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Útdráttur 

Með örri þróun í tækni hafa fleiri geta nýtt sér fjölbreytt námsframboð háskólanna. Til 

viðbótar við hefðbundið staðarnám geta sífellt fleiri einstaklingar nýtt sér fjarnám og 

fjarkennslu til að nema í sinni heimabyggð þar sem háskólar eru ekki til staðar. 

Félagslegar aðstæður nemenda eru mismunandi og námsmannahópurinn er fjölbreyttur. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvað hefði haft áhrif á ákvörðun þeirra nemenda 

sem höfðu íhugað að hverfa frá háskólanámi en ákveðið að halda áfram og hvaða 

félagslegar aðstæður voru einkennandi fyrir þann hóp.  

Rannsóknin var megindleg og voru fengin gögn úr spurningalistakönnun, sem  unnin var 

af starfshópi um brottfall í  Háskólanum á Akureyri (HA) og lögð fyrir nemendur HA í 

apríl 2011. Úrtakið voru nemendur í hjúkrunar- og iðjuþjálfunarfræði en alls svöruðu 130 

nemendur í þeim hópi. Svarhlutfallið var 52% hjá hjúkrunarfræðinemum og 37% hjá 

iðjuþjálfunarfræðinemum. Tölfræðileg úrvinnsla rannsóknarinnar var gerð í Exel 

töflureikni og myndrit unnin í Pivot veltitöflu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að meirihluti nemenda voru giftir eða í sambúð og meirihluti hjúkrunarfræðinema voru 

með börn í sinni forsjá en voru í minnihluta hjá iðjuþjálfunarfræðinemum. Það kom 

einnig í ljós að meirihluti nemenda voru á námslánum og var sambærilegt á milli hópa. 

Helstu ástæður sem nefndar voru hjá nemum sem íhugðu að hætta námi voru að námið 

væri of krefjandi, vegna fjárhagsaðstæðna og persónulegra aðstæðna. Það sem hafði helst 

áhrif á ákvörðun þeirra sem ákváðu að halda áfram námi var góður stuðningur frá 

fjölskyldu, vinum og samnemendum. 
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Rannsakendur vonast til að niðurstöðurnar hjálpi fagfólki innan heilbrigðis- og 

menntakerfisins til þess að skilgreina félagslegt umhverfi og mæta þörfum nemenda og 

efla þá í námi.  

Lykilorð: Fjarnemi, staðarnemi, hjúkrunarfræði, iðjuþjálfunarfræði. 
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Abstract 

With the rapid developments in technology, more people can now take advantage of the 

wide range of university courses available. In addition to conventional education more 

and more people can take advantage of distance education and distance learning to study 

in their home towns, where there are no universities. Social conditions of students are 

very different and the students themselves are diverse. 

The purpose of this study was to explore what might have influenced the decision of 

those who had considered withdrawing from university, but decided to continue and to 

explore the social conditions typical for that group. 

The study was quantitative and the data were obtained from a questionnaire survey, 

conducted by a workgroup about dropouts at the University of Akureyri (UNAK) and 

submitted to the students in April 2011. With in the sample were students in nursing and 

occupational therapy, but a total of 130 students in that group answered back. The 

response rate was 52% for students in nursing and 37% for students in occupational 

therapy. Statistical analyzes of the study was performed in a Excel spreadsheets and 

graphs were made in Pivot X charts. Our findings showed that the majority of students 

were married or living with a spouse and that the majority of students in nursing had 

children in their custody, but the minority of students in occupational therapy. Our 

findings also revealed that the majority of students in both groups were on student loans. 

Main reasons mentioned with students who had considered dropping out were that the 

program was too demanding, because of financial circumstances and personal 

circumstances. What mostly influenced the decision of those who decided to continue 

with their studies was the support from family, friends and fellow students. 
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Researchers hope that the results will help professionals with in the health and education 

system in order to define the social environment and meet the needs of students and 

enhance their studies. 

