálfbæra ferðamennsku og möguleikar þróunar slíkrar ferðamennsku hér á landi skoðaðar 

m.t.t. skipulagningar og stjórnunar. 
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Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur hafi öðlast skilning á samspili umhverfis og 

ferðamennsku, hafi öðlast heildstæða mynd af samspili mismunandi áhrifavalda 

ferðamennsku á umhverfi, geti skilið á milli íslenskrar og alþjóðlegrar náttúruverndar og 

þekki stöðu Íslands í alþjóðlegri náttúruvernd, hafi kunnátu til að meta þolmörk umhverfis, 

hafi öðlast innsýn í náttúrusiðfræði og hafi öðlast færni til að geta stýrt og skipulagt 

ferðamennsku á sjálfbæran máta. 

Kannanir, viðtöl og vettvangsathuganir: Fræðileg undirstaða og hagnýt þjálfun eru 

helstu markmið námskeiðsins. Nemendur eiga að geta beitt algengum aðferðum við 

rannsóknir. Þekkingarfræðilegur grunnur rannsókna á sviði félagsvísinda verður tekinn 

fyrir sem og rannsóknaraðferðir og rannsóknarsiðferði. Lögð verður sérstök áhersla á 

undirbúning og framkvæmd viðtalsrannsókna. 

Hæfniviðmið námskeiðs: Að nemendur geti lýst lýst þekkingarfræðilegum forsendum 

eigind- og megindlegra aðferða, greint kosti og galla mismunandi aðferða í ólíku 

samhengi, geti tengt viðeigandi rannsóknaraðferðir við tiltekin viðfangsefni og 

rannsóknarspurningar, unnið viðtalsrannsókn þ.m.t. sett upp viðtalsramma skv. fræðilegum 

viðmiðum, tekið viðtöl, túlkað þau og greint, framkvæmt spurningakönnun og unnið 

upplýsingar úr henni, þar með talið gert spurningalista samkv. fræðilegum viðmiðum, 

greint gögn og túlkað þau og einnig að nemendur geti safnað gögnum og skráð á 

skipulagðan hátt m.v. aðstæður á vettvangi. 

Menningartengd ferðaþjónusta: Skilgreining á hugtakinu menning og þýðing 

hugtaksins. Sérstakt tillit er tekið til framsetningu ímyndar og miðlun á mismunandi 

vettvangi. Velt verður vöngum yfir siðferðilegum og pólitískum spurningum er kemur að 

söfnun, miðlun og framsetningu á mismunandi vettvangi. Menningararfleifð og eignarhald 

verður skoðað og hvar valdið liggur þegar kemur að sköpun menningararfleifðar. 

Hæfniviðmið námskeiðs: Að nemendur hafi öðlast gagnrýna sýn á hugtakið menning, hafi 

öðlast gagnrýna sýn á mótun menningar á staðbundnum og alþjóðlegum vettvangi, fái 

gagnrýna innsýn á miðlun og framsetningu arfleifðar og menningar í ólíku samhengi, hafi 

öðlast skilning á hvernig hugtakið menning er notað á mismunandi hátt í tengslum við 

ferðamennsku, hafi öðlast skilning á túlkun ólíkra hópa á menningu og menningararfleifð, 

hafi öðlast góðan skilning á mikilvægi menningar, menningarviðburða og arfleifðar í 
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tengslum við ferðamennsku og geti fjallað um viðfangsefni á sviði menningartengdrar 

ferðamennsku á gagnrýnin hátt. 

Byggðaþróun og atvinnulíf: Í námskeiðinu verður fjallað um helstu kenningar um 

búsetuform og þróun byggða og svæða og þær settar í samband við íslenskar aðstæður. 

Samsetning atvinnulífs í helstu tegundum byggðarlaga á Íslandi er skoðuð, sem og aðrar 

forsendur búsetu. Skoðuð verða markmið, leiðir og árangur af byggðastefnu sem og gerður 

samanburður við nágrannalönd. Eftir námskeiðið eiga nemendur að kunna skil á sérstöðu 

hinna ýmsu landshluta og byggðarlaga á Íslandi og vera færir um að sjá stöðu þeirra í 

stærra samhengi. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemandi þekki helstu kenningar um þróun samfélaga, 

svæða og byggðarlaga í nútímaþjóðfélögum, kunni skil á helstu kenningum og líkönum er 

varða tengsl atvinnulífs og byggðar, hafi skilning á búsetu forsendum á Íslandi og geti 

túlkað þróun atvinnulífs og byggðar í landinu í kenningalegu ljósi, kunni skil á 

hugmyndafræðilegum forsendum byggðastefnu og þekki til árangurs og framkvæmdar 

byggðastefnu á Íslandi sem og í nágrannalöndum, geti greint á milli ólíkra landfræðilegra 

aðstæðna byggðarlaga á Íslandi og getur notað þekkingu til að túlka núverandi aðstæður 

sem og sögulega framvindu, geti nýtt viðurkennd flokkunarkerfi til greiningar á 

samsetningu atvinnulífs á tilteknum stöðum eða svæðum, geti aflað upplýsinga um 

byggðaþróun og atvinnulíf á Íslandi, lagt mat á gildi þeirra og túlkað og tekið þátt í 

gagnrýnum og málefnalegum umræðum um byggðamál, ritað skilmerkilegar skýrslur um 

byggðamál með tölulegum og myndrænum skýringum og kynnt slíkt efni munnlega. 

