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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu nemenda sem lokið höfðu námi 

af Háskólabrú og byggir á viðtölum við sjö einstaklinga, fyrrum nemendur 

Háskólabrúar sem stunduðu þar staðnám. Helstu niðurstöður benda til að þátttakendur 

sem voru allir fyrrum brotthvarfsnemar, höfðu slæma reynslu af formlega 

skólakerfinu sem hamlaði þeim að hefja nám á fullorðinsaldri. Aðrar hindranir voru 

meðal annars lágt sjálfsmat og skortur á trú á eigin getu. Einnig kom skýrt fram 

mikilvægi þess að nám sé lagað að þörfum fullorðinna, tekið sé tillit til reynslu þeirra 

og tilraun gerð til að skapa samkennd meðal nemenda í hópnum. Ávinningur námsins 

var að mörgu leyti persónulegur, með til dæmis auknu sjálfstrausti og aukinni trú á 

eigin hæfni og  útskriftarskírteinið reyndist þeim stökkpallur í áframhaldandi nám. 

Þeir viðmælendur sem höfðu farið alla leið í óformlega skólakerfinu og hófu til að 

byrja með nám í Menntastoðum voru áberandi vel undirbúnir fyrir námið á 

Háskólabrú og er það helsta nýmælið í þessari rannsókn. Þeir einstaklingar efldust til 

muna, lærðu að læra og voru vel undirbúin fyrir fyrstu önnina á Háskólabrú. Vonast 

er til að niðurstöður þessarar rannsóknar nýtist við áframhaldandi þróun námsins á 

Háskólabrú og verði jafnfram gagnlegar í umræður um fullorðna námsmenn. 
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Abstract 

 

The purpose of this research, which builds on interviews with seven individuals who 

all are former students of Háskólabrú, was to gain insight of the experience of 

reinitiating education as adults. The main findings of the research indicate that the 

participants, who share a common indicator of being dropouts, had negative 

experience of the formal educational system that restrained them in some way from 

reinitiating their education as adults.  Other restrains such as low self esteem and lack 

of self-efficacy were also barriers that had to be overcome. It also became clear that 

adapting education to the needs of adults, considering former experiences, and 

attempting to formulate empathy among the students play an important role in 

creating conditions for education for adults. The benefits of the education are varied 

and in many ways personal where increased confidences both in yourself and in your 

ability are visible benefits among the participants. As does the diploma grant them 

access to further education.      
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var 

unninn með eigindlegri rannsóknaraðferð. Markmið hennar var að veita innsýn í 

reynslu fullorðinna námsmanna af námi í Háskólabrú Keilis.   

Aðdraganda rannsóknarinnar og áhuga minn á efninu má rekja til þess að ég sjálf 

var fullorðinn námsmaður sem fékk námstækifæri í Noregi á vegum 

fullorðinsfræðslumiðstöðvar. Þar var námið miðað að þörfum fullorðinna námsmanna 

og veitti nemendum tækifæri til að öðlast jafngilda menntun og í formlega 

skólakerfinu. Einnig hef ég verið í starfsþjálfun hjá náms- og starfsráðgjöfum Keilis 

og var það gert með því augnamiði að kynnast betur stofnuninni og því starfi sem 

unnið er þar. Eins þekki ég fólk, til dæmis maka minn, sem hefur fengið nýtt tækifæri 

með því að ljúka námi af Háskólabrú. Það var því spennandi að fá tækifæri til að 

rannsaka nemendur á Háskólabrú Keilis sérstaklega í ljósi þess að námstilhögun hjá 

Keili er nokkuð ný af nálinni, eða síðan haustið 2007, og hefur ekki verið rannsakað á 

þennan hátt áður. Raddir nemenda fá því tækifæri til að hljóma í þessari rannsókn og 

hægt er að fá innsýn í reynslu þeirra.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Sifjar Einarsdóttur og Hrafnhildar V. 

Kjartansdóttur og eru þeim færðar hinar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, stuðning og 

hvatningu. Særúnu Gestsdóttur, Atla Erlendssyni og Evu Rós Ólafsdóttur færi ég 

mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Einnig vil ég þakka minni 

elskulegu fjölskyldu fyrir að hafa veitt mér ómetanlegan stuðning og hvatningu á 

meðan á námi mínu hefur staðið. Sérstakar þakkir fær maki minn Karl Hólm og börn 

okkar Agnes Lára og Daníel Freyr, ykkar stuðningur hefur skipt mig mjög miklu. Svo 

vil ég þakka hinum frábæru samnemum mínum fyrir allan stuðninginn og 

hvatninguna í gegnum námið. Að lokum vil ég þakka því yndislega fólki sem var 

tilbúið að taka þátt í þessari rannsókn, því án ykkar hefði hún aldrei orðið að veruleik.  
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Inngangur 

Þær breytingar sem orðið hafa í samfélaginu undanfarin ár og vaxandi kröfur 

atvinnulífsins kalla eftir aukinni menntun (Hagstofa Íslands, 2002; Svanfríður Inga 

Jónsdóttir, 2005). Atvinnuleysi hefur aukist eftir efnahagshrunið haustið 2008 og kom 

illa við landann. Ekki síst á Suðurnesjum þar sem atvinnuleysi var hátt fyrir, meðal 

annars vegna brotthvarfs bandaríska varnarliðsins árið 2006. Menntunarstig þar var 

lægra en almennt á landinu og atvinnuleysi meira (Velferðarráðuneytið, 2012).  

Úrræðum í óformlega skólakerfinu hefur fjölgað á undanförnum árum. 

Frumgreinanám, sem er aðfaranám í háskóla, og ýmsar menntunarleiðir 

símenntunarstöðva sem miða að því að efla og byggja upp einstaklinga sem 

námsmenn og styrkja jákvæð viðhorf til náms hafa litið dagsins ljós (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2011 og 2009; Keilir, e.d.-c). Á Íslandi eru starfræktar 

frumgreinadeildir í þremur skólum og er grunnhugmyndin sú að byggja brú yfir í 

háskólanám fyrir þá sem ekki standast inngönguskilyrði háskólanna (Keilir, e.d.-c ; 

Ríkisendurskoðun, 2012).  

Hér á landi eru ekki til margar rannsóknir á reynslu nemenda af frumgreinanámi 

og hvernig það hefur gagnast þeim. Eitthvað er til af rannsóknum á úrræðum fyrir 

fullorðna einstaklinga með litla formlega menntun. Þar kemur meðal annars fram að 

góður stuðningur, hvatning og markviss uppbygging á einstaklingum sem 

námsmönnum og efling á trú á eigin getu skipta máli sem hvati til náms á 

fullorðinsaldri (Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 2012, 

Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að slæm reynsla af skóla, 

lágt sjálfsmat, áhugi og upplýsingaskortur séu nokkrir af þeim þáttum sem hindra 

fullorðna í að taka þátt í fræðslu (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava 

Guðrún Sigurðardóttir, 2010; Illeris, 2005). Sá hópur sem um ræðir hér eru 

einstaklingar sem annað hvort hófu ekki nám í formlega skólakerfinu að loknum 

grunnskóla eða hurfu frá námi af einhverjum ástæðum, svokallaðir 

brotthvarfsnemendur (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Margir 

hverjir hafa slæma reynslu úr formlega skólakerfinu og áttu jafnvel erfitt með að stíga 

skrefið og fara aftur í nám og þurftu aukinn stuðning við að stíga þessi skref (Illeris, 

2005).  

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu nemenda sem lokið hafa 

námi af Háskólabrú og bæta við þá flóru rannsókna sem til eru af fullorðnum 
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nemendum í óformlega skólakerfinu, skoða hvort niðurstöður séu sambærilegar fyrri 

rannsóknum eða hvort það sé eitthvað sérstakt sem einkennir þennan hóp. Nemendur 

Keilis urðu fyrir valinu sem rannsóknarefni vegna sérstöðu stofnunarinnar sem fyrsti 

skólinn á Suðurnesjum sem býður upp á Frumgreinanám. Þar sem lítið er til af 

rannsóknum á nemendum af Háskólabrú er vonast til að niðurstöðurnar nýtist til 

áframhaldandi þróunar á náminu og geti nýst sem innlegg í umræðuna um fullorðna 

námsmenn. Áhersla var lögð á að fá fram hverjar séu aðalástæður þess að 

viðmælendur luku ekki námi á sínum tíma í formlega skólakerfinu og hver var 

reynsla þeirra af því að hefja nám að nýju sem fullorðnir námsmenn. Einnig var 

reynsla þeirra af námi á Háskólabrú skoðuð og þáttur náms- og starfsráðgjafar, 

námsval og stuðningur á námstímanum gefinn gaumur.  
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1 Atvinnuleysi og breytt atvinnuástand kalla á aukna menntun 

Fyrr á tímum byggðist náms- og starfsferill fólks mikið upp á því að velja sér starf 

fyrir lífstíð. Í dag hafa þær breytingar orðið að einstaklingurinn þarf sífellt að 

endurskilgreina stöðu sína í samfélaginu og breyta um starfsvettvang, jafnvel oftar en 

einu sinni á ævinni (Blustein, 2006; Fouad og Kantamneni, 2008; Sharf, 2006). Það 

getur annað hvort verið sjálfvalið eða vegna utanaðkomandi breytinga á aðstæðum 

eins og til dæmis atvinnuleysi. Breytingar hafa orðið í efnahagslífinu á undanförnum 

árum víða um heim og ekki síst hér á landi í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. 

Atvinnuleysi jókst umtalsvert á Íslandi á árunum 2007 – 2010 (Hagstofa Íslands, 

2013).  Aukið atvinnuleysi kallar á breytingar á náms- og starfsferli einstaklinga þar 

sem fólk hefur þurft að laga sig að breyttum aðstæðum (Blustein, 2006). Það sama á 

við í Evrópu, breytingar á atvinnuástandi og spár um atvinnuleysi í Evrópu fóru fram 

úr því sem menn höfðu áður áætlað og ástandið varð sums staðar verra en gert hafði 

verið ráð fyrir (Heyes, 2011).  

Í nýlegri skýrslu frá OECD (2012) kemur fram að í löndum OECD hefur fólk með 

hærra menntunarstig meiri líkur á að fá starf en þeir sem hafa litla formlega menntun. 

Þessu er fólk sífellt að gera sér betur grein fyrir og viðhorf til menntunar er að 

breytast og verða jákvæðara, samanber niðurstöður skýrslu Velferðarvaktarinnar á 

Suðurnesjum (Velferðarráðuneytið, 2012). Líkurnar á því að fá starf aukast um 18% 

fyrir þá sem hafa framhaldsskólamenntun (upper secondary education) og um 28% 

fyrir einstaklinga með háskólamenntun (tertiary education) (OECD, 2012).  Í skýrslu 

OECD, Education at a glance, 2012 kemur fram að Ísland, ásamt Sviss, Noregi og 

Svíþjóð komi hvað best út er varðar atvinnuþátttöku háskólamenntaðra sem er um 

88%. Einnig kemur fram að atvinnuleysi hér á landi hefur aukist hvað mest hjá þeim 

er hafa hvað lægst menntunarstig (OECD, 2012). Á Íslandi hafa ekki orðið miklar 

breytingar á atvinnuþátttöku Íslendinga. Í febrúar 2012 var atvinnuþátttaka 77,4% af 

heildar mannfjölda. Í febrúar árið áður var hlutfallið 78,6% (Hagstofa Íslands, 2012). 

Atvinnuleysi hér á landi hefur aftur á móti aukist úr 1,0% árið 2007 í 8,1% árið 2010 

(Vinnumálastofnun, e.d.-c).  

Það eru ekki einungis afleiðingar efnahagshrunsins sem hafa kallað á aukin úrræði. 

Margt annað hefur breyst hér á landi, til að mynda yfirgaf bandaríska varnarliðið 

landið árið 2006 og hafði það neikvæðar afleiðingar fyrir atvinnuástand á 

Suðurnesjum (Hanna María Kristjánsdóttir, 2012; Velferðarráðuneytið, 2011). 
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Verðmætasköpun í formi fiskveiða og fiskvinnslu hafði einnig dregist saman á 

þessum tíma sem einnig hafði slæm áhrif á Suðurnesin (Manninen, 2011; 

Velferðarráðuneytið, 2011). Árið 2005 var atvinnuleysi á Suðurnesjum 2.3% en 

landsmeðaltal 2,1%. Árið 2007 var atvinnuleysi á Suðurnesjum 2,5% eða 1,5 

prósentustigi hærra en landsmeðaltal sem var 1%. Árið eftir jókst bilið enn meir og 

eftir efnahagshrunið var munurinn orðinn tæp 5 prósentustig, eða 8% á landsvísu og 

12,8% á Suðurnesjum (Vinnumálastofnun, e.d.-c). Áður hafði fólk unnið hjá 

varnarliðinu, og fengið þjálfun í starfi sem ekki er metið til prófgráðu, en sat nú eftir 

atvinnulaust og með litla formlega menntun (Velferðarráðuneytið, 2012). Það var því 

þörf á atvinnu- og menntunarátaki á Suðurnesjum. 

Til að mæta versnandi atvinnuástandi þróaði Vinnumálastofnun ýmis virkniúrræði 

sem áttu að auka tengsl við atvinnulífið, auka virkni og efla stöðu einstaklingsins á 

vinnumarkaði (Vinnumálastofnun, e.d.-a). Átaksverkefni Vinnumálastofnunar (e.d.-b) 

á borð við Nám er vinnandi vegur þar sem atvinnulausum gefst tækifæri á að fara í 

nám og fá jafnframt framfærslu frá atvinnuleysistryggingasjóði litu dagsins ljós. 

Atvinnuleitendur, sem eru 24 ára og eldri, hafa meðal annars getað stundað nám í 

frumgreinadeildum landsins. Þess ber einnig að geta að þeir einstaklingar sem farið 

hafa í nám á vegum Vinnumálastofnunar hafa verið að koma vel út í náminu og 

brotthvarf hefur verið lítið eða 16,7% úr framhaldsskólum og lægra úr 

frumgreinadeildunum (Vinnumálastofnun, e.d.-b). Samkvæmt viðtali við Hjálmar 

Árnason, framkvæmdastjóra Keilis, voru 2 einstaklingar af 60 á vegum 

Vinnumálastofnunar sem hurfu frá námi af Háskólabrú skólaárið 2011 – 2012 

(Munnleg heimild, Hjálmar Árnason 15. apríl 2013). 

Atvinnulausum hefur gefist kostur á að hefja nám í framhaldsskólum, 

frumgreinadeildum og á símenntunarstöðvum í tengslum við vinnumarkaðsúrræði 

Vinnumálastofnunar (Velferðarráðuneytið, 2011). Á Suðurnesjum hefur, eins og fram 

er komið, menntunarstig verið lægra en almennt á landinu. Og hlutfall 16 ára nema 

sem fara í framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla er einnig lægra á Suðurnesjum 

en almennt á landinu. 2011 voru um 92,3% 16 ára nema sem fóru beint í 

framhaldsskóla að loknum 10. bekk á meðan landsmeðaltalið var 95,2% (Hanna 

María Kristjánsdóttir, 2012). Úrræði á svæðinu hafa miðað að því að efla og styrkja 

menntunarstig Suðurnesjabúa (Velferðarráðuneytið, 2011). Í skýrslu 

Velferðarvaktarinnar um málefni Suðurnesja er gert grein fyrir menntunarstigi 

atvinnuleitenda á skrá hjá Vinnumálastofnun. Um 69% þeirra sem eru á 
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atvinnuleysisbótum á Suðurnesjum hafa einungis grunnskólamenntun, á meðan 

landsmeðaltalið er 49% (Velferðarráðuneytið, 2012) sem gefur vísbendingu um lægra 

menntunarstig á Suðurnesjum. Jafnframt má benda á að hlutfall einstaklinga með 

háskólamenntun á Suðurnesjum, í könnun Gallup, var 17.7% á meðan meðaltal fyrir 

landið var 33% (Velferðarráðuneyti, 2012). Nám á Háskólabrú er því gott tækifæri til 

að efla og styrkja menntun á Suðurnesjum (Hanna María Kristjánsdóttir, 2012). Keilir 

var stofnaður sem nokkurs konar svar við lágu menntunarstigi á Suðurnesjum (Keilir, 

e.d.-a; Velferðarráðuneyti, 2011) og rekur nú Háskólabrú fyrir einstaklinga með litla 

formlega menntun sem vilja bæta við menntun sína og halda jafnvel áfram í 

háskólanám. Það sáust jákvæðar breytingar á viðhorfum fólks á Suðurnesjum eftir að 

Keilir hafði verið starfræktur í þrjú skólaár. Þá hafði stofnunin útskrifað 720 

nemendur, 400 nemendur höfðu klárað ígildi stúdentsprófs af Háskólabrú og um 90% 

þeirra stunduðu háskólanám að lokinni útskrift (Hanna María Kristjánsdóttir, 2012). 

Mikill meirihluti nemenda komu frá Suðurnesjum (Reykjanesbær, 2011). Það eru 

merki um jákvæðar breytingar og markmið um eflingu menntunar á Suðurnesjum 

virðast vera að skila sér. Sá hópur sem um ræðir í þessari rannsókn ákvað að fara í 

nám á fullorðinsaldri og hefur útskrifast með ígildi stúdentsprófs af Háskólabrú. Það 

er eitt af þeim menntunarúrræðum sem fullorðnum með litla formlega menntun gefst 

kostur á í óformlega skólakerfinu.  

 

. 
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1.1 Menntakerfið, úrræði og mögulegar leiðir 

Mörg úrræði, fyrir fólk til að auka við menntun sína, hafa verið í boði hér á landi og 

eru þau mörg hver tilkomin fyrir tíma efnahagshrunsins og hluti af stefnu stjórnvalda 

um bætta menntun á landinu (Forsætisráðuneytið, 2011). Þar má til dæmis nefna 

öldungadeildir framhaldsskólanna, starfstengd námskeið og ýmis námskeið á vegum 

símenntunarstöðva (Jón Torfi Jónasson, 2004; Ríkisendurskoðun, 2012). 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, starfar samkvæmt þjónustusamningi við 

Menntamálaráðuneytið. Aðal markmið Fræðslumiðstöðvarinnar er að bjóða upp á 

menntunarúrræði og fræðslu fyrir einstaklinga á vinnumarkaði sem hafa litla formlega 

menntun. Fræðslumiðstöðin hefur unnið að því að þróa úrræði og greina þarfir 

markhópsins og bjóða upp á námskeið í samstarfi við fræðsluaðila, meðal annars 

símenntunarstöðvar (Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2005).  

Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir (2001) rannsökuðu símenntun á 

Íslandi og viðhorf til símenntunar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fólk 

sækir helst í að mennta sig til að verða sér úti um meiri þekkingu og auka við færni 

sína. Af þeim sem svöruðu í rannsókninni voru um 68% sem töldu að aukin menntun 

fæli í sér möguleika á betra starfi. Einstaklingar geta þurft að breyta um starfsvettvang 

eða, eins og komið hefur í ljós hér að framan, að bæta við menntun sína til að auka 

líkurnar á því að fá starf við hæfi.  

Árið 1998 benti Menntamálaráðuneytið á mikilvægi þess að efla menntun þeirra 

sem ekki höfðu framhaldsmenntun (Menntamálaráðuneytið, 1998; Sigrún Kristín 

Magnúsdóttir, 2005). Þremur árum seinna var því síðan lýst yfir af stjórnvöldum að 

þau myndu efla starfsmenntun á Íslandi í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins 

(Sigrún Kristín Magnúsdóttir, 2005). Þessi þróun hefur haldið áfram og í yfirlýsingu 

frá ríkisstjórninni árið 2005 er rætt um samstarf við aðila vinnumarkaðsins sem  

meðal annars var þess efnis að efla starfs- og endurmenntun fólks með litla formlega 

menntun og styrkja stöðu erlends vinnuafls. Þetta átti að framkvæma með því að fá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins til að vinna námsefni í íslensku fyrir útlendinga, efla 

endurmenntun á Símenntunarstöðvum, efla raunfærnimat og efla náms- og 

starfsráðgjöf fyrir þá sem minnsta menntun hafa. Með aukinni ráðgjöf átti að styrkja 

stöðu fólks og styðja þau til að nota þau úrræði sem í boði eru (Forsætisráðuneytið, 

2005). Í nóvember 2010 var undirrituð samstarfsyfirlýsing þess efnis að efla samstarf 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis, Alþýðusambands Íslands, Bandalags 

starfsmanna ríkis og bæja, Samtaka atvinnulífsins, fjármálaráðuneytis og Sambands 
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íslenskra sveitafélaga. Með samstarfsyfirlýsingunni átti meðal annars að tryggja að sú 

menntun og færni sem fengin er innan framhaldsfræðslunnar verði metin innan 

framhaldsskólanna. Auk þess fjallar samkomulagið um að samstarfsaðilarnir munu 

vinna að því í sameiningu að þeir sem ekki hafa viðurkennda starfs- eða 

framhaldsmenntun verði innan við 10% árið 2020 (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2010). 

