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Formáli 

Verkefnið er meistaraverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og 
menntunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með áherslu á 
kennslufræði og skólastarf. Vægi verkefnisins er 60 ECTS einingar. 
Verkefnið var unnið á árunum 2006–2009. Leiðbeinendur voru dr. 
Amalía Björnsdóttir, dósent við Háskóla Íslands og dr. Allyson 
Macdonald professor við Háskóla Íslands. Ég þakka þeim fyrir 
stuðninginn við gerð rannsóknarinnar, góðar ábendingar og endalausa 
þolinmæði. Einnig þakka ég nefndarmönnum í skólasáttmálanefnd 
Skagafjarðar fyrir fjárhagslegan stuðning við verkefnið sem og öllum 
þeim er tóku þátt í rannsókninni. 
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Ágrip 

Greint er frá rannsókn sem hafði það markmið að kanna hug fólks á 
aldrinum 18–60 ára á Norðurlandi vestra til háskólanáms. Lítið var vitað 
um viðhorf fólks á þessu svæði til æðri menntunar. Gildi rannsóknarinnar 
var því að safna upplýsingum um viðhorf fólks á þessu svæði og þá 
hugsanlegu þætti er stuðlað eða hindrað geta fólkið í að afla sér æðri 
menntunar. 

Gögnum í rannsóknina var safnað með spurningalista sem hannaður 
var og notaður til að mæla viðhorf þátttakenda. Í rannsókninni var lagt 
upp með einfalt 1000 manna slembiúrtak úr þjóðskrá sem tekið var hjá 
Skýrsluvélum ríkisins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íbúar Norðurlands 
vestra á aldrinum 18–60 ára hafi jákvætt viðhorf til háskólanáms. Flestir 
sjá háskólanám sem forsendu að fjölbreyttari störfum á atvinnumarkaði 
(83%), betur launuðum störfum (77%) og í jákvæðu ljósi fyrir 
Norðurland vestra í samkeppninni við önnur landssvæði. Ennfremur 
virðast þátttakendur sjá gildi náms á háskólastigi sem þátt í að skapa fleiri 
störf á svæðinu og laða fleira fólk til þess. 

Þegar höfð eru í huga jákvæð viðhorf þátttakenda til æðri 
menntunar kemur ekki á óvart að niðurstöðurnar leiða í ljós að talsvert 
stór hópur svarenda 33% hefur hug á að stunda grunnháskólanám og enn 
stærri hópur eða 42% hefur áhuga á að stunda það nám á Norðurlandi 
vestra. Á hinn veginn sýna niðurstöðurnar að þátttakendur upplifa þætti er 
mögulega hindra þátttöku þeirra í slíku námi auk þess sem karlar eru 
minna áhugasamir um æðri menntun en konur. 

Ef fyrst er horft til þess hvernig þátttakendur upplifa aðgengi að 
námi á háskólastigi á Norðurlandi vestra sýna niðurstöðurnar að einungis 
rétt rúmur helmingur þátttakenda telur aðgengið ásættanlegt. Meirihluti 
þátttakenda (75%) virðist eiga mjög eða frekar erfitt með að finna sér 
nám við hæfi á Norðurlandi vestra og nánast allir svarendur (94%) vilja 
sjá fjölbreyttara námsframboð og þá ekki síst að í boði sé nám fyrir fólk 
með mikla starfsreynslu en litla formlega menntun. Þátttakendur vilja 
helst sjá að í boði sé fullt eða að hluta til staðbundið nám á Norðurlandi 
vestra eingöngu. Ef sá möguleiki er ekki fyrir hendi kjósa þátttakendur að 
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í boði sé fjarnám við háskóla sem ekki eru staðsettir á Norðurlandi vestra. 
Síst vilja þátttakendur sjá að í boði sé háskólanám að sumarlagi. 
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Abstract 

Research suggests that the public values higher education both for 
themselves and for economic growth. The aim of this study was to assess 
the values which people between 18 and 60 years old in northwest region 
of Iceland hold towards higher education in that area, and what might 
hinder them in taking part in higher education. A questionnaire was used 
to evaluate attitudes. The response rate to questionnaires was 20%. Two 
hundred were received and the data were analyzed using SPSS. 

In general most participants or 83% value higher education as an 
essential condition for diverse work. Most participants also saw higher 
education as an essential premise for better paid jobs and more new jobs. 
Although many participants (36%) do not want to take part in higher 
education almost as many (33%) of the participants want to. In spite of 
the fact that participants want to take part in higher education almost all 
of them find the study choices in northwest region of Iceland 
unacceptable and would like an increase in study choices for people with 
few formal educational qualifications but much working experience. 
Noteworthy was that more participants would like to have access in the 
northwest region of Iceland to higher education rather than in other 
regions. Also noteworthy was that male participants were not as 
interested in taking part in higher education as female participants. 
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1 Inngangur 

Vafalaust er hægt að sammælast um að menntun sé mikilvæg í nútíma 
samfélagi. Nám er ekki lengur einungis æskilegt heldur nauðsynlegt og 
forsenda sómasamlegrar vinnu, miðstéttarlifnaðarhátta, betri heilsu og 
fleiri þátta sem teljast eftirsóknarverðir á 21. öldinni (Immerwahr, 2000).  

Árið 2000 töldu um tveir þriðju hlutar Bandaríkjamanna að margar 
leiðir væru færar til að komast áfram í lífinu aðrar en að fara í háskóla. 
Síðan þá hefur staðan breyst og nú hin síðari ár telur einungis innan við 
helmingur Bandaríkjamanna mögulegt að komast áfram í lífinu án 
háskólagráðu (Callan og Immerwahr, 2008).  

Árið 2008 setti forsætisráðuneytið á laggirnar nefnd í því skyni að 
koma með tillögur til eflingar atvinnulífs og samfélags á Norðurlandi 
vestra. Í niðurstöðum nefndarinnar er sérstök áhersla lögð á að 
menntunarstig á svæðinu sé hækkað sem margt bendir til að hafi verið 
með lægra móti undanfarin ár (Forsætisráðuneytið, 2008). Jafnframt 
leggur nefndin til að skapa verði sem flestum á svæðinu tækifæri til að 
ljúka framhaldsskóla og öðlast háskólamenntun. Tillögurnar eru 
hvetjandi. Vandamálið er hins vegar að lítið sem ekkert er vitað um 
viðhorf fólks á Norðurlandi vestra til náms á háskólastigi eða þá þætti 
sem stuðlað eða hindrað geta almenning í að ná sér í háskólamenntun. 
Þekking á viðhorfum almennings á aldrinum 18−60 er nauðsynleg til að 
greina betur þá þætti er hindra eða stuðla að þátttöku fólks á svæðinu í 
æðri menntun. Mikilvægi þekkingar á viðhorfum einstaklinganna er ekki 
síst áríðandi þar sem hægt er að nota slík gögn í stefnumótunarvinnu á 
svæði líkt og Norðurlandi vestra sem hækka þarf menntunarstig sitt og 
hamla gegn brottflutningi fólks af svæðinu. Með aukinni vitund um þarfir 
íbúanna er jafnframt auðveldara að koma til móts við þær. 

1.1 Vandamálið 
Á fáum árum hefur Ísland breyst frá því að vera einangrað land, með 
einsleitan samfélagshóp og atvinnulíf sem byggði á frumframleiðslu, í 
land sem hefur mun þróaðra efnahagslíf. Samfélagsþróunin á Íslandi er að 
sumu leyti sérstök, þ.e. að því leyti að Ísland þróaðist frá bændasamfélagi 
í borgarsamfélag á 20. öldinni mun síðar en gerðist annars staðar í 
Evrópu. Að baki samfélagsþróuninni á Íslandi liggur hinsvegar sama 
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hugmyndafræðin og annarsstaðar þ.e. tengsl þekkingar og hagvaxtar og 
að í gegnum þekkinguna sé hagvöxturinn og samkeppnishæfnin aukin.  

Stjórnunarfræðingurinn Peter Drucker (1994) brautryðjandi 
þekkingarstjórnunar, sem trúði á frjálsan markað en véfengdi á sama hátt 
margt í kapítalismanum, hélt því fram að hlutur þekkingarinnar í hinni 
nýju samfélagsgerð yrði enn mikilvægari en hann hefði nokkru sinni 
verið. Þekkingin og þá sérstaklega sú þekking er lægi í sjálfum 
starfsmönnunum á atvinnumarkaðnum væri mesta auðlegðin. Sú þekking 
er starfsmennirnir sjálfir byggju yfir yrði forsenda nýsköpunar en 
nýsköpun væri það sem efla myndi hagvöxt. Leiðandi hópur í samfélagi 
21. aldarinnar yrðu þekkingarstarfsmenn (e. knowledge workers), og 
menntun fólks til þekkingarstarfa væri því mikilvægust. Gildi 
háskólamenntunar fyrir einstaklinginn væri því mikil.  

Mikilvægi háskólamenntunar má skoða út frá fleiri þáttum en gildum 
hennar fyrir einstaklingana. Menntun á háskólastigi hefur líka áhrif á 
uppbyggingu þekkingarsamfélaga og þar með hagvöxt landa og svæða. 
Mörg dreifbýl svæði á Íslandi líkt og önnur dreifbýl svæði í heiminum 
eru að breytast á varanlegan hátt. Breytingarnar birtast okkur m.a. í 
breyttum atvinnuháttum, brottflutningi fólks af dreifbýlissvæðum, hærri 
meðalaldri íbúanna og minnkuðum hagvexti. Afleiðingar breytinganna 
eru að leita verður nýrra leiða í uppbyggingu á atvinnuháttum í dreifbýli 
sem og í uppbyggingu samfélaga dreifbýlisins í heild sinni. Augljóst er að 
í þeirri uppbyggingu mun þekkingin ekki síst háskólaþekkingin vega 
þungt. Er þetta ekki síst mikilvægt í ljósi vonar um aukinn hagvöxt, sem 
var á árunum 1998−2005 lægri á Norðurlandi vestra en í nokkrum öðrum 
landshluta (Forsætisráðuneytið, 2008). 

Er hagvöxtur þá alltaf góður fyrir samfélög og til þess fallinn að leysa 
vandamál samfélaga og þegna þeirra? Flestir myndu vafalaust svara 
játandi og telja að landamæralaus heimur og þau tækifæri er felast í 
auknu frelsi einstaklinganna vera kost. Jim Heskett (2005) við Harvard 
viðskiptaháskólann hefur viljað hafa varann á og telur að þrátt fyrir að 
aukinn hagvöxtur sé í eðli sínu góður og auki velferð meirihluta fólks, sé 
hagvöxturinn einungis góður dreifist hann jafnt og leiði af sér meira 
jafnrétti í samfélögunum en stjórnist ekki af græðgi. 

Fleira þarf líka að koma til en góð dreifing ef auka á hagvöxt. Alison 
Wolf (2002) skilgreinir nýsköpun sem ferli þátta er þurfi að vera til staðar 
svo samfélag og menning á ákveðnu svæði breytist til langs tíma. Í 
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nýsköpunarferlinu er rík áhersla lögð á innri þætti hvers samfélags. Til 
staðar þurfi að vera í öllum samfélögunum tækni af vissri stærðargráðu, 
nógu stór hluti fólks með að lágmarki fyrstu háskólagráðu og jákvætt 
hugarfar. Wolf gengur svo langt að halda því fram að viðhorfin og 
hugarfarið á svæðinu geri útslagið um það hvort líklegt sé að nýsköpun 
eigi sér stað, hagvöxtur skapist og hversu hratt samfélög fari inn í 
þekkingarsamfélagið. 

1.2 Bakgrunnur rannsóknarinnar 
Rannsóknin nær til Norðurlands vestra eins og það er skilgreint 
samkvæmt eldri kjördæmaskiptingu. Svæðið nær yfir Húnavatnssýslur, 
Skagafjörð og Siglufjörð. Á Norðurlandi vestra bjuggu 8.878 
einstaklingar 1. desember 2005 (Hagstofa Íslands, 2006). Svæðið er 
dreifbýlt með bændabýlum og nokkrum litlum þéttbýliskjörnum. 
Þéttbýliskjarnarnir 1. desember 2005 eru Sauðárkrókur með 2.602 íbúa, 
Siglufjörður með 1.352 íbúa, Blönduós með 837 íbúa, og Hvammstangi 
með 581 íbúa.  

Samgöngur innan Norðurlands vestra eru allgóðar þó vegalengdir séu 
nokkrar. Norðurland vestra býður uppá að mati margra náttúrufegurð, 
þekkta sögustaði og gott mannlíf. Ýmisskonar afþreying og ferðaþjónusta 
er á svæðinu og hefur farið vaxandi undanfarin ár. Atvinnulíf er þó 
fremur einhæft, þar sem aðalatvinnugreinarnar eru landbúnaður og 
sjávarútvegur. Á svæðinu eru reknir leikskólar, grunnskólar, meðalstór 
framhaldsskóli á Sauðárkróki og háskóli í Skagafirði. Fólki fækkaði alls 
um 149 einstaklinga á öllu svæðinu árið 2005 samfara hlutfallslegri 
fjölgun aldraðra, fækkun varð í aldurshópnum 25−49 ára auk þess sem í 
sumum byggðarlaganna fækkaði jafnframt í aldurshópnum 20−24 ára 
(Byggðastofnun, 2006). Framreiknaðar tölur Byggðastofnunar benda til 
þess að hin neikvæða íbúaþróun muni halda áfram allt til ársins 2010 sé 
ekkert að gert. 

Af ofangreindu er ljóst að samsetning íbúa svæðisins 
(aldursdreifingin) er ekki hagstæð fyrir uppbyggingu svæðisins. Á það 
ekki hvað síst við ef fækkun verður í aldurshópnum 20–45 ára þar sem sá 
aldurshópur er líklegastur til barneigna og að vera virkur á 
atvinnumarkaðnum auk þess að vera líklegri til þess að vera með fyrstu 
háskólagráðu eða sækja sér hana. Ennfremur er ljóst að neikvæða 
íbúaþróun getur leitt til enn lægra menntunarstigs á svæðinu sem 
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vísbendingar eru um að sé í lægra lagi miðað við sum önnur 
landsbyggðarsvæði (Valgerður Sverrisdóttir, 2005). Brottflutningur 
einstaklinga á aldrinum 20–45 ára getur þannig orðið til þess að 
menntunarstig á svæðinu verði enn lægra auk þess sem aukin hætta er á 
því að með hinum brottfluttu fari líka börn á grunn- og 
framhaldsskólaaldri. Ekki má heldur gleyma að aldurshópurinn 20−45 ára 
er gjarnan virkur í allri samfélagsþjónustu sem þar með væri einnig 
líklegri til að veikjast. 

1.3 Rannsóknarspurningar 
Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hug íbúa á dreifbýlu svæði til 
æðri menntunar og greina þætti er hindrað geta eða stuðlað að þátttöku 
íbúa í menntun á háskólastigi. Rannsóknin snýr einkum að aðgengi að 
náminu, námsúrvalinu, áhuganum og námsfyrirkomulaginu. Í 
rannsókninni var gengið út frá einni meginspurningu: 

Hvert er viðhorf íbúa Norðurlands vestra á aldrinum 18–60 ára til 
háskólanáms? 

Þær spurningar sem notaðar voru til að greina viðfangsefnið nánar 
voru: 

1. Hvert er gildi háskólanáms fyrir íbúa á Norðurlandi vestra? 

2. Hver eru viðhorf íbúanna til aðgengis að háskólanámi á 
Norðurlandi vestra? 

3. Hvaða nám vilja íbúar á Norðurlandi vestra helst eiga kost á að 
stunda? 

4. Hverskonar námsfyrirkomulag telja íbúarnir ákjósanlegast? 

1.4 Markmið og gildi rannsóknarinnar  
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf íbúa á Norðurlandi 
vestra á aldrinum 18−60 ára til háskólanáms. Gildi rannsóknarinnar var 
að safna upplýsingum um viðhorf fólks á þessum landshluta og þá 
hugsanlegu þætti er stuðlað eða hindrað geti fólk þar í að afla sér æðri 
menntunar. 
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1.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 
Helstu annmarkar rannsóknarinnar er hið lága svarhlutfall sem leiðir til 
þess að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum yfir á þýðið, það er 
íbúa á Norðurlandi vestra. Aðrar takmarkanir rannsóknarinnar eru að 
úrtakið var ekki lagskipt eftir svæðum sem gerði það að verkum að mjög 
fáir einstaklingar lentu í úrtakinu af sumum svæðanna svo sem frá 
Siglufirði. Konur voru í meirihluta þeirra er svöruðu spurningalistanum 
og er svarhlutfall kynjanna því ójafnt. 

Allir þeir einstaklingar sem fást við að rannsaka ákveðið efni reyna að 
kynnast viðfangsefninu eins vel og þeir geta. Við gerð rannsóknarinnar 
svo sem við samningu á mælitækinu það er spurningalistanum reyndi 
rannsakandi að halda sínum viðhorfum til hliðar. Rannsakandi gerir sér 
þó grein fyrir að viðhorf hans um þörf fyrir aukið aðgengi fyrir 
landsbyggðarfólk að námi á háskólastigi hans muni alltaf að einhverju 
leyti lita niðurstöðurnar 

1.6 Uppbygging rannsóknarinnar 
Í kafla tvö er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, það sem 
nú þegar er vitað um nám á háskólastigi. Fjallað verður sérstaklega um 
gildi háskólamenntunar fyrir einstaklinga og þróun í dreifbýli. Í þriðja 
kaflanum verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var auk þess 
sem rætt verður um öflun og greiningu gagnanna. Niðurstöður 
rannsóknarinnar eru settar fram í fjórða kaflanum. Í fimmta kafla verksins 
fer fram umræða um niðurstöðurnar og í sjötta og síðasta kaflanum er 
síðan tekin afstaða til rannsóknaspurninganna sjálfra og ályktanir dregnar 
af þeim.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Undanfarin ár og áratugi hafa Íslendingar líkt og aðrar þjóðir gengið í 
gegnum margvíslegar samfélagsbreytingar. Orsakir breytinganna á 
Íslandi eru að mestu leyti þær hinar sömu og annars staðar í vestrænum 
þjóðfélögum, það er tilkoma upplýsingatækninnar, breytt þjóðmálastefna, 
áhersla á markaðshætti og þekkingarsamfélög (Giddens, 2002; Stadler, 
1998; Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Hlutverk 
háskólans er mikilvægt og hefur tekið breytingum samfara þeim 
samfélagsbreytingum sem átt hafa sér stað á undanförnum árum. 

2.1 Hvað er háskóli? 
Í stefnuræðu sinni sem nýkjörinn rektor Háskóla Íslands í september árið 
1997 sagði Páll Skúlason (1997):  

Háskóli Íslands er skóli allra landsmanna, hann er þjóðskóli . 
. . hlutverk hans er að sjá til þess að fari saman þekking er 
þroskar og eflir mannshugann og þekking er hefur vald yfir 
ytri aðstæðum. . . . Í háskóla leyfist hverjum sem er að halda 
fram hvaða skoðun sem er svo framarlega sem hún sé 
rökstudd 

Orð Páls eru sögð löngu eftir þann tíma þegar háskólar voru einungis 
fyrir fáa útvalda og menntuðu fólk til ákveðinna starfa. Á þeim tíma er 
Páll flutti stefnuræðu sína voru einungis þrír háskólar á Íslandi (allir 
opinberir), samkeppnin veikari og háskólinn ekki orðinn eins samofinn 
samfélaginu og nú er. Áherslan á hið þriðja hlutverk háskóla, það er 
samfélagshlutverkið, var heldur ekki orðið eins áberandi í umræðunni 
eins og seinna varð. 

Á þeim árum sem liðin eru frá stefnuræðu Páls hefur átt sér stað 
bylting í vestrænum samfélögum og viðhorfum til háskóla um allan heim. 
Tímar þekkingarhagfræðinnar eru runnir upp með síaukinni kröfu á að 
hlutverk háskóla sé markaðsdrifið og árangur talinn í krónum og aurum. 
Á slíkum tímum og ekki síst þegar verið er að kanna viðhorf, gildi og 
aðgengi að háskólanámi er gott að staldra við og velta fyrir sér hinu 
óljósa hlutverki háskóla. Hvaða öfl urðu til þess að stjórnvöld víða um 
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heim hafa á síðustu árum varið bæði miklum tíma og fjármagni í 
endurskipulagningu á menntun. 