Nýsköpun í ferðaþjónustu: Í kjölfar umræðu um nýbreytni og hagþróun í samfélaginu 

hafa nýsköpun og ferðaþjónusta oft verið tengd sterkum böndum. Vaxandi athygli hefur 

verið beint að nýsköpun og frumkvöðlastarfi þegar kemur að ferðaþjónustunni og verður 

fjallað um það í þessu námskeiði. Ítarlega verður farið ofan í fræðilega umfjöllun um 

nýsköpun og tengingu hennar við ferðaþjónustu, bæði í tengslum við atvinnugreinina og 

ferli nýsköpunar. Unnið verður að verkefnum sem tengja fræðin við raundæmi úr 

atvinnulífinu. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur geti lýst megin þáttum í kenningum um 

nýsköpun í ferðaþjónustu, geti útskýrt lykilhugtök í frumkvöðla og nýsköpunarfræðum, 

geti gert grein fyrir umhverfi frumkvöðlastarfs og nýsköpunar í ferðaþjónustu innanlands, 
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hafi öðlast grunnfærni í gerð viðskiptaáætlana, geti beitt fræðilegum hugtökum á greinandi 

hátt, geti fjallað um ólíkar hugmyndir um nýsköpun og frumkvöðulshátt á gagnrýninn hátt 

og myndað sér sína eigin rökstuddu skoðun á gildi þeirra í mismunandi aðstæðum og geti 

lýst tengslum svæðisbundinnar þróunar og nýsköpunar og frumkvöðlastarfs og stutt með 

dæmum. 

Skipulag og stefnumótun í ferðamennsku: Námskeiðið gengur út á að skoða skipulag og 

stefnumótun í ferðamennsku út frá umhverfis-, félags- og efnahagslegum þáttum þar sem 

skipulagsmál snerta nánast alla þætti ferðamennsku. Söguleg þróun stefnumótunar á 

Íslandi og á alþjóðavettvangi sem og hugmyndafræðilegar forsendur verða skoðaðar og 

rýnt verður í tilgang, mótun og innleiðingu skipulags- og stefnumótunarvinnu m.a. með 

hliðsjón af tengslum hins opinbera og einkageirans. 

Hæfniviðmið námskeiðsins: Að nemendur geti lýst þróun stefnumótunar í ferðamennsku á 

Íslandi, geti lýst áherslubreytingum í stefnumótun í ferðamennsku í alþjóðlegu samhengi, 

geti beitt kenningum til að greina stefnumótunarferli, geti fjallað á gagnrýninn hátt um 

afleiðingar skipulags og stefnu í ferðamennsku og geti gert grein fyrir ólíkum 

hugmyndafræðilegum forsendum skipulags- og stefnumótunarvinnu í ferðamennsku 

Sé litið til námskeiðslýsinga og hæfniviðmiða einstakra námskeiða má sjá þær að kröfur sem 

Háskóli Íslands gerir til nemenda eru töluverðar. Þetta er víðtæk þekking sem nemendur afla 

sér með náminu og það er mjög þverfaglegt, það virðist þó ekki vera að svara kalli 

atvinnurekenda að fullu þar sem námið virðist ekki vera alveg það sem atvinnurekendur eru 

að biðja um.  

6.2.3 Rýnihópaviðtal meðal nemenda ferðamálafræðinnar 

Lagt var fyrir rýnihópinn skjal með líkani Dredge o.fl. (2016) um námskrárrými og 

nemendur beðnir um að staðsetja hvert skyldunámskeið fyrir sig inn í líkanið. Öll 

námskeiðin voru númeruð og nemendur beðnir um að setja númer inn á líkanið út frá því 

hvar þeim fannst námskeiðið eiga heima, en búið var að fjarlægja alla áhrifavalda út úr 

myndinni svo þetta yrði sem hlutlausast. Þá voru nemendur beðnir um að merkja 

námskeiðin inn miðað við hvernig þeir teldu að þau myndu nýtast þeim eftir að námi lyki 

og þeir færu út á vinnumarkaðinn. Það voru ellefu nemendur sem tóku þátt í viðtalinu og 

unnu tveir og tveir saman fyrir utan einn sem var stakur. Niðurstöður viðtalanna eru í 
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viðauka C-H. Erfitt er að lesa í niðurstöðurnar þar sem námskeiðin voru mjög dreifð og 

mjög skiptar skoðanir virðast vera á náminu. Það eina sem við sáum sameiginlegt með 

öllum hópunum var að Mannvistarlandfræðin var það námskeið sem allir töldu mjög 

fræðilegt og er það í samræmi við óformlegu skoðanakönnunina sem gerð var.  

Þegar nemendurnir í rýnihópnum voru beðnir um að setja námskeiðin inn í Dredge 

líkanið þá spratt upp örlítil umræða um skipulag og námsefni sumra námskeiða. Nokkur 

námskeið stóðu upp úr í umræðunni og var talað um að sum námskeiðin, þó fróðleg og 

skemmtileg væru, myndu kannski ekki nýtast úti í atvinnulífinu. Oftast voru þar nefnd 

námskeiðin Menningartengd ferðaþjónusta og Byggðaþróun og atvinnulíf. Mikil umræða 

skapaðist einnig um hagnýtni fleiri námskeiða og voru skiptar skoðanir á sumum þeirra. 