Þessar stefnuyfirlýsingar miða að því að efla starfs- og framhaldsmenntun þeirra 

sem hafa minnsta formlega menntun. Í samantekt Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis, frá 2012, á skýrslu OECD kemur fram að á Íslandi eru 

margir 24 ára eða eldri sem taka sína fyrstu framhaldsskólagráðu eða 18,3% 

innritaðra nemenda. Til samanburðar má geta að í Noregi er hlutfallið minna eða 12% 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Einnig kemur fram í samantekt á 

skýrslu OECD að  

Ísland bætir stöðu sína nokkuð með óvenjustórum hópi nemenda eldri en 

25 ára sem ljúka fyrsta lokaprófi á framhaldsskólastigi síðar á ævinni. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 9). 

Ýmis úrræði hafa verið þróuð til að mæta þessum stóra hópi fyrrum 

brotthvarfsnema. Þeir sem eru að koma aftur í nám sem fullorðnir námsmenn hafa oft 

neikvæða reynslu af veru sinni í formlega skólakerfinu (Illeris, 2005), stór hluti þeirra 

eru brotthvarfsnemendur sem þurfa önnur úrræði sem fullorðnir námsmenn 

(Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir, Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010). 

Úrræði í óformlega skólakerfinu eru mörg hver sérstaklega miðuð að þörfum 

fullorðinna námsmanna og fyrrum brotthvarfsnema og boðið er upp á ólíkar leiðir í 

námi, til dæmis fjarnám á Háskólabrú eða dreifinám í Menntastoðum, sem gefur fólki 

kost á að stunda nám með vinnu. Nemendur geta einnig farið í staðnám og er námið í 

Háskólabrú lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (Miðstöð símenntunar á 

Suðurnesjum, e.d.; Keilir, e.d.-c). Fyrir þennan hóp sem kominn er á fullorðinsaldur 

geta þessi úrræði reynst betri kostur en nám við hefðbundinn framhaldsskóla, þar sem 

saman koma einstaklingar með álíka reynslu og svipuð markmið og jafnvel á öðrum 

forsendum en yngri nemendahópar (Helga Sigurjónsdóttir, 2010; Hróbjartur Árnason, 

2005; Ingvar Sigurgeirsson, 2012).  
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Úrræðin sem í boði eru í óformlega skólakerfinu hafa ekki öll orðið til í kjölfar 

efnahagshrunsins. Það voru ýmsar leiðir færar fyrir einstaklinga til að auka við 

menntun sína fyrir þann tíma. Frumgreinadeild hefur til dæmis verið starfrækt í yfir 

hálfa öld (Ríkisendurskoðun, 2012) og þróun raunfærnimats í iðngreinum hófst árið 

2002 og árið 2004 var farið af stað með raunfærnimat í símsmíði (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d.-a.). Þróun raunfærnimats heldur áfram og hægt er að fara í 

raunfærnimat í iðngreinum svo sem í húsasmíði, rafvirkjun og matreiðslu (Iðan, e.d). 

Einnig er boðið upp á raunfærnimat á leikskólaliðabrú (Mímir, e.d.-a), í 

skrifstofugreinum (Mímir, e.d.-b.) og í verslunarfaggreinum (Mímir, e.d.-c). Þannig 

að sífellt er verið að bæta við greinum innan raunfærnimatsins og samtímis verið að 

bjóða upp á fleiri menntunar möguleika fyrir fullorðna án formlegrar menntunar. Í 

alþjóðlegu samhengi, sem og hér á landi, hefur verið rætt um formlegt (formal) og 

óformlegt (informal) nám. Munurinn á þessu tvennu er sá að formlega námið fer fram 

í viðurkenndum stofnunum sem eru til þess gerðar að mennta, til dæmis grunn-, 

framhalds- og starfsmennta- skólar. Óformlegt nám er það sem einstaklingurinn lærir 

á leið sinni í gegnum lífið til dæmis með því að starfa við ákveðna iðn 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-a.; Sigrún Jóhannesdóttir, 2010). Við rekumst 

daglega á hindranir sem þarf að leysa úr og við erum stöðugt að læra. Það sem hingað 

til hefur hindrað einstaklinga með óformlega menntun er sú staðreynd að óformlegt 

nám hefur ekki alltaf verið metið inn í formlega skólakerfið. Í dag hefur orðið 

breyting þar á og hefur raunfærnimat til að mynda komið inn sem mat á óformlegu 

námi. (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-b.; Sigrún Jóhannesdóttir, 2010). Segja má 

að óformlegt nám er sú reynsla sem einstaklingurinn hefur tileinkað sér í gegnum 

tíðina.  

Til að gera betur grein fyrir hvað átt er við með formlega og óformlega 

skólakerfinu fylgir hér á eftir skýringamynd sem sýnir að margar leiðir eru færar fyrir 

nemendur innan formlega og óformlega skólakerfanna. Þetta er skýringarmynd sem á 

að gefa ákveðna mynd af möguleikunum og ómögulegt er að benda á öll þau úrræði 

sem í boði eru. Mögulegt er að færa sig á milli þeirra, allt eftir því hvar 

einstaklingurinn stendur menntunarlega séð og hvaða leið hann óskar að fara og 

kerfin tengjast þar sem gert er ráð fyrir að einstaklingar hérlendis hafi allajafna lokið 

skólaskyldu úr grunnskóla. 
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Mynd 1. Skýringarmynd af formlega og óformlega skólakerfinu. 

 

Sem dæmi um það hvernig hægt er að færa sig til í kerfinu þá getur nemandi sem 

lýkur Grunnmenntaskólanum valið að fara í hefðbundinn framhaldsskóla í formlega 

skólakerfinu eða haldið áfram í því óformlega og farið í Menntastoðir (Miðstöð 

símenntunar á Suðurnesjum, e.d.; Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2009; 2011). 

Algengt er að nemendur velji þá leið að fara í Menntastoðir sem veitir þeim aðgang 

að Frumgreinadeildum og þaðan í Háskóla. Um 90% þeirra sem lokið hafa 

Menntastoðum hjá Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum, MSS, halda áfram í nám hjá 

Keili (Hanna María Kristjánsdóttir, 2012).  

Ekki hafa allir fullorðnir tök á því að hefja nám á Háskólabrú þar sem farið er fram 

á að umsækjendur geti sýnt fram á að hafa minnst 70 einingar úr framhaldsskóla. 

Farið er fram á minnst 6 einingar í kjarnafögunum stærðfræði, íslensku og ensku. 

Margir eiga inni einhverjar einingar frá fyrri framhaldsskólagöngu og eru þau metin 

inn í Háskólabrú (Ingvar Sigurgeirsson, 2012; Keilir, e.d.-c). Umsækjandi sem 

uppfyllir inntökuskilyrði Háskólabrúar getur hafið nám þar án þess að fara fyrst í 

Menntastoðir. Þeir sem ekki uppfylla þessar grunnkröfur geta farið í Menntastoðir og 

náð sér í þá grunnþekkingu sem upp á vantar til að komast inn á Háskólabrú. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Keilir, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum og Mímir 

bjóða upp á Menntastoðir sem er nám, í óformlega skólakerfinu. Námið er ætlað 

fullorðnum sem ekki hafa grunn úr framhaldsskóla eða langar að styrkja stöðu sína 

sökum þess að langt er um liðið síðan þau voru í skóla (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2011; Keilir, e.d.-b.). Námið er metið sem 50 eininga undirbúningsnám 
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og er metið sem grunnur fyrir Háskólabrú og eiga nemendur af Menntastoðum greiða 

inngöngu á Háskólabrú. Nálgunin í Menntastoðum gerir ráð fyrir fyrri reynslu 

nemenda og lögð er áhersla á styðjandi umhverfi, bæði við námið og félagslega. 

Áhersla er á að nemendur læri að læra og fá þau kennslu í námstækni og að þau fái 

jákvæða reynslu af námi (Keilir, e.d.-d; Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum, e.d.). 

Það er því hægt að fara þá leið í óformlega skólakerfinu að nemandi getur byrjað í 

Menntastoðum og farið þaðan í Háskólabrú og útskrifast með ígildi stúdentsprófs á 

innan við tveimur árum. Í skýrslu Ingvars Sigurgeirssonar (2012) um Háskólabrú, þar 

sem hann leggur mat á námið og kennsluna, kemur fram að þeir nemendur skólans 

sem höfðu byrjað í Menntastoðum fannst þeir vera vel undir það búnir að hefja nám á 

Háskólabrú. 

Grunnmenntaskólinn er annað úrræði hjá símenntunarstöðvum sem hefur það að 

markmiði að efla þá sem minnsta menntun hafa eða hafa verið lengi frá námi og 

jafnvel ekki lokið við grunnskólanám. Unnið er að því að auka sjálfstæði þeirra í 

námi og veita jákvæða upplifun af námi (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2009).  

Fram hefur komið að margir sem ákveða að mennta sig eru fyrrum 

brotthvarfsnemendur (Ríkisendurskoðun, 2012). Brotthvarf úr framhaldsskólum á 

Íslandi hefur verið hærra en hjá hinum Norðurlandaþjóðunum (Jón Torfi Jónasson og 

Andrea Gerður Dofradóttir, 2009; Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2012). Eitt af 

markmiðum stefnumótandi skýrslu Forsætisráðuneytis (2011) Ísland 2020, er að 

draga úr brotthvarfi og hafa íslensk stjórnvöld haft markmið evrópsku skýrslunnar 

Europe 2020 (European commission, 2010) að leiðarljósi og sniðið að þörfum 

íslensks samfélags. Í íslensku skýrslunni kemur meðal annars fram sú stefna 

stjórnvalda að auka þurfi menntunarstig í landinu og efla náms- og starfsráðgjöf og 

ekki síst að draga úr brotthvarfi. Sjötta markmið skýrslunnar er  

Að hlutfall Íslendinga á aldrinum 25‐64 ára sem ekki hafa formlega 

framhaldsmenntun fari úr 30% niður í 10% árið 2020. 

(Forsætisráðuneytið, 2011, bls. 10). 

Líta má á frumgreinadeildir háskólanna og önnur úrræði í óformlega skólakerfinu, 

sem eina leið til að auka menntunarstig Íslendinga og efla framhaldsmenntun í 

landinu og standa við sjötta markmið skýrslunnar Ísland 2020. Hér á landi er 

brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum með hærra móti miðað við önnur lönd innan 
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OECD. Brotthvarf á Íslandi var um 44% árið 1997 en árið 2009 hafði það lækkað 

niður í 34% árið 2009 fyrir aldurshópinn 25 til 64 ára. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011; OECD, 2012). Frumgreinadeildir hafa lítt verið 

rannsakaðar. Það að nemendur með litla formlega menntun geti nýtt sér úrræðin í 

óformlega skólakerfinu til að mennta sig er nokkuð nýtt af nálinni. Því er vert að 

beina sjónum að þeim hópi fólks sem er með litla formlega menntun og hafa tekið þá 

ákvörðun að hefja nám að nýju í óformlega skólakerfinu og rannsaka reynslu þeirra. 

1.2 Aðfaranám að háskólanámi 

Þar sem ætlunin er að skoða frumgreinadeildir er vert að saga þeirra og tilgangur sé 

skoðaður þar sem það getur varpað ljósi á hvernig þær eru ólíkar öðrum úrræðum í 

formlega og óformlega skólakerfinu. Frumgreinadeildir hafa verið starfræktar í 

rúmlega hálfa öld og var Tækniskóli Íslands, nú Háskólinn í Reykjavík, fyrstur með 

þessa tegund náms á Íslandi. Upphaflega áherslan var meðal annars á að byggja brú 

fyrir iðnmenntaða yfir í háskólanám, einstaklinga sem skorti grunn í ákveðnum 

námsgreinum svo sem stærðfræði og eðlisfræði (Ríkisendurskoðun, 2012). Sú 

frumgreinadeild sem fyrst var stofnuð var að danskri fyrirmynd tækniháskóla sem 

voru, og eru enn þann dag í dag með, undirbúningsnám fyrir verk- og tæknifræðinám 

(Danmarks Tekniske Universitet, e.d.; Ríkisendurskoðun 2012). Háskólinn á Bifröst 

hóf síðan frumgreinakennslu árið 1988  (Háskólinn á Bifröst, e.d.a). Á heimasíðu 

Háskólans á Bifröst kemur fram að námið sé grunnur að deildum skólans (Háskólinn 

á Bifröst, e.d.b).  

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2012) kemur fram að nemendur 

frumgreinadeildanna þriggja séu þeir einstaklingar sem áður voru markhópur 

öldungadeilda og kvöldskóla framhaldsskólanna. Námið er hluti af almennri 

fullorðinsfræðslu og undirbúningur fullorðinna fyrir frekara nám. Skilgreind markmið 

frumgreinakennslu eru að gefa einstaklingum með litla formlega menntun aukin 

námstækifæri og gera þeim auðveldara að fara aftur í nám og eru þessi markmið í 

anda laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu. Námið fellur þó ekki undir lög um 

framhaldsfræðslu (Ríkisendurskoðun, 2012). Erfitt er að finna lagalegan grundvöll 

Frumgreinanámsins. Háskóli Íslands starfar samkvæmt lögum um opinbera háskóla 

nr. 85/2008 og lýtur yfirstjórn Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Samkvæmt 

skýrslu Ríkisendurskoðunar frá maí 2012 um Frumgreinanám á Íslandi þá  
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[...] lýtur það (frumgreinanám) ekki yfirstjórn Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis, eins og almennt framhaldsskólanám, fellur 

hvorki undir lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla né aðalnámskrá 

framhaldsskóla og lýkur ekki með formlegu framhaldsskóla-, 

starfsréttinda- eða stúdentsprófi. 

(Ríkisendurskoðun, 2012, bls. 3). 

Námið er á framhaldsskólastigi, en það hefur sérstöðu meðal annars vegna þess að 

um fullorðna námsmenn er að ræða. Önnur sérstaða er sú að nemendur geta sótt um 

framfærslulán hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna, sem nemendur framhaldsskóla 

hafa almennt ekki tækifæri á að gera (Ríkisendurskoðun, 2012).  

Það er engin samræmd námsskrá til fyrir frumgreinanámið þó frumgreinanám sem 

slíkt sé kennt við þrjá skóla á Íslandi, Háskóla Reykjavíkur, Háskólann á Bifröst og 

Keili  (Ríkisendurskoðun, 2012). Skólarnir hafa allir sína sérstöðu og er mismunandi 

eftir skólunum hvert aldurstakmark og inntökuskilyrði eru í námið. Eins er námið 

mismunandi langt og miskostnaðarsamt. Nemendur geta lokið námi frá 

frumgreinadeildum háskólanna og Keilis á einu til tveimur árum og fengið þannig 

inngöngumiða í háskólanám. Það getur því verið hagkvæmt fyrir þá sem íhuga nám á 

Háskólabrú að reynsla og upplifun nemenda sé rannsökuð svo þeir geti betur áttað sig 

á hvaða þýðingu það hefur að hefja kostnaðarsamt nám. Fyrir Keili hefur rannsókn 

þessi einnig hagnýtt gildi þar sem hægt er að nýta niðurstöður rannsóknarinnar sem 

vísbendingu um ánægju nemenda með námið og halda áfram þróun þess. 

1.3 Háskólabrú Keilis, ný tækifæri til náms á Suðurnesjum 

Hér verður sjónum beint til Háskólabrúar Keilis þar sem skólinn hefur ákveðna 

sérstöðu sem yngsti skólinn á landinu með frumgreinadeild og þeir sem rannsóknin 

beinist að stunduðu þar nám. Keilir var stofnaður árið 2007 (Keilir, e.d.-a.) á svæði 

með hátt atvinnuleysi og lágt menntunarstig og var nokkurs konar svar við brottför 

varnarliðsins árið 2006 (Hanna María Kristjánsdóttir 2012; Velferðarráðuneytið 

2011). Eitt af markmiðum skólans var að efla menntun á Suðurnesjum og styrkja 

stöðu eldri nemenda með því að stofna frumgreinadeild eða svokallaða Háskólabrú. 

Jafnframt voru markmiðin að byggja námssamfélag, taka þátt í eflingu íslensks 

atvinnulífs, efla nýsköpun í samstarfi við innlenda og erlenda aðila og í samstarfi við 

bæði innlenda og erlenda háskóla að byggja upp alþjóðlegt háskólanám (Keilir, e.d.-
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a). Keilir er jafnframt eini skólinn, af þeim þremur sem halda úti frumgreinanámi, 

sem ekki er háskóli. Keilir heldur úti Háskólabrú samkvæmt þjónustusamningi við 

Háskóla Íslands samkvæmt 25.gr. laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 þar sem fram 

kemur að Háskólinn geti gert þjónustusamninga við samtök, fyrirtæki og stofnanir til 

að þjónusta skólann.  

Markmið samnings þessa er að bjóða upp á aðfararnám (frumgreinanám) 

á vegum Háskóla Íslands fyrir einstaklinga sem ekki uppfylla 

inntökuskilyrði í háskóla, sbr. 3. mgr. 19.gr.laga nr. 63/2006 um háskóla. 

(Keilir, 2011, bls. 1). 

Inntökuskilyrði á Háskólabrú eru að nemendur séu 25 ára eða eldri og hafa lokið 

minnst 70 einingum. Hafi umsækjandi starfsreynslu er mögulegt að fá hana metna 

upp í lágmarkskröfur skólans (Keilir, e.d.-e). Boðið er upp á fjórar deildir á 

Háskólabrú sem taka mið af deildum Háskóla Íslands. Þær eru: félagsvísinda- og 

lagadeild, hugvísindadeild, viðskipta- og hagfræðideild og verk- og raunvísindadeild. 

Markmið námsins er að veita nemendum góðan undirbúning fyrir áframhaldandi nám 

(Keilir, e.d.-d). Keilir er ólíkur frumgreinadeildum Háskólans í Reykjavík og 

Háskólans á Bifröst á þann hátt að deildir Keilis taka mið af deildum Háskóla Íslands. 

Háskólinn á Bifröst leggur áherslu á að frumgreinanámið þar sé undanfari deilda 

skólans og ekki er mikið um að nemendur af frumgreinadeild Bifrastar fari í aðra 

háskóla hérlendis. Frumgreinadeild Háskólans í Reykjavík er í raun ætlað að vera 

almennur undirbúningur fyrir háskólanám og nemendur þaðan hafa sótt í aðra háskóla 

(Ríkisendurskoðun, 2012). Frumgreinanám Háskólans í Reykjavík er 

einstaklingsmiðað og getur tekið fjórar annir og fer eftir stöðu nemenda (Háskólinn í 

Reykjavík, e.d.) á meðan námið á Háskólabrú Keilis er mest þrjár annir á verk- og 

raunvísindadeild (Keilir, e.d.d). Það hefur þegar komið fram að ekki eru til 

samræmdar námsskrár og því má gera ráð fyrir að inntak námsins sé ólíkt þó það miði 

að sama marki. 

Sífelld aukning hefur verið í námið allt frá stofnun Háskólabrúarinnar. Nemendur 

hafa möguleika á að taka námið í stað- eða fjarnámi (Keilir, e.d.-e). Haustið 2012 

voru um 600 nemendur skráðir í nám hjá Keili en þar eru starfsræktir fjórir skólar og 

er Háskólabrú einn af þeim. Hinir skólarnir eru, tæknifræði, flugakademía og 

íþróttaakademía en Keilir hefur útskrifað nemendur úr öllum þessum skólum (Keilir, 
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e.d.-a). 146 nemendur hófu staðnám á Háskólabrú á Ásbrú skólaárið 2011-2012 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2012).   

Nemendur sem hefja nám á Háskólabrú eru að stíga ný, oft á tíðum, erfið skref 

aftur í nám. Þeir þurfa aðhald og stuðning enda eru margir að stíga sín fyrstu skref í 

menntakerfinu í langan tíma og eru óöruggir (Hróbjartur Árnason, 2005). Eflaust hafa 

margir nemendur ákveðnar væntingar til námsins og ýmislegt sem hefur hindrað þá á 

leið þeirra að settum markmiðum. Gera má ráð fyrir að flestir sem ákveða að stíga 

skrefið að fullu og fara í kostnaðarsamt nám hafi hugsað um eigin náms- og starfsferil 

og hafi einhverja hugmynd um hvert þau stefna.  Eins gera einstaklingar oft þær 

kröfur til sjálfs síns að auka við menntun sína til að bæta stöðu sína á vinnumarkaði 

(Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Háskólabrú er tækifæri sem stendur 

einstaklingum með litla formlega menntun til boða.  
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2 Fullorðnir námsmenn, ný reynsla, ný tækifæri 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að fullorðnum námsmönnum og úrræði í 

óformlega skólakerfinu skoðuð. Jón Torfi Jónasson (2004) skoðaði stöðu og þróun 

starfsfræðslu og símenntunar á Íslandi. Hann komst að þeirri niðurstöðu að oft sé um 

skilgreiningarvanda að ræða þegar hugtök tengd menntun, ekki síst hugtökin 

fullorðinsfræðsla og símenntun, koma fram í umræðuna. Fullorðinsfræðsla kallast á 

ensku andragogy og á við um kennslufræði fullorðinna hvort sem það er formlegt eða 

óformlegt nám. Jón Torfi rekur sig í gegnum hugtök tengd fullorðinsfræðslu, 

menntakerfinu og skólamálum. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að mikilvægt er að 

huga að samspili formlega og óformlega skólakerfisins og gæta að því að þau séu í 

stöðugri þróun. Einnig nefnir hann að huga þurfi að því að ekki sé togstreita á milli 

þeirra sem sjá um að móta þessi tvö kerfi. Hann bendir að lokum á mikilvægi þess að 

endurskoða sífellt rökin fyrir mikilvægi endurmenntunar og þær leiðir sem í boði eru. 