Keywords: Distance learning student, local student, nursing, occupational therapy. 
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Kafli 1  

Inngangur 

Þetta verkefni er unnið vorið 2012 og er lokaverkefni til B.S. gráðu í 

hjúkrunarfræði við hjúkrunarfræðideild heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri 

(HA). Þetta verkefni vinna þrír fjórða árs hjúkrunarfræðinemar við hjúkrunarfræðideild 

HA. Heiti rannsóknarinnar er „Helstu ástæður þess að nemendur á heilbrigðisvísindasviði 

íhuga að hverfa frá námi.“ 

Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar. Farið verður yfir 

tilgang hennar og hvernig hún mun nýtast hjúkrun. Settar verða fram 

rannsóknarspurningar og fjallað verður um val á rannsóknaraðferð og meginhugtök innan 

rannsóknarinnar. Einnig verður uppbyggingu verkefnis og leitarorð kynnt.  

Bakgrunnur rannsóknar 

Árið 1987 var Háskólinn á Akureyri (HA) formlega settur á laggirnar. Hófu 

þrettán nemendur nám við hjúkrunarfræði í heilbrigðisdeild og var það einungis kennt í 

staðarnámi, þar til 15. maí 1998 að gert var samkomulag um að HA tæki að sér 

fjarkennslu í hjúkrunarfræði til Ísafjarðar. Var þetta fyrsta skrefið að þeirri þróun sem 

hefur átt sér stað í fjarnámi við háskólann (Hermann Óskarsson, Laufey Sigurðardóttir og 

Þórir Sigurðsson, 2007). Það eru tvö hugtök notuð um fjarnám í HA. Það er annarsvegar 

fjarnám (e. distance learning) og fjarkennsla (e. distance education) en þetta á við um þá 

kennsluhætti sem styðja við tölvu- og upplýsingatækni þar sem nemendurnir dreifast á 

tvo eða fleiri staði. HA býður upp á staðarnám og fjarkennslu í hjúkrunarfræði og 

staðarnám og fjarnám í iðjuþjálfunarfræði (Háskólinn á Akureyri, [HA], e.d.). 
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Hjúkrunarfræðinámið tekur fjögur ár og brautskrást nemendur með B.S. gráðu. 

Háskólinn hefur sett sér það markmið að með hverjum árgangi í staðarnámi skuli fylgja 

lágmark einn hópur fjarnema. Þetta er fullt dagskólanám þar sem fjarnemar eru á fjarenda 

og geta tekið þátt í gegnum gagnvirkan myndfundabúnað sem er beintengdur við 

kennslustundina á Akureyri. Allt kennsluefni er sett inn á Moodle þar sem nemendur geta 

nálgast það, sent póst, spjallað á umræðuvef, tekið próf og margt fleira.  Fjarnemendur 

koma til Akureyrar einu sinni til tvisvar sinnum á hverju misseri. Þá er farið m.a. í 

gegnum verklegar kennslustundir ásamt fleiru sem tengist náminu. Einnig skapast með 

því tækifæri til að hitta samnemendur, kennara og starfsfólk skólans. 

Hjúkrunarfræðideildin lítur svo á að persónuleg samskipti við fjarnema séu 

grundvallaratriði við kennslu í náminu. Samskipti starfsfólks skólans við fjarnemendur 

fara fram í gegnum tölvupóst, fjarfundarbúnað og síma. Í sumum námskeiðum er 

kennslan tekin upp og sett inn í viðkomandi námskeið inn á Moodle. Að mati margra 

nemenda er þetta mjög stór kostur sem háskólinn býður upp á (HA, e.d.).  

Kví er fræðslusetur fyrir Moodle og upplýsingatækni í skólastarfi á Íslandi. 

Moodle er námsumsjónarkerfi, þar sem nemendur hafa góða yfirsýn yfir alla þætti sem 

tengjast námskeiðum þeirra. Nemendur geta séð verkefni, einkunnir, skiladaga og fleira. 