Sé fyrst litið til Norðurlandanna má segja að hlutverk og tilgangur 
æðri menntunar á Norðurlöndum hafi verið nokkuð frábrugðið því sem 
tíðkast hafi í öðrum löndum hins vestræna heims. Starfsemi háskóla hefur 
gjarnan einkennst af miklum afskiptum ríkisvaldsins og ríkri áherslu á 
jöfn menntunartækifæri fólks. Aðgengi til menntunar á að ráðast af getu 
og vali einstaklinga frekar en kringumstæðum þeirra, auk þess sem lengi 
framan af voru áhrif markaðsaflanna á menntun minni en í öðrum löndum 
vestur Evrópu (Fägerlind og Strömqvist, 2004; Kivinen og Rinne, 1998 
vitnað til í Kivinen, Hedman og Kaipainen, 2007).  

Nú örlar á því að hin norræna nálgun sé á undanhaldi, 
endurskipulagning hafin og kerfið farið að líkjast æ meir hinu Anglo-
Saxneska (breska) kerfi sem margir háskólar á vesturlöndum hafa reynt 
að líkja eftir vegna árangurs kerfisins á alþjóðlegum samkeppnismarkaði 
(Fägerlind og Strömqvist, 2004). Hvað einkennir þá hið Anglo-Saxneska 
háskólakerfi, kerfi sem gefur þennan góða árangur í keppninni um bestu 
háskólana? Að mati Bovenberg og Jacob 2005 er það ekki síst aukið 
sjálfræði skólanna til að fjármagna starfsemi sína (vitnað til í Fägerlind 
og Strömqvist, 2004) sem og minni nálægð ríkis og háskóla (Jones, 
2006). Hið aukna sjálfræði og þær breytingar sem þeim fylgja telja 
Bovenberg og Jacob að hafi leitt til meiri sveigjanleika háskólanna, minni 
orku í baráttu við ríkisvaldið um reglur og fjármögnun og meiri þátttöku 
háskólanna í þjónustu við nærsamfélagið og svæðaþróun.  

Endurskipulagning evrópska háskólakerfisins með Anglo-Saxneska 
háskólakerfið í huga átti sér samt sem áður sinn aðdraganda. 
Aðdragandanum er vel lýst af Jones (2006) í samantekt frá málþingi sem 
haldið var í Berlín 2005, skipulagt af UNESCO og CEPES (European 
Centre for Higher Education) þar sem meginþema málþingsins var breytt 
starfsemi háskóla. Jones heldur því fram að ýmsir flóknir og samverkandi 
ytri og innri þættir hafi leitt til breytinga á hlutverki háskóla. Jones nefnir 
fyrst hina gríðarlegu aukningu á fjölda nemenda sem tekinn er inn í 
háskólana með sífellt breiðari bakgrunn og ólíkar þarfir, í þeim tilgangi 
að koma til móts við þarfir samfélagsins. Fjölgun nemenda hafi aukið 
starfsmannahald og kostnað. Í öðru lagi hafi verið uppi vaxandi 
tilhneiging að líta svo á að sterk miðstýring væri ekki nógu árangursrík. 
Háskólarnir yrðu að hafa sjálfræði og sveigjanleika og vinna meira með 
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atvinnulífinu því einungis á þann hátt gætu háskólarnir sinnt þörf landa 
og svæða með árangri. Í þriðja og síðasta lagi vitnar Jones (2006) í 
McCarney og Skolrik frá 2005 sem höfðu bent á hlutverk háskóla sem 
miðpunkt þekkingarhagkerfis og sístækkandi þörf atvinnumarkaðarins 
fyrir fólk með meiri þekkingu og þekkingarmyndun beintengdri landa og 
svæðavexti. Flókið samspil og ytri þrýstingur á háskólana tilkominn 
vegna allra þessara þátta hafi að lokum leitt til þess að hlutverk háskóla 
var orðið margþætt og fljótandi og þarfirnar margar. Endurskipulagning 
kerfisins var því orðin nauðsynleg til að minnka miðstýringu, en 
mismikið eftir löndum, auka sveigjanleika háskólanna og samstarf þeirra 
við atvinnulífið (Jones, 2006).  

Hér á landi má sjá svipaða þróun. Nemendum á háskólastigi fjölgaði 
um 69% á árunum 2000–2007 (Hagstofa Íslands, 2008). Á sama tíma 
breyttist lagaumhverfi háskólanna með tilkomu rammalaga um starfsemi 
háskóla 2006 (Rammalög nr. 63, 2006) og nýrra laga um opinbera 
háskóla er tóku gildi 30. apríl 2008 (Lög um opinbera háskóla, 2008). Í 
rammalögum um íslenska háskóla frá 16. júní 2006 segir meðal annars:  

Háskóli er sjálfstæð menntastofnun . . . sem sinnir kennslu, 
rannsóknum, þekkingarleit og sköpunar á sviðum vísinda, 
fræða, tækniþróunar eða lista. Menntun sem háskólar veita 
tekur mið af þörfum samfélagsins og getur verið fræðilegs 
eðlis og starfsmiðuð . . . Háskóli er miðstöð þekkingar og 
hluti af alþjóðlegu mennta og vísindasamfélagi . . . Skólar 
eru meginstofnanir háskóla. (Rammalög um háskóla nr. 
63/2006).  

Þrátt fyrir að ofangreind lög túlki það svo að meginhlutverk háskóla 
felist enn í hinu tvískipta hlutverki háskólans; kennslu og rannsóknum, og 
sameiginleg gildi um akademískt frelsi sé bundið í yfirlýsingu meðal 
háskólanna (Háskólinn á Hólum, 2005), þá bera lögin með sér að enn er 
dregið úr miðstýringu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (2008) 
menntamálaráðherra hefur bent á að aukin þörf hafi verið orðin fyrir 
meira sjálfræði á íslensku háskólastigi einkum hvað varðar hina opinberu 
háskóla. Aukið sjálfræði hafi ekki síst verið orðið nauðsynlegt svo hinir 
opinberu háskólar gætu keppt við einkaskólana, einkum og sér í lagi 
Háskólann í Reykjavík. Jafnframt benti Þorgerður á að stefnt sé að því að 
auðvelda aðkomu einkageirans og samstarf hans við hina opinberu 



  

22 

háskóla. Þorgerður telur jafnframt nauðsynlegt að næra mismunandi form 
af menntastofnunum svo nemendur hafi val og leggur því áherslu á að 
smærri háskólastofnanir eigi ekki að einblína á að bjóða uppá margar 
námsleiðir heldur fáar með skýra stefnu um það hvernig þeir ætli að þróa 
sig áfram í framtíðinni (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2008).  

Með ofangreindum háskólalögum virðist horfið frá því að líta á 
hugtakið háskóli sem eitt hugtak. Lögin gera ekki lengur ráð fyrir því að 
íslenskir háskólar séu einsleitar stofnanir með sterku hlutverki að gegna í 
almannaþjónustu heldur er hugtakið háskóli orðið að mörgum hugtökum 
og mismunandi, líkt og gerst hefur á meðal annarra norrænna og 
vestrænna háskóla. Með aðkomu atvinnulífsins í stjórnun háskólanna er 
heldur ekki lengur hægt að gera ráð fyrir að hlutverk íslenskra háskóla 
snúist einungis um kennslu og rannsóknir heldur um þarfir markaðarins á 
vettvangi þar sem Van Vaught (2007) heldur fram að fáar reglur gildi. 
Van Vaught heldur því jafnframt fram að fáar rannsóknir hafi verið 
gerðar er styðji þá skoðun að aukið sjálfstæði, sveigjanleiki og 
fjölbreytileiki leiði sjálfkrafa til þess að þörfum einstaklinganna og 
atvinnulífsins sé betur sinnt. Aukið sjálfstæði og sveigjanleiki geti 
nefnilega leitt til samkeppni sem hafi í för með sér aukinn kostnað fyrir 
háskólana sem endurspeglist síðan í minna námsúrvali. Í ljósi óljóss 
hlutverks hins íslenska háskóla líkt og annarra vestrænna skóla og þess að 
engin sameiginleg stefna er til hvað varðar hlutverk háskólans og 
vísindamannsins, sem áður fyrr átti að framleiða þekkinguna óháð 
framboði og eftirspurn á markaðnum, er fróðlegt að velta fyrir sér 
hverskonar þekkingu hin nýja samfélagsgerð á að búa yfir. Hver á að ráða 
yfir þekkingunni og hver á að hafa vald til að ráða því hvaða þekking er 
talin verðmæt? Er það markaðurinn sem einn á að hafa leyfi til að taka þá 
ákvörðum, eða er það vísindasamfélagið sjálft eða hefur jafnvel enginn 
einn aðili vald til þess? Hvert er sjálfræði háskólans og vísindamannsins 
sem einu sinn var eitt af aðaleinkennum háskólanna? 

En hvert er þá gildi háskólans og háskólanámsins? Telur almenningur 
nám mikilvægt? Ef miðað er við niðurstöður alþjóðlegra 
viðhorfarannsókna má telja að svo sé. Niðurstöður rannsókna Callan og 
Immerwahr (2008) hafa sýnt að meirihluti Kaliforníubúa hafa jákvæð 
viðhorf til menntunar á háskólastigi og líta á háskólagráðu í dag sem lykil 
að sómasamlegu starfi og miðstéttarlifnaðarháttum. Um 85% íbúa 
Kaliforníu telja að prófgráða úr háskóla í dag hafi sama gildi og 
stúdentsprófið hafði áður fyrr og eru niðurstöðurnar í samræmi við aðrar 
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rannsóknir, sem gerðar voru á viðhorfum almennings í Bandaríkjunum á 
árunum 1993–2003, sem allar sýndu að almenningur telur í vaxandi mæli 
háskólamenntun þýðingarmikla fyrir velgengni á atvinnumarkaði. 
Niðurstöður þeirra sýna jafnframt að árið 2008 taldi innan við helmingur 
Bandaríkjamanna að einstaklingarnir komist áfram á atvinnumarkaðnum 
án háskólagráðu samanborið við árið 2000 þegar tveir þriðju hluta 
almennings töldu svo vera (Callan og Immerwahr, 2008). 

Sambærilegar íslenskar rannsóknir eru ekki fyrir hendi. Hinsvegar má 
ætla að ekki sé hér um neitt sér bandarískt fyrirbæri að ræða heldur þróun 
sem tilkomin sé vegna samfélagslegra breytinga sem átt hafa sér stað 
víðsvegar um hinn vestræna heim þar sem almenningur tengir æ oftar 
hærri menntun við atvinnuþátttöku og möguleika þeirra á 
atvinnumarkaðnum (Callan og Immerwahr, 2008; Kyrö og Nyyssölä, 
2006; Teichler, 2007; Voigt, 2007).  

Jákvæð tengsl á milli menntunar og atvinnuþátttöku má sjá í fleiri 
rannsóknum en þeim bandarísku. Árið 2000 fór af stað sameiginleg 
viðhorfakönnun á öllum Norðurlöndunum er beindist að viðhorfum fólks 
til menntunar (Kyrö og Nyyssölä, 2006). Úrtakið í rannsókninni var eins 
á öllum Norðurlöndunum og skiptist í þrjá hópa, foreldra 
grunnskólanemenda, foreldra framhaldsskólanemenda og fullorðna 
einstaklinga sem tilheyrðu hvorugum hópnum. Konur voru í meirihluta 
svarenda. Því meiri menntun sem þátttakendurnir höfðu því öruggari 
töldu þeir sig vera atvinnulega séð. Þar að auki hafði jafnframt helmingur 
svarenda trú á fullorðinsfræðslu í sama tilgangi (Kyrö og Nyyssölä, 
2006). Meiri menntun og tengsl hennar við öryggi einstaklinganna á 
atvinnumarkaðnum eru samt sem áður ekki einu gildin er einstaklingarnir 
sjá með hærri menntun. Á árunum 1995–1997 lét finnska 
menntamálaráðuneytið gera þrjár stórar landskannanir á viðhorfum Finna 
15 ára og eldri til menntunar og menntastofnana á öllum skólastigum. 
Jákvæð tengsl reyndust á milli viðhorfa almennings til hærri menntunar 
og þess að vera samkeppnishæfur á atvinnumarkaði og möguleika á að 
komast til metorða (Kyrö og Nyyssölä, 2006). 

Tengslin á milli viðhorfa einstaklinganna til menntunar á háskólastigi 
og gildi námsins fyrir einstaklingana eru þó ekki alltaf einföld eða 
auðskilin og tengjast öðrum þáttum eins og aukinni markaðsvæðingu, 
breyttum atvinnumarkaði, aðgengi og kostnaði við menntun og fleiru. 
Mikil fjölgun á skráðum nemendum á háskólastigi á Íslandi endurspeglar 
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þó að einhverju leyti sýn íslenskra einstaklinga á mikilvægi hærri 
menntunar fyrir þá sjálfa. Skráðir nemendur í háskóla á Íslandi árið 2007 
voru 17.728 og ef fram fer sem horfir verða þeir orðnir 33.700 árið 2013 
og mun þá hafa fjölgað um rúm 49% frá árinu 2005 þegar nemendur voru 
17.107 (Hagstofa Íslands, 2007). 

En eru gildi menntunar þau sömu fyrir alla einstaklinga? Að mati 
Parker (2005) er svo ekki. Parker telur að þó viðhorfin til hærri 
menntunar séu almennt jákvæð þurfi þau hinsvegar ekki alltaf að vera 
eins hjá öllum. Gildi menntunar sem endurspeglast í viðhorfi til 
menntunarinnar geti verið mikil fyrir suma, á meðan þau eru lítil fyrir 
aðra, allt eftir því hver á í hlut, einstaklingar, hópar, heil samfélög eða 
hvar einstaklingarnir búa. 

2.2 Háskólinn í dreifbýli 

2.2.1 Gildi háskólanáms fyrir íbúa dreifbýlli svæða 

Orðið dreifbýli getur haft mismunandi merkingu eftir því í hvaða 
samhengi orðið er notað, félagslega eða landfræðilega. Íbúar dreifbýlisins 
eru líka ólíkir bæði hvað varðar viðhorf og væntingar líkt og aðrir. 

Hér á eftir verður sérstök áhersla lögð á að skoða og fjalla um þær 
rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfum óhefðbundinna nemenda til 
hærri menntunar. Hópurinn óhefðbundnir nemendur er notaður hér sem 
samnefnari fyrir íbúa Norðurlands vestra vegna þess meðal annars að 
óhefðbundnir nemendur eru gjarnan einnig íbúar dreifbýlisins en fáar 
rannsóknir eru til er varða viðhorf íbúa á dreifbýlli svæðum sérstaklega. 
Sérstaklega verður kannað hvað vitað er um hug fólks til þátta eins og 
aðgengis að háskólanámi, fjölbreytileika námsins, námsfyrirkomulags og 
samgangna. 

Hugtakið óhefðbundinn nemandi er ekki nýtt í menntasögunni og má 
rekja allt að þrjá áratugi aftur í tímann (Levine, 1993). Á síðari árum hafa 
rannsakendur skilgreint óhefðbundna nemendur sem dreifðan hóp 
nemenda sem ýmist eru fullorðnir nemendur eða fjarnemendur. Hugtakið 
vísar þó fyrst og fremst til blandaðs nemendahóps oft 25 ára og eldri, með 
fjölbreyttan menntunarlegan og félagslegan bakgrunn (Lake og Pushchak, 
2007; Levine, 1993; Schuetze og Slowey, 2002). Það sem aðgreinir þó 
einna helst óhefðbundna nemendur frá hinum hefðbundnu 
háskólanemendum er að nemendurnir búa utan háskólasvæðisins, stunda 
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oftar hlutanám, er frekar með fjölskyldur og sinna oftar námi með starfi. 
Auk ofangreindra þátta eru óhefðbundnir nemendur oft á tíðum 
fjárhagslega sjálfstæðir, hafa tekið sér hlé frá námi, eru gjarnan einstæðir 
foreldrar og hafa ekki að baki hið hefðbundna stúdentspróf (Lake og 
Pushchak, 2007). Rannsóknir á þessum nemendahópi hafa sýnt að 
nemendurnir hafa jákvæð viðhorf til hærri menntunar (Lake og Pushchak, 
2007; Teichler, 2007; Voigt, 2007). Niðurstöður rannsókna benda til að 
um marktæk tengsl sé að ræða á milli þeirra einstaklinga sem hafa 
jákvætt viðhorf til menntunar á háskólastigi og þess að sömu 
einstaklingar vænti hærri meðaltalslauna yfir ævina og muni frekar búa 
við starfsöryggi (Lake og Pushchak, 2007; Teichler, 2007; Voigt, 2007). 
Lake og Pushchak vilja meina að þrýstingurinn á háskólana að veita 
aukið aðgengi að menntun sem hefur gildi fyrir einstaklinga á 
atvinnumarkaðnum sé því ekki einungis tilkominn frá atvinnulífinu, 
heldur ekki síður frá nemendunum sjálfum, sem vilja aukið aðgengi að 
háskólunum. Hér eiga Lake og Pushchak við fyrrnefnda óhefðbundna 
nemendur sem eru gjarnan 25 ára og eldri, og hafa löngun til að styrkja 
sig á atvinnumarkaðnum. Nemendum án hefðbundins stúdentsprófs, oft 
þeir sem dottið hafa út úr skóla eða tekið sér hlé frá námi. 

Í viðhorfskönnun sem unnin var fyrir Sveitarfélag Skagafjarðar 
2005−2006 voru íbúarnir meðal annars inntir eftir viðhorfum sínum til 
þeirra þátta er þeir telja mikilvægasta við val á búsetu. Fimmtán þættir 
voru í boði er þátttakendur gátu merkt við á skalanum 1−10 eftir 
mikilvægi. Möguleikinn á að stunda háskólanám lenti í fjórtánda og næst 
síðasta sæti. Af þeim sex hundruð þátttakendum er svöruðu spurningunni 
nefndu 46% ekki þennan þátt sem mikilvægan (IMG Gallup, 2006). Þeir 
þættir sem stóðu hæst hvað mikilvægi varðar að mati þátttakenda voru 
fjölbreyttir atvinnuhættir og að góðir grunnskólar séu á svæðinu. 
Samkvæmt þessari könnun virðast íbúar Skagafjarðar ekki leggja mikið 
uppúr æðri menntun. 

2.2.2 Viðhorf fólks í dreifbýli til aðgengis að námi á 
háskólastigi 

Með hliðsjón af opinberri stefnu um betra aðgengi að háskólanámi í 
mörgum löndum mætti ætla að litlar hindranir væru á vegi óhefðbundinna 
nemenda og einstaklinga af dreifbýlissvæðum að sækja sér hærri 
menntun.  
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Ef litið er til Íslands sérstaklega með þrjúhundruð og tuttugu þúsund 
íbúa og sjö háskóla er umræðan um staðsetningu og aðgengi að hærri 
menntun ef til vill heldur ekki það sem mætti ætla að væri mest áríðandi. 
En er það svo? Ef litið er á aðgengið út frá stærð landsins og samgangna 
má alveg velta því fyrir sér hvort dreifing hærri menntunar á Íslandi sé 
rétt eða í líkingu við niðurstöður Tight (2007) á árunum 1987, 1996 og 
2006. Tight sýndi að þó aðgengi að enskum háskólum hefði vissulega 
batnað og aukið möguleika dreifbýlisfólks og óhefðbundinna nemenda til 
náms á háskólastigi og ekki væri raunhæft að staðsetja háskóla í hverju 
byggðarlagi út frá þjóðfélagslegri stöðu einstaklinganna, þá væri dreifing 
hærri menntastofnana á Englandi samt sem áður talsvert skekkt.  

Enn væri langt í land hvað varðar jafnrétti fólks til aðgengis að 
háskólanámi og fjölbreyttu námsúrvali. Hvort dreifing íslenska 
háskólastigsins sé með eðlilegu móti verður ekki svarað endanlega hér. 
Hins vegar er vert að kanna þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 
aðgengi óhefðbundinna nemenda að menntun á háskólastigi með hliðsjón 
af auknum þrýstingi þessa hóps á víðara aðgengi og gildi hærri 
menntunar fyrir einstaklinga og svæði. 

