
Aðsókn í háskólanám tengt
sjávarklasanum á Íslandi hefur
lítið breyst undanfarin 5 ár eftir
umtalsverða aukningu árin þar
á undan. Miðað við þau
tækifæri, sem Sjávarklasinn
hefur hnykkt á að liggi í bláa
hagkerfinu, þá þarf töluvert
meiri aðsókn í nám tengt bláa
hagkerfinu til að nýta megi þau
tækifæri hér innanlands á
næstu árum og áratugum.

Þrátt fyrir nær enga aukningu í
aðsókn í háskólanám tengt
sjávarklasanum eru sterkar
vísbendingar um að
framhalds-skólanemar hafi
sjaldan eða aldrei haft jafn
mikinn áhuga á námi sem
tengist nýsköpun og
frumkvöðlastarfi.  Finna þarf
farveg fyrir þennan stóra hóp
inn í háskólanám sem tengist
bláa hagkerfinu. 

Áhugi á námi 
tengdu bláa hagkerfinu 
ekki nægur?

Athygli vekur vaxandi áhugi
nemenda í viðskiptafræðum á
háskólastigi að velja sjávar-
útveg sem aukagrein.
Þá hefur áhugi
framhaldsskólanema á nýju
námi í Sjávarakademíu
Sjávarklasans og
Fisktækniskólans verið
umtalsverður.

Skólar og fyrirtæki í sjávar-
klasanum þurfa að standa
saman um að efla enn frekar
kynningu á tækifærunum sem
til staðar eru í greininni.
Fyrirtækin þurfa að bjóða fleiri
nemendum upp á starfsnám
og áhugaverð verkefni sem
tengjast fyrirtækjunum. Skólar
þurfa enn fremur að huga
betur að námframboði með
tilliti til þeirra tækifæra sem
felast í bláa hagkerfinu.

Skipstjórn heldur sínu ...

Veruleg aukning hefur verið á fjölda umsækjenda í nám
við Tækniskóla Íslands. Skólanum hefur tekist
ágætlega að fríska upp á ímynd sína og auka framboð
af námsleiðum sem hefur án efa aukið áhuga ungs
fólks á skólanum.  Eins og sjá má á meðfygjandi mynd
hefur nemendum þó heldur fækkað í námi í skipstjórn,
vélstjórn og vélsmíði en fjöldi útskriftarnemenda helst
svipaður.
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Fjöldi nemanda í iðnmenntun tengdri sjávarútvegi 2009-2019



Matvæli og næring sækja á...

Ef skoðaður er fjöldi nemenda í líffræði, matvælafræði
og næringarfræði er umtalsverða fækkun að sjá í líffræði
en matvæla- og næringarfræðin hafa heldur sótt í sig
veðrið. Þessi aukni áhugi kemur ugglaust í kjölfar
aukinnar umræðu um matvæli; innlenda framleiðslu,
hollustu, sjálfbærni ofl.  Svipaða sögu er að segja af
efnafræði og umhverfisfræði en þessar greinar hafa
haldið nokkuð svipuðum nemendafjölda undanfarin ár. 

...en nýsköpun í framhaldsskólum rýkur upp.

Á hinn bóginn vex gríðarlega áhugi framhaldsskóla-
nemenda á nýsköpun. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni
má sjá umtalsverða aukningu í eftirspurn nemenda eftir
námi sem tengist nýsköpun. Í þessu námi eru nemendur
oft að tengja saman hönnun og nýsköpun. Tölur um
vaxandi fjölda nemenda á þessu sviði eru gríðarlega
jákvæðar. Mikilvægt er að háskólarnir reyni eftir mætti
að aðlaga sig að þessum nemendum með náms-
framboði sem hentar þessum stóra hópi.

  |   2

Háskólinn gegnir afar mikilvægu hlutverki við að þjálfa
kennara og rannsakendur á fyrrnefndum sviðum.
Sjávarklasinn telur þó að efla þurfi þjálfun nemenda á
þessum sviðum um stofnun fyrirtækja, frumkvöðla-
starfsemi og rekstur. Áhugi hefur verið til staðar hjá
Háskóla Íslands að efla sig á þessu sviði og er það vel.

Fjöldi nemanda í líffræði, matvælafræði og næringarfræði 2009-2019

Fjöldi nemanda í nýsköpunarnámi á framhaldsskólastigi



Sjávarútvegsfræði heldur sínu...

Þegar kemur að beinu háskólanámi sem tengist sjávarútvegi og
fiskeldi hefur áhugi haldist nokkuð vel undanfarin ár. Eins og sjá má
tók áhugi fyrir sjávarútvegsfræði mikinn kipp á milli áranna 2011 og
2012.

...og nemendur í viðskiptum vilja vita meira um sjávarútveg.

Ánægjulegt er að sjá þann fjölda nemenda í viðskiptafræðum sem
velja sjávarútvegsfræði sem áherslu. Eins og grafið sýnir eru á bilinu
30-40 nemendur sem velja þá áherslu á hverju ári undanfarin ár.
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Fjöldi nemanda í sjávarútvegsfræði og fiskeldi á háskólastigi 

Nemendur í viðskiptafræði með áherslu á matvæli og sjávarútveg 



Fækkun háskólanemenda er áhyggjuefni.