Fullorðnum námsmönnum fjölgar bæði í formlegu námi og óformlegu námi. 

Margar kenningar eru til um þarfir fullorðinna námsmanna og hafa ýmsir fræðimenn 

sýnt fram á að fullorðnir námsmenn þurfi aðra nálgun en yngri nemendur (Hróbjartur 

Árnason, 2005; Knowles, 1990; Knowles, Holton III og Swanson, 1998). Á 

alþjóðavettvangi hefur mikil áhersla verið á þætti eins og ævinám (lifelong learning) 

sem felst meðal annars í því að efla menntun og grunnleikni (basic skills) einstaklinga 

til að vera hæfari til þátttöku í síbreytilegu samfélagi sem gerir auknar kröfur til 

menntunar og þekkingar á hinum ýmsu sviðum (OECD, 2012; Sigrún Jóhannesdóttir, 

2010). Ísland er engin undantekning í þeim efnum og gera má ráð fyrir svipaðri stöðu 

hér á landi og annars staðar (Sigrún Jóhannesdóttir, 2010).  

Knowles, Holton III og Swanson (1998) benda á sex grunnatriði í tengslum við 

nám fullorðinna. Þau eru í fyrsta lagi, þekkingarþörf nemandans, fullorðnir hafa þörf 

fyrir að vita af hverju þau læra eitthvað áður en þau takast á við það. Hinn fullorðni 

námsmaður þarf að vita hver árangur hans af náminu mun vera og hvernig hann nær 

þessum árangri. Í öðru lagi er það sjálfsþekking nemandans eða sjálfsstýring. 

Fullorðnir eru vanir að stjórna eigin lífi og vilja stjórna, mismikið þó, námi sínu líka. Í 

þriðja lagi er það reynslan. Fullorðnir námsmenn koma í nám með mismikla reynslu 

að baki og oft er hún neikvæð. Í fjórða lagi er það námsvilji, fullorðnir vilja helst læra 

það sem muni gagnast þeim, þeir eru oft hagnýtt þenkjandi. Í fimmta lagi, afstaða til 

náms, það þarf að tengja nýja þekkingu við raunverulegar aðstæður Þeir vilja öðlast 
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nýja þekkingu, auka skilning sinn og hæfni og tileinka sér ný gildi. Í sjötta og síðasta 

lagi eru það hvatar til náms. Námið getur haft mikið að segja í tengslum við 

persónulegan þroska viðkomandi og hvatar geta verið bæði innri og ytri hvatar svo 

sem hærri laun eða aukið sjálfsálit (Knowles, Holton III og Swanson 1998; Sigrún 

Jóhannesdóttir, 2004).  

Fram hefur komið að fullorðnir námsmenn þurfa aðra nálgun en yngri nemendur. 

Knud Illeris (2005) bendir á ýmsar leiðir til að koma til móts við fullorðna námsmenn 

frá sjónarhorni starfsmanna í færniuppbyggingu á vinnustað. Til dæmis að koma á 

persónulegu sambandi milli þess sem leiðbeinir og nemandans, gefa sér tíma til 

samræðna, að kringumstæðurnar skipti máli, að námsvalið sé fjölbreytt og að mið sé 

tekið af reynslu þátttakenda. Tillögur Illeris er hægt að nýta í tengslum við 

fullorðinsfræðslu til að koma til móts við þarfir hins fullorðna námsmanns. Hróbjartur 

Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir (2010) koma með 

tillögur að breytingum til að auka þátttöku í fullorðinsfræðslu og ríma þær við 

hugmyndir Illeris, (2006). Má þar nefna að minnka hindranir/lækka þröskulda , bjóða 

ólík námsform, vinna með þátttakendum, styrkja ímynd fullorðinsfræðslunnar, bjóða 

nám í tengslum við breytingar og laga kennsluna að þörfum fullorðinna.  

Oft á tíðum eru það breytingar á lífi og starfi sem verða til þess að fólk ákveður að 

fara aftur í nám (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún 

Sigurðardóttir, 2010). Breytingar sem þessar eiga sér stað á öllum aldri og geta verið 

margþættar eins og fjallað var um hér að framan í tengslum við hrunið. Atvinnumissir 

og breyttar aðstæður á vinnumarkaði sem kalla á aukna menntun, auk persónulegra 

þátta. Fram hefur komið að gera megi ráð fyrir því að margir af þeim nemendum sem 

hefja nám í óformlega skólakerfinu hafi ýmiskonar reynslu í farteskinu og ýmsar 

ástæður fyrir því að hefja nám að nýju. Í niðurstöðum rannsókna Hróbjarts Árnasonar, 

Höllu Valgeirsdóttur og Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur (2010) flokka þau fjarveru 

fullorðinna frá skipulagðri fræðslu í tíu flokka. „Tíma, álag, kostnað, slæma reynslu 

af skóla, lágt sjálfsmat, upplýsingaskort, starfstengdar ástæður, fjölskylduábyrgð, 

áhuga og óviðeigandi námsframboð“ (bls. 9).  

Eins og fram hefur komið hjá Knowles, Holton III og Swanson (1998) þá eru 

fullorðnir frábrugðnir öðrum námsmönnum og mikilvægt að taka tillit til þeirra og 

laga kennsluna að þeirra þörfum. Fullorðnir námsmenn eru sérstakir að því leytinu til 

að þeir koma í nám með mikla reynslu að baki og gera ákveðnar kröfur um það 

hvernig náminu skal háttað (Hróbjartur Árnason 2005; Illeris, 2005; Knowles, Holton 



24 

III og Swanson , 1998; Sigrún Jóhannesdóttir, 2004). Margir hverjir sem eru að fara 

aftur í nám eftir hlé hafa ekki góða reynslu af formlega menntakerfinu. Þeir hafa ef til 

vill upplifað skömm, niðurlægingu eða einelti eða hafa átt við námsörðugleika að 

stríða (Hróbjartur Árnason, 2005; Illeris, 2005) og ýmsar aðrar ástæður geta valdið 

því að fólk sæki ekki í menntun. Sá hópur sem um ræðir í þessari rannsókn, hófu nám 

að nýju og tókust á við þær hindranir sem þau rákust á. Niðurstöður Eydísar Kötlu 

Guðmundsdóttur (2012) sýndu meðal annars fram á að þátttakendur í 

Grunnmenntaskólanum höfðu neikvæða reynslu úr formlega skólakerfinu og því er 

nauðsynlegt að það nám sem þau taka sér fyrir hendur sé bæði hvetjandi og ekki síst 

að það byggi þau upp sem námsmenn til að takast á við það sem hindrar þau í að fara 

í nám.    

Knud Illeris (2006) rannsakaði einstaklinga með litla formlega menntun (low 

skilled) og skilgreindi þá og skipti í fjóra hópa. Samkvæmt Illeris hafa skilgreiningar 

yfirvalda á einstaklingum með litla formlega menntun beinst að þeim sem eru í 

viðkvæmri (vulnerable) stöðu í tengslum við hæfniskröfur bæði nútímasamfélags og 

hagkerfis. Illeris skilgreinir þessa hópa miðað við þá sem eru í viðkvæmri stöðu en 

ekki sem einstaklinga sem einungis hafa að baki litla formlega menntun.  

Eftir efnahagshrunið hér á landi eru margir í viðkvæmri stöðu og flokkun Illeris 

getur nýst í að skilgreina þá einstaklinga. Fyrst ber að nefna brotthvarfsnemendur, 

sem eiga margir við námsörðugleika að stríða og hafa ekki lokið formlegu námi. Því 

næst eru það einstaklingar sem hafa menntun sem ekki er lengur þörf á, vegna 

breytinga á vinnumarkaði. Í þriðja lagi nefnir Illeris ungmenni, sem hafa aflað sér 

þekkingar á óhefðbundinn hátt en skortir stöðugleika og félagsfærni til að haldast í 

starfi. Í fjórða lagi er það sá hópur fólks sem gefist hefur upp á að komast inn á 

vinnumarkaðinn. Þeir hafa ef til vill verið atvinnulausir eða eiga við 

heilsufarsvandamál eða fötlun að stríða og eiga í erfiðleikum með að komast inn á 

vinnumarkaðinn sem krefst ákveðinnar hæfni, færni og menntunar.  

Hópurinn sem er í þessari viðkvæmu stöðu er ekki einsleitur, heldur fjölbreyttur 

hópur fólks sem þarf að ná til í gegnum fullorðinsfræðslu. Sá hópur sem um ræðir í 

þessari rannsókn er hópur fullorðinna námsmanna, þau hafa jafnframt mörg hver 

verið í viðkvæmri stöðu. Eru fyrrum brotthvarfsnemar, voru atvinnulaus og höfðu 

litla formlega menntun en vildu bæta stöðu sína.  

Niðurstöður rannsókna á Íslandi á fullorðnum námsmönnum hafa sýnt að lítil trú á 

eigin getu, skortur á sjálfsáliti, skortur á stuðningi og námsörðugleikar á yngri árum 
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hindri einstaklinga í að sækja sér menntun (Auður Sigurðardóttir, 2010; Halla 

Valgeirsdóttir, 2011; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Jafnframt kemur fram að 

góður stuðningur, meðal annars frá náms- og starfsráðgjöfum, hvatning fjölskyldu og 

vina, markviss uppbygging á einstaklingnum sem námsmanni, efling á trú á eigin getu 

og að námsúrræðin hafi hagnýtt gildi og kennslan og skipulag kennslunnar miðast að 

þörfum fullorðinna námsmanna séu atriði sem skipta sköpum sem hvatning til náms á 

fullorðinsaldri (Eydís Katla Guðmundsdóttir, 2012; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012; 

Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2011).  

Þar sem bæði fræðin og íslenskar rannsóknir á fullorðnum námsmönnum sýna að 

trú á eigin getu, sjálfstraust eða skortur þar á, rennur eins og rauður þráður í gegnum 

þær er vert að beina sjónum að Albert Bandura (1977; 1989). Bandura setti fram 

hugtakið trú á eigin getu (self-efficacy). SCCT kenningin, félags og hugrænar 

starfsferilskenningar (social cognitive career theory), byggir á hugtaki Bandura, trú 

einstaklings á eigin færni um það að ná ákveðnum markmiðum (Bandura, 1989; Lent 

og Hackett, 2013). Í kenningunni er sjónum meðal annars beint að þróun áhuga, vali á 

starfi og upplifun starfsánægju einstaklingsins og byggir kenningin á þremur þáttum 

sem skipta máli í að þróa náms- og starfsferil einstaklinga (Lent, 2005; Sharf, 2006). 

Trú á eigin færni er fyrsti þátturinn af þremur í SCCT kenningunni. Lítil eða mikil trú 

á eigin getu/færni á við trú einstaklingsins á sjálfum sér og eigin getu/færni á ólíkum 

sviðum (Betz, 1999). Samkvæmt Locke og Latham (2002) má búast við að þeir sem 

hafa meiri trú á eigin getu takist frekar á við krefjandi verkefni og gefist síður upp 

þegar þeir standa frammi fyrir hinum ýmsu hindrunum. Einstaklingar með mikla trú á 

eigin getu eru líklegri til að ná markmiðum sínum heldur en þeir sem minni trú hafa á 

eigin getu (Lent og Hackett, 2013; Locke og Latham, 2002). Í þeim rannsóknum sem 

nefndar voru hér að framan, á þátttakendum í óformlega skólakerfinu, kom fram að 

við það að fara í nám efldist trú þátttakenda á eigin getu. Þátttakendur sem koma í 

nám á fullorðinsaldri eru oft eins og fram hefur komið óöruggir og skortir trú á eigin 

getu, það er því mikilvægt að þekkja til leiða til að aðstoða þennan hóp við að öðlast 

meiri trú á eigin getu til að vera betur undir það búin að takast á við krefjandi nám. 

Annar þáttur SCCT kenningarinnar eru væntingar um útkomu (outcome 

expectations), þær væntingar sem einstaklingurinn hefur um árangur sinn (Lent, 2005; 

Sharf, 2006). Til dæmis ef einstaklingur hefur neikvæðar væntingar um útkomu er 

líklegt að það hafi áhrif á árangur viðkomandi þrátt fyrir jákvæða trú á eigin getu. Það 

er hætta á því að neikvæðar væntingar um útkomu verði trú á eigin getu yfirsterkari 
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(Lent, 2005). Þátttakendur þessarar rannsóknar höfðu margir neikvæða reynslu af 

námi og því þurfti að efla þá sem námsmenn og gefa þeim jákvæða reynslu af námi. 

Fram hefur komið að í Menntastoðum og á Háskólabrú er lögð áhersla á að efla 

einstaklinginn sem námsmann og að gera reynslu þeirra af námi sem jákvæðasta til að 

auka áhuga nemenda á áframhaldandi námi og til að þeir öðlist aðrar væntingar um 

útkomu en þær neikvæðu sem þau höfðu á sínum tíma. Sambærilegar niðurstöður eru 

úr rannsóknum af nemum á Menntastoðum og í Grunnmenntaskóla, þar sem jákvæð 

upplifun af námi efldi þátttakendur sem námsmenn, gaf þeim aukið sjálfstraust og var 

þeim jafnvel hvatning til áframhaldandi náms (Auður Sigurðardóttir, 2010; Eydís 

Katla Guðmundsdóttir, 2012; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012).  

Þriðji þátturinn í SCCT kenningunni eru markmið (goals) sem byggja á því að 

einstaklingur setur sér markmið sem hann vinnur síðan að. Það geta verið bæði 

skammtíma- og langtímamarkmið og ánægjan við það að ljúka einhverju af 

markmiðum sínum getur verið mikil og haft jákvæð áhrif á viðkomandi (Lent, 2005; 

Sharf, 2006). Þátttakendur í þessari rannsókn eru allir fyrrum brotthvarfsnemar og 

luku því ekki framhaldsskóla og eru nú í  háskólanámi eða á leið í háskólanám. Flest 

fóru fyrst í Menntastoðir og þaðan í Háskólabrú. 

Samspil þessara þriggja þátta ásamt umhverfis- og félagsþáttum er það sem kemur 

fram í SCCT kenningunni að móti einstaklinginn í þróun hans á náms- og 

starfsferlinum. Eins eru ýmis atriði sem geta virkað hvetjandi (support) eða letjandi á 

þróun einstaklingsins og svo eru ýmsar hindranir (barriers) sem fólk getur lent í 

meðal annars fjárhagur, námsframboð og búseta (Sharf, 2006). Þetta hefur samhljóm 

með þeim hindrunum sem fram koma í íslenskum rannsóknum (Auður Sigurðardóttir, 

2010; Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Árnadóttir, 2010; 

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008) og eins meðal erlendra fræðimanna (sjá t.d. 

Knowles, Holton III og Swanson , 1998 og Illeris, 2006).  

Markmið hugrænna kenninga í ráðgjöf, eins og SCCT, er meðal annars að skoða 

grundvöll trúar á eigin getu og væntingar um útkomu. Náms- og starfsráðgjafi getur 

fengið ráðþegann til að fara í gegnum það sem vel hefur gengið hjá honum áður og 

notað það í núverandi stöðu. Auk þess skiptir miklu máli hversu mikinn stuðning 

(support) og hindranir (barriers) einstaklingar upplifa í umhverfi sínu í daglegu lífi, 

og einnig í fari þeirra sjálfra (Lent, 2005; Lent, Brown og Hackett, 2000). 

Trú á eigin getu tengist sjálfsáliti (self-esteem). Eins og komið hefur fram sýna 

niðurstöður rannsókna aukið sjálfstraust hjá einstaklingum sem ljúka námi á 
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fullorðinsaldri (Auður Sigurðardóttir, 2010; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 2012; 

Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012). Hægt er að hafa mikið álit á sjálfum sér en litla trú 

á getu sinni þegar kemur að ákveðnu verkefni. Á þann hátt er sjálfsálit tengt 

hugmyndum um sjálfsgildi (self-worth) en getur líka verið tengt trú á eigin getu 

(Gaskill og Woolfolk Hoy, 2002). Sem dæmi má nefna einstakling með litla trú á 

eigin getu í golfi. Ef hann þarf ekki að spila golf og það er ekki afgerandi fyrir líf 

hans þá mun þessi litla trú á getu hans líklega ekki hafa áhrif á sjálfsálit viðkomandi. 

En ef viðkomandi er atvinnugolfari og honum gengur illa í  keppni er líklegt að trú 

hans á eigin getu fari minnkandi og það getur  svo haft áhrif á sjálfsálit viðkomandi. 

Á þann hátt má segja að trú á eigin getu hafi áhrif á sjálfsálit viðkomandi einstaklings 

ef viðfangsefni eða verkefni hefur ákveðið gildi (value) fyrir hann (Gaskill og 

Woolfolk Hoy, 2002). Fullorðnir námsmenn þurfa samkvæmt Knowles, Holton III og 

Swanson (1998) að finna að námið hafi hagnýtt gildi fyrir þá. Viðfangsefnin þurfa að 

vera á þann hátt að hægt sé að skapa ákveðnar aðstæður við tileinkunn náms, sem 

gefur hinum fullorðna merkingu eða tilgang. Þá eru meiri líkur á að viðkomandi eflist 

til muna og finni hjá sér hvata til áframhaldandi náms (Helga Sigurjónsdóttir, 2010).  

Að mörgu er að hyggja og það er margt sem hindrar fullorðna námsmenn til að 

takast á við nám að nýju eftir hlé. Í þessari rannsókn verður leitast við að fá innsýn í 

reynslu nemenda sem lokið hafa námi af Háskólabrú. Reynt verður að varpa ljósi á 

upplifun nemenda af formlega skólakerfinu, hvaða ástæður liggja að baki þess að þau 

hurfu frá námi á sínum tíma og hvað hvatti þau aftur í nám á fullorðins aldri. Einnig 

verður upplifun þeirra af náminu á Háskólabrú skoðuð og þáttur náms- og 

starfsráðgjafar Keilis gefinn gaumur. Að lokum er sjónum beint að framtíðarsýn og 

hvort þátttakendur hafi haft einhvern ávinning af því að hefja nám sem fullorðnir 

námsmenn.  

 

Rannsóknarspurningar mínar eru: 

1. Hver er reynsla viðmælenda af formlega skólakerfinu? 

 Hver er reynsla viðmælenda af stuðningi í formlega skólakerfinu? 

 Hver var hvatinn til að hefja nám að nýju og upplifðu þau einhverjar 

hindranir? 

2. Hver var reynsla viðmælenda af námi sínu á Háskólabrú? 
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 Reynsla viðmælenda af hópvinnu, náminu sjálfu og  náms- og starfsráðgjöf 

Keilis. 

3. Upplifðu viðmælendur einhvern ávinning af því að ljúka námi af Háskólabrú? 

 Hver er staða viðmælenda og framtíðarsýn að námi loknu? 
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3 Aðferð rannsóknar 

Sú aðferð sem notuð er hér og þykir henta vel rannsóknarefninu er eigindleg aðferð 

(qualitative resesearch). Eigindleg rannsóknaraðferð er yfirhugtak fyrir fjölda 

rannsóknaraðferða þar sem rannsakandi safnar gögnum til dæmis með viðtölum eða 

innihaldsgreiningum og gera rannsakanda kleift að fá innsýn í mannlegan og 

félagslega veruleika (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Markmið rannsóknar var að 

fá innsýn í upplifun og reynslu einstaklinga með litla formlega menntun sem tóku þá 

ákvörðun að hefja nám að nýju eftir hlé. Með eigindlegum aðferðum gerir 

rannsakandinn tilraun til að skilja og túlka (interpret) mannlega hegðun í ákveðnu 

samhengi við ákveðnar aðstæður (Esterberg, 2002; Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Eigindleg aðferð þykir því að mati rannsakanda hæfa vel markmiðum 

rannsóknarinnar. 