Í flestum löndum hins vestræna heims hefur fjöldi eldri nemenda og 
óhefðbundinna farið vaxandi síðustu ár. Tölfræðilegar upplýsingar um 
menntun í Bandaríkjunum sýna að þátttaka háskólanemenda 24 ára og 
eldri jókst um 51% á árunum 1970–2000 (Lake og Pushchak, 2007). Á 
Íslandi árið 2003 var 15% allra nemenda á háskólastigi yfir þrítugt 
(OECD, 2003). Fjölgun óhefðbundinna nemenda á háskólastigi má einnig 
sjá á auknum fjölda fjarnema við íslenska háskóla (þar sem óhefðbundnir 
nemendur eru gjarnan einnig fjarnemar) sem árið 2007 voru í kringum 
10% af öllum skráðum íslenskum háskólanemendum og er það svipað 
hlutfall og í Svíþjóð. Framtíðarspá Jóns Torfa Jónassonar (2005) um 
vaxandi ásókn fólks í háskólanám bendir til þess sama. Í framtíðarspánni 
er gert ráð fyrir að ásókn fólks í háskólana muni halda áfram. Ásóknin sé 
í raun ekkert sér íslenskt fyrirbrigði, heldur sé þar á ferðinni svipuð þróun 
og gerst hafi annarsstaðar í Evrópu.  
Af þessum tölulegu upplýsingum að dæma mætti ætla að hátt hlutfall 
óhefðbundinna nemenda í námi á háskólastigi þýddi að háskólarnir sinntu 
samfélagslegu hlutverki sínu vel og víðara aðgengi að háskólunum hafi 
jafnað stöðu allra einstaklinga hvað varðar þátttöku í háskólanámi. 
Rannsóknir Schuetze og Slowey (2002) á óhefðbundnum nemendum frá 
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tíu OECD löndum sýna hins vegar að hópar sem einkenndust af 
fullorðnum einstaklingum með lítinn menntunarlegan bakgrunn, vinnandi 
einstaklingar, íbúar dreifbýlisins, félagslega illa staddir og innflytjendur 
höfðu ekki notið góðs af hinu aukna aðgengi að háskólunum. Þessir hópar 
séu enn undirmálshópar í menntun á háskólastigi ekki síst vegna þess að 
þeir mæti oftar hindrunum en hinir hefðbundnu háskólanemendur. Í 
hverju liggja þá hindranirnar? Að mati Voigt (2007) liggja þær í þeim 
samfélagslega mismun er margt fólk býr við. Kringumstæður eins og 
mikill ferðakostnaður, tími í ferðir, aðgengi að námi, hræðsla við að vera 
hafnað, lélegt fyrra námsgengi, lélegir lánamöguleikar, störf eftir nám eru 
ekki til staðar og viðhorf fjölskyldu séu þættir sem hafi mótandi áhrif á 
ákvörðunartöku einstaklinganna um háskólanám og hafi þeir á stundum 
ekkert raunverulegt val (Lauer, 2002; Voigt, 2007). Að gera 
einstaklinginn sjálfan ábyrgan fyrir því hvort hann velur að fjárfesta í 
hærri menntun eða ekki, sé ekki alltaf réttmætt því þar spili inní 
ofangreindir þættir sem séu í raun oft ekki á valdi einstaklingsins en geti 
samt mótað þær kringumstæður sem ákvarðar val hans og viðhorf. Ætli 
samfélögin sér að gefa öllum tækifæri til ævilangrar menntunar verða 
stjórnmálamenn að gera sér grein fyrir því að hinn hefðbundni 
samfélagslegi mismunur á þátttöku einstaklinga í háskólanámi er enn til 
staðar (Iannelli, 2007; O’Connell, McCoy og Clancy, 2006; Schuetze og 
Slowey, 2002). 

Hvernig fólk upplifir aðgengi að námi á háskólastigi á ekki endilega 
rót sína í landfræðilegum þætti. Í rannsókn Richard, Wyn, Gabrielli, 
Hepworth, McInnis og Stephanou frá 1999 var bent á að fjarlægð frá 
háskóla skipti ekki alltaf öllu máli (vitnað til í Alloway og Dalley-Trim, 
2009). Í rannsókn Richard og félaga sem gerð var í Ástralíu og beindist 
að viðhorfum, markmiðum og áætlunum 7000 nemenda á aldrinum 17–
18 ára til háskólanáms og fylgt var eftir með viðtölum við 350 nemendur 
á 20 dreifbýlissvæðum kom í ljós að minni áhersla á nám á háskólastigi á 
dreifbýlli svæðum skýrðist frekar af þáttum eins og félagslegum 
aðstæðum og því að búa í dreifbýli en það að hafa háskólann ekki í 
heimabyggð. Nemendur í dreifbýli voru líklegri til að upplifa hindranir er 
tengdust fjárhag þeirra þegar í háskólanámið kom, meiri hættu á að missa 
tengsl við vini auk þess að upplifa minni hvatningu til náms heimafyrir.  

Í ljósi þess hversu margir þættir geta haft áhrif á viðhorf fólks til 
aðgengis að háskólanámi og þá ákvörðun hvort leggja skuli stund á námið 
eða ekki er forvitnilegt að skoða þær rannsóknir er sýnt hafa fram á 
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nauðsyn þess að íbúar dreifbýlisins hafi landfræðilega gott aðgengi að 
háskólanámi. Í rannsókn Zemsky frá 2006, sem framkvæmd var í þeim 
tilgangi að svara spurningu opinberra aðila í Pennsylvaníu hverjum 
opinberir háskólar þar þjóna, var bent á að þau svæði í Pennsylvaníu þar 
sem minna er um að yngra fullorðið fólk afli sér hærri menntunar, 
einkennast öll af því að vera í dreifbýli (vitnað til í Hebel, 2006). Auk 
þess sem fólk á þessum svæðum telur sig vera illa búið undir háskólanám. 
Zemsky vill því halda fram að stjórnvöld ættu frekar að stuðla að betri 
undirbúningi þessa nemendahóps undir háskólanám og beita sér fyrir því 
að einstaklingar á dreifbýlum svæðum hafi möguleika á hærri menntun 
nálægt sinni heimabyggð í stað þess að einblína um of á lægri skólagjöld 
til handa öllum jafnvel þeim sem ekki þurfa á því að halda (Zemsky 
2006, vitnað til í Hebel, 2006). 

Slakur undirbúningur undir háskólanám og lítil löngun 
einstaklinganna til hærri menntunar er vafalítið mikilvægur þáttur í þeirri 
ákvörðun einstaklinga að sækja ekki um inngöngu í hærra nám. Yndigegn 
(2003) rannsakandi við byggðastofnun á landamærum Danmerkur og 
Þýskalands telur að það þurfi þó ekki alltaf að vera svo. Yndigegn byggir 
skoðun sína á niðurstöðum rannsóknar er stofnunin lét gera þar sem 
viðtöl voru tekin við 36 einstaklinga á aldrinum 14−24 ára. Viðtölin 
snertu ýmsa þætti er lutu að lífsgæðum á dreifbýlu, landbúnaðar- og 
jaðarsvæði í Danmörku. Þrátt fyrir að meirihluti unga fólksins er þátt tók í 
rannsókninni hefði jákvætt viðhorf til síns heimahéraðs einkum til 
öryggisins og að vissulega færi ungt fólk úr héraðinu til að mennta sig, þó 
einkum ungar stúlkur, þá höfðu margir þeirra sem eftir voru lokið 
framhaldsskólanámi. Niðurstöðurnar sýndu einnig að margir 
þátttakendanna tóku einnig fullan þátt í fullorðinsfræðslu og nýsköpun á 
svæðinu. Hluti af því yngra fólki sem flutt hafði burt til að mennta sig 
sagðist ætla að koma til baka til síns heimahéraðs eftir útskrift. Yndigegn 
bendir hins vegar á að reynslan sýni að oftar en ekki komi þetta fólk alls 
ekki til baka með þekkinguna heldur nýtist þekking þeirra annars staðar. Í 
umfjöllun um niðurstöðurnar hvetur Yndigegn til þess að þeir nemendur 
sem gætu hugsað sér að vera áfram í heimahéraði og þeir sem ekki hafa 
þess kost að fara annað til náms hafi möguleika á aðgengi að menntun á 
háskólastigi. Viðhorf sitt byggir Yndigegn á því að oftar en ekki verði 
þetta fólk frumkvöðlarnir á svæðunum. Briscoe og Oliver benda 
jafnframt á að þrátt fyrir að stærri háskólar bjóði uppá fjarnám eða nám 
með öðru sniði til dreifbýlli svæða þá sé framboðið af 
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námsmöguleikunum oft svo takmarkað miðað við dagskólanám 
aðalháskólanna að nemendurnir séu oft á tíðum flakkandi á milli tveggja 
staða með þeim viðbótarkostnaði sem af því hlýst. Í svipaðan streng tekur 
Tight (2007) sem vill halda fram að vegna kostnaðarhliðarinnar sem 
einkum falli á þá nemendur sem landfræðilega séu langt frá háskólum 
muni mikilvægi staðsetningar hærri menntunar vaxa á komandi árum eftir 
því sem fleiri og fleiri sæki ýmist fullt eða hlutanám. 

Margar leiðir hafa þó verið farnar bæði hérlendis sem erlendis í 
gegnum tíðina í þeim tilgangi að reyna að gera menntun á háskólastigi 
aðgengilega fyrir fólk á dreifbýlissvæðum, og brúa bilið á milli 
framhaldsskóla, fullorðinsfræðslu og háskóla. Á síðari árum hafa í þeirri 
viðleitni líka orðið til nútíma háskólastofnanir svokallaðar samloku 
stofnanir (e. dual), víðsvegar um heiminn. Í Kanada sem dæmi bjóða 
slíkar stofnanir bæði uppá diplómanám á fullorðinsfræðslustigi og 
bakkalagráðu á hærra stigi (Dennis, 2006, vitnað til í Garrod og 
MacFarlane, 2007). Samlokustofnanirnar eru oft á tíðum kennslumiðaðri, 
starfsmiðaðri og krefjast minni hæfni af nemendum en gert er ráð fyrir í 
hærri menntastofnunum (Garrod og MacFarlane, 2007). Þessi nýja gerð 
háskólastofnana hefur laðað að sér óhefðbundna nemendur vegna þeirra 
eiginleika sem þessar stofnanirnar búa yfir. Þættir eins og inntaka 
nemenda á grundvelli raunfærnimats, fjarnám, náms- og tækniaðstoð, 
nám með vinnu, minni mætingaskylda, undirbúningsnám og minni 
nemendahópar eru á meðal þeirra þátta sem eldri óhefðbundnir nemendur 
tengdir heimahögum laðast að og sér í lagi konur sem hafa fjölskyldu- 
eða atvinnuskyldum að gegna við heimahagana (Opheim og Helland, 
2006). 

Viðhorf óhefðbundinna nemenda til þjónustu og hlutverks háskólanna 
í byrjun tuttugustu og fyrstu aldarinnar virðast að mörgu leyti ekki vera 
svo ólík þeim viðhorfum sem uppi voru á fyrri hluta tíunda áratugarins 
þegar Levine (1993) tók viðtal við óhefðbundna nemendur við 30 háskóla 
víðsvegar um Bandaríkin sem hluta af stærri viðhorfarannsókn á gildum 
nemenda í grunnháskólanámi. Viðhorf nemendanna til þjónustu 
háskólanna var ekki ósvipuð þeim viðskiptum sem nemendurnir áttu við 
heimabankann sinn. Að mati nemendanna átti háskólinn að vera 
nemendunum opinn allan sólarhringinn, menntunin vera í boði nálægt 
heimahögunum, í boði væri hágæða menntun auk þess sem háskólarnir 
skyldu veita bæði kurteislega og persónulega þjónustu. 
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2.2.3 Hvaða nám vilja íbúar dreifbýlla svæða stunda 

Ungt fólk í dreifbýli er oft meðvitað um að það skorti oft á tíðum 
fyrirmyndir sem leggi áherslu á gildi menntunar (Alloway og Dalley-
Trim, 2009). Rödd er hvetji einstaklingana til að brjótast út úr 
fjölskylduhefðum þar sem lítil áhersla er lögð á langskólanám skipti máli.  

Velji einstaklingar að fjárfesta í menntun á háskólastigi, hvaða 
nám myndu nemendur á dreifbýlli svæðum helst velja sér? Þegar kemur 
að því að velja ákveðið nám sýna athuganir norsku 
nýsköpunarstofnunarinnar, að talsverður munur er á námsvali 
óhefðbundinna nemenda sem teknir eru inn í nám á háskólastigi í gegnum 
raunfærnimat og þeirra sem fara í háskólanám á hefðbundinn hátt 
(Opheim og Helland, 2006). Meirihluti fólks með lélegan undirbúning 
undir háskólanám velur sér styttra nám en þeir einstaklingar sem fara 
hinn hefðbundna námsveg. Flestir hinna óhefðbundnu nemenda í 
rannsókn Opheim og Hellands völdu sér nám á heilbrigðis- og félagssviði 
og oftar námsgreinar sem gefa störf í hinum opinbera geira svo sem 
kennslu og hjúkrunarfræði. Nemendur sem farið hafa hinn hefðbundna 
námsveg völdu sér oftar lengra nám og námsgreinar líkt og verkfræði, 
lögfræði og læknisfræði. 

Það að óhefðbundnir nemendur velji sér frekar styttri námsleiðir er 
ekki ný vitneskja. Álíka niðurstöður má finna í annarri rannsókn Opheim 
(2003) sem hún gerði með það í huga að skoða hvort staðsetning hærri 
menntunar skipti máli varðandi val nemenda á námi. Opheim skoðaði 
innritun og val þeirra 75.800 nemenda sem höfðu skráð sig í nám á 
háskólastigi í Noregi árið 2000. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þrátt fyrir 
þá staðreynd að jafnvel á þeim dreifbýlissvæðum þar sem aðgangur að 
háskólanámi var til staðar og fólk fór í burtu til náms þá fundust tengsl á 
milli kyns, aldurs og þess hvort einstaklingarnir innrituðu sig í nám í 
heimabyggð og lengdar námsins. Konur á aldrinum 30–39 ára voru 
líklegastar til að sækja um nám í heimabyggð og sóttu þá oftar um styttra 
nám einkum á sviði félags- og heilbrigðisgreina. Þeir karlar sem sóttu um 
nám í heimabyggð voru einnig líklegri til að sækja um styttra nám en þeir 
karlar sem farið höfðu hinn hefðbundna menntaveg, en voru jafnframt 
líklegri en konurnar til að sækja um nám á sviði náttúruvísinda, hagfræði 
og stjórnunar (Opheim, 2003). 

Það hafa samt sem áður ekki allir óhefðbundnir nemendur áhuga á 
styttra námi og ekki hafa heldur allir nemendur alltaf aðgengi að því námi 
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er hugur þeirra stendur til. Þeir nemendur geta líka orðið fórnarlömb 
samkeppninnar. Aukin samkeppni getur alið af sér meiri kostnað fyrir 
háskólana þannig að stórir háskólar sem þó bjóða uppá fjarnám eða nám í 
dreifbýli í því skyni að þjóna byggðunum geta einungis boðið uppá fáar 
greinar, jafnvel ekki á hverju ári og síður greinar sem eru fjárhagslega 
kostnaðarsamar. Í ljósi aukinnar samkeppni á menntamarkaðnum og 
námsúrvalsins er reynsla Finna áhugaverð. Finnskir nemendur velja ekki 
endilega háskóla í sínu heimahéraði vegna þess að háskólanám er þar til 
staðar. Að í boði séu þær námsgreinar sem nemendurnir hafa áhuga á 
virðist ekki síður skipta máli. Hafi einstaklingarnir ekki áhuga á þeim 
námsgreinum sem í boði eru á heimaslóð, eru þeir líklegir til að flytjast af 
svæðinu til að geta stundað það nám sem hugur þeirra stendur til óháð 
efnahag (Saarivirtra og Consoli, 2005).  

Með hliðsjón af finnsku niðurstöðunum er áhugavert að velta fyrir sér 
íslenskri háskólaumræðu. Umræðan um aðgengið að háskólunum hefur 
ekki hvað síst snúist um það hve marga háskóla Ísland beri, hvort 
háskólarnir eigi að vera sjálfseignarstofnanir eða ríkisreknar, fremur en 
umræðuna um hversu margar námsleiðir eru eða ættu að vera í boði fyrir 
fólk í dreifbýli. Jafnframt hefur minna farið fyrir umræðu um þætti eins 
og aðgengi að háskólanámi, hvort ákveðnir hópar samfélagsins séu 
yfirleitt þátttakendur í hærri menntun og hvernig kennslunni skuli háttað 
á tuttugustu og fyrstu öldinni. Að þessu viðbættu hefur jafnframt lítið 
verið fjallað um hvort það að stórir háskólar bjóði ekki upp á nema 
takmarkað námsframboð til dreifbýlli svæða geti leitt til þess að yngri 
íbúar dreifbýlli svæða fari síður til náms og lækki þar með menntunarstig 
svæðanna. 

O‘Donnell og Tobbel (2007) könnuðu upplifun 17 fullorðinna 
einstaklinga er stunduðu eins árs aðgangsnám að háskóla, þar sem meðal 
annars var könnuð upplifun nemendanna á þeim umskiptum að hefja 
strangt aðfararnám. Flestir nemendanna umskiptin sem erfið og bentu 
niðurstöðurnar til þess að mikilvægt sé að háskólastofnanir bjóði uppá 
námsleiðir sérhannaðar að þörfum fullorðinna nemenda ætli þeir sér að 
taka þá inn. Þessar sérhönnuðu námsleiðir líkjast helst samkvæmt 
niðurstöðunum einskonar frumgreinadeildum sem einkum eru ætlaðar 
þeim sem hafa að baki litla formlega menntun eða eru að koma til baka 
eftir langt námshlé og stefna á grunnnám í háskóla. O‘Donnell og Tobbel 
telja aðfararnám nauðsynlegt meðal annars vegna þess að þessum 
nemendahópi sé hættara við að lenda í vandræðum strax í upphafi 
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skólagöngu sinnar oft vegna neikvæðrar reynslu af fyrri skólagöngu en 
ekki endilega vegna vangetu til að stunda nám. Sérhannaðar námsleiðir 
geti komið í veg fyrir þau vandræði sem annars væri meiri líkur á að 
nemandinn upplifði og gætu leitt af sér hindranir fyrir fullorðna 
nemendur og að með þeim færi að þróast viðhorf um að nám á 
háskólastigi sé ekki fyrir þá og þar með aukið brottfall. 

2.2.4 Hverskonar námsfyrirkomulag hentar íbúum á 
dreifbýlli svæðum? 

Að háskólar veiti þjónustu utan síns svæðis á sér sögu allt aftur á síðari 
hluta 19. aldar hjá Englendingum og frá því í kringum 1913 í 
Bandaríkjunum (McLean, 2007). Um svipað leyti átti sér sama þróun sér 
stað í Kanada. Í Kanada allt til ársins 1940 var markmið útvíkkunar 
háskólans yfir á önnur svæði einungis það að þjóna nemendum sem ekki 
væru í fullu námi. Á fimmta áratugnum fóru að koma fram önnur 
sjónarmið það er félagsleg og hagvaxtarleg.  

Árið 2006 bentu Briscoe og Oliver á að dreifbýlisnemendur þyrftu að 
leggja út fyrir talsverðum meiri ferða kostnaði og tímatapi en aðrir 
nemendur. Tight (2007) tekur í sama streng og telur að mikilvægi 
staðsetningar hærri menntunar muni á komandi árum hafa meira að segja 
en áður. Fleiri munu fara til hærri menntunar en áður og flestir nemendur 
vilji ef mögulegt er sækja hærri menntun sem næst heimahögum. Briscoe 
og Oliver hafa bent á að fjarnámið muni ekki leysa allan vandann hvað þá 
nemendur varðar er hafa hug á að sækja sína háskólamenntun nærri 
heimahögum. Ástæðan sé að þrátt fyrir vilja stærri háskóla til að bjóða 
uppá fjarnám eða nám með öðru sniði til dreifbýlli svæða þá verði 
námsframboðið oft svo takmarkað miðað við dagskólanám að hætta er á 
að nemendurnir verði á sífelldu flakki á milli háskólastaða. Í ljósi 
menntunarstiga svæða, hagvaxtar og samfélagslegrar þróunar er samt sem 
áður nauðsynlegt að háskólar og þéttbýliskjarnar í dreifbýli styrki 
samstarf sitt og bjóði uppá raunhæfa möguleika á sem fjölbreyttustum 
námstækifærum. 