Þegar taldar eru saman þær námsgreinar í háskólum, sem lúta með einum
eða öðrum hætti að bláa hagkerfinu, þá kemur í ljós að fjöldi nemenda í
þessum greinum hefur að mestu staðið í stað síðastliðin fimm ár. Á árunum
2009-2013 fjölgaði hins vegar háskólanemendum töluvert á þessum sviðum.
Þessi þróun síðustu ár er áhyggjuefni og auðvitað í engu samræmi við þær
væntingar sem eru um vöxt í sumum þeirra atvinnugreina, sem hafa mesta
þörf fyrir starfsfólk með menntun á þessum sviðum. Ef ekkert verður að gert
er nokkuð ljóst að spár um vöxt í bláa hagkerfinu þurfa að taka tillit til þessa.
Vöxturinn verður því minni en vonir stóðu til ef ekki verður hér breyting á.  

Þessi fækkun í háskólanámi tengdu bláa hagkerfinu er ekki síst athyglisverð
fyrir þær sakir að, eins og áður sagði, er mikill áhugi hjá nemendum á
nýsköpun.  Ungt fólk sækist semsagt eftir námi sem lýtur að frumkvöðla-
starfsemi og nýsköpun.

Skýr merki eru einnig um að ungt fólk sýni áhuga á nýsköpun sem beinlínis
tengist bláa hagkerfinu. Nýtt nám Fisktækniskólans og Sjávaraklasans, sem
hófst fyrr á þessu ári, og nefnist Sjávarakademían, hefur mælst mjög vel fyrir.
Námið er sniðið fyrir framhaldsskólanemendur sem geta nýtt það sem
einingar í námi sínu við framhaldsskóla. Í náminu er lögð áhersla á fjölbreytni
tækifæra í bláa hagkerfinu, sjálfbærni og stofnun fyrirtækja. Um 80
nemendur sóttu um nám á þessu fyrsta starfsári og hafa um 35 nemendur
stundað nám við Sjávarakademíuna það sem af er fyrsta starfsárinu.

Hvað velur ungt fólk?

Sterkar vísbendingar eru um að ungt fólk velji í auknu mæli greinar sem mikil
umræða hefur verið um að verði töluverður vöxtur í á komandi árum. Sú
umræða hefur m.a. skilað sér í fiskeldisnám og tækni.  

Í fyrri greiningum Sjávarklasans hefur komið fram að mestar líkur eru á vexti í
bláa hagkerfinu í tæknigreinum, eldi og líftækni. Aukningin, sem sjá má í
eftirspurn eftir námi, virðist í stórum dráttum vera að fylgja að nokkru þessum
framtíðarspám og er það vel. Það á meðal annars við um hátækniverkfræði í
HR og fiskeldi en nefna má að Fisktækniskólann er t.d. með 120 nemendur
og er skólinn nú m.a. orðinn eins konar miðstöð þjálfunar fyrir starfsmenn
fiskeldisfyrirtækja. Þá hefur fiskeldisnám á Hólum notið vinsælda.

Þarna gegna stór og öflug tæknifyrirtæki í bláa hagkerfinu mikilvægu
hlutverki, fyrirtæki á borð við Marel, Hampiðjuna, Völku og Skagann3X. Hins
vegar er alveg ljóst að flest þessi fyrirtæki koma ekki til með að vaxa eins og
ætla mætti hérlendis (og nýir sprotar að verða til) ef ekki fást nemendur í
frumgreinarnar.
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Auka þarf áhuga...

Miðað við þau tækifæri sem liggja í bláa hagkerfinu virðist enn sem þau hafi ekki náð
eyrum nægilega margra á háskólastiginu. Skoða þarf hvernig háskólar geta virkjað
vaxandi áhuga framhaldsskólanemenda á nýsköpun með einhverjum hætti og laðað
þessa nemendur í tækni- eða nýsköpunarnám á háskólastigi.
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...og fyrirtæki og skólar þurfa að bregðast við.

Eins og tölurnar hér að framan sýna, er mikið verk að vinna við að laða fólk að
haftengdum greinum. Þeir skólar, sem bjóða nám á þessu sviði, hafa sumir reynt að
bjóða meiri fjölbreytni og áhugavert nám.  Atvinnulífið hefur einnig lagt sig nokkuð fram. Á
síðustu árum hefur orðið sú breyting að stór útgerðarfyrirtæki hafa sóst eftir að ráða
nemendur úr sjávarútvegsfræði og hefur það treyst stoðir þess náms. 

Fyrirtæki á sviði líftækni og lyfjaiðnaðar, bæði innan sjávarklasans og utan hans, gætu
tekið höndum saman og kynnt þau tækifæri sem eru fyrir Ísland og unga Íslendinga á
þessum sviðum í framtíðinni. Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins hafa verið ötul
við að kynna nýsköpunartækifæri og menntun þeim tengd og hvetur Sjávarklasinn að
haldið verði áfram á þeirri braut.

Skólar og fyrirtæki í sjávarklasanum þurfa að standa saman um að efla enn frekar
kynningu á tækifærunum sem til staðar eru í greininni. Fyrirtækin þurfa að bjóða fleiri
nemendum upp á starfsnám og áhugaverð verkefni sem tengjast fyrirtækjunum. Þá þurfa
skólarnir að leggja enn meira kapp á að kynna þessi fög með áhugaverðum hætti
gagnvart ungu fólki og hnýta nýsköpun og fyrirtækjarekstur betur inn í námið.