3.1 Þátttakendur rannsóknar 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki (purposive sampling) (Silverman, 

2012). Við val á þátttakendum voru sett þau viðmið að þeir  þurftu að hafa lokið námi 

af Háskólabrú, þar sem ákveðið var að skoða nemendur í Keili, og verið í staðnámi. 

Þar sem bæði er boðið upp á stað- og fjarnám hjá Keili var ákveðið að fá einungis 

þátttakendur úr staðnámi til að taka þátt þar sem gera má ráð fyrir að reynsla af 

fjarnámi og staðnámi sé nokkuð ólík þó inntak námsins sé það sama. Ekki var gengið 

út frá því að þátttakendur hefðu útskrifast úr ákveðinni deild, en deildir Háskólabrúar 

Keilis eru fjórar. Þátttakendur voru sjö og komu af félagsvísinda- og lagadeild eða úr 

verk- og raunvísindadeild. Tilviljun réði að enginn þátttakenda var úr hinum 

deildunum tveimur.  

 

Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum og aðstæðum þeirra lýst. Til að gæta 

nafnleyndar og tryggja trúnað þátttakenda eru allar upplýsingar gerðar 

ópersónugreinanlegar. Þátttakendur fengu dulnefni og nákvæmur aldur er ekki gefinn 

upp, einn viðmælenda útskrifaðist vorið 2009, einn vorið 2011 og restin útskrifaðist 

vorið 2012. 

 

Rakel Jónsdóttir er rúmlega þrítug. Rakel er gift þriggja barna móðir og á einnig 

stjúpbörn. Henni gekk illa í grunnskóla og féll á samræmdum prófum í 10.bekk. Hún 

hvarf frá námi í framhaldsskóla þegar hún var 16 – 17 ára. Hún á að baki fjölbreyttan 
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starfsferil úr þjónustugeiranum og framleiðslustörfum og hefur áður lokið stuttu 

starfstengdu námi. Rakel var á atvinnuleysisbótum, fékk þar námssamning og byrjaði 

í Menntastoðum, þaðan fór hún í Háskólabrú Keilis og er nú í háskólanámi. Hún er 

alin upp bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Hún fékk ekki mikla 

aðstoð við nám heima við sem barn. Foreldrar Rakelar eru bæði með grunnskólapróf 

að auki hefur faðir hennar tekið starfstengd námskeið.  

 

Einar Sigurðsson er tæplega þrítugur, giftur, tveggja barna faðir. Einari gekk ekki 

vel í grunnskóla. Hann gerði tvær tilraunir til að fara í framhaldsskóla að loknum 

grunnskóla en fann sig ekki og hvarf frá námi. Einar var í neyslu og á að baki 

fjölbreyttan og brotakenndan starfsferil. Hann hafði verið í sama starfi í fimm ár 

þegar hann ákvað að segja upp og fara í Menntastoðir. Þaðan lá leið hans í 

Háskólabrú Keilis og í dag stundar hann háskólanám. Einar er alinn upp á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann fékk ekki mikla aðstoð við nám heima við sem barn. 

Móðir Einars er með grunnskólapróf og faðir hans lauk starfstengdu námi.  

 

Kolbrún Kjartansdóttir er rúmlega þrítug tveggja barna móðir í sambúð. Henni 

gekk ekki vel í grunnskóla. Kolbrún fór í framhaldsskóla en hætti vegna áhugaleysis. 

Kolbrún hefur unnið við ýmis þjónustu- og verslunartengd störf. Hún sagði upp vinnu 

sinni og fór í Háskólabrú Keilis og stundar háskólanám í dag. Kolbrún er alin upp í 

litlu bæjarfélagi skammt frá höfuðborgarsvæðinu. Hún fékk ekki mikla aðstoð í 

grunnskóla. Faðir hennar er ómenntaður og móðir hennar er með menntun á 

framhaldsskólastigi.  

 

Edda Gunnarsdóttir er rúmlega þrítug. Hún á eitt barn og er í sambandi. Eddu gekk 

ekki vel í grunnskóla og var rekin þrisvar úr framhaldsskóla. Hún var í neyslu og á að 

baki starfsferil innan þjónustugeirans. Edda fór í Grunnmenntaskólann á 

námssamningi frá Vinnumálastofnun. Þaðan lá leið hennar í Menntastoðir þvínæst í 

Háskólabrú Keilis og loks í háskólanám. Edda er alin upp á höfuðborgarsvæðinu. Hún 

fékk ekki mikla aðstoð í grunnskóla en foreldrar hennar reyndu að aðstoða hana eftir 

bestu getu. Faðir Eddu er með starfsmenntun og móðir hennar er ómenntuð.  

 

Sandra Viðarsdóttir er þrítug einstæð móðir með tvö börn. Henni gekk ágætlega í 

grunnskóla og fór í framhaldsskóla að honum loknum, féll í nokkrum fögum, skipti 
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um skóla og hvarf þaðan frá námi. Sandra vann við ýmis þjónustustörf. Hún fór í 

Menntastoðir á námssamningi frá Vinnumálastofnun og þaðan í Háskólabrú Keilis og 

er nú á leið í háskólanám. Sandra er alin upp á landsbyggðinni og fékk ekki mikinn 

stuðning við nám heima við. Móðir Söndru er með grunnskólapróf og faðir hennar er 

með stúdentspróf og hefur tekið starfstengd námskeið. 

 

Kjartan Magnússon er rúmlega þrítugur, giftur, þriggja barna faðir. Honum gekk 

ekki vel í grunnskóla og gerði nokkrar tilraunir til að fara í framhaldsskóla. Kjartan á 

að baki fjölbreyttan starfsferil og fyrirtækjarekstur. Hann fór í Menntastoðir með 

vinnu og hætti svo að vinna til að geta farið í nám á Háskólabrú. Kjartan stundar nú 

háskólanám. Hann er alinn upp á landsbyggðinni hjá föðurforeldrum. Hann fékk ekki 

mikla aðstoð við nám sem barn. Faðir hans er með starfsmenntun og föðurforeldrar 

ómenntaðir. 

 

Rut Rúnarsdóttir er einstæð móðir með eitt barn. Henni gekk ekki vel í grunnskóla 

og fór í framhaldsskóla að loknum 10. bekk en hætti fljótlega. Rut hefur farið í 

starfstengt nám og unnið skrifstofu- umönnunar- og þjónustustörf. Hún sagði upp 

vinnu sinni, tók námskeið í sumarskóla og fór á Háskólabrú og stundar nú  

háskólanám. Hún er alin upp á höfuðborgarsvæðinu. Rut fékk ekki mikla aðstoð við 

nám sem barn. Foreldrar hennar eru bæði ómenntuð.  

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2012 þegar ég sat námskeiðið Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir I. Þar útbjó ég rannsóknaráætlun og viðtalsramma og tók fyrsta 

viðtalið í október 2012. Ég auglýsti eftir viðmælendum í gegnum samskiptamiðilinn 

Facebook. Ég fékk góð viðbrögð frá vinum og kunningjum og mér var bent á 

einstaklinga sem ég hafði síðan samband við í gegnum Facebook. Síðasta viðtalið var 

tekið í apríl 2013. Samtals voru tekin sjö hálfopin einstaklingsviðtöl sem voru frá 40 

– 70 mínútur að lengd, þar sem stuðst var við viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1, 

Viðtalsrammi) með lykilspurningum (key-questions) (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). Með einstaklingsviðtölum var leitast við að fá innsýn í heim viðmælenda, þeir 

hvattir til að segja sögu sína og lýsa reynslu sinni og upplifun. Markmiðið var að fá 

fram þeirra sjónarmið fremur en að leita að hinum eina sannleik. (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011; Taylor og Bogdan, 1998). Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð með 
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samþykki viðmælenda. Úrvinnsla gagna var samkvæmt aðferðum grundaðrar 

kenningar (grounded theory) (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Taylor og Bogdan, 

1998).   

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar vegna vinnslu persónuupplýsinga. 

Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 sem 

komu til framkvæmda árið 2001 þá er rannsókn sem þessi tilkynningarskyld. 

Samkvæmt II kafla 8.grein um vinnslu persónuupplýsinga í sömu lögum ber að fá 

upplýst samþykki viðmælenda til vinnslu á upplýsingum sem aflað er (fylgiskjal 2, 

Upplýst samþykki).  

Þátttakendum var gefinn kostur á að velja fundarstað og benti ég á að kjöraðstæður 

væru á stað það sem lítið væri um truflun. Þrjú viðtalanna voru tekin á skrifstofu 

námsráðgjafa Keilis, þrjú voru tekin á heimilum viðmælenda og eitt á kaffihúsi. 

Það er mikilvægt að tryggja gott samband á milli viðmælenda og rannsakanda því 

oft á tíðum er um persónuleg málefni að ræða, reynslu sem viðmælandi telur 

mikilvæga og það ber að virða (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Því reyndi ég að 

mynda traust sem er mikilvægt í eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem verið er 

að rannsaka reynslu einstaklinga. Ég lagði mig einnig fram við að sýna viðmælendum 

virðingu og sjá til þess að viðkvæmar upplýsingar yrðu ekki persónugreinanlegar. 

Fyllsta trúnaðar var gætt í allri meðhöndlun gagna (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Viðtölin fóru þannig fram að stuðst var við viðtalsramma sem var byggður á 

rannsóknarspurningum (Viðhengi 1, Viðtalsrammi). Þess var þó gætt að 

viðtalsramminn stýrði ekki viðtölunum um of og viðmælendur gætu tjáð sig óhindrað. 

Fyrst var beðið um bakgrunnsupplýsingar, aldur, stöðu, fyrra nám og störf. Því næst 

var spurt um ástæður þess að viðmælandi lauk ekki framhaldsskóla á sínum tíma og 

hann beðinn að lýsa skólagöngu sinni í formlega skólakerfinu. Einnig var reynt að fá 

fram ástæður þess að viðmælendur fóru aftur í nám. Var einhver hvati, upplifðu þau 

hindranir? Þáttur náms- og starfsráðgjafar var einnig skoðaður. Hafði viðmælandi nýtt 

sér þá ráðgjöf eða þau námskeið sem voru í boði og hvernig hafði það nýst þeim?  Að 

auki voru viðmælendur beðnir að lýsa upplifun sinni fyrstu vikuna á Háskólabrúnni. 

Að lokum voru þeir beðnir að horfa fram á við. Hafði námið breytt einhverju, og 

hverju þá? 
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3.2.1 Skráning gagna og úrvinnsla 

Unnið var úr viðtölunum eftir aðferðum grundaðrar kenningar (grounded theory). 

Viðtölin voru hljóðrituð á stafrænt upptökutæki og afrituð (transcribed) nákvæmlega 

orð fyrir orð strax að loknu viðtali eða daginn eftir viðtal. Afritunin tók alla jafna 

fjórar til sjö klukkustundir eftir lengd viðtalanna. Mikilvægt er að afrita gögnin 

nákvæmlega til að fá fram eigin orð viðmælenda og öðlast dýpri skilning á því sem 

viðmælandinn tjáir sig um (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Að lokinni afritun var 

skrifað um aðdraganda viðtals og hugleiðingar rannsakanda að viðtali loknu og 

gögnin samtals orðin 242 blaðsíður. Því næst voru persónueinkenni og 

persónugreinanlegar upplýsingar afmáðar. Staðarnöfnum var breytt og öllum nöfnum 

sem fram komu sleppt eða breytt til að ekki væri hægt að tengja viðtölin við 

viðmælendur. 

Ég studdist við aðferðir grundaðrar kenningar (grounded theory) við greiningu á 

gögnunum. Aðferðin felur í sér fræðilega nálgun (Hennink og félagar, 2011) og 

byggist á skipulögðum (systematic) vinnubrögðum þar sem gögnin eru greind 

samhliða gagnaöflun og að henni lokinni (Charmaz, 2004) meðal annars með 

stöðugum samanburði (constant comparative method) (Creswell, 2007). Greining 

gagnanna er ferli þar sem farið er yfir rannsóknargögnin og markmiðið er að fá dýpri 

þekkingu á gögnunum og koma skipulagi á þau (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Greiningin felst meðal annars í því að lesa gögnin ítrekað og finna þemu (themes) og 

átta sig á hvað er mikilvægt í gögnunum (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Að 

afritun lokinni voru gögnin kóðuð (coding) til að fá ákveðna heildarmynd af þeim 

(Kvale og Brinkmann, 2009). Kóðunin var gerð í þrepum. Fyrsta var hver lína greind 

(line by line coding) og skrifað hugtak eða orð við hverja línu til að átta sig betur á 

gögnunum (Charmaz, 2004; Kvale og Brinkmann, 2009). Næsta var markviss kóðun 

(focused coding) gögnin afmörkuð og dregnir saman áberandir þræðir og leitað eftir 

þemum og  atriði sem falla undir þau flokkuð (Charmaz, 2004). Greining leiddi í ljós 

hugtök og þemu sem áttu uppruna sinn í gögnunum (Charmaz, 2004; Creswell, 2007). 

Meðfram greiningu gagnanna voru viðtölin og greiningarblöðin ítrekað endurlesin til 

að fá sem dýpstan skilning á upplifun þátttakenda (Taylor og Bogdan, 1998). Með því 

að fylgja markvissum og skipulögðum ferlum grundaðrar kenningar safnast gögn sem 

gefa fjölbreytta mynd af rannsóknarefninu 
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3.2.2 Siðferðileg álitamál 

Þar sem siðferðileg (ethical) álitamál vakna oft í tengslum við rannsóknir þá er 

mikilvægt að gera viðmælendum ljóst hvernig farið verður með þau gögn sem aflað 

er í rannsókninni (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Viðmælendur skrifuðu undir 

upplýst samþykki þar sem þeim var kynntur tilgangur rannsóknar og í hverju þátttaka 

þeirra var fólgin. Þátttakendum var gerð grein fyrir því að rannsóknin hefði verið 

tilkynnt til Persónuverndar og að þeim yrði tryggð nafnleynd og að fyllsta trúnaðar 

yrði gætt. Eins var viðmælendum gerð grein fyrir því að upplýsingar sem þeir gæfu 

gætu verið nýttar í rannsókninni: Flest er fullorðnum fært, upplifun og reynsla af 

námi á Háskólabrú, sem var vinnuheiti rannsóknarinnar (Fylgiskjal 2, Upplýst 

samþykki).  

Einnig gerði ég þátttakendum grein fyrir því að ég væri nú í starfsþjálfun hjá 

námsráðgjöfum Keilis og þekkti því ágætlega til þar innan húss. Það að ég skuli hafa 

verið í starfsþjálfun i Keili gæti gert það að verkum að ég líti ekki hlutlausum augum 

á viðfangsefnið. Ég hef verið meðvituð um það allan tímann og reynt að gæta fyllsta 

hlutleysis þó að ég geri mér grein fyrir því að það sé í raun aldrei hægt. 

Eins og áður hefur komið fram er ég að leitast við að komast að því hver reynsla 

viðmælenda minna er. Hennink, Hutter og Bailey (2011) benda á að þegar 

rannsakandi fer í gagnaöflun og tekur viðtöl þá hefur rannsakandinn sjálfur alltaf 

einhver áhrif. Ég reyndi því að vera meðvituð um sjálfa mig í viðtölunum og vera eins 

hlutlaus og ég mögulega gat til að leyfa viðmælendum mínum að tjá sig og reyna að 

hafa ekki áhrif á sjálft viðtalið. Það er þó ekki með öllu mögulegt. Sérstaklega ekki 

þegar verið er að túlka (interpret) aðstæður í viðtalinu og  við alla gagnaöflun , enda 

er bakgrunnur rannsakanda, staða hans og tilfinningar hluti af gagnaöflunarferlinu 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011).  

Ég er sjálf fyrrum brotthvarfsnemi, líkt og viðmælendur mínir, sem fékk tækifæri 

til að mennta mig þegar ég var komin á fullorðinsár og tók sjúkraliðabrú í Noregi. 

Þannig að ég veit eitthvað um þá upplifun að fá þetta tækifæri en ég reyndi að vera 

hlutlaus í túlkun minni og eins í viðtölunum og ég tel mig hafa gert það nokkuð vel af 

því að ég var meðvituð um þessa reynslu mína og hvaða áhrif hún gæti haft á 

rannsóknina. 
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4 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu nemenda sem lokið hafa námi af 

Háskólabrú Keilis. Áhersla var lögð á að fá fram þeirra reynslu úr formlega 

skólakerfinu og skoða hvaða ástæður þeir telji að liggi að baki því að þeir hættu námi 

á sínum tíma og hvað hvatti þau til að hefja nám að nýju sem fullorðnir námsmenn. 

Sjónum var einnig beint að þætti náms- og starfsráðgjafar Keilis og að lokum var 

framtíðarsýn og ávinningur náms skoðað.  

Nokkur meginþemu komu fram við úrvinnslu gagnanna og er þeim skipt í þrjá 

flokka sem hafðir eru að leiðarljósi hér. Þegar spurt var um náms- og starfsferil komu 

fram þemun  áhugaleysi, lítil aðstoð, rótleysi og námsval sem tengjast upplifun 

viðmælenda af formlega skólakerfinu og vinnumarkaði. Því næst er flokkurinn að 

takast á við nám að nýju þar sem þemun hvati, hindranir og sjálfstraust koma fram. 

Að lokum er sjónum beint að Námssamfélaginu og reynslu á Háskólabrú þar sem 

þemun, stuðningur, bómull, hópefli og fríræderar, komu fram. 

4.1 Náms- og starfsferill. 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að gera grein fyrir bakgrunni sínum og náms- og 

starfsferli komu fram þemu tengd áhugaleysi í skóla, lítilli aðstoð heima við og í 

skólanum, einnig kom fram rótleysi tengt bæði námi og starfi og 

framtíðarmöguleikum. 

Flest nefna þau fyrst og fremst áhugaleysi og skort á aðstoð sem ástæður 

brotthvarfs úr framhaldsskóla. Þau ræða um skort á hvatningu frá foreldrum og fram 

kemur að þau voru rótlaus og höfðu ekki þekkingu á námi og starfi, sum leiddust út í 

neyslu. Allir viðmælendur fóru út á vinnumarkaðinn þar sem þau unnu láglaunastörf 

tengd verslun, þjónustu, umönnun og framleiðslu. Sá tími kom að þeim fannst þau 

þurfa að auka við menntun sína til að auka möguleika sína á vinnumarkaðinum, einn 

viðmælenda segir „ég var kominn á endastöð“ og það eina sem gat breytt því var að 

fara í nám.  

 

„Ég hafði bara engan áhuga á þessu skóladóti“ 

Í viðtölunum kom fram að viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa slæma upplifun 

af veru sinni í grunnskóla. Að auki eiga þau það sameiginlegt að hafa farið í nám á 

framhaldsskólastigi að loknum grunnskóla og síðar horfið frá námi stuttu seinna eftir 
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mismargar tilraunir. Einnig kom fram að þau hafa ekki fengið viðeigandi stuðning í 

námi. Þrjú telja sig hafa fengið einhverja aðstoð eða sérúrræði í grunnskóla, en litla 

hjálp heima. Hin fjögur muna ekki eftir að hafa fengið sérstaka aðstoð, hvorki í skóla 

né heima. Rut upplifði einelti af hálfu kennara í grunnskóla. Sum misstu áhugann á 

námi undir lok grunnskólans þegar námið fór að þyngjast. Þau nefna það flest að hafa 

gengið illa í stærðfræði, aðeins Rut og Einar minnast þess ekki sem vandamáls, hin 

nefna það sem sérstakt vandamál. Upplifun þeirra er einnig tengd kennurum sem hafa 

sagt eitthvað sem hefur haft áhrif til lengdar. Kolbrún upplifði það að ganga illa í 

stærðfræði undir lok grunnskólans og þegar hún fer í framhaldsskóla þá hittir hún á 

kennara sem brýtur sjálfsmynd hennar sem námsmanns niður. Lýsing Kolbrúnar er á 

eftirfarandi hátt:  

Ég byrjaði á [braut] af því að ég var alltaf búin að stefna þangað og bara 

gekk vel. Nema stærðfræðin. Og hérna ... í einum áfanganum var sem sagt 

kennari og sem betur fer er sá maður ekki kennari í dag.. því hann sagði  

hérna það var einhvern tímann lítið próf og hann sagði bara við mig að ég 

ætti ekkert heima þarna. Hvað væri ég eiginlega að gera í skólanum? Þetta 

situr ennþá í mér í dag.  

Sjálfsmynd hennar sem námsmaður er brotin og hún lýsir vanmáttarkennd og í 

framhaldinu varð stærðfræði það fag sem hún hræddist. 

Kjartan gerði fjórar eða fimm tilraunir til að fara í framhaldsskóla og segir meðal 

annars: 

... aðalvandamálið mitt á öllum þessum stöðum var stærðfræði. ... Ég hef 

bara aldrei geta lært stærðfræði. ... Og einhvern veginn þá kláraði ég 

aldrei. 