2.2.5 Gildi háskólanáms fyrir dreifbýlli svæði 

Með mannauðskenningu sinni (e. Human Capital Theory) sem bandaríski 
hagfræðingurinn og nóbelsverðlaunahafinn Gary Becker setti fram í 
kringum 1930 sýndi Becker fram á að þó menntun væri mikilvæg fyrir 
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einstaklinginn sjálfan væri hún ekki síður mikilvæg fyrir samfélögin 
(Becker, 2008). Með aukinni menntun ykjust tekjur einstaklinganna sem 
og hagvöxtur samfélaganna í gegnum sköpun á nýrri þekkingu og þar 
með ykist fjöldi þeirra einstaklinga sem gætu leitt nýsköpun og tækni inní 
hagkerfið. Becker taldi að þó menntun væri kostnaðarsöm, jafnvel 
kostnaðarsamari fyrir suma en aðra, hefði hún langtíma gildi. 

Wolf (2004) hefur gagnrýnt mannauðskenninguna og telur að um 
ofurtrú sé að ræða á tengsl menntunar við aukinn hagvöxt. Þó fjárfesting í 
menntun geti aukið hagvöxt bæði á lands og svæðavísu þá vilji menn 
horfa framhjá því hversu sambandið sé veikt og að ekki séu alltaf bein 
tengsl á milli þess hversu miklu eytt sé í menntun og aukningu á 
hagvexti. Þar að auki hefur Wolf bent á að sum menntun auki hagvöxt á 
meðan önnur geri það síður eða alls ekki. Hvað eykur þá staðbundinn 
hagvöxt? Að mati Wolf er eitt þeirra atriða einkenni landssvæðanna 
sjálfra. Það að háskóli sé staðsettur á svæðinu eða stórt fyrirtæki leiði 
ekki eitt og sér til þess að hagvöxtur verði til. Á svæðunum þurfi líka að 
vera til staðar nógu mikill fjöldi af fólki með að lágmarki fyrstu 
háskólagráðu eða hærra, tækni af vissri stærðargráðu og menningarleg 
breidd sé á svæðunum. Oftar en ekki sé það einmitt hlutfall hinna 
menntuðu sem sé lágt og breiddina skorti. Wolf telur að eitt af 
meginhlutverkum háskóla á svæðavísu sé að hjálpa svæðunum að skapa 
þessi einkenni og svæðin sjálf þurfi að vera opin fyrir mismunandi 
menningu auk þess sem jákvætt hugarfar þurfi að ríkja. Hlutverk 
háskólanna felist einkum í að skapa þetta umhverfi þar sem nýsköpun 
þrífst, meðal annars í gegnum samstarf við atvinnulífið. 

Á tímum markaðshyggju þar sem allir hlutir eiga að vera mælanlegir 
hefur vaxið sú tilhneiging að mæla áhrif menntunar á háskólastigi á 
svæðaþróun og hagvöxt viðkomandi svæða (Drucker og Goldstein, 
2007). Flestar rannsóknir sem reynt hafa að mæla áhrif háskóla á 
nærumhverfi sitt eða reynt að mæla aðgengi að hærri menntun í dreifbýli, 
hafa sýnt fram á að háskóli og aðgengi að hærri menntun sé afar 
mikilvægt fyrir þróun svæða í átt til þekkingarsamfélags og 
samkeppnishæfni þeirra innanlands sem utan (Hudson, 2006; Ingi Rúnar 
Eðvarðsson, Elín Margrét Hallgrímsdóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 
og Grétar Þór Eyþórsson, 2001; Saarivirtra og Consoli, 2005). Ýmis áhrif 
háskólamenntunarinnar geta hins vegar verið illsjáanleg og jafnvel ekki 
mælanleg því áhrifin geta bæði verið bein og óbein. Hin beinu áhrif 
háskóla og þar með gildi hans fyrir svæðin felast meðal annars í hinu 
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félagslega hlutverki háskólans. Lyson (2000) heldur því fram að því 
menntaðri sem einstaklingarnir á svæðunum séu því minni sé þörfin fyrir 
félagslega aðstoð, heilsufarsvandamálum fækki, framleiðslan aukist, 
fátækt minnki og samfélagsleg þátttaka íbúanna verði meiri. Að auki leiði 
meiri menntun oft til hærri tekna sem leiði aftur til hærri skatta og auki 
því einnig tekjur sveitarfélaganna. Sameiginleg nýting háskólahúsnæðis 
með öðrum stofnunum á svæðinu er einnig einn af þeim þáttum sem 
myndu flokkast undir bein áhrif. Samvinna um húsnæði undir ráðstefnur, 
íþróttaiðkun, samkomur, sýningar og bókasöfn eru meðal þeirra þátta er 
geta aukið hagkvæmni og haft félagslegt gildi fyrir svæðin. Hin óbeinu 
áhrif er erfiðara að gera sér grein fyrir eða mæla. Þó mætti ætla að 
persónuleg ánægja einstaklinganna og lífsreynsla tengd námsgengi lýsti 
sér í ánægðari íbúum á svæðunum. 

2.3 Samantekt 
Íslenskt samfélag hefur á undanförnum árum tekið stakkaskiptum í átt til 
þróaðra efnahagslífs þar sem áherslan er á tengsl þekkingarinnar við 
nýsköpun og hagvöxt.  

Háskólar gegna lykilhlutverk á tímum þekkingarhagfræði með því að 
auka aðgengi að hugvitsþekkingu sem getur leitt til nýsköpunar og 
úrlausnar á ýmsum þeim vandamálum er lönd og svæði standa frammi 
fyrir og erfitt hefur verið að leysa. Til að virkja háskólana telur Jones 
(2006) að nauðsynlegt hafi verið að gefa þeim aukið sjálfræði og 
sveigjanleika til að fjármagna sig sjálfir og efla samvinnu á milli 
atvinnulífs og háskóla. Samhliða auknu sjálfræði háskólanna og í krafti 
þekkingar þeirra hefur á undanförnum árum aukist þrýstingur á skólana 
að taka virkari þátt í þróun þeirra svæða er háskólarnir eru staðsettir í. Sá 
þrýstingur er ekki síst tilkominn frá svæðunum sjálfum sem í krafti 
samvinnunnar sjá fyrir sér hærri menntun á svæðunum, 
margföldunaráhrif háskóla og aðgengi að hæfara starfsfólki sem grunn að 
vexti svæðanna.  

Stjórnvöld eru því ekki þau einu sem sjá nám á háskólastigi sem 
mikilvægan þátt í vexti svæða hvort sem um er að ræða þéttbýl eða 
dreifbýl svæði. Rannsóknarniðurstöður sýna að almenningur og þar með 
taldir íbúar dreifbýlli svæða telja háskólanám líka mikilvægt. Almennt 
virðast einstaklingar og íbúar dreifbýlli svæða hafa jákvæð viðhorf til 
hærri menntunar og sjá gildi hennar fyrir starfsmöguleika sína, 
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starfsöryggi sem og félagslega stöðu (Callan og Immerwahr 2008; Kyrö 
og Nyyssölä, 2006; Teichler, 2007; Voigt 2007). 

Wolf (2004) tekur undir í umræðunni um þátt menntunar í 
svæðaþróun en telur að nauðsynlegt sé að á svæðunum sé viss fjöldi af 
menntuðu fólki, tækni af vissri gráðu og svæðin séu opin fyrir breiðum 
hópi fólks til búsetu. Í raun gengur Wolf svo langt að fullyrða að það séu 
hinir innri kraftar svæðisins, viðhorfin og hugsanahátturinn á svæðinu, 
sem geri útslagið. Í nýsköpun sem skilgreind hefur verið sem breyting 
sem á sér stað til lengri tíma, muni hugsanahátturinn skipta megin máli 
fyrir hagvöxtinn. En hver eru þá viðhorf íbúa á Norðurlandi vestra á 
aldrinum 18−60 ára til háskólanáms? Í því felst viðfangsefni 
rannsóknarinnar sem hér fer á eftir. 
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3 Rannsóknaraðferð 

3.1 Gagnaöflun og greining gagna 
Í rannsókn þessari var beitt megindlegum aðferðum í formi 
úrtakskönnunar sem framkvæmd var á meðal almennings á Norðurlandi 
vestra og gagnaöflun vegna hönnunar sjálfs mælitækisins með 
rýnihópsviðtali. Niðurstöður rýnihópsins voru ekki notaðar frekar við 
greiningu á gögnum rannsóknarinnar. 

Við úrvinnslu gagna rannsóknarinnar var notað tölfræðiforritið SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences, útgáfa 16), þar sem fundnar 
voru lýsandi upplýsingar um breytur og flestar voru þær mældar á nafn- 
eða raðkvarða. Reiknuð var út fylgni og notaði rannsakandi Spearman 
próf til að kanna hvort um marktæk tengsl væri að ræða á milli breyta 
sem mældar voru á raðkvarða. 

Þýði rannsóknarinnar eru þeir einstaklingar sem uppfylla skilyrði 
rannsóknarinnar (Þorlákur Karlsson, 2003). Í rannsókninni sem hér um 
ræðir voru það einstaklingar með lögheimili á Norðurlandi vestra og voru 
á aldrinum 18−60 ára, alls 4864 einstaklingar 1. desember 2005 
(Hagstofa Íslands, 2006). 

Í rannsóknina var lagt upp með einfalt 1000 manna slembiúrtak (e. 
simple random sample) úr þýðinu sem lýst er hér á undan. Skýrr 
(Skýrsluvélar ríkisins) sáu um að taka úrtakið. 

3.2 3.2 Þróun spurningalistans (mælitækisins) 
Rýnihópar eru tiltölulega nýleg aðferð í félagsfræðilegum rannsóknum 
þrátt fyrir að aðferðin hafi lengi verið notuð í markaðsrannsóknum. Í 
Powell og Singel frá 1996 er rýnihópur skilgreindur sem hópur 
einstaklinga sem valinn er og safnað hefur verið saman af rannsakanda, 
til að ræða saman um rannsóknarviðfangsefnið og gefa ábendingar 
(vitnað til í Gibbs, 1997). 

Tilgangurinn með rýnihópnum í rannsókninni var að fá hugmyndir um 
spurningar er nota mætti í sjálfan spurningalistann. Rannsakanda þótti 
nauðsynlegt að í rýnihópnum skapaðist opinská umræða um gildi 
háskólamenntunar fyrir Norðurland vestra með hliðsjón af þeim 
stofnunum er tengdust stefnumótun menntunar á svæðinu. Í rýnihópinn 
voru því upphaflega valdir fjórir einstaklingar. Einn einstaklingur frá 
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sveitarfélaginu Skagafjörður, einstaklingur frá öflugasta fyrirtæki 
Norðurlands vestra, einn frá skóla er hefur með fullorðinsmenntun að 
gera á svæðinu og einn einstaklingur frá Hólaskóla, eina háskólanum á 
svæðinu. Reynt var að hafa til hliðsjónar kyn þátttakenda, starf þeirra og 
þekkingu á málefnum háskóla. Rýnihópsviðtalið fór fram á heimili 
rannsakanda í júlí 2006. Viðmælendur gáfu allir leyfi sitt til að nota 
niðurstöðurnar í hönnun á spurningalistanum. Rannsakandi leiddi sjálfur 
viðtalið en reyndi eftir megni að láta sem minnst á sér bera þannig að 
viðmælendurnir sjálfir skiptust á skoðunum. 

Fyrir rýnihópsviðtalið hafði rannsakandi skrifað niður allar þær 
spurningar sem honum datt í hug. Eftir greiningu á niðurstöðum 
rýnihópsins bættust við fleiri spurningar þar sem rannsakanda varð ljós 
nauðsyn þess að hafa bakgrunnsbreyturnar frekar fleiri en færri. 
Endanlegur spurningalisti sem hannaður var í febrúar 2007 samanstóð af 
30 spurningum er skiptust í tvo flokka. Í öðrum flokknum voru 
bakgrunnsspurningar s.s um kyn, aldur, búsetu og starf þátttakenda (sjá 
spurningalista í Fylgiskjali 2). Í hinum flokknum voru spurningar um 
viðhorf þátttakenda til nokkurra þátta æðri menntunar þ.e. viðhorf til 
háskólanáms, gildi háskólanáms, gildi háskólanáms fyrir Norðurland 
vestra, námsframboðs og námsfyrirkomulags. Flestar breyturnar eru 
mældar á Likertkvarða (raðkvarða).  

Listinn var forprófaður tvisvar sinnum á tíu manna hópi í hvort sinn, 
endurbættur með tilliti til skýrleika spurninganna og orðalags, áður en 
hann var póstlagður í mars 2007 til þeirra 1000 einstaklinga sem í 
úrtakinu voru, ásamt kynningarbréfi um rannsóknina (Fylgiskjal 1). 
Þátttakendum gafst kostur á að fylla út spurningalistann og senda hann til 
baka sér að kostnaðarlausu í sérmerktu umslagi sem fylgt hafði með 
spurningalistanum. Þátttakendum voru gefnar þrjár vikur til að 
endursenda listann en vegna nokkurs brottfalls var skilafrestur á 
spurningalistanum lengdur um viku auk þess sem auglýst var í 
heimablöðum til að minna á spurningalistann. 

3.3 3.3 Svarhlutfall 
Tilgangur flestra spurningakannanna er að draga ályktanir af 
niðurstöðunum út frá stórum hópi einstaklinga og alhæfa síðan 
niðurstöðurnar yfir á þýðið (stærri hóp einstaklinga). Sé úrtakið tekið með 
tilviljunarkenndum hætti og það nægjanlega stórt, má gera ráð fyrir að 
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úrtakið lýsi þýðinu vel. Eftir því sem úrtakið er stærri hluti af þýðinu 
minnkar jafnframt tilviljunarkennd skekkja og gert er ráð fyrir að úrtakið 
endurspegli þýðið.  

Úrtak þýðisins var nógu stórt til að tryggja réttmætið en brottfallið 
reyndist mikið og var svarhlutfallið einungis 20%. Grove (2006) hafur þó 
sýnt fram á með rannsóknum sínum að lágt svarhlutfall leiði ekki 
endilega til minni bjaga (e. nonresponse bias) í rannsóknum. Hátt 
brottfall reyndist ekki tengjast stökum spurningum spurningalistans 
heldur að spurningalistanum var ekki svarað í heild sinni eða ekki 
endursendur til rannsakanda þrátt fyrir áminningar til þátttakenda með 
auglýsingum í blöðum. Ástæður brottfallsins geta verið margar enda 
úrtakið tekið á tilviljunarkenndan hátt úr þýðinu og enginn einstaklingur 
eða hópar útilokaðir aðrir en þeir sem ekki uppfylltu skilyrði 
rannsóknarinnar. Þeir einstaklingar sem uppfylltu skilyrðin og fengu 
spurningalistann gátu þar af leiðandi hvort sem var verið fjarverandi á 
tímabilinu, látnir, með aðsetur annarsstaðar, brottfluttir eða einfaldlega 
ekki haft áhuga á viðfangsefni rannsóknarinnar. Auk fyrrgreindra atriða 
reyndist heldur ekki mögulegt að fylgjast með því hvaða einstaklingar 
hefðu endursent spurningalistann og hverjir ekki því spurningalistarnir 
voru nafnlausir. Ekki verða því dregnar neinar ályktanir af því hvort þeir 
einstaklingar sem ekki svöruðu spurningalistanum séu á einhvern hátt 
öðruvísi en þeir sem svöruðu. 

Niðurstöðurnar verða þar af leiðandi ekki yfirfærðar yfir á íbúa á 
Norðurlandi vestra með nokkurri vissu né heldur verða dregnar sterkar 
ályktanir af niðurstöðunum heldur lýsa niðurstöðurnar einungis 
viðhorfum þeirra þátttakenda er þátt tóku í rannsókninni. 



  

40 



  

41 

4 Niðurstöður 

Leitað var svara við spurningunni: Hvert er viðhorf íbúa á Norðurlandi 
vestra á aldrinum 18−60 ára til háskólamenntunar? Úrtakið í 
rannsókninni voru 1000 einstaklingar. Upplýsingar fengust frá 200 
einstaklingum. Svarhlutfallið reyndist vera 20% sem er lágt og lægra en 
vonir stóðu til. 

4.1 Þátttakendur 
Eins og fyrr hefur verið fjallað um svöruðu 200 einstaklingar 
spurningalistanum. Konur voru í meirihluta svarenda 62% á móti 38% 
körlum.  

Í umfjölluninni hér að neðan verða dregnir fram þeir þættir sem 
einkenndu viðhorf þátttakanda og þær breytur sem notaðar voru í þeim 
tilgangi að greina með gleggri hætti lík eða ólík viðhorf þátttakenda til 
hærri menntunar. Breytunum heimilistekjur og hjúskapur var sleppt í 
frekari greiningu á gögnunum. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru á öllum aldri þó aldursdreifingin sé 
ekki jöfn (Tafla 1). Meira en helmingur svarenda eða 61% (N=114) er á 
aldrinum 31−50 ára en tæplega 40% dreifast á aðra aldurshópa. Konurnar 
eru flestar 41−50 ára (35%) en fæstar í yngsta aldurshópnum það er 30 
ára og yngri (18%). Karlarnir eru flestir á aldrinum 31−40 ára (30%) og 
fæstir í aldurshópnum 5−60 ára (19%).  

Tafla 1. Hlutfall þátttakenda sem falla á ákveðin aldursbil 

Aldur Konur Karlar Allir 

30 ára og 
yngri 

17,8% 23,0% 19,7% 

31−40 ára 27,1% 30,0% 28,2% 

41−50 ára 34,8% 28,5% 32,4% 

51−60 ára 20,3% 18,5% 19,7% 

Alls 100% 100% 100% 
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Af þeim 187 einstaklingum er svöruðu spurningunni um búsetu sína 
bjuggu rúmlega 60% í Skagafirði (N=113) en fæstir þátttakendanna voru 
búsettir á Siglufirði eða 11,2% (N=21) (Mynd 1). Af þátttakendum voru 
13% búsettir í V-Húnavatnssýslu og 14% í A-Húnavatnssýslu. 4 

Mynd 1. Búseta þátttakenda í könnuninni 

Hlutfallslega flestir svarendur voru í Sveitarfélaginu Skagafirði það er 
113 einstaklingar af 516 eða tæp 22%. Aðeins lægra hlutfall svara barst 
frá A-Húnavatnssýslu og aðeins 12% sem eru úr V-Húnavatnssýslu 
svöruðu könnuninni. 

Meirihluti þátttakendanna (73%) bjó í þéttbýli en færri (27%) í 
dreifbýli (Mynd 2). Flestir þátttakenda í dreifbýlinu komu úr 
Sveitarfélaginu Skagafirði (65%). Af þátttakendum úr þéttbýli bjuggu 
líka flestir í Sveitarfélaginu Skagafirði (60%) en fæstir í Vestur-
Húnavatnssýslu eða 11%.  
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Mynd 2. Búseta þátttakenda eftir þéttbýli og dreifbýli 

Í viðhorfarannsóknum líkt og þessari er vitneskjan um menntun 
þátttakenda mikilvæg ekki síst í ljósi þess að viðhorf svarenda til hærri 
menntunar geta verið ólík eftir því hvort þátttakendur hafa litla eða mikla 
formlega menntun að baki. 

Í töflu 2 sést að stærsti hópur þátttakendanna eða 44% höfðu 
annaðhvort grunnskólapróf eða starfsnám að baki. Karlar (54%) oftar en 
konur (39%). Rétt rúmlega tuttugu af hundraði þátttakenda hafði lokið 
stúdentsprófi og 5% prósentustigum fleiri konur en karlar falla í þann 
hóp. Aðeins fleiri þátttakendur hafa að baki grunnháskólanám (22%) en 
stúdentspróf (20%) og munar þar nokkru á konum og körlum. Af konum 
sem tóku þátt í rannsókninni hafa 26% grunnháskólapróf að baki sem 
hæstu prófgráðu en einungis 16% karla. Af þeim rúmlega 6% er lokið 
hafa diplómanámi eru 10% karlar en einungis 4% konur. Þegar kemur að 
námi á meistara- og doktorsstigi snýst dæmið við og þar sýnir taflan að 
4% kvenna hefur meistara- og doktorsnám að baki sem sína hæstu 
menntagráðu en 1% karla. Í töflu 2 má einnig sjá að lítill hópur (3%) 
hefur lokið ,,öðru námi“ það er ýmsu námi er valkostir spurningalistans 
náðu ekki til.  
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Tafla 2. Hlutfall hæstu prófgráðu þátttakenda eftir kyni 

Prófgráða Konur Karlar Allir 

Grunnskóla- eða starfsnám 39,0% 54,0% 44,3% 

Stúdentspróf 22,4% 17,3% 20,4% 

Þriggja til fjögurra ára 
háskólanám 

26,0% 15,9% 22,5% 

Diplómanám 4,3% 10,0% 6,4% 

Meistara eða doktorsnám 4,3% 1,4% 3,2% 

Annað nám 4,3% 1,4% 3,2% 

Alls 100% 100% 100% 

4.2 Almennar spurningar um háskólanám 
Sá hluti viðfangsefnisins er fellur undir almennar spurningar um 

háskólanám inniheldur fjórar spurningar, þar af eina 
fullyrðingaspurningu. Tilgangur spurninganna var að kanna almenn 
viðhorf þátttakenda til háskólanáms óháð viðhorfum þeirra til 
háskólanáms á Norðurlandi vestra.  