Hópurinn skiptist stundum í tvennt þegar námskeiðin voru rædd og vildu einhverjir meina 

að námskeiðin væri mjög fræðileg og myndu lítið sem ekkert nýtast í atvinnulífinu á 

meðan aðrir voru ekki á sama máli og töldu námskeiðin vera einkar hagnýt. Þau námskeið 

sem rökrædd voru á þennan hátt voru Náttúra Íslands, Tölfræði, Kenningar í 

ferðamálafræði, Kannanir, viðtöl og vettvangsathuganir og Skipulag og stefnumótun í 

ferðamennsku.  

Þegar litið var yfir niðurstöður rýnihópaviðtalsins var ákveðið að tengja það líkani 

Tribe (2002) um hugsandi sérfræðinginn. Sé litið til þeirra þátta og áherslna sem Tribe 

leggur á, eins og nefnt er hér að ofan, má auðveldlega sjá hvernig Dredge o.fl. (2012) 

tengja sitt líkan námskrárrými við kenningar Tribe. Því meiri sem fræðin eru, því meiri er 

víðsýnin og því meiri sem hagnýtnin er, því meira framtak á sér stað. Því var ákveðið að 

taka saman námskeiðin sem nemendurnir staðsettu í líkan Dredge o.fl. og setja það inn í 

Tribe líkanið. Hér á mynd 5 má sjá hvernig skiptingin lá fyrir hvert námskeið miðað við 

áherslurnar. Númer námskeiða eru í þeirri röð sem þau birtust nemendum í 

rýnihópaviðtalinu og má sjá í viðaukum C-H. 
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Ef rýnihópaviðtalið er skoðað eftir römmum og hvaða fög það eru sem í þá raðast þá sést 

hvernig námið birtist þeim nemendum sem tóku þátt. 

Verklegt framtak: Þau námskeið sem fengu flest atkvæðin í þeim ramma voru Fyrirtæki 

og stofnanir í ferðaþjónustu, Tölfræði og Kannanir, viðtöl og vettvangsathuganir.  Þessi 

námskeið eiga það sameiginlegt að teljast frekar til hagnýtra námskeiða og er það í nokkru 

samræmi við óformlegu könnunina en ekki beint það sem fræðin tala um. 

Víðsýnt framtak: Í þessum ramma voru það Tölfræði, Ferðamennska og umhverfi og 

Nýsköpun í ferðaþjónustu sem voru oftast nefnd. Þetta er ekki alveg í samræmi við það 

sem fræðin segja þar sem í þessum ramma eru ekki mjög fræðileg námskeið sem ættu þó 

heima þar. 

Verkleg hugsun: Ferðamennska og landupplýsingar og Ferðamennska og umhverfi eru 

þau námskeið sem eru oftast nefnd í þessum ramma og á það vel við fræðilega rammann. 

Víðsýn hugsun: Þarna er Mannvistarlandfræðin með lang flestu atkvæðin en á eftir henni 

koma Kenningar í ferðamálafræði. Þetta er í fullkomnu samræmi við það sem fræðin segja 

sem og niðurstöður óformlegu könnuninnar. 

Eins og áður var nefnt var Mannvistarlandfræðin það námskeið sem stóð upp úr hjá 

nemendum þegar kom að fræðunum og var engin breyting á því hér. Það var í rauninni 
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eina námskeiðið sem allir nemendurnir sem tóku þátt í rýnihópaviðtalinu staðsettu innan 

sama rammans, eða þeim sem sneri að víðsýnni hugsun. Það sem stendur uppúr í þessum 

niðurstöðum er að í rammann Viðsýn hugsun lentu öll skyldunámskeiðin sem í boði eru í 

180 ECTS námi í ferðamálafræði. Flest námskeið ferðamálafræðinnar fengu mjög dreifða 

svörun sem sýnir okkur þær mismunandi skoðanir sem nemendur hafa á námskeiðum 

ferðamálafræðinnar. Enn og aftur sýnir þetta einnig hve erfitt er að negla niður eina tegund 

námskrár og að alltaf muni verða skiptar skoðanir á því námi sem í boði er. 
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7 Umræður 
Nám í ferðamálafræði við Háskóla Íslands hefur stundum verið gagnrýnt fyrir að vera ekki 

í nógu miklum tengslum við atvinnulífið. Mikið hefur verið fjallað um þetta mál í gegnum 

tíðina og umræða skapast. Ýmsum hugleiðingum hefur verið hent fram í umræðunni um 

þetta bil á milli atvinnulífsins og fræðanna og því teljum við okkar rannsókn eiga vel við í 

dag og tengda þeirri umfjöllun sem hefur átt sér stað innan fræðasviðsins. 