Aðeins einn var með einhverja greiningu um námsörðugleika í grunnskóla. Tvö 

segja að þeirra námsörðugleikar hefðu átt að uppgötvast í grunnskóla, en þau fengu 

greiningu á fullorðinsaldri. Þrjú þeirra eiga við mikinn prófkvíða að stríða og þá helst 

tengdan stærðfræði. Sandra og Rakel eiga það sameiginlegt að telja sig vera með 

einhverja námsörðugleika en hafa ekki farið í greiningu. Aðspurðar að því af hverju 

þær hafi ekki farið í greiningu þá svara þær báðar að þær hafi fundið ágætis leiðir 

sjálfar til að takast á við námserfiðleikana. Sandra segist bara lesa minna í einu og 

glósa inn á milli. Rakel veltir því fyrir sér hvort hún eigi ekki fara í greiningu því þó 
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henni hafi gengið ágætlega þá er þetta farið að há henni í núverandi háskólanámi. 

Einar fékk sérkennslu í grunnskóla en litla aðstoð heima, að hans sögn þá gekk 

honum ekki vel í grunnskóla þó hann hafi alltaf átt auðvelt með nám. Aðspurður um 

námsárangur hans í grunnskóla segir hann að honum hafi gengið:   

...illa. Þannig séð, ég get alveg lært. Ég get lært. En ég er með alveg sko 

gígantískan athyglisbrest. ... Athyglisbrest á mjög háu stigi. Og það var 

ofvirkni líka. ADHD á mjög háu stigi. Ofvirknin hún óx af mér sko. En 

athyglisbresturinn sat eftir. 

Í framhaldsskóla taka þau mörg hver núlláfanga vegna þess að þau féllu á 

samræmdum prófum. Þau minnast þess ekki að hafa fengið boð um aðstoð í 

framhaldsskóla og áhuginn dalar hjá þeim flestum, þau hætta að mæta og falla á 

mætingu. Öll fóru þau í nám að loknum grunnskóla og eiga það sameiginlegt að hafa 

lítið ígrundað námsval sitt og telja sig meðal annars hafa farið í nám vegna þrýstings 

frá foreldrum. Hjá Einari kemur fram óákveðni um námsval og áhugaleysi. Hann fer í 

framhaldsskóla sem hann hættir síðan í og ákveður að prófa annan skóla. Lýsing hans 

á námsvali er nokkuð einkennandi fyrir þennan hóp:  

Svo fannst mér alveg voðalega sniðug hugmynd að fara í hérna, að fara í 

[skóla] í [iðnám]. Ég veit ekki af hverju, ég hef engan áhuga á 

[viðfangsefninu]. Ekki einn einasta. Þetta var bara sniðug hugmynd.“ 

Það kemur fram í frásögnum þeirra að þeim finnist þau hafa „týnst“  í 

fjölbrautakerfinu og ekki fundið sig í náminu. Sum upplifðu að það væri of mikið af 

bóklegum áföngum og mörg þeirra reyndu að forðast það að fara í of erfiða áfanga. 

Eins kom fram að þau höfðu fengið of mikið frelsi, þau réðu sér sjálf á þessum tíma, 

voru orðin sjálfráða og fóru í einhverja uppreisn. Edda var ein af þeim sem hóf 

uppreisn á þessum tíma, henni bauðst aðstoð af hálfu skólans, en segir : 

 ... þau reyndu að hjálpa mér en ég var bara algjör rebel. Því ég var ekkert 

að læra heima og laug að þeim að ég væri búin að læra heima, í skólanum 

og eitthvað svona. Maður var eiginlega ekkert í þessum skólabransa, 

maður var bara eitthvað í þessari unglingavitleysu. 

Rut fór einnig í uppreisn gegn kennurum sínum eftir að hafa fengið nóg af einelti í 

skóla. Henni gekk sæmilega í stærðfræði í grunnskóla en reynsla hennar er einstök, 
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meðal viðmælenda minna, þar sem hún var lögð í einelti af kennurum skólans. Hún 

átti vini og var nokkuð félagslega sterk. Rut lýsir reynslu sinni í grunnskóla á 

eftirfarandi hátt 

Mín grunnskólareynsla er eiginlega ekkert góð. Ég var lögð mikið í einelti 

af kennurum. Þó ég ætti helling af vinum. Ég var alltaf sett í einhverja 

svona aukatíma með bara einhverjum og tekin úr hinum og þessum tímum 

og fékk ekki að vera með í öllu. ... Ég hef mjög neikvæða reynslu af 

grunnskóla. 

Rut segist jafnframt ekki hafa fengið stuðning frá foreldrum sínum vegna eineltisins 

vegna þess að á þessum tíma var það ekki í umræðunni. Hún segist hafa rætt eineltið 

við móður sína seinna meir: 

Af því að við fundum einhver ljóð sem ég hafði skrifað sem voru frekar 

svona döpur og þarna... eitthvað um að lífið væri bara einhver bók sem 

enginn nennti að lesa. Sem segir það sem segja þurfti 

Rut fór í framhaldsskóla en datt mjög fljótlega út. Hún telur að viðhorf hennar til 

menntunar hafi haft áhrif þar á. Viðhorf til menntunar kom fram í tengslum við 

framhaldsskólagöngu margra viðmælenda. Rut lýsir viðhorfi foreldra sinna en þau 

voru bæði með grunnskólamenntun, líkt og flestir foreldrar þátttakenda. Foreldrar 

Rutar: 

 Skildu aldrei þetta menntasnobb, að fólk þyrfti að fara í skóla til að verða 

betri en aðrir. ... Þannig að ég finn það alveg að ef þau hefðu verið 

menntuð þá eflaust hefði ég litið öðruvísi á þetta. ... Kannski hefði ég ekki 

borið svona litla virðingu fyrir [skólanum] þegar ég fór í hann á sínum 

tíma. 

Eins kom fram það viðhorf að það væri óþarfi að fara í skóla því það væri hægt að 

komast í gott starf án þess að vera með menntun. Þetta viðhorf hefur breyst hjá þeim 

flestum í dag og það kemur fram að til þess að fá, það sem þau kalla góða vinnu, þurfi 

að hafa háskólapróf. 

Áður hefur komið fram að áhugaleysi var áberandi hjá hópnum. Sandra og 

Kolbrún segja báðar að upp úr 9. bekk hafi áhuginn farið að dala, þegar námsefnið fór 

að þyngjast. Þær hafi ekki verið nógu vel undir það búnar að takast á við þyngra efni. 
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Þetta einkennir hópinn, þau missa áhugann þegar námið verður erfiðara, þau fá lítinn 

stuðning heima, falla á mætingu og mæta skilningsleysi í skólakerfinu.  

 

„Á 5 – 6 ára ferli vann ég við tuttugu og eitthvað störf“ 

Flestir viðmælendur mínir fóru út á vinnumarkaðinn eftir að þeir hættu í 

framhaldsskóla. Tveir viðmælenda nefna það að hafa farið í starfsnám. Flest unnu þau 

síðan fjölbreytt störf við þjónustu, verslun og umönnun.  

Þrír viðmælenda eiga það sameiginlegt að hafa verið á atvinnuleysisbótum þegar 

þeir fara í nám. Hin sögðu öll upp starfi sínu til að fara í Háskólabrú Keilis. Sum voru 

í ágætis starfi þegar þau tóku ákvörðun um að fara í nám, önnur voru atvinnulaus. Öll 

litu þau á þetta sem tækifæri til að mennta sig og eiga kost á að komast í betri stöður í 

framtíðinni. 

Kjartan fór erlendis í þrjú ár og stofnaði eigið fyrirtæki þegar hann kom aftur heim. 

Hann segist alltaf hafa leitað eftir því að afla sér kunnáttu með því að fara í ákveðin 

störf. Hann segir: 

... vinnu sem að ég fer og vinn og alveg eins með námið núna. Ég hef alla 

tíð sóst eftir vinnu þar sem að ég get lært eitthvað sem mig langar til að 

kunna. Ég hef ekki sóst eftir einhverjum launum eða fyrirtækjum. Bara 

mig langar til þess að læra þetta, þetta er gert í þessum fyrirtækjum og ég 

fer að vinna þar. Og yfirleitt þegar ég er búinn að læra það og fengið 

þjálfun í því þá hætti ég af því að þá er ég búinn að fá það sem að mig 

vantaði. 

Rut segist hafa unnið ýmis störf, meðal annars hafi hún verið að „... vinna bara 

svona almennt, í verslunum og ... svo fór ég ... að vinna á leikskóla“. Hún skildi við 

barnsföður sinn og segist ekki hafa getað framfleytt sér á þeim launum. Hún fór í 

starfstengt nám og fékk starf á skrifstofu í kjölfarið og jók þannig við laun sín. 

Kolbrún vann meðal annars við ræstingar og í eldhúsi. Síðan fór hún að starfa á 

skrifstofu byrjaði á því að aðstoða og vann sig upp. Hún tók síðan þá ákvörðun að 

segja upp starfi sínu og fara í nám. 

Viðmælendur eiga að baki fjölbreyttan starfsferil og tveir þeirra hafa farið í 

starfstengt nám í óformlega skólakerfinu. Það kemur ekki fram hjá hinum 

viðmælendunum hvort þau hafi farið í starfstengt nám utan formlega skólakerfisins. 
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„Þetta er stór inngöngumiði sem opnar margar dyr“ 

Þegar viðtölin eru skoðuð með tilliti til framtíðaráforma viðmælenda kemur í ljós 

þemu um áframhaldandi nám, námsval, staða á vinnumarkaði og hugmyndin um að 

margar leiðir séu þeim færar. Flest fóru strax að lokinni útskrift úr Háskólabrú í 

háskólanám og einn er á leið í nám. Viðmælendur höfðu ígrundað námsval sitt áður 

en nám á Háskólabrú hófst og völdu braut eftir því hvert þau stefndu í háskóla. Þrátt 

fyrir að viðmælendur höfðu öll ígrundað val sitt á braut í Háskólabrúnni og voru með 

hugmyndir um hvert þau stefndu er áberandi hvað þau eru flest óörugg með námsval 

sitt eftir að hafa klárað Háskólabrúnna. Aðeins einn af viðmælendum mínum fór 

beina braut í núverandi nám og efast ekki um að það sé rétt val.  

Sum telja að undirbúningurinn sem þau fengu á Háskólabrú hafi ekki verið 

nægilegur fyrir það nám sem var fyrsta val hjá þeim og hafa því valið aðra leið. 

Önnur telja að undirbúningurinn hafi verið góður en eru tvístígandi, því 

möguleikarnir eru margir. Þau telja þó fæst að námið á Háskólabrú hafi bætt stöðu 

þeirra á vinnumarkaði, til þess að bæta stöðu sína þurfa þau að fara í háskólanám og 

„fá einhverja gráðu“. Aðeins einn viðmælenda er sannfærður um að hafa bætt stöðu 

sína á vinnumarkaði með því að ljúka Háskólabrú og fá ígildi stúdentsprófs. Rakel tók 

ákvörðun í Menntastoðum um núverandi nám og telur að námið á Háskólabrú hafi 

bætt stöðu hennar á vinnumarkaði:  

Ég veit ekki alveg hvað mig langar að verða þegar ég verð stór. ... En mér 

finnst ég vera komin svo mörgum skrefum lengra en áður. 

Þau eru flest sammála að námið á Háskólabrú hafi veitt þeim inngöngumiða í 

áframhaldandi nám. Sandra er sú eina sem ekki er í námi núna en hún stefnir á 

háskólánám og er að velta fyrir sér hvaða leið hún ætlar að velja. Hún var búin að 

ákveða að fara í nám sem henni fannst „seif“. Hún segir að lýsingin á náminu, sem 

hún valdi í háskólanum, hafi hentað henni en svo breyttist ýmislegt: 

Svo einhvern veginn þegar ég var búin með Keili þá fannst mér bara, bara 

vá, mér langar ekkert í [námið]. Bara ekki neitt þú veist. Mig langaði bara 

eitthvað allt annað. Og allt í einu voru svona 100 dyr opnar. Og þú getur 

bara valið. Komin með valkvíða á meðan þú varst bara í þessu, með þessa 

einu hurð þegar þú byrjaðir.  
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Þau eru nokkur í þessu sama ferli. Hófu nám í háskóla en eru ekki alveg viss hvort 

þeim langi til að halda áfram. Þau segja að möguleikarnir séu svo margir að það sé 

hætta á því að þau verði „eilífðarstúdentar“. Þá kemur fram gagnrýni á uppbyggingu 

deildanna í Háskólabrúnni. Þau sem útskrifast af félagsvísinda- og lagadeild eiga til 

dæmis ekki möguleik á að komast inn í allar deildir háskólans. Sumar leiðir eru 

lokaðar því þeim vantar ef til vill einingar í raungreinum eða þriðja tungumál, allt 

eftir því hvert þau stefna. Sandra mælir því með að fólk taki þyngri braut, hún valdi: 

 ... örugga leið en ég sé eftir því að einhverju leyti því ef þú skiptir um 

skoðun þá hentar kannski ekki ein og ein braut því sem þú ætlar í. Það er 

sniðugt hvernig námið er byggt upp og hvernig það er hugsað. En 90% af 

þeim sem koma hérna inn er ekki búinn að ákveða áframhaldandi nám. 

 Til að fara í það nám sem henni finnst spennandi þá þarf hún að bæta við sig 

raungreinaáföngum og hún segist ekki vera tilbúin í það og ætlar að skoða hvaða aðra 

möguleika hún hafi. 

Kolbrún er í háskólanámi sem var ekki hennar fyrsta val. Hún byrjaði í öðru námi 

og það  

... tók of mikið sem sagt, ég varð að velja annað hvort fjölskylduna eða 

námið. ... Þannig að ég ákvað að breyta um og ég var búin að setja niður á 

blað hvað ég vildi og ákvað að fara til námsráðgjafa sem ég gerði ekki 

þegar ég var í náminu sem ég hefði kannski átt að gera. Þá hefði ég 

kannski haldið áfram.  

Hún virðist hafa fastmótaðar hugmyndir um val á námi og fór og leitaði sér aðstoðar 

við áframhaldandi námsval, það sama gerði Rut en gerði það strax í Keili. Kolbrún 

segir eins og Sandra að það að hafa farið ákveðna braut á Háskólabrú hamli henni í 

námsvali nú og hún hafi ekki grunn fyrir allt. Þau eru flest með þessar vangaveltur og 

eru að velta fyrir sér hvor þau eigi að halda áfram í því námi sem þau völdu sér eða 

stefna á nýtt nám. 

Einar fór í háskólanám af því að hann hefur áhuga á viðfangsefninu en ekkert 

endilega áhuga á því að halda áfram námi. Hann er í tveimur vinnum meðfram skóla 

og segir  

...Já þú veist ég er í skóla af því bara. ... Ég er ekki í skóla af því að ég 

ætlaði að vinna við eitthvað sko skiluru. Ég er í skóla af því bara og ég 
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veit ekkert af hverju. Ég hef bara áhuga... Mér er alveg sama þó ég fari 

ekki lengra en BA.   

Kjartan er sá viðmælenda minna sem hefur hvað skýrasta hugmynd um námsferil 

sinn. Hann velur námið af því að það er hagnýtt og hentar hans hugmyndum: 

... ég var með hugmyndir sem mig langaði til að gera og mig langaði til að 

framleiða hluti. En félagar mínir sem eru [með ákveðna menntun] sögðu 

mér allir að þetta væri ekki hægt. Þá reyndi ég að fá útskýringar og þeir 

gátu ekkert útskýrt þetta fyrir mér. Þeir sögðu að ég þyrfti að leita mér 

aðstoðar hjá einhverjum, já menntuðum aðilum í þessu. Þannig að ég 

ákvað bara að skella mér í skóla til að læra það sjálfur. 

4.2 Að takast á við nám að nýju 

Þegar viðtölin voru skoðuð með tilliti til þess hvort viðmælendum fannst þau hafa 

einhvern ávinning af því að fara aftur í nám sem fullorðnir námsmenn kom fram að 

hvatinn hjá þremur þeirra kom utan frá á meðan innri hvati varð til þess að þrjú þeirra 

sögðu upp störfum sínum og fóru í nám, einn hætti í vinnu sinni og fór í nám í 

hagnýtum tilgangi. Meginþemun sem fram komu tengd hvatningu til náms voru; 

breytingar í lífi viðmælenda, eins og fæðing barns, vilji til að vera jákvæð fyrirmynd, 

fjárhagsaðstoð og sterkari staða á vinnumarkaði, tengt hagnýtingu einnig reyndist 

þátttaka í Menntastoðum hvati til áframhaldandi náms. Þemu tengd hindrunum á 

námsferli voru meðal annars slæm reynsla af skólakerfinu, lágt sjálfsmat eða 

sjálfstraust, námserfiðleikar, fjárhagur og áhugaleysi. Að lokum komu fram þemu 

tengd ávinningi námsins, þar ber helst að nefna áhrif á sjálfsmynd og sjálfstraust 

viðmælenda og inngöngumiði í áframhaldandi nám. 

 

„Ég hlýt að geta þetta fyrst aðrir hafa gert það“ 

Eins og fram hefur komið eiga viðmælendur það sameiginlegt að hafa upplifað 

brotakennda skólagöngu og sinnt ýmsum hlutverkum og störfum á starfsferli sínum. 

Viðmælendur eiga það einnig sameiginlegt að vera allir brotthvarfsnemendur og eiga 

slæma reynslu úr formlega skólakerfinu. Þau misstu áhugann á námi og hafa 

misjafnar ástæður fyrir því að fara aftur í nám á fullorðinsaldri. Fjórir viðmælenda 

minna sögðu upp störfum sínum og tóku ákvörðun um að fara í nám. Þrjú þeirra fóru í 

nám vegna þess að Vinnumálastofnun bauð upp á það sem hluta af virkniúrræði fyrir 
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atvinnulausa. Flest, fimm af sjö, byrjuðu á því að fara í Menntastoðir þar sem þau 

voru ekki með nógu margar einingar í framhaldsskóla til að uppfylla inntökuskilyrðin 

hjá Keili.  

Þær þrjár sem hófu nám á vegum Vinnumálastofnunar segja að úrræðið hafi verið 

ágætis hvati til að fara í nám, að geta verið á atvinnuleysisbótum samhliða námi. Þær 

voru á atvinnuleysisbótum eftir fæðingarorlof og ein þeirra segir að fæðingarorlofið 

hafi verið of stutt og því hafi hentað vel að fara í nám:  

... þá fékk maður laun á meðan maður var í skólanum. En ég var bara í 

skólanum til hádegis og það var fínt. 

Það hentaði henni vel með lítið barn heima. Allar taka í sama streng og segjast 

ekki hafa haft efni á því að fara í nám ef þær hefðu ekki farið á vegum 

Vinnumálastofnunar. Þær litu á þetta sem gullið tækifæri til að mennta sig og löngun 

þeirra til að mennta sig skín í gegn. Þó að þær hafi farið á vegum Vinnumálastofnunar 

þá eiga tvær þeirra það sameiginlegt að vilja vera fyrirmyndir fyrir börnin sín. Rakel 

segir:  

... mig langaði að vera fullorðin, mig langaði til að verða stór. Bjóða 

krökkunum mínum upp á eitthvað annað en fiskvinnslu og geta boðið upp 

á að ég geti hjálpað þeim í gegnum nám.  

Flestar segja konurnar að þær hafi viljað vera jákvæð fyrirmynd fyrir börn sín. 

Hvorugur karlanna nefna þetta viðhorf.  

Eins og áður hefur komið fram var hvati Kjartans til að fara í nám hagnýtur, hann 

vildi framleiða hluti og til þess að geta það varð hann að fara í nám. Einar segist ekki 

hafa viljað: 

 ... vera að grafa skurði þegar ég verð sextugur, og ákvað að gera eitthvað 

annað. Og ég fór í Menntastoðir. Þetta var ákveðin þróun hjá mér. Ég var 

búinn að vera í sömu vinnunni í fimm ár og fór að pæla hvað ég ætlaði að 

verða? Hvað ætla ég að gera við líf mitt?“ 

Rut átti vini sem lokið höfðu Háskólabrú og hún var orðin leið í vinnunni og fannst 

hún vera komin á „endastöð“ þar og sagði upp starfi sínu. Kolbrún hafði verið að taka 

áfanga í fjarnámi í framhaldsskóla og vildi styrkja stöðu sína á vinnumarkaði. Hún 

segir:  
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Ég sá bara aldrei fram á að klára þetta með þessu áframhaldi þá yrði ég í 

fjöldamörg ár að verða mér úti um stúdentspróf. Svo bara einn daginn þá 

sá ég auglýsingu um námið hjá Keili og ég ákvað bara að ég skyldi gera 

eitthvað í þessu og sótti um og komst inn.  