Áhugi á að stunda nám í háskóla þarf ekki alltaf að vera til staðar 
hvort heldur sem er að einstaklingarnir búi langt eða stutt frá háskóla. Af 
þeim 196 einstaklingum er svöruðu spurningunni um áhuga á að stunda 
grunnháskólanám hafa 33% áhuga en 36% hafa ekki áhuga (Mynd 3). 
Aðrir hafa annaðhvort lokið sínu háskólanámi eða stunda það nú þegar. 
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Mynd 3. Hlutfallslegur áhugi þátttakenda á námi til B.A., B.S. eða B.Ed.-
gráðu 

Séu viðhorf þátttakenda skoðuð með hliðsjón af því hvort munur er á 
kynjum hvað áhugann varðar kemur í ljós eins og mynd 4 sýnir að fleiri 
karlmenn en konur hafa ekki áhuga á að stunda grunnháskólanám. 

Mynd 4. Áhugi þátttakenda á að stunda grunnháskólanám eftir kyni 

Af þeim þátttakendum er engan áhuga hafa (36%) eru karlarnir 13 
prósentustigum fleiri en konurnar. Af þeim þátttakendum sem á hinn 
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bóginn hafa áhuga á að stunda grunnnám í háskóla eru konur 4,1 
prósentustigum fleiri en karlarnir. Fámennur hópur þátttakenda (12%) 
segist nú þegar stunda háskólanám en heldur stærri hópur (26%) hefur 
lokið háskólanámi og eru konur þar rúmlega níu prósentustigum hærri en 
karlar. 

Áhugi þátttakenda á að stunda grunnháskólanám er ekki einungis 
misjafn eftir kyni heldur einnig eftir aldri. Það eru einkum tveir 
aldurshópar er sýna mestan áhuga. Þetta eru aldurshóparnir 21−30 ára og 
31−40 ára. Meirihluti þátttakenda (69%) á aldrinum 51–60 ára hefur 
hinsvegar engan áhuga á grunnháskólanámi. 

Auk þess að kanna áhuga þátttakenda á að stunda grunnnám á 
háskólastigi var kannaður áhugi þátttakenda á að stunda framhaldsnám í 
háskóla, það er áhugi þeirra á diplómanámi, meistaranámi eða 
doktorsnámi. Í spurningunni höfðu þátttakendur möguleika á að haka við 
fleira en eitt svar. Á mynd 5 sést að rúmlega helmingur 58% (188 
þátttakenda) hefur áhuga á framhaldsnámi en tæplega helmingur (42%) 
engan áhuga. Af þeim er áhuga hafa þá hafa langflestir (33%) áhuga á 
meistaranáminu en fæstir (5%) aðhyllast doktorsnámið. 

Mynd 5. Áhugi svarenda á framhaldsnámi á háskólastigi 

Þátttakendur voru spurðir um viðhorf þeirra til margvíslega annarra 
þátta er tengdust háskóla og háskólanámi. Meðal annars um þætti er þeir 
telja að skipti máli varðandi nám í háskóla. Í þeirri spurningu koma fyrir 
sex fullyrðingar og gátu þátttakendur valið um að merkja við hverja 
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fullyrðingu eftir því hvort þeir væru mjög sammála fullyrðingunni, frekar 
sammála henni, frekar ósammála eða mjög ósammála. 

Í töflu 3 má sjá þau atriði er þátttakendur telja að skipti mestu máli 
varðandi nám í háskóla. Svarhlutfall þátttakenda var á bili 95%−98%. 
Næstum allir þátttakendur (um og yfir 94%) eru jafnframt mjög eða 
frekar sammála að mikilvægt sé að fá nám sitt metið í aðra skóla, að 
námsframboðið sé fjölbreytt, að hafa aðgengi að og geta lokið hluta af 
námi sínu í heimabyggð. Einungis 35% telur það skipta máli að velja sér 
nám með tilliti til atvinnumöguleika frekar en áhuga á faginu. Marktæk 
fylgni reyndist vera á milli nokkurra breytna. Jákvætt marktækt samband 
fannst á milli breytunnar að auka ætti fjölbreytni þess náms sem í boði er 
í heimabyggð og þess að þátttakendur vildu sjá námsmöguleika á 
Norðurlandi vestra aukast mikið (rs= 0,37, p<0,001). Þátttakendur sem 
hafa þá skoðun að námsframboðið í heimabyggð skipti máli eru því 
jafnframt líklegri til að vilja sjá námsmöguleika á Norðurlandi vestra 
aukast. Jákvætt en nokkuð veikt samband reynist líka vera á milli 
breytunnar fjölbreytt námsframboð og að nemendur geti lokið hluta af 
námi sínu í heimabyggð eða nálægð henni (rs= 0,24, p<0,01). 
Þátttakendur sem telja að námsframboðið í heimabyggð skipti máli eru 
einnig líklegri til að hafa þá skoðun að miklu máli skipti að nemendur 
geti lokið hluta af námi sínu í heimabyggð eða nálægð henni. 

Tafla 3. Þættir sem skipta mestu/minnstu máli fyrir nám í háskóla að mati 
svarenda 

 Hlutfall mjög/ frekar 
sammála (%) 

Að fá hluta af námi sínu metið inní aðra háskóla 99,5%, N=194 

Námsframboðið sé fjölbreytt 98,5%, N=189 

Geta lokið hluta af námi sínu í heimabyggð eða 
nálægt  95,9%, N=188 

Eiga kost á námi í heimabyggð eða nálægt 93,9%, N=183 

Að velja sér nám með tilliti til tekna eftir nám frekar 
en hversu dýrt námið er 71,6%, N=136 

Að velja sér nám með tilliti til atvinnumöguleika 
frekar en áhuga á fagi 34,9%, N=68 
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Þátttakendur voru einnig beðnir um að meta hvort nokkrir þættir 
skiptu máli við val á háskóla. Spurningin samanstóð af tíu fullyrðingum 
er þátttakendur gátu valið um að vera mjög sammála til þess að vera mjög 
ósammála. Í töflu 4 er gefið upp hlutfall þeirra sem voru mjög eða frekar 
sammála þessum fullyrðingum. 

Tafla 4. Þættir sem þátttakendum finnast skipta mestu máli við val á 
háskóla 

 Hlutfall mjög/frekar 
sammála (%) 

Að fá ráðgjöf kennara við val á námsleiðum 95,3%, N=182 

Að gott bókasafn sé til staðar 93,8%, N=140 

Auðvelt að fá húsnæði nálægt skólanum 93,7%, N=180 

Gott umhverfi fyrir fjölskyldufólk 93,3%, N=180 

Lágt húsnæðisverð 88,7%, N=173 

Geti tekið hluta af námi sínu erlendis 87,9%, N=167 

Lág skólagjöld 87,3%, N=171 

Að nemendahópar séu litlir 82,2%, N=157 

Lítill skóli 69,5%, N=132 

Prófgráða skólans mikils metin vinnumarkaðnum 68,9%, N=133 

Þátttakendur virðast telja það að fá ráðgjafa til aðstoðar við val á 
námsleiðum skipti mestu máli. Í töflu 4 sést að um 94% svarenda eru að 
meðaltali annaðhvort mjög eða frekar sammála því að ráðgjöf kennara 
við val á námsleiðum sé mikilvægt, að gott bókasafn sé til staðar skipti 
líka máli auk þess að auðvelt sé að fá húsnæði nálægt skólanum og 
mikilvægt sé að gott umhverfi fyrir fjölskyldufólk sé til staðar. Tölfræði-
lega marktækt samband er á milli breytunnar að lág skólagjöld skipti máli 
við val á háskóla (rs = 0,75, p<0,01) og breytunnar að lágt húsnæðisverð 
skipti máli. Fylgnin bendir til þess að þeir þátttakendur sem hafa það 
viðhorf að lágt húsnæðisverð skipti máli við val á háskóla eru jafnframt 
líklegri til að hafa þá skoðun að lág skólagjöld skipti líka máli við val á 
háskóla. Marktækt meðalsterkt jákvætt samband fannst einnig á milli 
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breytanna áhersla á gott fjölskylduumhverfi og að gott bókasafn skipti 
máli við val á háskóla (rs= 0,46, p<0,01). Fylgni var á milli fleiri breyta í 
spurningunni en um afar veika fylgni var þá að ræða. 

4.3 Gildi háskólanáms almennt 
Ein þeirra rannsóknarspurninga sem notuð er til að greina viðfangsefnið 
var hvort nám á háskólastigi sé mikilvægt fyrir þátttakendur, aðra 
einstaklinga og samfélagið í heild. Með spurningunni er átt við hvort 
þátttakendur sjái nám á háskólastigi sem mikilvægan þátt með tilliti til 
atvinnuþátttöku, möguleikum einstaklinganna á fjölbreyttum störfum, 
miðstéttartekjum og lifnaðarháttum. Einnig var kannað hvort þátttakendur 
vildu sjá betra aðgengi að námi á háskólastigi fyrir fólk með litla 
formlega menntun. 

Mynd 6 sýnir að mikill meirihluti þátttakenda (83%) er mjög eða 
frekar sammála því að háskólanám sé nauðsynleg forsenda þess að 
einstaklingarnir hafi möguleika á fjölbreyttum atvinnutækifærum. 
Einungis tæplega 4% svarenda eru því mjög ósammála.  

Mynd 6. Hlutfall þátttakenda er telja að háskólanám sé forsenda 
fjölbreyttra starfa 

Nokkuð sterkt jákvætt samband reyndist vera á milli þess að þeir 
þátttakendur sem hafa þá skoðun að háskólanám sé nauðsynleg forsenda 
fjölbreyttra starfa eru einnig líklegri til að hafa þá skoðun að háskólanám 
sé forsenda vel launaðra starfa (rs=0,52, p<0,01). Á sama hátt var um 
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jákvæða fylgni en þó frekar veika að ræða á milli þess að þátttakendur 
teldu háskólanám forsendu fjölbreyttra starfa og þess að þátttakendur 
væru líklegri til að vilja sjá aðgengi fólks með litla formlega menntun að 
háskólunum aukast. 

Er háskólagráða lykill að vel launuðum störfum? Mynd 7 sýnir að af 
þeim 198 þátttakendum er svöruðu spurningunni er meirihluti svarenda, 
tæplega 78%, annaðhvort mjög eða frekar sammála því að háskólanám sé 
forsenda vel launaðra starfa en einungis rétt rúmlega 22% eru því mjög 
eða frekar ósammála. Meðalsterk tengsl reyndust á milli þess að 
þátttakendur teldu háskólanám forsendu vel launaðra starfa og að þeir 
hefðu einnig þá skoðun að háskólanám væri nauðsynleg forsenda 
fjölbreyttra starfa (rs= 0,52, p<0,01). Veik jákvæð, en tölfræðilega 
marktæk fylgni, er á milli þess að þátttakendur telja háskólanám forsendu 
vel launaðra starfa og að þeir séu líklegri til að hafa þá skoðun að 
prófgráða úr háskóla sé mikils á metin á vinnumarkaðnum (rs =0,21, 
p<0,01). 

Mynd 7. Hlutfall þátttakenda er telja háskólanám forsendu vel launaðra 
starfa 

Á undanförnum árum hefur víða verið lögð aukin áhersla á betra 
aðgengi fólks að háskólanámi. Á mynd 8 sést að meirihluti þátttakenda 
(77%) er mjög eða frekar sammála því að auka eigi aðgengi fólks með 
litla formlega menntun að háskólanámi. Einungis 23% þátttakenda eru 
því mjög eða frekar ósammála. Veik neikvæð fylgni fannst á milli 
breytunnar að auka eigi aðgengi fólks með litla formlega menntun að 
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háskólanámi og þess að þátttakendur hafa lokið háskólanámi (rs =-0,24, 
p<0,001). Það virðist því að þeir sem eru með formlega menntun vilji 
síður opna dyr háskólanna fyrir fólki með litla menntun. Önnur marktæk 
jákvæð en þó veik tengsl reyndust vera á milli þess að þátttakendum 
fyndist að auka ætti aðgengi fólks með litla menntun að háskólanámi og 
þess að þátttakendur teldu að æskilegt væri að hafa sérstaka ráðgjafa við 
val á námsleiðum (rs= 0,14, p<0,32). 

Mynd 8. Hlutfall þátttakenda er telja að auka eigi aðgengi fólks með litla 
formlega menntun að háskólanámi 

Þó háskóli sé vafalítið ein mikilvægasta stofnun hvers byggðarlags þá 
er sú aðgerð ein og sér að stofna háskóla ekki líkleg til að auka hagvöxt 
svæða eða sporna við brottflutningi af þeim. Störf fyrir íbúana þurfa líka 
að vera til staðar. Rúmur helmingur þátttakenda telur mjög eða frekar 
líklegt að þeir fái starf í sínu bæjarfélagi eftir háskólanám. Einungis 5,3 
prósentustigamunur er á milli þeirra sem telja það mjög eða frekar líklegt 
(53%) og þeirra er segja það frekar eða mjög ólíklegt (47%). 
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Mynd 9. Hlutfall þátttakenda er telja sig hafa möguleika á starfi í sínu 

bæjarfélagi eftir háskólanám 

4.4 Gildi háskólanáms fyrir Norðurland vestra 
Til að fá fram skoðun þátttakenda á gildi háskólanáms fyrir Norðurland 
vestra voru þátttakendur beðnir um að tjá skoðun á nokkrum 
fullyrðingum. Hér var meðal annars verið að kanna viðhorf þátttakenda til 
náms á háskólastigi með tilliti til þess hvort þeir telja nám á háskólastigi 
forsendu þess að Norðurland vestra sé samkeppnishæft. 

Tilgangurinn var einnig að kanna hvort þátttakendur teldu að 
möguleikinn á að stunda háskólanám á Norðurlandi vestra hefði áhrif á 
ákvörðun um búsetu á svæðinu. Einnig voru settar fram fullyrðingar um 
það hvort háskóli á Norðurlandi vestra skapi störf á svæðinu, hvort 
háskóli laði fleira fólk á svæðið og að síðustu var fullyrðing er skoðaði 
viðhorf þátttakenda til Hólaskóla, eina háskólans á Norðurlandi vestra. 

Á mynd 10 má sjá hlutfall þeirra þátttakenda er telja háskólanám 
forsendu þess að Norðurland vestra geti orðið samkeppnishæft við önnur 
svæði landsins. Meirihluti þátttakenda 94% (N=186) telur að háskólanám 
sé þýðingarmikið fyrir samkeppnishæfni Norðurlands vestra á meðan 
einungis lítill minnihluti 7% (N=13) er ósammála fullyrðingunni. 
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Mynd 10. Hlutfall þeirra er telja háskólanám forsendu þess að Norðurland 

vestra verði samkeppnishæft 

Meðalsterk tengsl fundust á milli þess hvort þátttakendur töldu að 
háskólamenntun sé nauðsynleg forsenda samkeppnishæfni fyrir 
Norðurland vestra og þess að þeir teldu að möguleikinn á að stunda 
háskólanám á svæðinu skipti máli við val á búsetu (rs=0,45, p<0,01). 
Einnig fannst jákvætt marktækt en þó veikara samband á milli svara við 
fullyrðingum um samkeppnishæfni og fullyrðingum um að háskólanám 
sé nauðsynleg forsenda fjölbreyttra starfa (rs= 0,38, p<0,01). 

Mikill meirihluti þátttakenda 82% (N=162) er mjög eða frekar 
sammála því að möguleikinn á að geta stundað háskólanám skipti máli 
við val á búsetu (Mynd 11). Einungis 19% þátttakenda eru því mjög eða 
frekar ósammála. 
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Mynd 11. Hlutfall þeirra sem eru sammála eða ósammála því að möguleiki 
til háskólanáms skipti máli við val á búsetu 

Konur eru frekar sammála þessari fullyrðingu um mikilvægi þess að 
hafa aðgang að háskólanámi þegar svæði er valið til búsetu, en karlar og 
munar þar 3,2 prósentustigum (Mynd 12). Karlar eru hinsvegar oftar en 
konur í hópi þeirra þátttakenda sem telja að möguleikinn á að stunda nám 
á háskólastigi skipti ekki máli við val á búsetu og munar þar 2,7 
prósentustigum.  

Mynd 12. Hlutfall þátttakenda eftir kyni sem eru sammála eða ósammála 
því að möguleiki til háskólanáms skipti máli við val á búsetu 
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Undanfarin ár hefur farið vaxandi þrýstingur á háskólana að þeir sinni 
hinu þriðja hlutverki, það er hjálpi til við þróun svæða og nýsköpun. 
Mikill meirihluti þátttakenda 96% (N=189) er mjög sammála eða frekar 
sammála að háskóli staðsettur á Norðurlandi vestra skapi tækifæri fyrir 
ný störf á svæðinu en fámennur hópur er því mjög ósammála 4% (N=8) 
(Mynd 13).  

Mynd 13. Hlutfall þátttakenda er segjast sammála eða ósammála því að 
háskóli á Norðurlandi vestra skapi möguleika á nýjum störfum á 
svæðinu 

Sterk jákvæð tengsl fundust á milli þeirra viðhorfa að háskóli á 
Norðurlandi vestra skapi möguleika á nýjum störfum á svæðinu og það að 
bjóða uppá nám á háskólastigi á Norðurlandi vestra muni laða fleira fólk 
á svæðið (rs= 0,80, p<0,01). Þetta þýðir að þeir þátttakendur sem svara 
því játandi að háskóli á Norðurlandi vestra skapi möguleika á nýjum 
störfum á svæðinu eru jafnframt líklegri að telja að það að bjóða uppá 
nám á háskólastigi á Norðurlandi vestra muni laða fleira fólk að svæðinu. 
Meðalsterk jákvætt samband reyndist einnig vera á milli þess að 
þátttakendur teldu að háskóli á Norðurlandi vestra skapaði möguleika á 
nýjum störfum á svæðinu og þess að þátttakendur teldu að möguleikinn á 
að geta stundað háskólanám á svæðinu skipti máli við val á búsetu 
(rs=0,52, p< 0,01). 
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Eins og mynd 14 sýnir eru næstum allir þátttakendur, 97% (N=199) 
mjög eða frekar sammála því að nám á háskólastigi á Norðurlandi vestra 
laði fleira fólk á svæðið. Örfáir svarenda 3% (N=6) eru frekar eða mjög 
ósammála þessari fullyrðingu. 

Mynd 14. Hlutfall þátttakenda er telja að nám á háskólastigi á Norðurlandi 
vestra laði fleira fólk á svæðið 

Sé miðað við gömlu kjördæmaskiptinguna eins og gert er í þessari 
rannsókn er Hólaskóli, Háskólinn á Hólum eini háskólinn á Norðurlandi 
vestra. Mynd 15 sýnir að mikill meirihluti þátttakenda 92% (N=183) er 
annaðhvort mjög eða frekar sammála fullyrðingu um mikilvægi 
Hólaskóla fyrir Norðurland vestra og fyrir svæðið. Þeir þátttakendur er 
telja sig frekar eða mjög ósammála mikilvægi skólans fyrir velgengni 
Norðurlands vestra eru þar af leiðandi í miklum minnihluta 8,0% (N=16).  
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Mynd 15. Hlutfall þátttakenda sem eru sammála eða ósammála staðhæfingu 
um mikilvægi Hólaskóla fyrir Norðurlandi vestra 

Marktæk jákvæð fylgni reynist vera á milli þess að þátttakendur teldu 
Hólaskóla mikilvægan fyrir svæðið og þess að þeir teldu að möguleikinn 
á háskólanámi á Norðurlandi vestra muni laða fleira fólk á svæðið (rs=49, 
p< 0,01). Einnig fundust jákvæð en veikari tengsl á milli þess að 
Hólaskóli sé af þátttakendum talinn mikilvægur fyrir velgengni 
Norðurlands vestra og þess að þeir teldu að fjárskortur væri ástæða þess 
að fólk flytti ekki af Norðurlandi vestra til að stunda nám (rs=0,16, p< 
0,11). Þátttakendur sem svara því að Hólaskóli sé mikilvægur fyrir 
Norðurland vestra virðast þar af leiðandi einnig líklegri til að hafa það 
viðhorf að ein af ástæðum þess að fólk flytur ekki af Norðurlandi vestra 
til náms sé að fólk hafi ekki efni á því. 