7.1 Viðtölin 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Samtök ferðaþjónustunnar sinna menntunarmálum í 

ferðaþjónustu er snúa aðallega að endurmenntun, fullorðinsfræðslu, raunfærnimati og þess 

háttar. Áhersla er lögð á að auka hæfni hvers og eins en um leið að gefa þeim kost á að 

öðlast ákveðna viðurkenningu fyrir störf sín. Við teljum að atvinnulífið sé ekki að taka 

nægan þátt í þessu eða hvetja sitt starfsfólk til að taka þessi námskeið eða fara í 

raunfærnimat og spurning hvort þetta sé leið atvinnulífsins til að halda launakostnaði í 

skefjum. Atvinnulífið virðist ekki vera sátt við það framboð á menntun sem í boði er en 

það stangast verulega á við hver raunveruleikinn er, hann er sá að fjölmörg námskeið og 

námsleiðir eru í boði sem það er eru ekki að nýta sér eða veit jafnvel ekki af. Viss hræðsla 

virðist vera til staðar hjá fyrirtækjum þegar kemur að því að senda starfsfólkið sitt á 

fræðslu- eða endurmenntunarnámskeið, fyrirtækin eru ekki að fjárfesta í menntun 

starfsmanna sinna af ótta við að missa þá annað eftir að menntuninni er lokið. Þessi ótti við 

að missa frá sér starfsmann væri ekki til staðar ef öll fyrirtæki væru að sinna 

menntunarmálum og auðveldlega hægt að fá annan starfsmann í staðinn með svipaða 

þekkingu. Samkv. Maríu á þyrfti ekki að taka nema um fimm ár að uppfæra þekkingu í 

greininni ef atvinnulífið yrði samtaka í endurmenntunarmálum. Samræming innan 

menntunarmála er eitthvað sem mikilvægt er að vinna með. Dæmi hafa komið upp þar sem 

viðurkennt nám í Færni í ferðaþjónustu var ekki metið sem slíkt og var það einungis 

geðþóttaákvörðun skólastjóra að það var ekki gert. Um leið og misræmi verður í námi þá 

dregur það úr trúverðugleika þess og hætta verður á að hætt verði að sækjast eftir því. Það 

er mikilvægt að öll fyrirtæki standi saman í að halda uppi reglulegri fræðslu til starfsmanna 
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sinna því það er lykillinn að farsælli ferðaþjónustu, hæfni og gæði starfsmanna. Á meðan 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er að raunfærnimeta störf innan ferðaþjónustunnar gæti 

Háskóli Íslands nýtt sér það til að  

Menntun er mikilvæg og á það við um alla menntun. Mikilvægt er að viðurkenna 

menntun á lægri stigum eins og framhaldsskóla- og endurmenntun en einnig á efri 

skólastigum. Það að gera fólki kleift að afla sér réttra og viðurkenndra réttinda og í 

framhaldinu að geta sótt nám á efra menntunarstigi ef áhugi er fyrir því er mikilvægt fyrir 

alla í atvinnulífinu því við viljum efla og þroska starfsfólk í starfi. Ferðamálafræði við 

Háskóla Íslands tilheyrir efra menntunarstigi og er markmið þeirrar menntunar að útskrifa 

fólk með sterka fræðilega grunnþekkingu á ferðamennsku, gagnrýna hugsun og öguð og 

skipulögð vinnubrögð. Raunin í dag er hinsvegar sú að atvinnulífið sækir í hagnýtu 

þekkingu námsins eins og vinnubrögðin og viðskiptalegu hliðina en síður í fræðilegu 

þekkinguna á ferðamennsku og gagnrýnu hugsunina. Það er nokkuð ljóst að hin fræðilega 

þekking myndi gagnast atvinnulífinu mun betur en þeir telja því með aukinni þekkingu og 

skilningi á viðfangsefninu verða til hæfari starfsmenn. Þetta gerir það að verkum að 

almennt séð er atvinnulífið ekki að sækjast beint eftir háskólamenntuðu starfsfólki í hin 

almennu störf ferðaþjónustunnar. Þær raddir sem segja að námið í ferðamálafræðinni sé 

ekki nógu hagnýtt eru háværar innan atvinnulífsins en þó hefur það ekki beinlínis komið 

með tillögur að úrbótum að samvinnu við Háskólann. Það er því ljóst að þarna á milli 

mætti eiga sér stað ákveðið samtal til að styrkja bæði atvinnulíf og menntun. Báðir 

viðmælendur okkar voru sammála um að það vanti meiri hagnýtni inn í námið í 

ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Eftir viðtöl þeirra við ýmis ferðaþjónustufyrirtæki 

vegna kortlagningarinnar kom í ljós að flestir höfðu einhverja skoðun á námi í 

ferðamálafræði en einhverjir þeirra höfðu sjálfir stundað það nám. Þeir aðilar sem María og 

Haukur töluðu við og minntust á að hefðu lokið námi í ferðamálafræði gerðu það fyrir 

einhverju síðan og því mikilvægt að hafa í huga að námið gæti hafa breyst á þeim tíma. 