Það er mjög auðvelt fyrir kennara að setja inn kennsluefni ásamt ítarefni. Þetta kerfi er 

ekki flókið og eru nemendur fljótir að tileinka  sér þetta námsumhverfi en til þess að geta 

nýtt sér það þarf nemandinn að geta verið veftengdur. Nemendur geta skilað verkefnum 

inn í kerfið og getur kennarinn farið yfir það og skilað því aftur í gegnum kerfið (Kví, 

2010).  
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Fyrsti hópurinn sem brautskráðist frá HA í fjarkennslu vorið 2002, voru nemendur 

í hjúkrunarfræði frá Ísafirði. Þetta var mikil bylting og átti eftir að vinda ansi mikið upp á 

sig, síðan þetta var hafa 110 fjarnemar í hjúkrunarfræði brautskrást héðan og þaðan af 

landinu síðan HA byrjaði að bjóða upp á fjarkennslu og fjarnám (HA, e.d.).  

Í upphafi síðustu aldar byrjaði iðjuþjálfun að hasla sér völl á Íslandi. Iðjuþjálfun 

hefur breyst og þróast mikið í gegnum tíðina, í byrjun var þetta starfsemi þar sem 

skapandi athafnir voru notaðar til þess að takast á við afleiðingar veikinda og fötlunar. Í 

hinum vestræna heimi hefur iðjuþjálfun nánast allstaðar verið skilgreind sem fræðigrein 

með áherslur á vísindalega þekkingu og gagngert starf. Iðjuþjálfun sér að mestu um að 

efla heilsu og stuðla að jafnrétti og tækifærum til iðju fyrir alla þegna samfélagsins. 

Meginviðfangsefni iðjuþjálfunar er færni og þátttaka fólksins (Iðjuþjálfafélag Íslands 

[IÞÍ], e.d.).  

Árið 1944 útskrifaðist fyrsti íslenski iðjuþjálfinn frá iðjuþjálfaskóla 

Kaupmannahafnar. Hún starfaði alla tíð á Kleppspítala en hún var eini iðjuþjálfinn á 

Íslandi næstu tvo áratugina. Árið 1985 voru þrjátíu og fjórir iðjuþjálfar starfandi á Íslandi, 

allir höfðu þeir hlotið menntun erlendis frá (IÞÍ, e.d.). 

Háskólinn á Akureyrir byrjaði að bjóða upp á nám í iðjuþjálfunarfræði haustið 

1998 og tíu árum síðar fjarnám í iðjuþjálfunarfræði eða haustið 2008, með þessu móti var 

hægt að stunda nám í iðjuþjálfunarfræði um allt land. HA er eini háskólinn sem býður 

upp á nám í iðjuþjálfunarfræði á Íslandi. Nám í iðjuþjálfunarfræði tekur fjögur ár og 

brautskrást nemendur með B.Sc. próf í iðjuþjálfunarfræði. Það má segja að þeir fjarnemar 

sem stunda nám í iðjuþjálfunarfræði stundi sjálfsnám milli þess sem þeir eru í 

fjarnemavikum á Akureyri, en þá hitta þeir samnemendur sína og sitja tíma með þeim. 
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Þessar lotur eru í um það bil eina viku í senn og mæta fjarnemar einu sinni til tvisvar 

sinnum á hverju misseri. Þess á milli er námsefnið aðgengilegt í gegnum Moodle (á 

netinu og styðjast nemendur og kennarar mikið við Moodle). Nemendur í iðjuþjálfun geta 

einstaka sinnum verið í tíma á rauntíma á fjarstöðum þegar samkennsla er með 

iðjuþjálfunarfræði og öðrum deildum háskólans annars er námsefnið þeirra tekið upp og 

aðgengilegt samdægurs á Moodle (HA, e.d.). 