4.5 Aðgengi að námi á háskólastigi á Norðurlandi vestra 
Hér á undan hefur komið fram að flestir þátttakenda telja aðgengi að 
háskólanámi og það að hafa háskóla á svæðinu skipti miklu máli. Þá er 
næst að velta fyrir sér hvernig þátttakendur meta aðgengi að háskólanámi 
á Norðurlandi vestra. En spurt var sérstaklega um aðgengi að námi á 
háskólastigi á Norðurlandi vestra. Spurningarnar voru blandaðar, bæði 
beinar spurningar sem og fullyrðingar þar sem þátttakendur áttu að lýsa 
skoðun sinni. Auk þess að skoða viðhorf þátttakenda til þess hversu 
aðgengilegt eða óaðgengilegt nám á háskólastigi er á Norðurlandi vestra 
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er var kannað hvort þátttakendur hafi áhuga á stunda grunn og/eða 
framhaldsnám á háskólastigi á svæðinu. 

Á landsbyggðinni getur aðgengi að háskólanámi verið mismunandi 
eftir landssvæðum. Á mynd 16 sést að rétt rúmur helmingur þátttakenda 
(55%) telur að háskólanám á Norðurlandi vestra sé mjög eða frekar 
aðgengilegt en 45% þátttakenda telja háskólanámið frekar óaðgengilegt 
eða mjög óaðgengilegt. Þannig að segja má að hópur skiptist í tvo nokkuð 
jafnstóra hópa í viðhorfum til aðgengis að háskólanámi á svæðinu. 

Mynd 16. Viðhorf þátttakenda til aðgengis að háskólanámi á Norðurlandi 
vestra 

Marktækt jákvætt samband fannst á milli þess hversu aðgengilegt 
þátttakendum fannst háskólanám á Norðurlandi vestra vera og þess hvort 
það taldi almenning hafa tök á að flytjast búferlum til annarra landshluta 
til að stunda háskólanám (rs= 0,43, p<0,01). Þeir þátttakendur sem töldu 
íbúana hafa tök á að flytjast búferlum til að stunda háskólanám virðast 
einnig líklegri til að hafa þá skoðun að háskólanám á Norðurlandi vestra 
sé óaðgengilegt. Að auki var um samband að ræða á milli skoðana 
þátttakenda á aðgengi að háskóla á Norðurlandi vestra og þess hvort 
þátttakendur töldu nauðsynlegt að eiga kost á námi í gegnum fjarnám. 
Fylgnin á milli breytanna var jákvæð (rs=0,28, p<0,01). Það merkir að 
þeir þátttakendur er telja aðgengið gott eru jafnframt líklegri til að hafa þá 
skoðun að íbúar eigi að eiga kost á fjarnámi á háskólastigi á svæðinu.  

Marktækt en veikt jákvætt samband fannst einnig á milli þess að hafa 
áhuga á að stunda grunnháskólanám og breytunnar að auka eigi aðgengi 
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fólks með litla formlega menntun að baki að háskólanámi (rs=0,26, 
p<0,001). Þeir þátttakendur er áhuga hafa á grunnháskólanámi virðast því 
líklegri til að hafa einnig þá skoðun að auka eigi aðgengi fólks með litla 
formlega menntun að háskólanámi. En hvers vegna flytur fólk ekki af 
Norðurlandi vestra til að stunda háskólanám með hliðsjón af 
niðurstöðunum hér á undan sem sýna að tæplega helmingur þátttakenda 
telur aðgengi að háskólanámi á Norðurlandi vestra mjög eða frekar 
óaðgengilegt? 

Settar voru fram fimm fullyrðingar um hvers vegna líklegt er að fólk 
flytji ekki af svæðinu til að stunda háskólanám og áttu þátttakendur að 
lýsa skoðun sinni á því hvort þeir væru mjög sammála, frekar sammála, 
frekar ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunum. Í töflu 5 hafa verið 
teknar saman fullyrðingar er þátttakendur voru oftast sammála um að 
væru líklegar ástæður þess að einstaklingar flytja ekki af Norðurlandi 
vestra til að stunda háskólanám. Hlutfallslega flestir þátttakendur (87%) 
eru sammála því að fjölskylduástæður séu líklegasta ástæða þess að fólk 
flytur ekki af Norðurlandi vestra til að stunda háskólanám, en sú 
ólíklegasta að makinn fái ekki vinnu annarsstaðar.  

Tafla 5. Atriði er þátttakendum þóttu líklegustu ástæður þess að fólk flytur 
ekki af Norðurlandi vestra til að stunda nám 

 Hlutfall mjög/frekar 
sammála(%) 

Vegna fjölskylduaðstæðna 87,2%, N=171 

Kostur á fjarnámi er til staðar 78,0%, N=153 

Einstaklingar hafa ekki fjárhagslega getu til þess  76,5%, N=150 

Háskólanám fyrir fólk með litla formlega menntun 
er ekki í boði annarsstaðar 

58,0%, N=78 

Maki fær ekki vinnu annars staðar 53,1%, N=105 

Þó margir hafi líklega ekki tækifæri á að flytja burt af svæðinu til að 
stunda háskólanám eru þó alltaf einhverjir sem fara. Hvaða ástæður 
skyldu þátttakendur telja líklegastar vera að baki þess að íbúar á 
Norðurlandi vestra flytja burt af svæðinu til að stunda háskólanám? 
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Þátttakendur voru beðnir að lýsa skoðun sinni á sex fullyrðingum um 
hvers vegna fólk flytur af Norðurlandi vestra til að stunda háskólanám. 
Þeir gátu valið um að telja tilgreinda ástæðu mjög líklega, frekar líklega, 
frekar ólíklega eða mjög ólíklega. Í töflu 6 eru helstu niðurstöðurnar 
teknar saman. Þar sést að það að atriði sem hlutfallslega flestir 
þátttakendur (96%) telja mjög eða frekar líklega orsök þess að 
einstaklingarnir flytji er að ekki eru nægjanlega fjölbreyttar námsleiðir á 
háskólastigi heima fyrir. Konur eru rúmur helmingur þátttakenda (60%) 
er telja námsleiðirnar ekki nógu fjölbreyttar á móti 36% karla. 
Eftirtektarvert er að einungis rúmlega helmingur þátttakenda telur 
ólíklegt að fólk flytji burt vera af því aðrir séu að flytja burt. 

Tafla 6. Atriði er þátttakendum þóttu líklegustu ástæður þess að fólk flytur 
af Norðurlandi vestra til að stunda nám, raðað eftir mikilvægi 
atriðanna 

Jákvæð en frekar veik marktæk tengsl fundust á milli breytunnar að 
ekki væru nógu fjölbreyttar námsleiðir heima fyrir og þess að með því að 
bjóða uppá nám á háskólastigi á Norðurlandi vestra þá laðist fleira fólk á 
svæðið (rs=0,23, p<0,01). Jafnframt fannst marktækt jákvætt frekar veikt 
samband á milli þess að dagskólanám á háskólastigi sé ekki til staðar og 
þess að bjóða uppá nám á háskólastigi á Norðurlandi vestra myndi laða 
fleira fólk á svæðið (rs= 0,23, p< 0,01). Þeir þátttakendur er telja eina 
ástæðu þess að fólk flytji af svæðinu til að stunda nám sé að dagskólanám 
sé ekki til staðar eru líka líklegri til að samsinna því að það að bjóða uppá 
nám á háskólastigi á Norðurlandi vestra myndi laða fleira fólk á svæðið. 

 Hlutfall sem telur 
ástæður mjög/frekar 
líklegar (%) 

Ekki nógu fjölbreyttar námsleiðir  95,9%, N=188 

Upplifa eitthvað nýtt 84,5%, N=163 

Dagskólanám ekki til staðar 81,5%, N=154 

Skólinn býður ekki uppá fjarnám til heimasvæðis míns 80,7%, N=155 

Aðrir fara burt 59,3%, N=112 
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Þegar skoðaður er áhugi þátttakenda á að stunda grunnnám á 
háskólastigi á Norðurlandi vestra sést á mynd 17 að tæplega helmingur 
þátttakenda (42%) hefur áhuga en tæp 20% engan áhuga á að stunda 
háskólanám á svæðinu. Nokkuð stór hluti þátttakenda er óviss það er tæp 
40%. 

Karlmenn eru í meirihluta þeirra þátttakenda er segjast engan áhuga 
hafa á að stunda grunnháskólanám á Norðurlandi vestra, þeir eru 11 
prósentustigum fleiri en konur sem falla í þann flokk. Aftur á móti eru 28 
prósentustigum fleiri konur sem hafa áhuga en karlar. Konur eru 
jafnframt fjölmennari í hópi þeirra þátttakenda sem enn eru óvissir um 
áhuga sinn á að stunda grunnháskólanám á Norðurlandi vestra. 

Mynd 17. Áhugi þátttakenda á að stunda grunnháskólanám á Norðurlandi 
vestra 

Marktækt frekar veikt jákvætt samband reyndist vera á milli þess að 
hafa áhuga á að stunda grunnháskólanám á Norðurlandi vestra og þess að 
þátttakendur vilji sjá námsmöguleika á Norðurlandi vestra aukast 
(rs=0,36, p< 0,01). Sem sagt þeir sem hafa áhuga á námi vilja sjá meira 
framboð af námi. 

Þátttakendur í rannsókninni voru hinsvegar ekki einungis spurðir um 
áhuga sinn á að stunda grunnnám á háskólastigi heldur einnig hvort þeir 
hefðu áhuga á að stunda framhaldsnám á háskólastigi á Norðurlandi 
vestra. Á mynd 18 má sjá að rúmur helmingur (58%) þeirra 171 
þátttakenda er svöruðu spurningunni telja sig hafa áhuga á að stunda 
framhaldsnám á háskólastigi á Norðurlandi vestra en 42% þátttakendanna 
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hefur hinsvegar engan áhuga. Af þeim þátttakendum er áhuga hafa segjast 
hlutfallslega flestir hafa áhuga á að stunda meistaranám 33%.  

Karlarnir virðast síður hafa áhuga á að stunda framhaldsnám á 
háskólastigi á Norðurlandi vestra samkvæmt niðurstöðunum því 48% 
karlanna hafa engan áhuga miðað við 39% kvennanna. Þegar tengsl á 
milli breyta voru könnuð mátti sjá að jákvæð tengsl voru á milli þess að 
hafa áhuga á að stunda grunnháskólanám á Norðurlandi vestra og þess að 
hafa líka áhuga á að stunda framhaldsnám á háskólastigi á Norðurlandi 
vestra (rs= 0,42, p<0,01). Því mætti telja að þeir þátttakendur sem áhuga 
hafa á að stunda grunnháskólanám á Norðurlandi vestra séu einnig 
líklegri til að hafa áhuga á að stunda framhaldsnám á háskólastigi á 
Norðurlandi vestra. 

Mynd 18. Hlutfallslegur áhugi þátttakenda á að stunda framhaldsnám á 
háskólastigi á Norðurlandi vestra 

Að hafa tækifæri til að stunda háskólanám er samt ekki alltaf auðvelt 
fyrir íbúa á dreifbýlli svæðum og getur á stundum verið bæði tímafrekt og 
kostnaðarsamt. Hvað ætli þátttakendur séu tilbúnir til að verja miklum 
tíma daglega í ferðir til og frá heimili vegna náms? 

Af þeim þátttakendum sem á annað borð hafa áhuga á að stunda 
háskólanám (42%) segjast flestir eða tæp 29% vera tilbúnir að verja 
minna en einni klukkustund daglega í ferðir til og frá heimili vegna 
námsins (Mynd 19). Örfáir, tæp 0,5% þeirra þátttakenda er áhuga hafa 
eru tilbúnir að verja meira en þremur klukkustundum á dag í ferðir til og 
frá heimili.  



  

63 

Mynd 19. Tími sem þátttakendur eru tilbúnir til að verja daglega í ferðir 
vegna náms til og frá heimili 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar með tilliti til fjölda einstaklinga og 
þess hvort einhver munur er á þátttakendum eftir því hvort þeir búa í 
þéttbýli eða dreifbýli kemur í ljós að sá munur er ekki mikill. Níutíu og 
sex þátttakendur er búa í þéttbýli hafa þá skoðun að þeir séu tilbúnir til að 
verja minna en klukkustund á dag í ferðir til og frá heimili til að geta 
stundað grunnháskólanám en einungis þrír einstaklingar í þéttbýlinu eru 
reiðubúnir að verja tveimur til þremur klukkustundum daglega. Svör 
þeirra þátttakendanna er búa í dreifbýlinu eru ekki ólík. Í dreifbýlinu eru 
25 einstaklingar tilbúnir til að verja minna en klukkustund á dag í ferðir 
til og frá skóla vegna grunnháskólanáms en einungis einn einstaklingur 
meira en þremur klukkustundum. 

En hvað ætli þátttakendur segi um námsframboðið með hliðsjón af því 
að 42% þátttakenda hefur áhuga á að stunda grunnháskólanám á 
Norðurlandi vestra og yfir helmingur þeirra virðist ekki vilja verja sem 
skemmstum tíma í daglegar ferðir til og frá heimili sínu? 

4.6 Námsframboð og námsval á háskólastigi á 
Norðurlandi vestra 

Þegar kemur að námsframboðinu á Norðurlandi vestra er fyrst vert að 
benda á það að á svæðinu er einungis einn háskóli, Háskólinn á Hólum, 
sé miðað við gömlu kjördæmaskiptinguna eins og gert er í þessari 
rannsókn. Á Sauðárkróki er þó að finna símenntunarstöð sem nemendur á 
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háskólastigi á Norðurlandi vestra hafa aðgang að og fá þjónustu hjá í 
tengslum við nám sitt. 

Mynd 20. Hlutfall þeirra þátttakenda er finnst auðvelt eða erfitt að finna sér 
nám við hæfi á háskólastigi á Norðurlandi vestra 

Þegar þátttakendur voru spurðir um viðhorf sín um það hvort þeir 
teldu sig eiga mjög eða frekar erfitt með að finna sér nám á háskólastigi á 
Norðurlandi vestra kom í ljós eins og sést á mynd 20 að 75% 
þátttakendanna telja sig eiga mjög eða frekar erfitt með að finna sér nám 
á háskólastigi á svæðinu. Lítill hópur (2%) segist eiga mjög auðvelt með 
að finna sér nám við hæfi. Fleiri konur (N=86) en karlar (N=47) telja sig 
eiga mjög eða frekar erfitt með að finna sér nám við hæfi á háskólastigi á 
svæðinu. 

Með hliðsjón af því hversu stór hluti þátttakenda telur mjög eða frekar 
erfitt að finna nám við hæfi á háskólastigi á Norðurlandi vestra er fróðlegt 
að velta fyrir sér hvaða skoðun þátttakendur hafa á því hvort auka eigi 
námsframboðið á háskólastigi á svæðinu. 
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Mynd 21. Hlutfall þátttakenda er vilja auka eða minnka námsframboð á 
háskólastigi á Norðurlandi vestra 

Eins og sést á mynd 21 virðist rúmlega helmingur þátttakenda (60%) 
hafa þá skoðun að auka eigi námsframboðið mikið á Norðurlandi vestra. 
Einungis lítill minnihluti 6% telur námsframboðið hæfilegt eins og það er 
núna. Enginn þátttakendi telur að námsframboðið eigi að minnka. Jákvæð 
fylgni (rs=0,23, p<0,05) er á milli þess hvort þátttakendur vilja sjá 
námsframboðið aukast og þess hversu erfitt þátttakendum finnst að finna 
sér nám við hæfi á háskólastigi á Norðurlandi vestra. Þeir þátttakendur 
sem hafa þá skoðun að námsframboðið eigi að aukast virðast einnig 
líklegri til að hafa þá skoðun að erfitt sé að finna sér háskólanám við hæfi 
á Norðurlandi vestra. Miðað við þær niðurstöður er myndir 20 og 21 sýna 
hvaða greinar vilja þá þátttakendur sjá að séu í boði á Norðurlandi vestra? 

Í töflu 7 sjást þær greinar er þátttakendur merktu oftast við og vildu 
sjá að í boði væru á Norðurlandi vestra. Námsgreinunum er raðað í röð 
þannig að efst má sjá þær greinar er þátttakendur merktu oftast við og 
vilja þar að leiðandi sjá að í boði séu á Norðurlandi vestra. Neðst eru þær 
greinar er þátttakendur merktu sjaldnar við og finnst því ekki eins 
mikilvægt að séu í boði. Flestir þátttakendur merktu við og vilja sjá að í 
boði sé á Norðurlandi vestra nám fyrir fólk með litla formlega menntun 
en mikla starfsreynslu. Hugvísindagreinar eru hinsvegar þær greinar sem 
þátttakendur merktu sjaldnast við. 
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Tafla 7. Greinar er þátttakendur vilja sjá að í boði séu á Norðurlandi vestra 

Greinar Hversu oft var 
merkt við atriði 

Hlutfall sem 
merkti við 

Nám fyrir fólk með mikla starfsreynslu en 
litla formlega menntun 

145 72,5% 

Iðn- og tæknigreinar 107 53,5% 

Heilbrigðisgreinar 105 52,5% 

Félagsvísindasvið 102 51,0% 

Sjávarútvegsgreinar 92 46,0% 

Viðskiptagreinar 91 45,5% 

Landbúnaðargreinar 90 45,0% 

Náttúruvísindagreinar 88 44,0% 

Raunvísindagreinar 64 32,0% 

List- og tónlistargreinar 58 29,0% 

Hugvísindagreinar 47 23,0% 

 

4.7 Fyrirkomulag náms á háskólastigi  
Eitt af því sem þátttakendur voru spurðir um var námsfyrirkomulagið það 
er með hvaða hætti námið er veitt og skoðun þátttakenda á mismunandi 
kostum. Þátttakendur gátu tekið afstöðu til fimm fullyrðinga og merkt við 
svarmöguleikana, já eingöngu, já ef ekki er annar möguleiki fyrir hendi 
og nei vil ekki eiga þess kost að stunda slíkt nám. Í töflu 8 sést hvað 
þátttakendur merktu oftast við og vildu helst. 
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Tafla 8. Námsfyrirkomulag er þátttakendur vilja stunda 

 Já eingöngu 
 

Já ef ekki er 
annar 
möguleiki 
fyrir hendi 

Nei vil ekki 
eiga þess kost 
 

Staðbundið fullt eða 
hlutanám í háskóla á 
Norðurlandi vestra 

40%, N=66 53%, N=89 6%, N=10 

Fjarnám frá háskóla á 
Norðurlandi vestra sem 
fullt eða hlutanám 

24%, N=38 65%, N=100 9%, N=15 

Alþjóðlegt háskólanám 22%, N=32 50%, N=73 27%, N=40 

Fjarnám frá öðrum 
háskólum en háskóla á 
Norðurlandi vestra sem 
hluta eða fullt nám 

18%, N=27 71%, N=106 10%, N=15 

Háskólanám á Norður-
landi vestra að 
sumarlagi sem hluta 
eða fullt staðbundið 
nám 

14%, N=21 43%, N=65 
 

42%, N=63 

 
Alls vilja 40% þátttakendanna eingöngu að boðið sé upp á staðbundið 

fullt eða hlutanám í háskóla á Norðurlandi vestra. Það sem næstflestir 
velja sem eina kostinn er að bjóða upp á fjarnám frá háskóla á 
Norðurlandi vestra sem fullt eða hlutanám. Aðeins færri 22% vilja 
eingöngu að í boði sé alþjóðlegt háskólanám og tæpur einn fimmti vill 
eingöngu sjá fjarnám frá öðrum háskólum en háskóla á Norðurlandi 
vestra. Síst vilja þátttakendur sjá að eingöngu sé boðið upp á háskólanám 
að sumarlagi. Þegar kemur að því að þátttakendur lýsi skoðun sinni á því 
hvaða námsfyrirkomulag þeir vilja að sé í boði ef enginn annar möguleiki 
er til staðar er vænsti kosturinn fjarnám frá öðrum háskólum en háskóla á 
Norðurlandi vestra sem hluta eða fullt nám. Þar á eftir kæmi síðan 
fjarnám frá háskóla á Norðurlandi vestra sem fullt eða hlutanám en rúmur 
helmingur þátttakenda gátu séð það námsfyrirkomulag fyrir sér að í boði 
væri. Þátttakendur vildu síst stunda nám að sumarlagi. 
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4.8 Samantekt 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hug íbúa á Norðurlandi vestra til 
háskólanáms. Konur eru í meirihluta svarenda og flestir þátttakendurnir 
koma úr Skagafirði og jafnframt úr þéttbýli. Af þátttakendum hafa flestir 
(44%) annaðhvort grunnskólapróf eða starfsnám að baki. Einn fimmti 
þátttakenda hefur lokið stúdentsprófi.  