Þau hafa öll innri hvata til að fara í nám, nema kannski Edda sem vildi vera lengur 

í fæðingarorlofi. Flest þeirra sem fóru í Menntastoðir nefna einnig að velgengni þeirra 

þar hafi verið mikill hvati til áframhaldandi náms. Viðmælendur nefna ekki aðra 

tegund utanaðkomandi hvatningar, svo sem frá vinnufélögum, ættingjum, mökum eða 

foreldrum.   

 

„Ég hef aldrei getað lært“ 

Það kemur fram hjá flestum viðmælenda minna að einhvers konar námsörðugleikar 

hafi háð þeim í námi. Aðrir þættir sem hafa hindrað þau í námi er lágt sjálfsálit og lítil 

trú á eigin getu.  

Enginn viðmælenda minna segist hafa átt í beinum erfiðleikum með námið á 

Háskólabrú. Sum þeirra voru með þá hugmynd um sig að þau væru „heimsk“ og 

segja að það hafi háð þeim verulega og hafi verið mikil hindrun við það að setjast 

aftur á skólabekk. Þau hafi verið með brotna sjálfsmynd sem námsmenn og hafi ekki 

haft mikla trú á eigin getu eða sjálfstraust til að hefja nám. Þegar Rut er spurð að því 

hvort eitthvað hafi hindrað hana í að hefja nám að nýju segir hún: 

... það var alltaf vesen, mér fannst ég bara vera hálfviti sem gat ekki lært 

að skrifa og ekki lært stafsetningu og lengi að lesa og skildi ekki neitt og 

eitthvað svona. Mér gekk rosa vel í stærðfræði. Ég hef aldrei getað 

tungumál. ...Ég er náttúrulega búin að segja við sjálfa mig að ég væri 

alltof heimsk. Og ég gæti ekki lært ensku og ég gæti ekki lært hitt og ég 

gæti ekki lært þetta. Það væri bara ég væri bara svo lélegur námsmaður og 

ég væri svo heimsk. 

Hún var búin að tala sjálfa sig niður og var sannfærð um að hún gæti ekki lært. 

Þetta neikvæða sjálfstal kemur fram hjá fleiri viðmælendum, Edda segist til dæmis 

alltaf hafa verið tossi. 

Þau eru fleiri sem nefna vanmáttarkennd gagnvart stærðfræði og að slæm reynsla í 

grunnskóla hafi hamlað áframhaldandi námi. Eins er upplifun þeirra á sjálfum sér sem 

misheppnuðum námsmönnum sem geta ekki lært.  
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Sem mögulega hindrun nefndu nokkur þeirra að námið væri dýrt og ef ekki hefði 

verið fyrir til dæmis úrræði hjá Vinnumálastofnun eða Lánasjóði íslenskra 

námsmanna þá hefðu þau ekki fengið þetta tækifæri til að mennta sig. Öll telja þau að 

þó svo að námið sé dýrt þá sé það þess virði að fara í nám og ljúka því. Það kemur 

fram í máli Söndru sem segir:   

Þetta kostar helling, en við vonum bara að þetta nýtist í framtíðinni. 

Annars verð ég kannski á annarri skoðun seinna. 

 

„Ég lærði að fá sjálfstraust í Keili“ 

Viðmælendur eiga það allir sameiginlegt að hafa upplifað mikla persónulega sigra við 

það að fara aftur í nám, bæði á Menntastoðum og eins í Keili. Þau nefna sem 

ávinning, persónulegan þroska, aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd, aukna trú á 

eigin getu og vissu um að þau geta lært þó svo að reynsla þeirra í formlega 

skólakerfinu hafi verið erfið. 

Þau tala flest öll um annað hvort „hræðslu“ við stærðfræði eða þá að þau segja að 

þau hafi ekki getað lært stærðfræði og hafi aldrei skilið hana. Þau upplifa síðan öll að 

„geta lært“ stærðfræði. Annað hvort þegar þau koma í Menntastoðir eða á 

Háskólabrúnni, hún er ekki lengur hamlandi. Þau náðu góðu valdi á henni sem efldi 

þau til að mennta sig enn frekar. Sum hver sögðu að þau hafi ekki vitað að þau gætu 

lært stærðfræði og að núna sé þetta bara gaman og þeim langar jafnvel í nám þar sem 

er einhver meiri áhersla á stærðfræði. Sandra segist hafa fengið aukið sjálfstraust í 

Menntastoðum:  

Það svona smátt og smátt, fyrst bara við að byrja í Menntastoðum þá 

svona djúpp, smá upp svo kláraði maður þar og þá einhvern veginn 

stækkaði maður alveg um tuttugu sentímetra eða eitthvað. Og svo þegar 

maður ... útskrifast úr Keili, ég bara ... held ég hafi sjaldan upplifað svona 

dag ... í persónulegu lífi. ... Þetta var geðveikur sigur fyrir mig. Og ég 

held ég hafi sjaldan gert eitthvað jafn stórkostlegt fyrir sjálfa mig eins og 

á þessu tímabili. 

Þetta viðhorf og þessi sterka upplifun var áberandi í öllum viðtölunum. Öll töluðu 

þau um að hafa fengið meira sjálfstraust og trú á eigin getu. Rakel segir að öll 

menntun sé af hinu góða og:  
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... já ég vil meina það og það er alveg sama hversu mikla menntun maður 

fær, maður bústast alltaf meira upp, sjálfsöryggið og allt eftir því sko.   

Sum þeirra tala um að námið hafi markað nýtt upphaf og það hafi haft áhrif á 

ýmislegt tengt þeirra sjálfstrausti og aukinni trú á eigin getu. Þau eru öll stolt af 

árangri sínum.  Rut er mjög stolt af þeim árangri sem hún hefur náð. Vegna reynslu 

hennar, af einelti kennara í grunnskóla, fannst henni erfitt að byrja aftur í skóla en 

tókst að yfirstíga það og segir að:  

...sjálfsöryggið fór upp úr öllu valdi. Ég er ánægðari með sjálfa mig og ég 

er svo stolt af því að geta sagt að ég hafi farið í Keili og klárað stúdentinn. 

Og núna er ég í HÍ í [námið]. Og ég segi það með virkilegu stolti. ... Ég er 

ótrúlega stolt af sjálfri mér. 

Slíkt viðhorf skín í gegnum öll viðtölin. Þau eru stolt og ánægð með það hversu 

langt þau hafa náð. Sum segjast aldrei hafa haldið að þau gætu náð svona langt. Þetta 

er mikil persónulegur sigur og hefur breytt miklu. Eins eru þau mörg hver að átta sig 

á því að það er ýmislegt sem þau geta gert sem var þeim fjarlægt áður, eins og að 

skrifa langar ritgerðir og reikna löng dæmi.  

Fyrir Einar, sem ekki var félagslega sterkur hefur námið meðal annars bætt 

félagslega stöðu hans og hann er öruggari með sjálfan sig og segir: 

Það [námið] gerði mig að miklu, miklu sterkari einstakling. Það bara 

breytti öllu að fara í skóla.  

Það að fara í nám hafi haft jákvæð áhrif á Eddu og segir hún meðal annars: 

Góð áhrif á sjálfsmyndina, alveg pottþétt. Það bara getur ekki annað 

verið. Þú sérð þegar maður nær svona einsog með stærðfræðina. Ég var 

skíthrædd við að fara í próf og ég segi við kennarann, ekki séns og hann 

bara ég veit að þú átt eftir að ná þessu prófi og ég fékk sjö fimm í erfiðara 

prófinu. Og þar svona bústaðist maður auðvitað.  

Þegar niðurstöður eru dregnar saman kemur fram að það eru mismunandi ástæður 

fyrir því að viðmælendur fóru í nám en flest höfðu þau einhvern innri hvata sem varð 

til þess að þau hófu nám að nýju. Ekki komu fram miklar hindranir hjá þeim þegar 

þau höfðu tekið þá ákvörðun að fara aftur í nám. Það sem hindraði þau á yngri árum 

tókust þau á við sem fullorðnir námsmenn. Þau hafa öll aukið sjálfstraust og eru 
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reiðubúinn til að takast á við það sem framundan er. Það kemur skýrt fram að það 

sem var þeim hvað erfiðast lærðu þau að takast á við og hafa eflst sem námsmenn. 

Einn af viðmælendum segir að það að standa með útskriftarplaggið frá Keili í 

höndunum hafi látið honum líða sem honum væru allir vegir. „Ég var MAESTRO og 

gat gert allt“.  

4.3 Námssamfélagið og reynsla á Háskólabrú 

Það kom í ljós rauður þráður í viðtölunum sem bendir til þess hversu mikilvægur allur 

stuðningur var á námstímanum. Stuðningurinn sem þau nefna kemur frá 

samnemendum, kennurum og námsráðgjafa skólans. Sumum fannst of mikill 

stuðningur og nefna að nemendum hafi verið „pakkað í bómull“ á meðan aðrir nota 

sama orðalag á jákvæðan hátt og telja að það hafi „bjargað“ þeim í náminu. 

Viðmælendur eru öll fullorðið fólk með reynslu og eiga sameiginlega reynslu sem 

hefur verið mikilvægur þáttur í að skapa samkennd í hópnum. Þegar spurt var út í 

námssamfélagið og námið sjálft kom í ljós að þeir sem höfðu fyrst farið í 

Menntastoðir þótti flestum fyrsta önnin á Háskólabrú nokkuð auðveld og töldu það 

vera undirbúningi þeirra af Menntastoðum að þakka. Mörg tala um kennara 

Háskólabrúarinnar og nefna reynslu sína af kennurum þar og bera saman við reynslu 

sína af kennurum í grunn- og framhaldsskólum áður fyrr. Það kemur skýrt fram að 

þeim finnst mikilvægt að kennarar séu góðir, sýni áhuga á efninu og kunni að koma 

því frá sér. Hjá nokkrum kom fram að þeim þætti aðstaðan til að læra í Keili ekki 

fullnægjandi.  

Viðmælendur höfðu öll verið í einhverjum samskiptum við námsráðgjafa annað 

hvort vegna persónulegra ráðgjafa eða gegnum námskeið. Öll segja þau upplifun sína 

af samskiptum við námsráðgjafa jákvæða eða mjög jákvæða.  

 

Hópeflið skipti öllu og hópurinn veitir góðan stuðning 

Fyrstu vikuna í Háskólabrú er lagt mikið upp úr því að fólk kynnist. Því hefur verið 

haldin hópeflisvika, þar sem öllum er skipt í hópa og stefnt að því að efla og styrkja 

sambönd á milli nemenda. Helstu markmið hópeflisins er að nemendur kynnist sem 

fyrst þar sem þau þurfa að vinna náið saman næstu tvær annir. Öll ræða viðmælendur 

hópeflisvikuna og hafa þau mismunandi skoðun á notagildi hennar. 

Sum segjast hafa fengið góðan stuðning frá mökum, vinum og ættingjum sem hafi 

verið ómetanlegur. Aðrir telja að hópeflið og hópurinn sjálfur hafi skipt sköpum hvað 
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samkennd varðar og til að skapa aðstæður fyrir nám. Einn viðmælenda sker sig 

sérstaklega úr hvað varðar viðhorf til tímans á Háskólabrú og er sá eini sem segir að 

tíminn á Háskólabrúnni hafi verið „ömurlegur“ en sá viðmælandi mætti lítið sem 

ekkert í skólann á meðan á hópeflisvikunni stóð.    

Einhver þeirra tala mikið um núverandi nám og bera það saman við veru sína í 

Keili. Þau hefðu sum viljað vera áfram í Keili vegna þess hve andinn og 

stuðningurinn var góður þar. Það kemur einnig fram að þau sem fóru fyrst í 

Menntastoðir, og voru „samferða“ fólki þaðan, hafi verið með fólki sem þau þekktu 

og að það hafi hjálpað fyrstu vikurnar í Háskólabrúnni. Þau eru þó flest sammála um 

að hópeflið hafi skipt miklu og það hafi gert hópnum gott sérstaklega fyrir þá sem 

komu utan að og þekktu engan. Rut segir til dæmis um hópeflisvikuna: 

Þetta er svo fjölbreyttur hópur. ... Ég held að meirihlutinn eigi allir sína 

sögu um það af hverju þau kláruðu ekki skólann á sínum tíma. Og það 

finnst öllum þetta erfitt það er bara misjafnt hvaða grímu þau eru með 

þegar þau mæta. ... Þetta skiptir öllu. Finnst mér. Þetta hjálpaði mér 

mikið. 

Sumir voru á því að heil vika í hópefli væri of langur tími og nóg væri að hafa 

þetta einn dag. Edda segist hafa neikvæða skoðun á hópeflisvikunni og hennar 

upplifun hafi verið: 

Mér fannst Keilir ömurlegur, ömurlegur. Ömurlegt uppi í Keili. Ég mætti 

eiginlega ekki neitt þú veist fyrst. ... Ég mætti á fyrsta daginn og mér 

fannst það svo leiðinlegt. ... Fannst þetta bara leiðinlegt. Glatað, þannig að 

ég mætti bara ekki restina. 

Hennar upplifun er því ólík hinna. Hún kom ein inn í skólann þekkti engan og 

ákvað að mæta ekki á hópeflið eftir að hafa upplifað það sem leiðinlegt hún segir 

jafnframt: 

...en maður hefði eiginlega átt að gera það [mæta á hópeflið] af því að það 

þéttir hópinn svo saman. Það gerir það sko. Þannig að maður var soldið 

útundan í byrjun þú veist og einsog ég segi það var soldið mér að kenna. 
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Þó þau hafi mismunandi skoðun á lengd hópeflisins þá eru þau öll, og að lokum 

Edda líka, sammála því að hópeflið styrki samkennd, þétti hópinn og sé mikilvægur 

hluti af skólastarfinu þar sem fólk er að koma úr ólíkum áttum.  

Í skólanum er mikið um hópavinnu og ólíkir einstaklingar sem þurfa að vinna 

saman. Þegar rætt var við viðmælendur um hópavinnu komu fram hugtökin 

„fríræderar“ eða „teikarar“ en með þeim er átt við nemanda sem, eins og Rakel 

sagði það: „... hengir sig á aðra og kemst fríkeypis í gegnum námið án þess að vinna 

vinnuna sína“ og er þá verið að vísa til hópavinnu. Viðmælendur voru fæstir sáttir við 

slík vinnubrögð og létu í ljós að viðkomandi aðili yrði ekki lengi í hóp með þeim og 

það yrði tekið á því jafnóðum. Sum reyndu þó að takast á við „frírædera“ með því að 

nota ýmis hjálpartæki til að geta unnið saman þrátt fyrir að ekki allir væru mættir á 

sama stað og stund. Það má nefna sem dæmi Facebook síður og Google Docs skjöl 

sem hægt er að vinna með hvar sem er.  

Sandra segir um „frírædera“: 

Það þarf að taka á því. ... Ég veit að það voru nokkrir sem kvörtuðu til 

námsráðgjafa út af því. Og sem sagt nokkrir sem veigruðu sér við því að 

vera með ákveðnum aðila í hóp.  

Þau ætluðu ekki að láta einhverja aðra hafa áhrif á námið sitt eða einkunnir. Einn 

viðmælenda segir að það hafi komið sér á óvart hvernig andrúmsloftið í Keili var, það 

hafi verið mikil samkeppni á milli fólks. Fram hefur komið að Edda mætti ekki á 

hópeflið í byrjun og mætti frekar illa í skólann, henni fannst hún vera utanvelta. Hún 

segir: 

Þú veist það var ekkert verið að hjálpast að eins og maður var vanur úr 

Menntastoðum. Þetta var svo allt önnur upplifun og einhvern veginn. Þú 

veist af því að maður mætti ekki í hópastarf einu sinni þá var ekkert verið 

að hafa fyrir því að senda manni email og maður var bara rekinn úr 

hópnum eða þú veist eða eitthvað þannig.  

Hún upplifði höfnun og segir að sér hafi fundist þetta vera einhver „vörn“ hjá 

fólki.  

Ég er soldið næm á svona. Eða af því að ég fann svona vörn, að ég bara 

lokaði á fólk og yrði þá fráhrindandi sjálf. Ég er alveg farin að taka það 
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inn í myndina þegar svona gerist að það sé kannski líka mér að kenna. En 

ekki hérna áður fyrr þá var ekkert mér að kenna.  

Annars eru þau almennt jákvæð gagnvart hópastarfi enda hafi það veitt þeim 

mikinn stuðning í náminu. Flest telja þau að reynslan af hópastarfi muni gagnast þeim 

í framtíðinni. Aðspurð að því hvort hópastarfið væri að gagnast þeim í núverandi 

námi sagði Rakel: 

Hópavinnan í Keili hún hafi algjörlega bjargað mér í háskólanum, ef ég 

hefði ekki verið í hópavinnu í, þúveist, Keili þá væri ég eins og álfur út úr 

hól hérna 

Sem er áhugavert í ljósi þess að hún segist alls ekki vera sú sem vill vinna í hóp, en 

í Keili þá neyddist hún til þess og lærði helling á því. Sum segja að hópavinnan 

gagnist þeim lítið í núverandi námi en þau eru þess samt fullviss að það muni nýtast 

þeim í framtíðinni þegar þau þurfa að fara að vinna með öðrum úti á 

vinnumarkaðinum.  

 

Námsvenjur og skipulag náms 

Viðmælendur eru jafn ólík og þau eru mörg og nýttu ýmsar leiðir við að skipuleggja 

nám sitt. Sum eyddu miklum tíma í námið og voru alltaf að læra. Önnur höfðu að 

eigin sögn alveg getað notað meiri tíma í námið en það hafi ekki endilega verið 

markmiðið að fá 10 í öllu heldur að ná að útskrifast. Enn önnur mættu illa í skólann, 

lærðu lítið og opnuðu helst ekki bók en skiluðu þó öllum verkefnum og náðu að 

útskrifast. Það er því munur á því hvernig nemendur nálgast námið og það kemur 

fram í viðtölunum.. 

Þau sem eiga það sameiginlegt að hafa lagt mikið á sig til að læraeiga það einnig 

sameiginlegt að hafa farið í Menntastoðir eða annan undirbúning áður en þau hófu 

nám á Háskólabrú og tileinkað sér ákveðin vinnubrögð. Sandra segir að 

undirbúningurinn hafi skipt miklu máli fyrir hana: 

Sko í fyrsta lagi þá þakkaði ég alltaf guði fyrir að fara í Menntastoðir á 

undan vegna þess að koma vel undirbúinn og koma beint úr námi í Keili. 

Það held ég að ég hefði ekki viljað missa af 

Kolbrún hafði tekið námskeið í fjarnámi og kvöldskólum og segir um námið á 

Háskólabrú: 
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Þú gerðir í rauninni ekkert nema læra, og maður var alveg undirbúinn 

undir það. Maður fór í viðtal og þá var sagt að maður þurfti að undirbúa 

sig undir það að þetta væri mikil vinna. Og að það myndi bitna á 

heimilinu og þannig að maður vissi það. Þegar maður byrjaði þá átti þetta 

ekkert að koma þér neitt á óvart, bara á ég að læra svona mikið? Það var 

alveg búið að gera manni grein fyrir því fyrirfram. 

Til þess að takast á við námið mynduðu margir litla hópa sem hittust gagngert til 

þess að læra saman og hjálpa hvort öðru. Kolbrún heldur áfram og segir: 

[...] það var kannski alltaf einhver sterkur í hópnum og það hjálpuðust 

allir að. Og það skiptir miklu máli. Að hérna bara hjálpast að. Af því að 

maður lærði sjálfur á því að hjálpa hinum. 

Það að fá greiningu á námserfiðleikum hjálpaði Rut námslega. Hún gerði sér grein 

fyrir því að það var ástæða fyrir vanda sem hún hafði glímt við í námi og hún fékk í 

kjölfarið stuðning og aðstoð bæði frá námsráðgjafa og samnemendum. Á 

Háskólabrúnni sá hún líka árangur erfiðis síns, sem dæmi segir hún: 

Ég náði ensku. Til dæmis og ég slefaði hana ekki. ... Og ég hérna var með 

rosalega fínar einkunnir í stærðfræði og ég var bara fín í íslenskunni og 

mér fannst þetta. Ég var bara að ná svo flottum árangri og ég féll aldrei. 

Þessi sýnilegi árangur var henni hvatning til að leggja enn meira á sig í náminu 

enda hafi hún upplifað viðhorfsbreytingu gagnvart því að tileinka sér nám. Sandra 

segist einnig hafa upplifað mikla breytingu á viðhorfi sínu til náms og orðar það svo: 

Fimm var bara svona yess ég náði [í grunnskóla]. En þegar ég fór svo í 

hérna Keili og eða Menntastoðir þá var 10 alltaf viðmiðið. Þetta var búið 

að breytast svo rosalega þannig að manni fannst maður sætti sig ekkert 

við minna en sjö eða átta allt í einu. Þannig að þetta snérist ekki um að ná 

einhvern veginn heldur um að maður standi sig vel.þannig að það var 

aðallega það sem breyttist.  