Háskólinn á Akureyri telur forsendu fjarkennslunnar og fjarnámsins vera að 

nemendum sé sköpuð góð aðstaða til þess að horfa á kennslu í gegnum 

myndfundarbúnað, net og tölvur. Háskólinn hefur átt mjög sterkt og gott samstarf um 

fjarkennslu við bæjarfélög ásamt símenntunar- og fræðslumiðstöðvum allstaðar af 

landinu. Fræðslu- og símenntunarstöðvar bjóða nemendum HA upp á námsver með 

vinnuaðstöðu, aðgengi að myndfundabúnaði og aðstöðu til þess að taka próf á haustin og 

á vorin. Einnig er hægt að taka sjúkra- og upptökupróf á fjarstöðunum (Hermann 

Óskarsson o.fl., 2007).  

Það sem virðist hafa haft áhrif á ákvörðun nemenda um að vinna með námi var að 

þeir höfðu ekki fjárstuðning frá foreldrum og lágar tekjur. Einnig kom fram að margir 

nemendur vildu síður vera með lán hjá bankastofnunum. Fjárhagslegur stuðningur 

foreldra virtist skipta miklu máli fyrir ákvörðunina um að stunda vinnu með skóla 

Rochford, Connolly og Drennan (2009). Það virtist sem að fólk vilji ljúka námi áður en 

barneignir hefjast og að konur kjósa síður að samþætta barneignir og nám. Þar kemur 

einnig fram að þegar horft sé til langskólamenntunar og stöðu kvenna á vinnumarkaði 

hafa aðstæður námsmanna með börn hlotið litla athygli í rannsóknum og einnig farið lítið 
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fyrir umræðu og rannsóknum á samþættingu á námi og umönnun barna (Guðný Björk 

Eydal og Stefán Ólafsson, 2005). 

Gildismat 

Hjúkrunar- og iðjuþjálfunarfræðinámið er fjögur ár, fyrstu tvö árin er mikið 

verklegt í verklegri námsstofu skólans og á FSA. Seinni tvö árin eykst klínískt nám á 

heilbrigðisstofnunum þar sem nemendur fá að prófa sig áfram og æfa það sem þeir hafa 

lært í verklegri kennslu á fyrstu tveimur árunum. Til þess að komast upp á þriðja árið 

þurfum við að vera búin með öll þau námskeið sem kennd eru á fyrstu tveimur árunum. 

Það er mikið um próf og einnig verkefni á hverju misseri eins og ritgerðir, ígrundanir og 

fleira. Þetta nám er mjög krefjandi og hentar ekki öllum, krefst mikillar fjarveru frá 

fjölskyldu þegar á verknámi stendur. Við höfum allar íhugað einhvern tímann á 

námstímabilinu að hætta út af álagi en til allra hamingju náðum við að ýta þeim 

hugleiðingum í burtu og brautskráning er á næsta leiti. Við eigum allar börn, ýmist ung 

börn eða börn sem flogin eru úr hreiðrinu. Við höfum allar verið að vinna með náminu og 

hefur það ekki auðveldað okkur fyrir varðandi námið en fjárhagurinn hefur ekki boðið 

upp á það að vera bara á námslánum. Við vorum allar komnar yfir þrítugt þegar við 

hófum nám, búum í eigin húsnæði og erum með lán á bakinu. Okkur fannst mjög 

athyglisvert að kanna hvað væri að valda því að nemendur í hjúkrunar- og 

iðjuþjálfunarfræði væru að íhuga eða jafnvel létu verða af því að hætta námi. HA býður 

upp á staðarnám, fjarnám og fjarkennslu,  þar sem fjarnemar í hjúkrunarfræði hafa þann 

kost að mæta í alla tíma eru þeir í fjarkennslu og hver tími er sendur út í gegnum 

myndfundabúnað. Kennslan er kennd á ákveðnum stöðum á ákveðnum tímum eða 

tímabilum. Iðjuþjálfunarfræðinemar eru í fjarnámi og hafa alla jafna ekki kost á því að 
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mæta í kennslustundir í myndfundabúnaði heldur eru allir þeirra tímar teknir upp. Mega 

þeir nemar vera mjög skipulagðir og agaðir til þess að setjast niður fyrir framan tölvuna á 

hverjum degi og hlusta á fyrirlestra. Þessi kostur að hafa möguleika á því að stunda nám í 

þessum fögum í fjarnámi er mjög heillandi og verður til þess að fleiri hafi kost á því að 

fara í háskólanám og láta drauminn rætast. 