Almennt virðist meirihluti svarenda hafa jákvæð viðhorf til 
háskólanáms og flestir eru á þeirri skoðun að háskólanám sé forsenda 
fyrir vel launuðum og fjölbreyttari störfum. Meirihluti þátttakenda sér 
háskólanám sem mikilvægan þátt til að styrkja samkeppnisstöðu 
svæðisins og laða að fólk og ný störf.  

Athygli vekur að þó að talsverður hópur (36%) hafi engan áhuga á að 
stunda grunnháskólanám eru það hlutfallslega fleiri karlar en konur sem 
eru á þeirri skoðun. Sá hópur er sýnir grunnháskólanáminu áhuga er þó 
um þriðjungur svarenda og vert er að benda á að fleiri svarendur virðast 
hafa áhuga á að stunda grunnháskólanám á Norðurlandi vestra en þegar 
spurt er almennt um áhuga þeirra á slíku námi. Af þeim sem áhuga hafa 
er munurinn 9,2 prósentustig Norðurlandi vestra í hag og af þeim sem 
ekki hafa áhuga eru 15,7 prósentustigum færri þátttakendur sem ekki hafa 
áhuga burt séð frá staðsetningu . 

Eftir niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma telja flestir þátttakendur 
að auka eigi aðgengi fólks með litla formlega menntun að námi á 
háskólastigi og við val á háskóla skipti máli að fá ráðgjafa við val á 
námsleiðum. Að mati flestra svarenda er staðbundið nám á háskólastigi á 
Norðurlandi vestra fýsilegasti kosturinn þegar velja á námsform. 
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5 Umræður 

Niðurstöðurnar lýsa vel viðhorfum og gildum þátttakenda þessarar 
rannsóknar til háskólanáms þó lágt svarhlutfall (20%) geti hugsanlega 
dregið úr möguleikum á að yfirfæra þær út fyrir þátttakendur 
rannsóknarinnar svo sem yfir á þýðið sjálft, það er íbúa á Norðurlandi 
vestra eða aðra landshluta.  

5.1 Gildi háskólanáms fyrir íbúa á Norðurlandi vestra 
Almennt virðist meirihluti þátttakenda rannsóknarinnar hafa jákvæð 
viðhorf til háskólanáms. Flestir þátttakendur (83%) eru mjög eða frekar 
sammála því að háskólanám sé nauðsynleg forsenda fjölbreyttra starfa og 
78% eru telja að háskólanám sé forsenda vel launaðra starfa. Þetta er í 
samræmi við niðurstöður rannsókna Callan og Immerwahr (2008) er sýna 
að meirihluti Kaliforníubúa hafa jákvæð viðhorf til menntunar á 
háskólastigi. Niðurstöðunum ber saman við niðurstöður fleiri rannsókna 
er sýnt hafa að almenningur sér æ oftar hærri menntun í ljósi möguleika 
sinna á atvinnumarkaðnum (Callan og Immerwahr, 2008; Kyrö og 
Nyyssölä, 2006; Teichler, 2007; Voigt 2007).  

Þeir þátttakendur er töldu háskólanám forsendu vel launaðra starfa 
voru jafnframt líklegri til að hafa þá skoðun að prófgráða úr háskóla væri 
mikils metin á vinnumarkaðnum og reyndust þau tengsl jákvætt marktæk. 
Á sama hátt kemur ekki á óvart að þeir þátttakendur er telja háskólanám 
forsendu vel launaðra starfa eru líka líklegri til að hafa þá skoðun að 
háskólanám sé forsenda að fjölbreyttari störfum. Þessar niðurstöður eru 
einnig í samhljóm við niðurstöður erlendra rannsókna sem sýnt hafa fram 
á marktæk tengsl á milli jákvæðra viðhorfa til menntunar á háskólastigi, 
og væntinga til hærri meðaltalslauna yfir ævina og þess að búa við 
starfsöryggi (Teichler, 2007; Voigt, 2007). 

5.2  Viðhorf íbúanna til aðgengis að háskólanámi á 
Norðurlandi vestra 

5.2.1 Áhugi íbúa á að stunda háskólanám 

Þegar horft er til aðgengis að háskólanámi fyrir íbúa dreifbýlisins verður 
ekki hjá því komist að huga jafnframt að því hvort þátttakendur hafi 
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yfirhöfuð áhuga á að stunda háskólanám. Samkvæmt niðurstöðunum eru 
þeir fleiri sem engan áhuga hafa á að stunda háskólanám en þeir sem hafa 
áhuga. Eftirtektarvert er að 13 prósentustigum fleiri karlar en konur hafa 
engan áhuga á háskólanámi.  

Niðurstöðunum ber nokkuð saman við niðurstöður Lauer (2002) 
og Voigt (2007) en þeir félagar hafa bent á að óhefðbundnir nemendur 
séu ólíklegir til að velja það sjálfir að fara í háskóla. Stundum getur verið 
nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því undir hvaða kringumstæðum 
einstaklingurinn tekur þá ákvörðun að hafa ekki áhuga á háskólanámi. 
Lauer (2002) og Voigt (2007) halda því fram að stundum hafi 
einstaklingarnir hreinlega ekkert val heldur sé ákvörðunin um að sækja 
sér hærri menntun hreinlega utan stjórnar einstaklingsins sjálfs og mótist 
frekar af öðrum þáttum en löngunum. Kringumstæður eins og hræðsla við 
að vera hafnað, lélegir lánamöguleikar, fjölskylduaðstæður, tekjur og 
slæm skólareynsla hafi jafnvel meira að segja en áhuginn. Fróðlegt væri 
að kanna sérstaklega með viðtölum við karla í rannsókninni hvort hætta á 
tekjumissi fyrir heimilin hafi haft áhrif á það hvernig karlarnir svöruðu 
spurningunni um áhuga þeirra á að stunda grunnháskólanám. 

5.2.2 Aðgengi að æðra námi á Norðurlandi vestra 

Í rannsókn Zemsky frá 2006 var bent á að landfræðilegt aðgengi og 
undirbúningur undir háskólanám skipti meira máli þegar valið stendur um 
hverjir fara í háskóla en aðrir þættir (vitnað til í Hebel, 2006). Hudson 
(2006) o.fl. hafa einnig bent á að háskóli og aðgengi að hærri menntun sé 
afar mikilvægt fyrir þróun svæða og samkeppnishæfni þeirra. Næstum 
allir þátttakendurnir telja að gott aðgengi að námi á háskólastigi á 
Norðurlandi vestra sé mikilvægt fyrir samkeppnishæfni svæðisins. Nær 
allir eru líka sammála því að háskóli muni skapa tækifæri fyrir ný störf á 
svæðinu. Þessar niðurstöður eru því í samhljóma við niðurstöður Hudson 
o.fl (2006) hér að ofan. Þrátt fyrir að niðurstaðan sé ánægjuleg er hún 
nokkuð á skjön við niðurstöður úr þjónustukönnun sem gerð var fyrir 
Sveitarfélagið Skagafjörð 2005−2006 (IMG Gallup, 2006). Þar virðast 
íbúar sveitarfélagsins ekki leggja mikla áherslu á gott aðgengi að háskóla 
sem mikilvægan þátt fyrir svæðið eða einstaklingana á svæðinu. Það að 
hafa aðgengi að háskóla lenti einungis í fjórtánda sæti af fimmtán 
mögulegum þegar raðað var eftir mikilvægi þeirra þátta er skipta íbúana 
máli við val á búsetu. Þeir þættir sem svarendur merktu oftast við í 
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þjónustukönnuninni og virtust þar af leiðandi skipta íbúana meira máli 
var fjölbreytileiki atvinnulífsins og gott aðgengi að góðum grunnskóla.  

Aðgengi að æðri menntun á dreifbýlum svæðum eins og Norðurlandi 
vestra í ljósi betri samkeppnisstöðu svæðisins er mikilvægt. Hvernig 
einstaklingarnir á þessum dreifbýlu svæðum sjá hins vegar aðgengið að 
háskólanáminu fyrir sjálfa sig er einnig mikilvægt fyrir svæðið. Einungis 
rétt rúmur helmingur þátttakenda telur aðgengið vera mjög eða frekar 
gott. Hér getur haft áhrif að mjög fáir þátttakendur eru úr yngsta 
aldurshópnum og því er hætta á því að þeir sem telja aðgengið ekki vera 
nægjanlegt séu hreinlega farnir burt af svæðinu. Marktækt jákvætt 
samband reyndist vera á milli þess hversu þátttakendur töldu nám á 
háskólastigi á Norðurlandi vestra vera aðgengilegt og þess hvort 
þátttakendur töldu að fólk hefði almennt tök á að flytjast búferlum til 
annarra landshluta til að stunda háskólanám. Þeir þátttakendur sem töldu 
að fólk hefði ekki tök á því voru líklegri til að hafa einnig þá skoðun að 
háskólanám á Norðurlandi vestra væri ekki nægjanlega aðgengilegt. 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að aðgengið að háskólanámi á 
Norðurlandi vestra sé einungis þokkalegt og svipar til niðurstaðna frá 
Englandi (Tight, 2007). Tight telur að þó aðgengið að enskum háskólum 
fyrir dreifbýlisfólk hafi batnað síðustu ár og aukið möguleika fólks á 
námi á háskólastigi þá sé enn langt í land. 

Nokkuð stór hluti svarenda telur að auka eigi aðgengi fólks með litla 
formlega menntun að námi á háskólastigi. Af niðurstöðunum að dæma 
virðast þeir þátttakendur allavega ekki telja aðgengið nógu ásættanlegt 
eins og það er nú til handa öllum einstaklingum og styður það 
niðurstöðurnar að 33% svarenda telur aðgengið að háskólanámi á 
Norðurlandi vestra ekki vera gott. Það eru einkum þeir svarendur sem 
ekki hafa lokið háskólanámi sem telja að auka eigi aðgengi fólks með 
litla formlega menntun að háskólunum. Niðurstöðunum ber saman við 
niðurstöður Schuetze og Slowey (2002) á óhefðbundnum nemendum frá 
tíu OECD löndum. Niðurstöður þeirra félaga sýndu að hópar sem 
einkenndust af fullorðnum einstaklingum án stúdentsprófs, vinnandi 
einstaklingum, einstaklingum búsettum í dreifbýli, félagslega verr 
stöddum einstaklingum og innflytjendum, höfðu ekki notið góðs af auknu 
aðgengi að háskólum, vildu meira aðgengi og séu undirmálshópar í 
menntun á háskólastigi. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar eru einnig í anda annarra rannsókna á 
alþjóðavettvangi sem hafa sýnt að þrýstingurinn á víðara aðgengi að æðri 
menntun er nokkur og fer vaxandi, ekki síst meðal óhefðbundinna 
nemenda. Þrýstingur á að háskólar veiti aðgengi að menntun sem hefur 
gildi fyrir einstaklinga á atvinnumarkaðnum er ekki síður tilkominn frá 
óhefðbundnum nemendum en atvinnulífinu (Lake og Pushchak, 2007). 

5.3 Nám sem íbúar á Norðurlandi vestra vilja helst eiga 
kost á að stunda 

Rétt rúmur helmingur (55%) þátttakenda telur að aðgengi að námi á 
háskólastigi á Norðurlandi vestra sé mjög eða frekar aðgengilegt. Þótt rétt 
innan við helmingur svarenda hafi áhuga á að stunda grunnháskólanám á 
Norðurlandi vestra er það 9,2 prósentustigum hærra en áhugi svarenda á 
að stunda háskólanám almennt. Geta verður þess þó að stór hluti 
þátttakenda eða tæp 40% eru óviss og tiltölulega lítill hluti eða einn af 
fimm hefur engan áhuga. Karlar eru aftur fleiri en konurnar af þeim sem 
engan áhuga hafa. 

Meirihluti þátttakenda telur að þeir telji mjög eða frekar erfitt að finna 
sér nám við hæfi á Norðurlandi vestra. Niðurstöðurnar eru 
eftirtektarverðar einkum vegna þess að þegar þátttakendur voru spurðir 
um líklegustu ástæður þess að fólk flytti af Norðurlandi vestra til að 
stunda nám svöruðu næstum allir að líklegasta ástæðan væri að 
námsframboðið/námsmöguleikarnir væru ekki nógu fjölbreyttir. Það að 
aðrir fari burt af svæðinu virtist skipta minna máli þó ekki munaði þar 
miklu. Mögulega gæti það hafa haft áhrif á niðurstöðuna hversu fáir 
þátttakendurnir eru í yngsta aldurshópnum. Aðspurð vill rúmur helmingur 
þátttakenda sjá námsframboðið/námsmöguleikana á Norðurlandi vestra 
aukast mikið. Áríðandi er að í boði séu á dreifbýlissvæðum þær 
námsgreinar sem nemendur óska eftir (Saarivirtra og Consoli, 2005). Hafi 
einstaklingarnir ekki áhuga á þeim námsgreinum sem í boði eru, séu þeir 
líklegri til að fara burt af svæðinu til að geta stundað þær námsgreinar er 
hugur þeirra stendur til óháð efnahag. Eðlilegt er í ljósi þess hversu stór 
hluti þátttakenda hefur ekki stúdentspróf að niðurstöður rannsóknarinnar 
færu á þann veg að þær námsgreinar sem meirihluti þátttakenda vill sjá að 
í boði séu á Norðurlandi vestra er nám fyrir fólk með mikla starfreynslu 
en litla formlega menntun að baki. Þar á eftir virðist rúmur helmingur 
þátttakenda sjá iðn- og tæknigreinar, heilbrigðisgreinar og félagsgreinar 
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sem ákjósanlegan kost. Hugvísindagreinar eru hinsvegar þær greinar sem 
þátttakendur telja síst mikilvægt að í boði séu. Niðurstöðunum ber saman 
við niðurstöður Opheim og Helland (2006) og Opheim (2003) sem sýndu 
að meirihluti fólks með litla formlega menntun að baki velji sér styttra 
nám en hinn hefðbundni nemandi, flestir velji nám á heilbrigðis og 
félagssviði sem veiti aðgang að störfum hjá ríki og sveitarfélögum. Fólk í 
þessum hópi er líklegra til að innrita sig en hinir hefðbundnu nemendur í 
nám í sinni heimabyggð. 

5.4 Námsfyrirkomulag sem íbúarnir telja ákjósanlegast 
Margar leiðir hafa í gegnum tíðina verið reyndar hér á landi sem og 
erlendis í þeim tilgangi að reyna að gera menntun á háskólastigi 
aðgengilega fyrir fólk á dreifbýlissvæðum, og brúa bilið á milli 
framhaldsskóla, fullorðinsfræðslu og háskóla. Garrod og MacFarlane 
(2007) hafa bent á að vinsældir svokallaðra samlokustofnana (e. dual) 
sem byggja starf sitt meira á kennslu og starfsmiðuðu námi frekar en 
rannsóknum, grundvallist á námsfyrirkomulagi þessara stofnana. Að í 
boði sé fjarnám, inntaka á grundvelli raunfærnimats, náms- og 
tækniaðstoð, minni mætingaskylda, minni nemendahópar o.fl. laði að 
óhefðbundna nemendur. Ef líkja ætti þessum stofnunum við einhverjar 
hinna íslensku háskólastofnana þá myndu þær helst líkjast Háskólunum á 
Bifröst og Hólaskóla. Í ljósi þess hversu vinsælar samlokustofnanirnar 
hafa verið á erlendri grundu undanfarin ár eru niðurstöður þessarar 
rannsóknar ekki óvæntar. Þrátt fyrir að rúmur helmingur þátttakenda vilji 
sjá að í boði sé fullt staðbundið nám á Norðurlandi vestra og kjósi það 
sem eina kostinn þá vilja þátttakendur jafnframt ef sá möguleiki er ekki 
fyrir hendi eiga kost á að stunda fjarnám við aðra háskóla en háskóla á 
Norðurlandi vestra. 

Niðurstöðunum ber saman við niðurstöðum úr rannsókn Zemsky frá 
2006 sem benda til að landfræðilegt aðgengi að háskólum skipti máli í 
samfélagslegri mismunun (vitnað til í Hebel, 2006). Hvort um verulega 
samfélagslega mismunun sé hér að ræða skal ósagt látið, hinsvegar má 
velta því fyrir sér hvort mismunun geti ekki átt sér stað ef ekki eru til 
staðar þær námsleiðir sem hugur íbúanna stendur til, svo sem staðbundið 
nám á háskólastigi á Norðurlandi vestra eða sterkt fjarnám við aðra 
háskóla. Því má velta fyrir sér hvort hætta sé á því að þrátt fyrir að yngra 
fólki fjölgi á Norðurlandi vestra þá muni samt sem áður færri af yngri 
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íbúum svæðisins sækja sér hærri menntun. Menntunarstig svæðisins 
aukist því ekki eins og gera mætti ráð fyrir ef námsleiðirnar væru til 
staðar (Hebel, 2006).  

Meirihluti þátttakenda telur einungis mögulegt að verja einni 
klukkustund eða minna í daglegar ferðir til og frá heimili vegna náms. 
Niðurstöðurnar bera því að nokkru leyti keim af niðurstöðum Courant, 
McPherson og Resch (2006) sem telja að flestir nemendur vilji þegar á 
reynir fara í nám nærri heimili sínu eða allavega hafa aðgengi að námi 
nálægt heimili sínu. Að mati þeirra félaga er það líka skynsamlegt þar 
sem þá fari minni tími í ferðir og ferðakostnaður minnkar. 
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6 Lokaorð  

Þegar lagt var upp í gerð þessarar rannsóknar var lítið sem ekkert vitað 
um viðhorf íbúa á Norðurlandi vestra til háskóla og háskólanáms. 
Meistaraverkefni þetta hófst þar af leiðandi á rannsóknarspurningunni: 
Hvert er viðhorf íbúa á Norðurlandi vestra á aldrinum 18–60 ára til 
háskólanáms? Niðurstöður rannsóknarinnar benda eindregið til þess líkt 
og aðrar erlendar niðurstöður að meirihluti þátttakenda hafi jákvæð 
viðhorf til hærri menntunar. Sumir þátttakendur sjái gildi náms á 
háskólastigi fyrir sig sjálfa en mun fleiri almennt sem forsendu að 
fjölbreyttari störfum og betur launuðum störfum fyrir almenning. 
Þátttakendur virðast ennfremur sjá gildi háskólanáms fyrir Norðurland 
vestra í heild sinni í ljósi betri samkeppnistöðu svæðisins gagnvart öðrum 
landshlutum og til að laða að nýtt fólk og ný störf.  

Í rannsókninni voru þeir þátttakendur sem ekki hafa áhuga á að stunda 
háskólanám aðeins fleiri en þeir þátttakendur sem áhuga hafa. Sá hópur 
þátttakenda sem hefur áhuga á háskólanámi reyndist þó nokkuð stór og 
athyglisvert er að fleiri þátttakendur hafa áhuga á að stunda nám á 
háskólastigi á Norðurlandi vestra en annarsstaðar. Þrátt fyrir áhuga á að 
stunda grunnháskólanám virðast þátttakendur standa frammi fyrir 
nokkrum hindrunum. Hindranirnar lýsa sér í því að einungis rétt rúmur 
helmingur þátttakenda telur aðgengi að háskólanámi á Norðurlandi vestra 
vera gott. Meirihluti svarenda hefur þá skoðun að mjög eða frekar erfitt sé 
að finna sér nám við hæfi á Norðurlandi vestra, rúmur helmingur vill sjá 
námsframboðið aukast mikið einkum nám fyrir fólk með minni formlega 
menntun en mikla starfsreynslu enda telja flestir svarenda að líklegustu 
ástæður þess að fólk flytur af Norðurlandi vestra til að stunda háskólanám 
sé að námsframboðið sé ekki nógu fjölbreytt heima fyrir. 