Hjá mörgum var þetta farið að snúast um að sýna fram á að þau gætu tekist á við 

skólann og gætu útskrifast. Eins og fram hefur komið segjast þau flest hafa upplifað 

mikla sigurtilfinningu á útskriftardaginn. 
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Sumir viðmælenda minna nefna að þeim finnist bómullinn og stuðningurinn í Keili 

vera of mikill. Það komi fram meðal annars í því að sum þurftu lítið að hafa fyrir því 

að læra en útskrifuðust samt. Eins og áður hefur komið fram voru tvö þeirra sem 

mættu lítið og segjast hafa lært lítið sem ekkert. Það kemur einnig fram hjá þeim að 

þau hafi komist að því í Menntastoðum, sem var góður undirbúningur fyrir 

Háskólabrúnna, að þau gætu lært og séu nokkuð sterk námslega. Á meðan þurftu aðrir 

að hafa mikið fyrir því að tileinka sér námsefnið. Einar segir frá upplifun sinni af því: 

... bómullin í Keili sko. ... Frá kennurum. Þetta er bara þannig uppbyggt ... 

að mér finnst of langt gengið hérna eins og með fyrirlestrana. Það er 

reyndar búið að breyta því. ... Það var allt saman tuggið ofan í okkur. Allt 

saman. ... Aftur og aftur og aftur. 

Hann lýkur þessari frásögn með því að segja að hann sé auðvitað námslega sterkur 

og að það hafi ekki þurft að tyggja þetta ofan í hann. Þvínæst fer hann að ræða um 

aðhaldið í Keili og að nemendur séu vel varðir í Keili og að það sé erfitt fyrir þá að 

fara í háskóla, því þeir fái bara sjokk. Það sé miklu erfiðara nám. Þau eru fleiri sem 

taka í sama streng og Einar og telja að aðhaldið sé of mikið í Keili og að nemendur fái 

sjokk þegar þeir koma í háskóla og þurfa meira að hugsa um og stjórna eigin námi.  

 

Námsráðgjöfin í Keili er alveg frábær 

Viðmælendur hafa í misjöfnum mæli og tilgangi leitað til náms- og starfsráðgjafans í 

Keili. Á þeim tíma sem viðmælendur voru í Keili var einn náms- og starfsráðgjafi þar 

að störfum, þeir eru nú tveir. Þau líta á hlutverk náms- og starfsráðgjafans sem 

margþætt, bæði til að aðstoða við persónuleg málefni og eins til að takast á við 

málefni er varða námið og hina svokölluðu „frírædera“. Viðmælendur segja allir að 

upplifun þeirra af námsráðgjöfinni í Keili sé til fyrirmyndar. Það er boðið upp á 

námskeið fyrir þá sem það vilja og einnig sé hægt að leita til hans og fá persónulega 

námsráðgjöf. Námsráðgjafinn hefur verið þeirra stoð og stytta í margvíslegum 

tilgangi. Rut, sem upplifði einelti í grunnskóla og átti erfitt með að hefja nám að nýju 

þrátt fyrir einlægan vilja, leitaði til náms- og starfsráðgjafa á fyrstu vikunum. Rut 

segist hafa upplifað eitthvað af gömlu tilfinningunum þegar einn kennarinn fór að 

skamma hana: 
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En þetta var erfitt. Ég var bara í rosalega miklu sambandi við 

[námsráðgjafa] og hún hjálpaði mér algjörlega í gegnum þetta. ... Ég var 

ekki með mús við tölvuna, sem mér fannst smámunaháttur. Þannig að ég 

bara nei, þetta er að byrja aftur. Þannig að ég bara kíkti mjög reglulega á 

[námsráðgjafann]. Bara til þess að fá að pústa. Þá gekk þetta bara. Maður 

var í svo miklum bómull [í Keili]. Þannig að þar leið mér vel. Það voru 

allir svo almennilegir að það var tekið á öllu.  

Ekki nýttu allir sér þau námskeið sem í boði voru hjá námsráðgjafa enda höfðu 

mörg hver farið í námstækni í Menntastoðum og segjast hafa lært mikið á því. Önnur 

sóttu öll þau námskeið sem í boði voru og fannst þau nýtast ágætlega. Þau eru nokkur 

sem nefna gagnsemi námskeiðanna og Kjartan orðar það svo: 

Það er ekki nóg að fara á námskeið heldur þarf maður að vera tilbúinn að 

nota það sem maður lærir. Þannig að þetta veltur svolítið mikið á sjálfum 

þér, ertu tilbúinn að tileinka þér það sem þú lærðir. ... Ég þarf einmitt að 

fara aftur á námskeið og reyna að tileinka mér þetta. 

Edda gekk illa til að byrja með í Háskólabrúnni. Hún upplifði skólann sem 

„háskólakerfi“ og fékk það á tilfinninguna að hún væri að týnast aftur líkt og hún 

hafði gert í framhaldsskóla. Hún leitaði því eftir stuðning og segir: 

Ég hafði samt vit á því að labba mér bara inn til námsráðgjafa og hún var 

æðisleg. ... Og hún kom mér af stað. ... Hún var sú eina sem ég gat talað 

við. ... Svo bara ef að mér fannst eitthvað ekki í lagi þá fór ég til hennar 

og hún tók á því í hvert einasta skipti.  

Hún fékk bæði námslegan og andlega stuðning hjá námsráðgjafa og gat leitað til 

hans með hvað sem er. Viðmælendur hafa flestir svipaða sögu að segja. Ef þeim 

vantaði stuðning eða aðstoð þá var hægt að leita til námsráðgjafa og lausn fundin. 

Rakel segir um námsráðgjöfina í Keili: 

Hún var alveg æði sem ég talaði við. ...Einmitt til að fá ráð með 

námstækni og svoleiðis. Og hún hjálpaði mér alveg helling og kom með 

fullt af leiðum sem mér hafði ekki dottið til hugar.  

Aðeins einn af viðmælendum mínum segist lítið sem ekkert hafa nýtt sér þjónustu 

námsráðgjafa. Hann hafi farið á eitt námskeið og það var prófkvíða námskeið og það 
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gerði ekkert fyrir hann enda er hann ekki með vott af prófkvíða af eigin sögn, það 

kom ekki fram af hverju hann hafði sótt námskeiðið. Tveir aðrir viðmælendur nefndu 

einnig að hafa farið á prófkvíðanámskeið og að það hafi ekki hjálpað þeim sem 

skyldi. Þau væru bæði með gífurlegan prófkvíða, sérstaklega þegar kæmi að 

stærðfræði. Þau hafa ekki fengið lausn á sínum málum. 
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu nemenda sem lokið hafa 

Háskólabrú og varpa ljósi á reynslu viðmælenda af formlega skólakerfinu ásamt því 

að skoða hvaða ástæður liggja að baki því að þau hættu í námi á sínum tíma og hvað 

hvatti þau aftur til náms sem fullorðnir einstaklingar. Í ljós kom að viðmælendur áttu 

það sameiginlegt að vera fyrrum brotthvarfsnemar sem höfðu lágt sjálfsmat og litla 

trú á eigin getu. Reynsla þeirra af formlega skólakerfinu var svipuð, þau höfðu 

upplifað áhugaleysi, skort á viðeigandi stuðningi, niðurlægingu og námsörðugleika og 

fundu sig ekki í námi. Þau koma í nám sem fullorðnir námsmenn af mismunandi 

ástæðum og öll eru þau ákveðin í að halda áfram að mennta sig. Það kemur skýrt fram 

í rannsókninni að stuðningurinn sem þau fengu í náminu á Háskólabrú er að hluta til 

ástæða þess hve vel þeim hefur gengið. Þau telja sig hafa eflst til muna í náminu, fyrst 

á Menntastoðum og síðan á Háskólabrú, og trú þeirra á eigin getu og sjálfstraust hefur 

aukist til muna. Helsta nýmælið í þessari rannsókn er að hér gafst tækifæri til að ræða 

við nemendur sem luku námi í óformlega skólakerfinu og þeir einstaklingar standa nú 

sterkari að vígi en þau gerðu áður, full af sjálfstrausti og tilbúin að leggja sitt af 

mörkum til samfélagsins. Það er sammerkt með öllum viðmælendum að þeim finnst 

þau hafa margvíslega möguleika og telja sig nokkuð vel undirbúin fyrir 

áframhaldandi nám. 

 

Reynslan úr formlega skólakerfinu 

Þátttakendur eiga margt sameiginlegt, meðal annars slæma reynslu af formlega 

skólakerfinu sem hafði áhrif á mörg þeirra. Það kemur ekki á óvart þegar litið er til 

fyrri rannsókna á þessu sviði en þar kemur fram að algengt er að fullorðnir gefi upp 

slæma reynslu úr skóla sem ástæður fyrir fjarveru frá skipulagðri fræðslu sem 

fullorðnir (Eydís Katla Guðmundsdóttir, 2012; Illeris, 2005; Hróbjartur Árnason, 

Halla Valgeirsdóttir, Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010). Eins er bent á að lítil trú á 

eigin getu, skortur á sjálfstrausti og námsörðugleikar hamli hinn fullorðna í að hefja 

nám að nýju (Auður Sigurðardóttir, 2010; Halla Valgeirsdóttir, 2011; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008). Þessi reynsla hefur litað þátttakendur og þau hafa þurft á 

stuðning að halda til að takast á við nám að nýju. Þau upplifðu mörg hver 

vanmáttarkennd í námi, fannst þau ekki geta lært og hræðslu við til dæmis, 

stærðfræði. Það kemur fram að þau þurftu aðra nálgun við námið en áður. Þau höfðu 
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mörg hver ekki ráðið við námsefnið á sínum tíma þegar það fór að þyngjast og 

upplifðu að vera „heimsk“ og „geta ekki lært“. Þau upplifðu mikla niðurlægingu og 

líðan þeirra var almennt ekki góð, stuðningur lítill og stærðfræði aðaláhyggjuefnið hjá 

flestum. Þau líta á stærðfræði sem vandamál og telja mörg að það hafi hamlað þeim í 

að halda áfram í námi á sínum tíma, mörg nefndu að þau hefðu aldrei lært grunnatriði 

stærðfræði í grunnskóla.  

Áhuginn minnkaði hjá mörgum að loknum grunnskóla og hvatinn til náms var 

lítill. Óákveðni um námsval virðist einnig hafa háð þeim. Það er augljóst að skortur 

var hjá þeim flestum á þekkingu á námsleiðum og lítil þekking á heimi starfa. En 

þekking á heimi starfa er góður grundvöllur fyrir náms- og starfsvali (Sharf, 2006). 

Þau hefðu líklega notið góðs af því að fá fræðslu um nám og störf og aðstoð í 

ákvarðanatökuferlinu. Viðmælendur höfðu engin skýr markmið með námi sínu í 

framhaldsskóla og áhugaleysi og þekkingarleysi líklega spilað saman og komið í veg 

fyrir að þau settu sér ákveðin markmið í námi. Þriðji þáttur SCCT kenningarinnar er 

að  setja sér markmið og vinna að þeim (Lent, 2005) og það er þáttur í þróun náms- 

og starfsferils sem viðmælendur mínir höfðu ekki á framhaldsskólaárum sínum. Sá 

þáttur er greinanlegur hjá þeim öllum nú. Það er mikilvægt í ákvarðanatökuferli að 

hafa ákveðna sjálfsþekkingu og vita hvað maður vill og eins er mikilvægt að vita 

hvaða leiðir eru mögulegar (Sampson, Reardon, Peterson og Lenz, 2004). Með því að 

fara í nám hefur sú breyting orðið á að aukin sjálfsþekking og þekking á mögulegum 

leiðum í menntakerfinu gera viðmælendum kleift að halda áfram að mennta sig og 

taka ákvarðanir um nám og störf.  

Þegar litið er á bakgrunn þátttakenda kemur fram að fæst áttu foreldra með próf 

fram yfir grunnskólapróf. Þau nefna að hafa fengið lítinn stuðning og aðstoð heima 

við á sínum yngri árum. Rannsóknir hafa sýnt að menntun foreldra og stuðningur 

þeirra getur skipt máli hvað varðar hvatningu ungs fólks til náms (Jón Torfi Jónasson 

og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Svanfríður Inga Jónasdóttir (2005) sýndi fram á að 

stuðningur og hvatning foreldra geti haft áhrif á námsáhuga ungs fólks. Því minni 

menntun því minni áhugi hjá unga fólkinu. Líklegt að þetta megi einnig rekja til þess 

að foreldrar með grunnmenntun eiga erfitt með að aðstoða börn sín við heimanám.  

Einhverjir þátttakenda áttu við námsörðugleika að stríða sem ekki uppgötvaðist 

fyrr en þau voru orðin fullorðin og telja þau að það hefði átt að koma fram þegar þau 

voru yngri. Námsörðugleikar tengjast einnig fjarveru úr skóla eins og kemur fram hjá 

Illeris (2005) og Hróbjarti Árnasyni (2005). Auður Sigurðardóttir (2010) komst 
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einnig að sömu niðurstöðu í sinni rannsókn á körlum sem fóru í raunfærnimat að 

námsörðugleikar og skortur á stuðningi voru oft á tíðum ástæður fyrir því að 

þátttakendur í rannsókn hennar hættu í námi. Það er því margt líkt. Viðmælendum 

þessarar rannsóknar finnst formlega skólakerfið hafa brugðist. Saga Rutar er einstök, 

hún upplifði að vera lögð í einelti af kennurum sínum, þegar hún kom í Keili 

uppgötvaðist að hún er bæði les- og skrifblind og það breytti viðhorfi hennar til náms. 

Eftir að hafa fengið greiningu á námserfiðleikum vissi hún að það var hjálp að fá og 

hún var ekki „heimsk“.  

Hjá nokkrum af viðmælendum mínum kom fram að „kerfið“ hefði ekki hentað 

þeim. Þau eru þá að vísa til fjölbrautakerfis, þar sem þau mæta í stóran hóp, skipta um 

skólastofur og eru ekki í ákveðnum bekk. Þau hafa ef til vill ekki verið undir það búin 

að takast á við það að fara úr vernduðu umhverfi grunnskólans yfir í nýtt kerfi í 

fjölbrautarskólum. Það kemur því ekki á óvart að stuðningurinn og umhverfið í 

Menntastoðum og Háskólabrú hafi hentað þeim, þar sem er lagt upp úr því að skapa 

þægilegt og öruggt umhverfi, því eins og fram hefur komið eru fullorðnir oft óöruggir 

þegar þeir koma í aftur í nám (Hróbjartur Árnason, 2005) og mikilvægt að 

námstilhögun sé sniðin eftir því. 

Þátttakendur voru ekki að finna sig í formlega skólakerfinu og leituðu því í það 

óformlega. Þátttakendur voru flest í viðkvæmri stöðu með litla formlega menntun 

(Illeris, 2006). Mörg sáu fram á að möguleikar þeirra á vinnumarkaði myndu batna 

með því að fara í nám. Hærra menntunarstig eykur líkurnar á því að fá starf (OECD, 

2012). Öll lentu þau í breytingum, þau fóru úr starfi eða af atvinnuleysisskrá í nám og 

þurftu að endurskilgreina stöðu sína og eru að vinna í því að breyta um starfsvettvang  

(Blustein, 2006; Fouad og Kantamneni, 2008; Sharf, 2006). Mikilvægt er að fólk sé 

tilbúið til að aðlaga sig að breyttum aðstæðum á starfsferli sínum (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009), það hafa viðmælendur mínir 

gert með því að fara í nám. Í niðurstöðum rannsóknar á fullorðnum konum sem héldu 

í nám að nýju kemur fram að auknar menntunarkröfur hafi verið helsti hvati til að 

hefja nám að nýju (Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008). Þetta kom einnig fram að 

einhverju leyti í þessari rannsókn, þátttakendur fundu fyrir auknum 

menntunarkröfum. Upplifun þeirra er á þá leið að þeim finnst þau verða að mennta 

sig til að eiga möguleika á öðrum störfum en láglaunastörfum. 

Fjárhagsstuðningur frá Vinnumálastofnun var einnig hvati til náms og hugmyndin 

um að staða þeirra á vinnumarkaði myndi styrkjast með því að auka við menntun 
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sína. Fullorðnir líta oft á fjárhagsstöðu sína sem hindrun (Hróbjarts Árnasonar, Höllu 

Valgeirsdóttur og Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur, 2010). Það kom ekki skýrt fram í 

viðtölunum sem kemur á óvart þar sem námið er dýrt. En þátttakendur litu á þetta sem 

tækifæri til að mennta sig og fjárfesta í menntun og þó svo að námið sé dýrt telja þau 

að það muni borga sig að lokum. Það hefði geta verið hindrun ef þau hefðu ekki 

fengið atvinnuleysisbætur eða framfærslulán hjá Lánasjóði íslenskra námsmann. 

Lánasjóður íslenskra námsmanna var nefndur og vildu þátttakendur meina að það 

væri góður kostur. Þó það væri mikil pressa að þurfa að standast próf til að fá lán hjá 

Lánasjóðnum og lítið sem út af má bera til að hlutirnir fari úrskeiðis. Þátttakendur 

nefndu einnig að námið væri lagað að þörfum fullorðinna og það væri mikilvægt að 

geta nýtt sína eigin reynslu til að takast á við námið. Slík viðhorf komu einnig fram 

hjá, Hróbjarti Árnasyni, Höllu Valgeirsdóttur og Svövu Guðrúnu Sigurðardóttur, 

(2010), Illeris, (2006) og Knowles, Holton III og Swanson, (1998).   

Það kom skýrt í ljós að fyrsta vikan í náminu var mikilvæg. Hún byrjar með 

hópefli þar sem er lagt upp með að nemendur kynnist hvort öðru. Viðmælendur mínir 

höfðu mismunandi skoðun á hópeflinu en flest voru þau sammála um að því mætti 

ekki sleppa. Mikilvægt er að nemendur finni fyrir stuðningi úr hópnum sem er 

lykilatriði þegar verið er að vinna með nemendur sem eru fyrrum brotthvarfsnemar 

(Helga Sigurjónsdóttir, 2010). Hópeflið í Keili þéttir hópinn og byggði sambönd sem 

skiptu nemendur máli bæði á meðan náminu stóð, þau fundu samkennd með hvort 

öðru, og eins skipta tengslin sem myndast máli fyrir framtíðina.  

Hróbjartur Árnason (2005) bendir á ósamræmi í niðurstöðum sínum og Knowles. 

Þar sem Knowles talar um að fullorðnir séu sjálfstæðir og vilji stjórna eigin námi þá 

upplifði Hróbjartur að fullorðnir námsmenn væru oft óöruggir. Það má í raun segja að 

svo hafi verið um meirihluta minna viðmælenda, þau voru mjög óörugg að stíga 

skrefin í nám að nýju, og þess vegna hafi hópeflið verið svona gagnlegt. Þau eru að 

koma í fyrsta sinn á nýjan stað í nýjar aðstæður með hafa slæma reynslu af skólakerfi 

í farteskinu. Þau þekkja fáa, eða engan, og því skiptir hópeflið miklu máli þessa fyrstu 

daga til að skapa samkennd og undirbyggja stuðning sem er svo mikilvægur hluti af 

náminu. Sumir af viðmælendum mínum töluðu um hve mikilvægt það hefði verið að 

hafa farið fyrst í Menntastoðir því þá þekktu þau einhvern í skólanum og höfðu hóp 

til að leita til.  Þannig að enn og aftur eru Menntastoðir að koma sterkt inn sem þáttur 

sem eykur sjálfstraust og öryggi nemenda og gerir þau meira tilbúin til að takast á við 

áframhaldandi nám. 
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Aðeins einn viðmælenda sker sig úr og fannst allur tíminn í Háskólabrú ömurlegur. 

Viðkomandi mætti illa á hópeflisvikuna og tók ekki þátt í því, þar að auki virðist sem 

hann hafi mætt illa og ekki sinnt náminu né hópavinnu sem skyldi. Reynslan er að 

miklu leyti neikvæð enda var þátttaka viðmælanda í námssamfélaginu takmörkuð. 

Þau komust þó öll að þeirri niðurstöðu að hópeflið styrkti samkennd þeirra á milli og 

væri mikilvægur hluti af skólastarfinu.  

Í viðtölum mínum við viðmælendur komu fram hugtökin fríræderar og teikarar 

sem eru einstaklingar sem sinna náminu illa og sinna ekki hlutverki sínu í hópastarfi, 

en námið á Háskólabrú er að miklu leyti byggt upp á hópastarfi. Það var mjög 

mismunandi hvernig tekið var á þessu vandamáli en allir voru á eitt sammála um það 

að það væri þó nokkuð um frírædera, en það myndi að lokum koma niður á þeim 

sjálfum því það eru litlar líkur á því að viðkomandi komist í gegnum krefjandi 

háskólanám. Að öðru leyti eru viðmælendur mínir nokkuð jákvæðir gagnvart 

hópastarfi og telja það styrkja samkennd í hópnum og undirbúi þau undir raunveruleg 

verkefni á vinnumarkaði. Það er því hagnýtt og gagnlegt að vinna í hópum, sem er 

mikilvægt fyrir fullorðna námsmenn (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir, Svava 

Guðrún Sigurðardóttir, 2010; Knowles, Holton III og Swanson , 1998). 