Rannsóknarspurningar 

 Hvaða félagslegu aðstæður eru einkennandi fyrir nemendur í hjúkrunar- og 

iðjuþjálfunarfræði sem hafa íhugað að hætta námi? 

 Hvað hafði áhrif á ákvörðun þeirra sem ákváðu að halda áfram námi? 

 Íhuga fjarnemar frekar að hætta námi en staðarnemar? 

Skilgreining á hugtökum 

Hjúkrunarfræði: Hjúkrun er sjálfstæð fræðigrein með sjálfstæðri þjónustu og 

markmiðum. Hjúkrun á sér stað í gegnum faglega umhyggju og felur hún í sér faglega 

færni, jákvæð samskipti, umhyggju og tengslamyndun. Þegar hjúkrun er veitt eykur það 

vellíðan og heilbrigði skjólstæðingsins og við það eflist hann. Það má segja að þegar 

fagleg umhyggja er ekki veitt þar sem þörf er á henni getur það virkað hamlandi á 

skjólstæðinginn (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Iðjuþjálfunarfræði: Iðjuþjálfun felur í sér sérþekkingu á daglegri iðju mannsins. 

Þá er átt við allt það sem fólk innir af hendi í daglegu lífi í þeim tilgangi að annast sig og 

sína, njóta þess sem lífið býður upp á, vinna ýmis störf er nýtast samfélaginu. Sem dæmi 

um iðju má nefna það að klæða sig og snyrta, útbúa mat, aka bíl, fyrir þá sem eru komnir 

á efri ár, sem hafa orðið fyrir áföllum af einhverju tagi ásamt mörgu öðru (IÞÍ, e.d.). 



 Fræðileg umfjöllun                  20 

 

Háskólinn á Akureyri 

 

Fjarnám (e. distance learning): Þetta er sjálfsnám milli þess sem nemendur eru í 

kennslulotum á Akureyri. Allt námsefni aðgengilegt á netinu í gegnum Moodle. Meðal 

annars eru þar upptökur af kennslustunum (HA, e.d.).  

Fjarkennsla (e. distance education): Þar sem fjarnemar eru á fjarenda og geta tekið 

þátt í gegnum gagnvirkan myndfundabúnað sem er beintengdur við kennslustundina á 

Akureyri. Allt kennsluefni er sett inn á Moodle þar sem nemendur geta nálgast það, sent 

póst, spjallað á umræðuvef, tekið próf og margt fleira (HA, e.d.). 

Fjarnemi: Sá sem sækir kennslustundir að öllu jöfnu í símenntunarmiðstöðvar eða 

hlustar á fyrirlestra heima hjá sér (skilgreining rannsakenda). 

Staðarnemi: Sá sem sækir að öllu jöfnu kennslustundir á Akureyri (skilgreining 

rannsakenda). 

Félagslegar aðstæður: Eins og hjúskaparstaða, fjöldi á heimili, börn í forsjá, vinna 

með skóla, námslán ásamt fleiru (skilgreining rannsakenda).  

Val á rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var notast við megindlega (e. quantitative) rannsóknaraðferð. 

Megindleg aðferðafræði byggist á tölum, á því sem hægt er að telja og mæla, nálgunin 

byggist einnig á að finna meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig 

tenging er á milli þeirra (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn var fengið leyfi 

fyrir gögnum hjá formanni starfshóps um brottfall nemenda við HA sem stóð jafnframt 

fyrir því að framkvæmd var  „Könnun á námsumhverfi og brotthvarfi“ við HA. 