Ekki var farið sérstaklega í að greina hvers vegna karlar eru oftar en 
konur í hópi þeirra þátttakenda sem ekki hafa áhuga á að stunda 
háskólanám. Á hinn bóginn væri fróðlegt að fylgja þessum vísbendingum 
eftir með frekari rannsóknum til dæmis viðtölum við karlana þar sem 
kannað er undir hvaða kringumstæðum karlarnir taka þá ákvörðun að 
leggja minni áherslu á nám á háskólastigi. Þar mætti einnig skoða þá 
tilgátu að lækkun heimilistekna hafi áhrif á ákvörðunartöku karla um 
þátttöku í námi á háskólastigi eða ekki.  
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Ákveðnar takmarkanir fylgja flestum rannsóknum, svo er einnig um 
þessa rannsókn. Helstu takmörk rannsóknarinnar er svarhlutfallið sem 
reyndist lítið eða einungis 20%. Lítið svarhlutfall gerir það að verkum að 
ekki er hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á aðra íbúa á Norðurlandi 
vestra. Styrkleiki rannsóknarinnar felst samt sem áður í því að 
niðurstöðurnar lýsa viðhorfum þátttakendanna til háskólanáms sem finna 
má samsvörun í á dreifðum byggðum á öðrum vesturlöndum. Jafnframt 
gefa niðurstöðurnar ákveðnar vísbendingar sem hægt er að fylgja eftir er 
tengist þeim viðhorfum þátttakenda sem hindrað eða stuðlað geta að 
þátttöku einstaklinga á Norðurlandi vestra í æðri menntun.  

Að lokum má segja að tilgangur rannsóknarinnar hafi náðst að því 
leyti að vitneskju hefur verið safnað saman hjá ákveðnum hópi íbúa sem 
byggja má á í stærri rannsóknum, úttektum, þarfagreiningu og 
stefnumótun á þessu sviði á Norðurlandi vestra. 
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Fylgiskjal 1: Bréf til þátttakenda 

Viðhorf íbúa á Norðurlandi vestra til háskólanáms 
Ágæti þátttakandi 
Undirrituð er nemandi í meistaranámi við Kennaraháskóla Íslands. 
Lokaverkefni mitt til M.Ed. gráðu er rannsókn á viðhorfum íbúa á 
Norðurlandi vestra til háskólanáms. Leiðbeinendur mínir eru Dr. Allyson 
Macdonald prófessor og Dr. Amalía Björnsdóttir dósent báðar við 
Kennaraháskóla Íslands. 

Rannsóknir á viðhorfum almennings á Íslandi til háskólanáms eru 
fáar. Tilgangur minnar rannsóknar sem tekur til 1000 manna hóps, er að 
skoða viðhorf íbúa á Norðurlandi vestra til háskólanáms. Það er von mín 
að niðurstöður rannsóknarinnar munu birta ákveðna mynd af viðhorfum 
íbúanna og nýta megi niðurstöðurnar sem hluta af stefnumótunarvinnu 
um framtíð háskólanáms á svæðinu. 

Mér þætti því afar vænt um ef þú vildir leggja mér lið í verkefni þessu 
og svara nafnlaust eftirfarandi spurningalista. Svör þín eru trúnaðarmál. 
Enginn sem þekkir þig mun nokkurn tíma fá að sjá svör þín eða fá að vita 
hvernig þú svaraðir. Öllum spurningalistum verður eytt eftir að unnið 
hefur verið úr gögnunum. Þátttakendur voru valdir tilviljanakennt úr 
þjóðskrá af Skýrsluvélum Ríkisins með leyfi Persónuverndar. 

Við flestum spurningunum eru nokkrir svarmöguleikar. Stundum þarf 
að velja einn og stundum má velja fleiri eins og fram kemur í 
leiðbeiningunum við hverja spurningu. Settu kross í reitinn við það svar 
sem þú hefur valið. Á fáeinum ertu beðin(n) að skrifa þitt eigið svar. Þér 
er að sjálfsögðu frjálst að sleppa að svara ákveðnum spurningum í 
spurningalistanum eða listanum öllum í heild sinni. 

Vinsamlega sendu útfylltan lista í hjálögðu umslagi fyrir 1. júní nk. Ef 
einhverjar athugasemdir eða spurningar vakna er sjálfsagt að hafa 
samband við undirritaða í GSM síma: 00354894-7353 eða á póstfangið 
nina@fnv.is. Með kærri kveðju. 
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Fylgiskjal 2: Spurningalistinn 

 

 
 
ViVinsamlega svarið með því að setja kross í viðeigandi 
svarreit. Í spurningalistanum er skammstöfunin N.v 
notuð fyrir Norðurland vestra. 

 
 
 
 
 
 
RANNSÓKN Á VIÐHORFUM ÍBÚA 
Á NORÐURLANDI VESTRA 
TIL HÁSKÓLANÁMS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Almennar spurningar 
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Hvert er kyn þitt?  
 Karl 

 Kona 

 
Hvað ertu gömul/gamall? 

 20 ára og yngri 

 21–30 ára 

 31–40 ára 

 41–50 ára 

 51–60 ára 

 61 árs og eldri 

 
Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Í sambúð (óvígðri eða vígðri) 

 Ekkja/Ekkill 

 Einhleyp/ur 

 Einstætt foreldri 

 Gef ekki upp 

 
Á hvaða svæði á Norðurlandi vestra býrð þú? 

  Vestur-Húnavatnssýslu    

  Austur-Húnavatnssýslu 

  Skagafirði 
  Siglufirði 

 
Býrð þú í dreifbýli eða þéttbýli? 

 Þéttbýli 

 Dreifbýli 
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Almennar spurningar um háskólanám 
 

1. Hefur þú áhuga eða ekki áhuga á að stunda háskólanám til B.A., 
B.Sc. eða B.Ed. gráðu? 
 
  Hef áhuga  
  Hef ekki áhuga  

 Stunda nú þegar háskólanám 

 Hef lokið háskólanámi 

 
2. Hefur þú áhuga eða ekki áhuga á að stunda framhaldsnám á 

háskólastigi? 

Merktu við það sem þú hefur áhuga á. 
 

  Diplómanám 
  Meistaranám 
  Doktorsnám 

 Hef ekki áhuga á að stunda framhaldsnám á háskólastigi 
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3.  Hvað af eftirtöldu finnst þér skipta miklu eða litlu máli varðandi 
nám í háskóla? 

 

 

  
Mjög 

Sammála 

 
Frekar 

Sammála 

 
Frekar 

Ósammála 

 
Mjög 

ósammála 

Námsframboð sé  
fjölbreytt 

  
 

 
 

 
 

Að nemendur eigi kost á 
námi á háskólastigi í sinni 
heimabyggð eða nálægt 
henni 

  
 

  
 

Að nemendur geti  
lokið hluta af  
háskólanámi sínu í  
sinni heimabyggð 
eða nálægt henni 

   
 

 

 
 

Að nemendur geti  
fengið hluta af námi  
ínu metið inn í aðra háskóla 
a 

   
 

 

Að nemendur velji sér nám 
íháskóla með 
tilliti til tekjumöguleika  
eftir námið frekar en  
eftir því hversu dýrt námið er.

 
 

  
 

 
 

Að nemendur velji sér nám í 
háskóla með tilliti til  
Atvinnumöguleika 
möguleika frekar en áhuga á 
faginu   
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4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um þá 
þætti er skipta máli er kemur að því að velja sér háskóla?  

 

 Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Minni skóli er ákjósanlegri     

Auðvelt er að fá húsnæði 
nálægt skólanum 

    

Mikil áhersla er lögð ágott 
umhverfi fyrir fjölskyldufólk 

    

Skólagjöld eru lág     

Húsnæðisverð er lágt     

Gott bókasafn er til staðar     

Nemendahóparnir eru litlir     

Nemendur fá leiðbeinanda úr 
hópi kennara sem ráðgjafa svo 
sem við val á námsleiðum 

      

Nemendur geti tekið hluta af 
námi sínu eða starfsþjálfun 
erlendis 

    

Nemendur velja sér háskóla 
með tilliti til þess hversu 
prófgráðan frá háskólanum er 
vænleg til að fá vinnu 
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5.  Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum ? 
 
Merktu í einn reit í hverjum lið. 

 Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Háskólanám er nauðsynleg  
forsenda fjölbreyttra starfa 

    

Háskólanám er 
Nauðsynleg forsenda vel 
launaðra starfa 

    

Auka ætti hlutfall þeirra 
sem ekki hafa tilskilin próf 
að name á háskólastigi. 

    

 
6. Hefur þú lokið háskólaprófi?  

 Já   Farðu í spurningu 8 
 Nei                

7. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú fengir starf við hæfi í þínu 
byggðarlagi ef þú lykir háskólaprófi? 

  Mjög líklegt 
  Frekar líklegt 
  Frekar ólíklegt 
  Mjög ólíklegt 

8. Hefur þú fengið starf við hæfi í þínu byggðarlagi? 
 Já 

 Nei 

 
 

Gildi háskólanáms almennt
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9. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 
 

 Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Háskólamenntun er nau
forsenda þess að N.v ve
samkeppnishæft við önn
landssvæði 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Við val á búsetu skiptir 
hvort hægt er að stunda
háskólanám á svæðinu 

 
 

 
 

 
 

 
 

Háskóli á N.v skapar  
möguleika á því að ný s
verði til á  
svæðinu 

 
 

 
 

 
 

 
 

Að bjóða uppá nám á  
háskólastigi laðar fleira
á svæðið 

    

Háskólar í dreifbýli geta
nýst til fleiri hluta en 
háskólakennslu 

    

Hólaskóli staðsettur á N
mikilvægur fyrir velgen
svæðisins 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Um gildi háskólanáms fyrir Norðurland vestra 
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10 Hversu aðgengilegt eða óaðgengilegt telur þú háskólanám vera 
fyrir fólk á N.v.? 
   Mjög aðgengilegt 

  Frekar aðgengilegt 
  Frekar óaðgengilegt 
  Mjög óaðgengilegt 
 

11. Stundum heyrist að fólk treysti sér ekki til að flytja búferlum til að 
stunda nám.Telur þú að fólk á N.v. hafi almennt tök á að flytja búferlum 
til annarra landssvæða til að stunda háskólanám?  

   Allir hafa tök á því 
  Flestir hafa tök á því 

   Sumir hafa tök á því 
  Fáir hafa tök á því 

 
Aðgengi að námi á háskólastigi á 
Norðurlandi vestra 
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12. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum 

um líklegar ástæður þess að fólk af N.v. flytur ekki af svæðinu til 
að stunda háskólanám? Merktu í einn reit í hverjum lið. 

 

 Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Fólk hefur ekki efni á 
því 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vegna 
fjölskylduaðstæðna 

  
 

 

 
 

 

Kostur á fjarnámi er til 
staðar 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Makinn fær ekki vinnu 
annarsstaðar 

  
 

 
 

 

Nám á háskólastigi 
fyrir fólk með 
starfsreynslu en litla 
formlega menntun er 
ekki í boði 
annarsstaðar 
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13. Sumir flytja frá N.v til að stunda háskólanám. Hverja telur þú 
líklegar eða ólíklegar ástæður þess að fólk flytur af N.v til að 
stunda háskólanám? 
Merktu í einn reit í hverjum lið  
  

 
14. Myndir þú vilja eða ekki vilja eiga þess kost að stunda 
grunnháskólanám (B.A/B.Sc, B.Ed.) á N.v? 
     Hef áhuga á að stunda háskólanám á N.v 
     Hef ekki áhuga á að stunda grunnháskólanám á N.v 
   Stunda nú þegar grunnháskólanám á N.v 
       Veit ekki 
 
15. Myndir þú vilja eiga þess kost að stunda framhaldsnám á 
háskólastigi á  
  N.v. (diplómanám, meistaranám, doktorsnám)?  

   Diplómanám 
   Meistaranám 
 Doktorsnám 
 Stunda nú þegar framhaldsnám á háskólastigi á N.v 
    Hef ekki áhuga á að stunda framhaldsnám á N.v 
 Hef ekki áhuga á að stunda framhaldsnám 

 Mjög 
líklega 

Frekar 
líklega 

Frekar 
ólíklega 

Mjög 
vólíklega 

Skólinn býður ekki uppá 
fjarnám til heimasvæðis 

    

Námsleiðirnar heima 
fyrir eru ekki nógu 
fjölbreyttar 

    

Dagskólanám er ekki til 
staðar 

    

Upplifa eitthvað nýtt     

Aðrir fara í burtu     

Auðvelt að fá húsnæði 
annars staðar 
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16. Ef þú stundaðir háskólanám á N.v hvað værir þú tilbúin/n til að verja 

miklum tíma í ferðir á milli heimilis þíns og háskólans á dag?  
  Minna en 1 klst  
  1–2 klst  
  2–3 klst 
  Meira en 3 klst    

 
 

Námsframboð og námsval á háskólastigi á 
Norðurlandi vestra 

 
17. Telur þú að íbúar á N.v eigi auðvelt eða erfitt með að finna sér 

nám á háskólastigi við hæfi á N.v? 
 Mjög auðvelt 

 Frekar auðvelt 

  Frekar erfitt 

 Mjög erfitt 

 
18. Myndir þú vilja sjá námsmöguleika á háskólastigi á N.v aukast 

eða minnka? 
    Aukast mikið 

 Aukast nokkuð 
 Hæfilegt eins og það er 

 Minnka nokkuð 

 Minnka mikið   
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19. Hvað af eftirtöldu námi á háskólastigi vildir þú helst að í boði 
væri á N.v?    Merkja má við fleiri en einn kost. 

 Félagsvísindagreinar (s.s. félagsfræði, fjölmiðlafræði, uppeldis og  
menntunarfræði, bókasafnsfræði, sálfræði, stjórnmálafræði og fleira) 

 Heilbrigðisgreinar (s.s. hjúkrunarfræði, sjúkraþjálfun, næringarfræði,  
læknisfræði, tannlæknis, iðjuþjálfun og fleira) 

 Hugvísindagreinar (s.s. sagnfræði, heimspeki, íslenska, bókmenntafræði
tungumál og fleira) 

 Iðn- og tæknigreinar (s.s. iðnám, röntgentæknir og fleira) 

 Landbúnaðargreinar (s.s. hrossarækt, búvísindi, landgræðsla og  
fleira) 

 List og tónlistargreinar (s.s. tónlist, byggingarlist, listiðnaður) 

 Náttúruvísindagreinar (s.s. eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði, fornleifafræ
jarðeðlisfræði, líffræði, lífefnafræði, matvælafræði, landafræði, 
ferðamálafræði, umhverfis og vistfræði og fleira)  

 Raunvísindagreinar (s.s. verkfræði, stærðfræði, tölvunarfræði, arkitektúr
og fleira) 

 Viðskiptagreinar (s.s viðskiptafræði, rekstrarfræði, stjórnun og rekstur, 
frumkvöðlafræði og fleira) 

 Sjávarútvegsgreinar (s.s fiskeldi, fiskvinnslugreinar, matvælagreinar, 
stjórnun og fleira) 

 Nám fyrir fólk með mikla starfsreynslu en litla formlega menntun 
(s.sskrifstofunám, nám í félagsþjónustu, nám í stjórnsýslu) 

 
20. Hvaða fagi hefðir þú helst áhuga á? 

Svar:___________________________ 
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Fyrirkomulag náms á háskólastigi 
 

21. Hvað af eftirtöldu námsfyrirkomulagi myndir þú vilja eða síst vilja 
eiga kost á? 

 
 Já 

eingöngu 
Já ef ekki er ann
möguleiki fy
hendi 

Nei vil ekki e
þess kost 

 
Staðbundið fullt eða hlutanám
í háskóla á N.v 

 

 
 

 
 

 
 

Fjarnám frá háskóla á N.v 
sem fullt eða hlutanám 

 

  
 

 
 

Háskólanám á N.v að  
sumarlagi sem hluta eða fullt
staðbundið nám 

 

  
 

 
 

Fjarnám frá öðrum háskólum
en háskóla á N.v sem hluta 
eða fullt nám 

 

  
 

 
 

Alþjóðlegt háskólanám 
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Nú koma nokkrar spurningar um 
aðstæður þínar 

 
22. Ert þú eingöngu í vinnu eða skóla nú um þessar mundir?  

  Í námi  Farðu í spurningu 25 
  Með eigin atvinnurekstur      Farðu í spurningu 

24 
  Í fullu starfi sem launþegi      Farðu í spurningu 24 
  Í hlutastarfi sem launþegi      Farðu í spurningu 24 
  Er ekki í vinnu eða skóla   

23. Ef þú ert ekki í vinnu eða skóla, hvað ert þú þá að gera?  

  Í fríi eða barnseignarfríi  Farðu í spurningu 25 
  Í atvinnuleit eða á milli starfa  Farðu í spurningu 25 

  Öryrki  Farðu í spurningu 25 
  Annað  Farðu í spurningu 25 

24. Ef þú ert í vinnu, við hvað starfar þú?  

  Verslunar og skrifstofustörf 
  Kennslu 
  Aðhlynningarstörf 
  Sérfræðistörf 
  Rekstrarstörf 
  Þjónustustörf 
  Landbúnað 
  Verkamaður/kona 
  Iðnaðarmaður/kona 
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25. Hvaða námi hefur þú lokið? (hæsta gráða)  

  Hef lokið grunnskólanámi eða minna 
  Hef lokið starfsnámi (s.s iðnámi, búfræðinámi eða öðru 

starfsnámi) 
  Hef lokið framhaldsskóla (stúdentspróf) 
  Hef lokið 4 ára háskólanámi utan N.V. 
  Hef lokið 3 ára háskólanámi utan N.V. 
  Hef lokið diplómanámi utan N.V. 
  Hef lokið diplómanámi frá Hólaskóla 
  Hef lokið framhaldsnámi í háskóla s.s meistara eða 

doktorsnámi. 
  Annað 

 
26. Ef þú stundar nám á háskólastigi núna, hvaða nám stundar 
þú?  

  Raunvísindanám (s.s. líffræði, verkfræði, 
stærðfræði,efnafræði, 
 eðlisfræði og fleira) 

  Félagsvísindanám (s.s. kennaranám, félagsfræði, 
sálfræði, bókasafnsfræði og fleira) 

  Hugvísindanám (s.s heimspeki, sagnfræði, tungumál og 
fleira) 
    Heilbrigðisgreinar (s.s.læknisfræði, hjúkrunarfræði, 
sjúkraþjálfun og fleira) 

  Iðn og tækninám (s.s. iðnnám, röntgentæknir og fleira) 
  Viðskiptanám (s.s. viðskiptafræði, rekstur og stjórnun og 

fleira) 
  Sjávarútvegsfræði 
  Búfræðinám 
  Annað og þá hvað:_________________ 



  

100 

 
27. Hefur þú sótt símenntunarnámskeið er tengist vinnu þinni 
síðastliðin 2 ár? 

Já     Farðu í spurningu 29 
 Nei   

 
28. Hafir þú ekki sótt símenntunarnámskeið síðastliðin 2 ár, má 
ég þá spyrja hver ástæðan er? Merkja má við fleiri en einn kost. 

  Tímaskortur 
  Áhugaleysi 
  Vegna aldurs 
  Engin þörf 
  Vegna vinnu 
  Vegna heimilisaðstæðna 
  Vegna fjarlægðar 
  Vegna þess að ekkert hefur verið í boði sem mig langar 

til að læra 
  Ef annað hvað þá:__________________  

 
29. Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú munir flytja á næstu 
tveimur til þremur árum úr sveitarfélagi þínu?  

  Mjög líklegt 
  Fremur líklegt 
  Fremur ólíklegt 
  Mjög ólíklegt 

 
30. Ef þú flytur/flyttir hver er þá helsta ástæða þess?  

  Nýtt starf 
  Nám (eigið eða maka) 
  Heilsufarsástæður 
  Vegna flutnings barna 
  Vegna náms barna 

 
31. Hverjar eru heildartekjur heimilisins á mánuði (fyrir skatta)? 

  Undir 100.000 
  100.000 – 200.000 
  201.000 – 300.000 
  301.000 – 400.000 
  401.000 – 500.000 
  Yfir 500.000 

Nú er spurningalistanum lokið 
TAKK FYRIR ÞÁTTTÖKUNA 
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