Samtök ferðaþjónustunnar er í dag að vinna með Háskóla Íslands í námskeiðinu 

Starfsþróun í ferðaþjónustu og er gott að sjá að komin er ákveðin tenging þarna á milli og 

að okkar mati mætti gera meira af slíkri samvinnu. Hægt er að hugsa sér t.d. lokaverkefni 

sem raunverkefni sem væri þá unnið í samstarfi við fyrirtæki í ferðaþjónustu. Hægt væri að 

vinna nokkurs konar samvinnuverkefni á milli nemenda og fyrirtækja. Þannig gætu 

fyrirtæki, sem þurfa að vinna einhvers konar markaðsvinnu eða rannsóknarvinnu tengda 
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fyrirtækinu, haft samband við Háskólann með það í huga að fá mannafla til að framkvæma 

vinnuna. Í dag er verið að vinna svona verkefni innan skólans en þar finna nemendur sér 

fyrirtæki sjálfir til að gera verkefnin um en lokaniðurstaðan nær aldrei til fyrirtækjanna. 

Þeir áfangar sem eru að vinna með slík verkefni innan ferðamálafræðinnar eru t.d. 

Fyrirtæki og stofnanir og Nýsköpun í ferðaþjónustu, einnig sjáum við að áfangi sem heitir 

Kannanir, viðtöl og vettvangsathuganir gæti nýst til slíkra rannsóknaverkefna. Þetta væri 

hægt að gera að samstarfi svo vinnan sem fer í verkefnin muni nýtast bæði nemendum og 

atvinnulífinu og þar með auka þekkingu innan ferðaþjónustunnar. Oft eru fyrirtækin ekki 

að sinna rannsóknarvinnu sökum fjármagns-, tíma- og/eða mannaflaleysis og því væri það 

gott fyrir greinina í heild sinni að nemendur gætu unnið slíkar rannsóknir. Námskeiðið 

Starfsþróun í ferðaþjónustu gengur að mestu leyti út á að undirbúa nemendur fyrir þátttöku 

í atvinnulífinu og er það gert m.a. með vettvangsheimsókn, ferilskráar- og ferilmöppugerð. 

Samkvæmt Maríu þá hefur námskeiðið verið að reynast vel og veit hún einmitt dæmi þess 

að það hefur verið að skila nemendum atvinnu eftir að þeir hafa farið í vettvangsheimsókn 

út í fyrirtækin. Hún nefnir einnig þá hugmynd að til að styrkja námið enn frekar eða til að 

svara kröfum atvinnulífsins þá væri hægt að skipta náminu upp eftir því hvaða sérsvið hver 

nemandi óskaði eftir. Allir sem hefja nám gætu þannig tekið sama grunninn á fyrsta ári, þar 

sem lagður er grunnur að frekara námi fyrir greinina og mögulega seinni rannsóknarvinnu. 

Eftir að fyrsta árinu lýkur gætu nemendur sótt um að taka seinni tvö árin eftir mismunandi 

leiðum og þá jafnvel í samstarfi við aðrar deildir með mismunandi áherslur og samsetningu 

á náminu. Þannig myndu námskeiðin vera samsetning af fólki úr mismunandi sviðum og 

deildum háskólans sem gæti komið í veg fyrir að lágmarksaðsókn verði í einhverja áfanga 

og gæti það jafnvel spornað gegn því að skera þyrfti niður áfanga vegna of fárra nemenda, 

vinnuálags kennara og jafnvel fjárskorts.  

Það sem er að standa ferðaþjónustunni fyrir þrifum í dag er það mikla flækjustig 

sem María nefnir í viðtalinu. Samskipti og samvinna á milli aðila í ferðaþjónustu gætu 

gengið mun betur fyrir sig ef ekki væri fyrir þetta flækjustig sem í ferðaþjónustunni er eins 

og sjá má á mynd 6.  
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Mynd 6: Flækjustig ferðaþjónustunnar í dag (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið og Samtök 
ferðaþjónustunnar, 2015). 

Það eru ein átta ráðuneyti sem koma að greininni með einum eða öðrum hætti svo ljóst er 

að þegar taka á mikilvægar ákvarðanir þá gerist það ekki á skömmum tíma, mál þurfa að 

fara í gegnum margar nefndir og ráð og eru ákvarðanir næstum því orðnar úreltar þegar 

þær eru loksins teknar. Þjóðgarðar á Íslandi heyra t.d. undir þrjú ráðuneyti eins og kom 

fram hér að ofan og er það ekki til að gera hlutina einfaldari eða skilvirkari þegar staðan er 

með þessum hætti. Við sjáum að nýstofnað ráðuneyti ferðamála, nýsköpunar og 

iðnaðarmála gæti verið með öll þau mál er viðkoma ferðaþjónustu og myndi það minnka 

flækjustigið er snýr að laga- og stjórnsýslulega umhverfinu mjög mikið. Umhverfið í 

menntamálum í ferðaþjónustunni er með svipuðu sniði, flækjustigið gríðarlegt og það 

virðist sem margir séu að vinna að sömu málefnum. Gott dæmi um að allir séu að vasast í 