Nemendur komu með misjöfn markmið í nám á Háskólabrú en flest líta þau þó á 

námið sem stökkpall upp í háskólanám. Þau lögðu mismikið á sig til að læra en höfðu 

flest nokkuð góðan undirbúning úr Menntastoðum, höfðu til dæmis lært námstækni 

þar. Mörg þeirra voru að upplifa það, jafnvel í fyrsta sinn, að ganga vel í skóla. Þau 

styrktust við það og allur stuðningur sem þau fá frá kennurum, samnemendum og 

náms- og starfsráðgjafa skólans er mikilvægur. Þarna kemur aftur fram hve mikilvægt 

er að nálgunin við umgjörð námsins sé jákvæð og styðjandi (Hróbjartur Árnason, 

Halla Valgeirsdóttir, Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010; Illeris, 2005). Þó sumum 

hafi þótt „bómullin“ of mikil, eru þau ólík og þurfa öll mismikinn stuðning.  

Tíminn í náminu var, samkvæmt viðmælendum mínum, ekki alltaf dans á rósum 

og mörg þurftu viðmælendur mínir að leita til náms- og starfsráðgjafa út af 

persónulegum málefnum. Einn viðmælandi minn sagðist hafa notast mikið við það að 

geta farið á skrifstofu náms- og starfsráðgjafans hvenær sem er, bara til að „pústa“. 

Önnur fóru á námskeið hjá náms- og starfsráðgjafa sem nýttist þeim misvel. Það kom 

fram að námskeiðin mættu vera betur auglýst og aðgengilegri, þó það væri ekki skýrt 

á hvaða hátt þau ættu að vera aðgengilegri. Það er augljóst að viðmælendur mínir hafa 
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ekkert nema gott að segja um námsráðgjöfina í Keili og námsráðgjafinn hefur verið 

þeim mörgum stoð og stytta.  

Þau fóru mörg hver af stað með þá hugmynd að byggja við þekkingu sína og auka 

við grunnfærni sína með það að markmiði að ljúka námi sem þau höfðu ekki gert 

áður. Námið á Háskólabrú gekk ekki hnökralaust fyrir sig en skólinn er í stöðugri 

sókn og sífellt er verið að þróa námið og kennsluaðferðirnar til að koma til móts við 

þarfir fullorðinna námsmanna. Nú hefur verið tekin upp svokölluð spegluð kennsla á 

Háskólabrú, þar sem nemendur horfa á fyrirlestra kennara áður en þeir mæta í tíma. Í 

tímum er þá frekar hægt að vinna verkefni og svara spurningum nemenda. 

Fyrirkomulagið hefur reynst vel og fjöldamargar menntastofnanir hafa sótt í að fá 

kynningu hjá Keili á speglaðri kennslu (Keilir, e.d.-f).  

Það sem kom mest á óvart og er helsta nýmælið í þessari rannsókn er leið 

þátttakenda í óformlega skólakerfinu. Fimm af sjö höfðu farið fyrst í Menntastoðir 

sem er úrræði á vegum símenntunarstöðva (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2011). Í 

Menntastoðum fengu nemendur markvissan stuðning og sjálfsstyrkingu og fengu 

aukna sjálfsþekkingu (Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, e.d.). Þessi sjálfsstyrking 

og ekki síst aukið sjálfsálit og aukin trú á eigin getu var þeim hvati til að halda áfram 

námi. Nokkur þeirra höfðu farið gagngert í Menntastoðir til að eiga möguleika á að 

komast í nám á Háskólabrú þar sem þeim skorti þau skilyrði sem sett eru fyrir 

inngöngu. Það er nýtt í flóru rannsókna um fólk með litla formlega menntun, að skoða 

samfellu í námi í óformlega skólakerfinu. Þeir sem fóru í Menntastoðir sögðust allir 

hafa verið mjög vel undir það búnir að hefja nám á Háskólabrú og það kom þeim 

einna helst á óvart hve auðvelt námið á Háskólabrúnni var og þá sérstaklega á fyrri 

önninni. Á seinni önn þyngdist námið og þá þurftu þau að leggja meira á sig til að 

læra, en undirbúningurinn úr Menntastoðum er greinilega að skila sér í sterkum 

námsmönnum, með mikið sjálfstraust og trú á eigin getu.  

 

Framtíðarsýn 

Viðmælendur mínir töluðu allir um að þau hefðu haft ávinning af náminu með auknu 

sjálfsáliti, jákvæðum áhrifum á sjálfsmynd þeirra og aukinni trú á eigin getu. Þau 

upplifðu persónulega sigra og fengu tækifæri til að gera eitthvað fyrir sig sjálf. Það er 

mjög áberandi í öllum viðtölunum hve örugg þau eru og hversu stolt þau eru af því að 

hafa geta tekist á við námið. Þegar þau lýsa útskriftardeginum kemur glampi af stolti 
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fram í augum þeirra og þau fara flest öll aftur til baka á þennan dag til að rifja upp 

gleðina og ánægjuna með að hafa náð að ljúka námi. 

Viðmælendur mínir eru nokkuð óákveðnir í tengslum við núverandi námsval í 

háskóla. Ástæðan sem þau gefa upp er alla jafna sú að það sé svo margt í boði og að 

þau hafi eflst til muna við að ljúka námi. Trú þeirra á eigin getu, og þá sérstaklega í 

stærðfræði, hefur aukist til muna. Þeim finnst þau geta sigrað heiminn og óteljandi 

dyr standa þeim opnar. Þannig að námið hefur verið hvati til áframhaldandi náms, 

sem eru sambærilegar niðurstöður og Guðrún Jóna Magnúsdóttir (2012) fékk í sinni 

rannsókn á nemum úr Menntastoðum. En þátttakendurnir í þessari rannsókn fengu 

bæði löngun í meira nám eftir Menntastoðir og svo aftur eftir að hafa lokið 

Háskólabrú.  

Nú standa þau mörg hver á tímamótum og eru að velta fyrir sér mögulegum 

leiðum og langar til að prófa margt. Sum viðmælenda minna höfðu ígrundað námsval 

sitt rækilega en skiptu um skoðun eftir að þau luku námi á Háskólabrú. Þau eru þó 

nokkuð bundin þeirri námsleið sem þau völdu og það hindrar þau sum í háskólanámi. 

Það kemur fram að nemendur þurfa að vera vakandi fyrir því að það eru mismunandi 

inntökuskilyrði í frumgreinanám þar sem ekki er samhæfð námsskrá til um 

frumgreinanám á Íslandi (Ríkisendurskoðun, 2012). Eins veita prófskírteini úr 

frumgreinadeildum mismunandi aðgang að háskólum og nemendur þurfa að kynna 

sér það ítarlega áður en þeir hefja nám á Háskólabrú (Ríkissjóður, 2012, Háskólinn í 

Reykjavík, e.d.-a; Keilir, e.d.-c. og Háskólinn á Bifröst, e.d.-b.). Nemendur bentu á að 

þau hefðu viljað hafa opnari möguleika eftir námið á Háskólabrú. Það er því spurning 

hvort ekki þurfi að vera með markvissari fræðslu um háskólanám á miðju misseri og 

jafnvel bjóða upp á einfaldar áhugasviðskannanir til að aðstoða nemendur við 

ákvarðanatöku. Því það er möguleiki að bæta við sig áföngum og breikka þannig 

sviðið á miðju skólaári. 

Þegar meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru dregnar saman má segja að þær 

gefi til kynna að nám á Háskólabrú, í óformlega skólakerfinu, sé tækifæri fyrir 

fullorðna einstaklinga til að hefja nám að nýju. Þátttakendur eru fyrrum 

brotthvarfsnemendur sem ekki fundu sig í formlega skólakerfinu, þau voru flest að 

finna sig í Keili og hafa eflst sem námsmenn. Það er mikið lagt upp úr því að miða 

námið að þörfum hins fullorðna námsmanns og hópeflið í byrjun skólaárs þjappar 

hópnum saman og styrkir félagatengsl innan hópsins. Nokkuð mikið er um hópavinnu 
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og nemendur eru flest sammala því að sú vinna sé góður undirbúningur fyrir 

framtíðina, þó það gagnist þeim misvel í því námi sem þau stunda nú.  

Áhugavert þykir að öll voru þátttakendur þessarar rannsóknar í háskólanámi eða á 

leið í háskólanám. Þau nefndu nokkra annmarka við Háskólabrú og var þá helsta 

vandamálið tengt námsvali. Nemendur velja braut á Háskólabrú sem tengist því námi 

sem þau stefna á í háskóla. Svo kemur í ljós eftir útskrift að þeim langar að velja sér 

nýtt fag, því trú þeirra á eigin getu er orðin svo mikil að þau telja sig geta tekist á við 

hvað sem er. Þetta eru vísbendingar um að jafnvel þurfi að bjóða nemendum upp á 

miðannarviðtal við náms- og starfsráðgjafa til að meta og endurmeta eigin stöðu og 

fara yfir námsval. Ef til vill mætti bjóða upp á einfalda áhugasviðskönnun. Eins kom í 

ljós að þátttakendum fannst ekki mikið um hindranir og það kom nokkuð á óvart. 

Námið hefur haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og þau koma fyrir sem sterkir 

einstaklingar fullir áhuga á áframhaldandi námi. Náms- og starfsráðgjafar geta verið 

þessum hópi innan handar, veitt þeim þann stuðning sem þau þurfa. Nemendur fengu 

námstækninámskeið í Menntastoðum og rannsakandi telur að það hafi breytt miklu, 

nemendur lærðu að læra, fengu aukið sjálfstraust og voru vel undirbúin undir námið á 

Háskólabrú.  

Athygli vekur að þeir þátttakendur sem fóru fyrst í Menntastoðir koma allajafna 

mjög tilbúnir til náms á Háskólabrú þannig að ætla má að það starf sem fram fer í 

Menntastoðum sé að skila sér í sterkari námsmönnum með aukið sjálfsálit og aukna 

trú á eigin getu.  

Annmarkar rannsóknarinnar felast meðal annars í því að rætt var við fáa 

einstaklinga og þá aðeins af tveimur af fjórum sviðum Háskólabrúarinnar og aðeins 

var rætt við nemendur Keilis. Einnig er hægt að líta á það sem annmarka eða 

takmörkun rannsóknar að einungis var rætt við nemendur skólans, en ekki við náms- 

og starfsráðgjafa skólans, sem í dag eru tveir en var einn við störf þegar þátttakendur 

rannsóknarinnar voru við námi í Keili. Eins var ekki rætt við kennara eða stjórnendur. 

Breytingar hafa einnig orðið á kennsluháttum í Keili, enda skóli í stöðugri þróun, og 

nú er þar svokölluð spegluð kennsla. Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða er 

ekki hægt að alhæfa niðurstöður hennar yfir á nemendur í hinum deildum 

Háskólabrúar eða hinum skólunum tveimur sem bjóða upp á frumgreinanám. Það er 

þó ekki ástæða til að ætla að reynsla þeirra sé mjög frábrugðin reynslu þeirra 

nemenda.  
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Eins og fram hefur komið þá er ekki til mikið af rannsóknum á nemendum 

frumgreinadeilda en þó nokkur samhljómur er með þessari rannsókn og rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á fullorðnum námsmönnum (Auður Sigurðardóttir, 2010; Eydís 

Katla Guðmundsdóttir, 2012; Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir, Svava 

Guðrún Sigurðardóttir, 2010; Knowles, Holton III og Swanson 1998; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008; Sigrún Jóhannesdóttir, 2004).  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri fróðlegt að gera úttekt á frumgreinanámi á 

Íslandi til að skoða hvort eitthvað skilji skólana þrjá sem bjóða upp á frumgreinanám 

að eða hvort þörf sé á samhæfðri námskrá. Einnig væri fróðlegt að gera 

langtímarannsókn og fylgja eftir nemendum sem fara þessa leið í óformlega 

skólakerfinu, hefja nám í Menntastoðum, fara á Háskólabrú og að lokum í 

háskólanám og sjá hvernig þeim vegnar. Þannig rannsókn gæti veitt góða innsýn í 

samspil óformlega og formlega skólakerfisins. Þannig mætti áfram vinna að því að 

þróa og bæta námið í óformlega skólakerfinu og gera fullorðnum námsmönnum á 

þann hátt kleift að stunda nám á sínum eigin forsendum.  

Þar sem rannsókn þessi er eigindleg fengum við tækifæri til að fá innsýn í reynslu 

fullorðinna námsmanna og raddir þeirra heyrast hér. Rannsóknin gefur góða innsýn í 

aðstæður þessa fólks og reynslu þeirra af námi á Háskólabrú og reynslu þeirra úr 

formlega skólakerfinu. Vonast er til að niðurstöður þessarar rannsóknar geti nýst við 

áframhaldandi þróun þess góða starfs sem unnið er í Keili og á símenntunarstöðvum 

um land allt. Fyrrum brotthvarfsnemar sem ekki fundu sig í formlega skólakerfinu, af 

ýmsum ástæðum, eru að eflast sem námsmenn og halda í háskólanám. Námið á 

Háskólabrú er að skila sínu til samfélagsins og stendur við markmið sitt sem var að 

efla menntun á Suðurnesjum og gefa fullorðnum tækifæri á að mennta sig. Það væri 

ráðlegt að styrkja stöðu námsins enn betur með því að efla lagaumgjörð námsins og 

styrkja á þann hátt stöðu útskrifaðra nemenda og ekki síst að efla virðingu námsins 

innan menntakerfisins. Þannig gætu nemendur jafnvel útskrifast með stúdentspróf, en 

ekki ígildi stúdentsprófs sem veitir takmarkaða möguleika. Námið er í stöðugri þróun 

og hefur verið það frá stofnun Keilis 2007. Það er mikilvægt að umgjörð námsins og 

stuðningur sé til staðar fyrir nemendur. Þetta eru nemendur sem leið illa í formlega 

skólakerfinu en blómstra í því óformlega og mikilvægt að halda því þannig og halda 

áfram þróun námsins og miða að þörfum fullorðinna. Að lokum er vonast til að fleiri 

fullorðnir sjái sér fært að stíga skrefið og halda í nám að nýju og fái möguleikann á 

því að opna 100 nýjar dyr.  
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7 Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi. 

BAKGRUNNSUPPLÝSINGAR.   

Segðu mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér: 

 Barnæska, uppeldisstaður, systkini,  

 Fjölskylduhagir, börn, hjúskaparstaða, búseta, 

 Störf og nám.  

HVERS VEGNA AFTUR Í NÁM? HINDRANIR-HVATI-REYNSLA 

Hverjar eru ástæður þess að þú valdir að fara aftur í nám? 

 Hvernig  upplifðir þú það að taka þessa ákvörðun um að fara aftur í nám? 

 Kom einhver annar skóli til greina en Keilir?  Hvaða skóli þá? (lokuð 

spurning, til að komast að því hvort Keilir hafi verið annað eða fyrsta val. Það 

skiptir máli fyrir rannsóknina). 

 Hvatinn við að hefja nám að nýju,   hvatning foreldra/fjölskyldu/vina. 

Hefur þú upplifað einhverjar hindranir við það að hefja nám að nýju? 

(Lykilspurning) 

 Getur  þú lýst nánar? 

 Börn 

 Námsörðugleikar 

 fjárhagur 

Fórstu í FRAMHALDSSKÓLA að loknum grunnskóla? (lokuð spurning, 

nauðsyn fyrir næstu spurningu). 

Getur þú sagt mér eitthvað frá ástæðum þess að þú hættir/fórst ekki í 

framhaldsskóla á sínum tíma? (lykilspurning) 

 

Hver var upplifun þín af formlega skólakerfinu (framhaldsskóla) 

 Barneignir 

 Vinna 

 Námsörðugleikar/hindranir í námi 

 Aðrar ástæður 

Hvernig myndir þú lýsa skólagöngu þinni á árum áður?   

 Mismunandi skólastig 

 Bóklegar/verklegar greinar 

 Hvað gekk vel/hvað gekk illa? 

 Félagslegar aðstæður/félagsskapur/vinskapur 

NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF 

Þurftir þú að leita til náms- og starfsráðgjafa á námstímanum í Keili? 

 Hvernig aðstoð þurfir þú? 

 Segðu mér nánar frá þeirri aðstoð sem þú fékkst? 
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Hvernig er þín upplifun af náms- og starfsráðgjöfinni hjá Keili? (lykilspurning) 

Sóttir þú námskeið sem náms- og starfsráðgjafar Keilis stóðu fyrir? 

 Hvaða námskeið sóttir þú? (ég þarf að fá ítarlegri upplýsingar hér) 

- Námstækni 

- Glósutækni 

- Prófkvíðanámskeið 

- Annað  

 Hver var ávinningur þinn af námskeiðinu/um? 

KEILIR- FÉLAGSSKAPUR- NÁM- SAMFÉLAG 

Mig langar til að biðja þig að hugsa tilbaka og segja mér hvernig fyrstu vikurnar í 

Keili voru? 

Hverjar voru væntingar þínar til námsins áður en þú byrjaðir? 

Var námið og vinnan við námið eins og þú áttir von á?  

 var  eitthvað sem kom á óvart? Hvað þá? 

Hvað fannst þér skemmtilegast við þennan tíma?  

 T.d. hvaða fög? Hvaða kennarar?  

Hvað fannst þér erfiðast við þennan tíma/námið?  

 T.d samskipum við nemendur/kennara? 

 Samhæfa fjölskyldu/skóla 

Hvað upplifðir þú sem auðveldast við námið? 

 Td. Hvaða fög? 

 Hver var þín upplifun af Keili sem náms-samfélagi? 

 Hópvinna 

 Félagsleg tengsl 

 Samvinna 

 Samskiptaörðugleikar 

Hvaða áhrif hafði það á þig að fara í nám aftur? (lykilspurning) 

 Sjálfsmynd 

 Félagsleg tengsl 

 Aukin hæfni/færni 

 Staða á vinnumarkaði 

FRAMTÍÐIN  

 Hefur námið í Háskólabrú Keilis breytt einhverju fyrir þig? 

 Hvernig hefur námið nýst þér?  Ef háskólanám... Hefur það verið nægur 

undirbúningur fyrir t.d. háskólanám. 

 Hvert lá leið þín að loknu námi í Keili? 

 Hefur þú einhverjar ráðleggingar til þeirra sem eru að huga að því að hefja 

nám að nýju eftir langt hlé? 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum sem þér finnst ekki hafa komið 

fram? 

 Má ég vera í sambandi við þig ef mig vantar frekari upplýsingar eða eitthvað 

er óljóst? 
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Fylgiskjal 2 Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna þátttöku í rannsókninni Flest er fullorðnum fært, 

upplifun og reynsla af námi á Háskólabrú (vinnuheiti ritgerðar). 

Rannsakandi er Björk Erlendsdóttir meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Ísland 

og er rannsóknin liður í lokaverkefni hennar til fullnaðar meistaragráðu í náms- og 

starfsráðgjöf. 

-Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu. 

-Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri af þeim spurningum sem rannsakandi 

ber fram. 

-Markmið rannsóknar er að fá innsýn í reynslu og upplifun nemenda af Háskólabrú Keilis. 

Skoðað er hvort námið sé nægjanlegur undirbúningur fyrir áframhaldandi nám og störf. 

Einnig er skoðað hvort nemendur hafi nýtt sér þá aðstoð sem er í boði hjá náms- og 

starfsráðgjöfum Keilis og hvort sú aðstoð hafi gagnast þeim við áframhaldandi nám og 

störf. Hvaða þættir virka sem hvatning til náms og hvaða þættir hindra fullorðna 

einstaklinga í því að mennta sig? Hvers vegna luku þessir einstaklingar ekki námi í hinu 

hefðbundna skólakerfi? 

-Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum við fullorðna nemendur sem útskrifast hafa 

af Háskólabrú Keilis á Íslandi.  

-Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd og allar upplýsingar verða 

ópersónugreinanlegar í lokaverkinu. 

-Gert er ráð fyrir að rannsókn ljúki 8.maí 2013 og mun rannsakandi eyða öllum viðtölum 

og gögnum að þeim tíma loknum. 

Mér hefur hér verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er 

fólgin og ég geri mér grein fyrir því að upplýsingar sem ég veiti geta verið nýttar í 

rannsókn Bjarkar Erlendsdóttur, Flest er fullorðnum fært, upplifun og reynsla af námi á 

háskólabrú. 

Ég er samþykk(ur) þátttöku. (Viðmælandi) 

 

____________________________ 

Björk Erlendsdóttir, nemi í náms- og starfsráðgjöf  og ábyrgðarmaður rannsóknar 

 

____________________________ 

 