því sama er hið nýstofnaða Hæfnisetur ferðaþjónustunnar. Hæfnisetrið er unnið sem 

samstarfsverkefni stjórnvalda, fræðsluaðila og vinnumarkaðarins um úrbætur og lausnir til 

að auka færni starfsfólks í ferðaþjónustu. Tilgangur þess er m.a. að vinna úr þeim gögnum 

sem safnað var við kortlagningu starfa í ferðaþjónustu til að búa til fræðsluefni og úrræði 

til þjálfunar starfsmanna. Það verður lögð áhersla á að þeir aðilar sem að verkefninu standa 

vinni í samvinnu hver við annan svo að sem bestur árangur náist (Samtök 

ferðaþjónustunnar, á.á.). Þá er spurning hvort við þurfum á enn einu batteríinu í 

fræðslumálum að halda og sérstaklega í ljósi þess að ekki er búið að fá inn fjármagn nema 

rétt fyrir stofnun Hæfnisetursins. Vonast þeir starfsmenn, sem komu að stofnun 

Hæfnisetursverkefnisins, til að hægt verði að fjármagna framhaldið svo verkefnið strandi 

ekki á því. Væru fjármunirnir ekki betur nýttir á allan hátt ef fræðslufyrirtækjunum væri 



45 

 

fækkað og það væru ein til tvær stofnanir sem sæju um þessi mál? Við fáum ekki betur séð 

en að þessu fjármagni hefði verið betur varið beint til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 

sem sá um kortlagninguna og hefði þá fylgt málinu eftir til enda. Hægt væri t.d. að 

eyrnamerkja einn starfsmann innan Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins ferðaþjónustunni og 

myndi hann þá sinna þeim málum alfarið og eingöngu.  

7.2 Skólinn 

Háskóli Íslands er rannsóknarháskóli og er að standa sig vel sem slíkur, mikið er lagt upp 

úr fræðilegu námi, gagnrýnni og sjálfstæðri hugsun, öguðum og skipulögðum 

vinnubrögðum, sjálfstæði einstaklinga og grunnþekkingu á ferðamennsku á Íslandi sem og 

á heimsvísu. Það sem stendur Háskóla Íslands helst fyrir þrifum í dag er niðurskurður á 

fjármagni til skólans svo nánast allar deildir eru að lenda í skerðingu sem kemur niður á 

gæðum námsins og fjölbreytni. Þjóðfélög standa og falla með öflugum menntastoðum og 

niðurskurður kemur á endanum niður á samfélögum í heild sem leiðir af sér lakari lífsgæði. 

Metnaðarfullt fræðasamfélag er grunnundirstaða alls. Kröfur atvinnulífsins hafa orðið enn 

háværari eftir því sem ferðamönnum hefur fjölgað og beinist kastljósið að miklu leyti að 

menntun starfsmanna í ferðaþjónustunni. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Samtök 

ferðaþjónustunnar hafa ákveðið að svara kallinu með stofnun Hæfnisetursins og Háskólinn 

á Hólum hefur ákveðið að koma á koppinn hospitality námi til BS náms. Háskóli Íslands er 

að byrja með MS nám í þjónustustjórnun þar sem hægt er að velja leið með áherslu á 

ferðaþjónustu, ný námskeið í grunnnámi í ferðamálafræði í samvinnu við Samtök 

ferðaþjónustunnar og uppfærslu á hæfniviðmiðum deildarinnar. Það sem Háskóli Íslands 

hefur lagt upp með, eins og nefnt er hér að ofan, er m.a. fræðileg nálgun, gagnrýnin hugsun 

og öguð vinnubrögð sem hann gerir vel og stendur hann við uppgefin hæfniviðmið. 

Ferðaþjónustan talar hinsvegar um að námið falli ekki að þörfum hennar, að það sé ekki 

nægilega hagnýtt fyrir greinina. Aðilar hennar benda á að koma mætti með fleiri námskeið 

inn í námið sem tengjast viðskipta- og markaðsfræði því það er eitthvað sem nýtist í starfi 

og er hagnýtt. Námið í ferðamálafræðinni mætti líka vera með meiri sérhæfingu eins og t.d. 

að allir tækju sama grunninn eða um 90 einingar og svo aðrar 90 einingar í vali eða 

sérhæfingu sem gæti þá verið stjórnunarnám, verkefnastjórnun í ferðaþjónustu, 

náttúruvernd, MICE ferðamennska, markaðsfræði og svo mætti lengi telja. Eitthvað af 
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þessum námskeiðum mætti þá taka í öðrum deildum og nýta þar með þann mannafla og 

þekkingu sem fyrir er í háskólanum og þá yrði námið ekki eins kostnaðarsamt. 

Það er ekki hægt að ætlast til þess í dag, þar sem að ferðaþjónustan er orðin jafn 

stór og hún er, að allir þeir sem að henni koma séu háskólamenntaðir. Þess vegna er ekki 

heldur hægt að ætlast til þess að nám á háskólastigi muni uppfylla allar þær kröfur sem 

atvinnulífið gerir til þess. Við teljum að ferðamálafræðin er í raun hentug fyrir háskólastig 

og þá með sérhæfingu en að færa mætti stærri hluta hennar yfir á lægra menntunarstig þar 

sem meirihluti starfa í greininni kalla ekki á háskólamenntun. Það er spurning hvort t.d. 

Ferðamálaskólinn í Kópavogi eða fræðsla með þeim hætti ætti ekki að vera að taka stærri 

hluta nemenda og þá færri við Háskóla Íslands. Við munum alltaf þurfa þessa hærri 

menntun sem í boði er í háskólunum þó svo að meirihluti þeirra sem starfar í greininni 

þurfi ekki á háskólaprófi að halda. 

7.3 Óformleg könnun og rýnihópaviðtal 

Það sem kom helst á óvart í óformlegu könnunni var að eitt námskeið komst ekki á blað og 

var það Markaðsfræði I, það kemur á óvart þar sem námskeiðin sem kennd eru undir 

viðskiptasviðinu flokkast frekar undir hagnýtni. Afgerandi niðurstöður fengust í fræðilegu 

námskeiðunum sem kom okkur ekki á óvart miðað við þær umræður sem hafa verið á milli 

nemenda í gegnum námsferilinn. Hagnýtu námskeiðin voru mjög dreifð og ekki afgerandi 

niðurstaða eins og með fræðilegu greinarnar. Okkur fannst þessi niðurstaða mjög 

áhugaverð þar sem hún bendir til fjölbreytts áhugasviðs nemenda og ekki síður að 

áhugavert væri að skoða það út frá atvinnu nemendanna eða hvað það er sem þeir eru að 

fara að taka sér fyrir hendur að námi loknu. Það bendir einnig til þess hve erfitt er að finna 

jafnvægi á milli þess fræðilega og þess hagnýta þegar kemur að uppsetningu námskrár 

greinarinnar. 

Rýnihópaviðtalið var öllu snúnara og erfitt að benda á ákveðna niðurstöðu við 

úrlausn verkefnisins sem nemendurnir fengu. Mjög mismunandi skoðanir voru á 

staðsetningu námskeiðanna sem styður óformlegu könnunina um fjölbreytnina í náminu og 

mismunandi skoðanir fólks á því. Það var einungis eitt námskeið sem nemendur voru 

augljóslega sammála  um og staðsettu nánast á sama stað, en það var Mannvistarlandfræðin 

sem þátttakendur staðsettu sem mjög fræðilega og með nánast enga hagnýtni. Áhugavert 

var að sjá að öll skyldunámskeið ferðamálafræðinnar skyldu lenda í þeim ramma, sem snýr 
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að víðsýnni hugsun, m.a.s þau sem talin hafa verið fremur hagnýt. Þetta sýnir vel þá 

mismunandi skoðun sem nemendurnir hafa á náminu í ferðamálafræði. Það er ekki þannig 

að hægt sé að stunda staðnám einungis með því að lesa í bók, þar koma kennarar inn með 

það mikilvæga hlutverk að miðla og vekja áhuga nemenda á náminu. Þegar tenging verður 

til á milli kennara og nemenda þannig að gagnkvæm virðing skapast verður áhugi á náminu 

meiri, þetta er ákveðin dýnamík sem mikilvæg er í hinu akademíska umhverfi. 

7.4 Úrræði, betrumbætur og hugmyndir um 
frekari rannsóknir 

Við vinnslu á verkefninu rákumst við á þó nokkrar hindranir sem reynt var að leysa úr eftir 

bestu getu. Viðtölin við Hauk og Maríu gengu vel sem og úrvinnsla á þeim en þegar kom 

að áliti nemenda urðu málin svolítið snúin. Við byrjuðum því á að gera óformlega könnun 

meðal nemenda um hvernig þeim fyndist námið og báðum samnemendur okkar um að taka 

þátt. Sú könnun gekk nokkuð vel fyrir sig og gaf okkur ákveðnar vísbendingar um viðhorf 

nemenda til námsins. Það sem sneri að fræðilega hlutanum var auðvelt fyrir okkur að túlka 

og lesa í niðurstöður en þegar kom að hagnýta hlutanum var eilítið erfiðara fyrir okkur að 

túlka þar sem svörunin var svo dreifð. 

Rýnihópaviðtalið var enn erfiðara að túlka og vinna með niðurstöður. Hluti af 

vandamálinu var að nemendur voru beðnir um að raða niður námskeiðum 

ferðamálafræðinnar út frá módeli Dredge en unnið var með upplýsingarnar út frá módeli 

Tribe. Við töldum að þetta kæmi betur út og ekki að sök þar sem Dredge módelið var 

unnið upp úr vinnu Tribe og því má segja að grunnurinn liggi þar. Eftir að þessi ákvörðun 

var tekin gátum við sett svör nemenda upp í súlurit og skoðað niðurstöðurnar myndrænt. 

Niðurstöðurnar voru áhugaverðar og gefa svo sannarlega tilefni til frekari rannsókna á 

námskrá í ferðamálafræði. Þegar litið er til þess hve fjölbreytt svör nemenda voru við þeim 

námskeiðum sem í boði eru er óneitanlega hægt að segja að erfitt sé að þóknast öllum. Það 

er margt sem spilar inn í og áhugavert væri að skoða hvað það er. Hvort sem það er skoðun 

nemenda á námskeiði, skoðun þeirra á kennara eða bara að áhugasvið þeirra liggi annars 

staðar þá gætu frekari rannsóknir kannað þessa þætti. Til að mynda væri hægt að bera 

saman kennslukannanir og þær umsagnir sem kennarar fá frá nemendum og bera það 

saman við áhuga þeirra á viðkomandi námskeiðum. Með þeim hætti væri hægt að skoða 

hver áhrif kennsluhátta á nemendur og hve mikil áhrif kennarinn hefur í raun á námskeiðið. 
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Enn frekari hugmyndir að rannsóknum innan Háskólans gæti verið að kynna sér 

hæfniviðmið annarra námsleiða og hvernig þau virka í tengslum við námskrárrýmið, 

hvernig nemendur líta á aðrar námsleiðir og hvernig þær gætu nýst þeim þegar út í 

atvinnulífið er komið. Þá gæti einnig verið fróðlegt að skoða fyrir hverja námið í 

ferðamálafræði er, misjafnar skoðanir í rýnihópunum gefa sterka vísbendingu um að námið 

sé litið mjög ólíkum augum og gæti það stafað af því hvað það er sem fólk ætlar að starfa 

við eftir að námi lýkur. Mögulega væri hægt að finna einhver erlend mæli- eða 

greiningartæki sem hægt væri að heimfæra á námið hér og þá sérstaklega í tengslum við 

námskrárgerð. 
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8 Lokaorð 
Mikilvægi menntunar verður ekki dregin í efa og er menntun undirstaða velgengni þjóðar. 

Menntun í sínum víðasta skilningi eykur hag, getu og styrkir allar undirstöðugreinar í 

atvinnulífinu. Í þessari ritgerð höfum við skoðað hvernig menntun í ferðamálafræði við 

Háskóla Íslands er að gagnast úti í atvinnulífinu. Rannsóknarspurningarnar okkar eru: 

Hverjar eru þær kröfur og þau viðhorf sem atvinnulífið gerir til einstaklinga í 

ferðaþjónustu? Í þeim viðtölum sem tekin voru við fulltrúa atvinnulífsins kom í ljós að 

margir í atvinnulífinu hafa skoðun á þeirri menntun sem í boði er í ferðamálafræði. Flestir 

höfðu orð á því að háskólamenntun í greininni væri ívið of fræðileg og að nemendur og 

framtíðarstarfsmenn í greininni væru ekki að læra nógu mikið sem myndi nýtast 

atvinnugreininni beint. Flestum fannst þeim skorta nám í tengslum við viðskiptahlið 

greinarinnar en það myndi henta betur fyrir þau störf sem manna þarf í atvinnulífinu. Því 

mætti íhuga að skipta náminu upp þannig að allir tækju sama grunninn, t.d. 90 einingar og í 

seinni hluta námsins væri hægt að sérhæfa sig í einhverju tengt atvinnugreininni. Kannski 

má segja að verið sé að útskrifa of marga með háskólapróf í ferðamálafræði eins og námið 

er uppsett í dag og ólíklegt að þörf verði á um 100 manns árlega með háskólapróf í 

ferðamálafræði. Að okkar mati er námið því ekki að ganga út frá því að útskrifaðir 

nemendur sinni faglegum störfum í ferðaþjónustu þar sem stærsti hluti starfa í greininni 

kallar ekki á háskólapróf sem gerir það að verkum að laun í greininni eru lægri en í flestum 

öðrum greinum. 

Er Háskóli Íslands að standast þær kröfur sem atvinnulífið gerir til einstaklinga í 

ferðaþjónustu og mæta þeim með námi í ferðamálafræði? Háskóli Íslands er að standast 

þær kröfur sem hann setur sér og er að gera það vel. Ferðamálafræðin sem kennd er við 

Háskóla Íslands er á fræðilegum nótum og því má spyrja sig hvort Háskólinn eigi að vera 

að elta atvinnulífið á kostnað fræðanna. Okkar mat er að þar sem ferðamálafræðin er 

þverfaglegt nám þá sé hún góður grunnur í frekara nám en kannski ekki mjög hagnýt fyrir 

atvinnulífið nema þá í fá útvalin störf. Atvinnulífið getur alveg örugglega nýtt þá faglegu 

þekkingu sem útskrifaðir ferðamálafræðingar búa yfir en eru ekki að gera það að okkar 

mati. 
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Hvert er mat nemenda á náminu í ferðamálafræði við Háskóla Íslands út frá 

sjónarmiðunum fræði og hagnýtni? Í þeim viðtölum og könnunum sem við framkvæmdum  

með þátttöku nemenda á 3ja ári í ferðamálafræði við Háskóla Íslands kom í ljós að 

nemendur hafa mikla skoðun á náminu og eru alls ekki sammála um það. Það er spurning 

hvort viðhorf þeirra miðist við það sem nemendur ætla að taka sér fyrir hendur að námi 

loknu en þær niðurstöður sem við fengum gefa svo sannarlega tilefni til frekari rannsókna. 

Ljóst er að fólk er ekki sammála um menntun ferðamálafræðinnar við Háskóla 

Íslands. Misjafnar skoðanir eru á því hvernig uppbyggingu námsins skuli háttað sem og 

hvaða námskeið námið ætti að innihalda. Þrátt fyrir að standast ekki þær kröfur sem 

atvinnulífið kallar eftir í námi í ferðamálafræði og þó svo að skiptar skoðanir séu hjá 

nemendum í náminu þá stendur Háskólinn samt sem áður við þau hæfniviðmið sem hann 

segist setja sér og þær áherslur sem hann leggur á. 
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