Styrkur spurningakannana er að það má safna fjölbreyttum gögnum á skömmum 

tíma og í því fellst styrkur þeirra. Á síðustu árum hafa spurningakannanir aukist verulega 

í nær öllum greinum heilbrigðisvísindanna (Þorlákur Karlsson, 2003). 
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Uppbygging skýrslunnar 

Rannsóknarskýrslan er byggð upp á eftirfarandi hátt. Fyrsti kafli er inngangur og 

annar kafli byggist á fræðilegum heimildum um rannsóknarefnið. Þriðji kafli fjallar um 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað er um mælitækið, réttmæti þess og áreiðanleika. Í 

fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram á myndrænan hátt og í texta. Í 

fimmta kafla eru niðurstöður þessarar rannsóknar bornar saman við fyrri rannsóknir og 

túlkun rannsakenda á niðurstöðum er sett fram. Í sjötta kafla má finna vangaveltur um 

notagildi rannsóknarinnar, að framtíðarrannsóknum og samantekt. 

Heimildaleit 

Við heimildaleit þerssarar rannsóknar voru notuð gagnasöfnin EBSCOhost, 

ProQuest, Fræðasetur Google. Einnig var leitað á leitarsíðum Google og Gegnir. Einnig 

voru heimildir fengnar úr bókum. Heimildirnar sem rannsakendur notuðust við voru 

aðallega rannsóknir og skýrslur á viðfangsefninu og tengd efni sem og bækur.  

Leitarorð sem notuð voru við heimildaleit voru: Nursing education, occupational 

therapy education, nursing student social circumstances, occupational therapy student, 

nursing student, difficult nursing education, distan student, distant education, distand 

learner, social suppotr, financial difficult, social condition, social environment, fjarnám, 

staðarnám, félgaslegar aðstæður, fjarnemi, staðarnemi, námsumhverfi, saga hjúkrunar.  

Lykilhugtök 

 Fjarnemi, staðarnemi, hjúkrunarfræði, iðjuþjálfunarfræði, fjarkennsla, fjarnmám, 

félgaslegar aðstæður. 
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Kafli 2 

Fræðileg samantekt 

Þessi kafli er fræðileg umfjöllun um nám í hjúkrunar-og iðjuþjálfunarfræði. 

Fjallað verður um muninn á fjarnámi og fjarkennslu. Einnig verður farið yfir félagslegar 

aðstæður námsmanna. 

Hjúkrunarfræði  

 Kjarni hjúkrunar er umhyggja fyrir skjólstæðingnum, frelsi, mannhelgi og virðing 

fyrir hans lífi. Skjólstæðingarnir eru ýmist sjúkir eða heilbrigðir, þeir eru á öllum aldri og 

úr öllum stéttum þjóðfélagsins (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga [Fíh], e.d.).  

Hjúkrun er fagleg umhyggja sem felur í sér faglega færni hjúkrunarfræðings, 

umhyggju hans og fagvisku ásamt uppbyggjandi tengingu og samskiptum hans við 

skjólstæðinginn. Hjúkrunarfræðingurinn stundar sjálfsrækt og hefur sjálfsþekkingu og 

þessi innri vinna gerir honum kleift að að sýna umhyggju og mynda tengsl bæði við 

skjólstæðinga sína og samstarfsfólk.  Fræðigreinin hjúkrunarfræði er sjálfstæð  með 

sjálfstæð markmið og þjónustu. Sem þjónustuþegi hjúkrunar er einstaklingurinn 

auðsæranlegur og þarf umhyggju. Þegar einstaklingurinn nýtur þessara faglegu umhyggju 

þá eykur það heilbrigði hans og vellíðan og hann eflist. Hjúkrunarfræðingur  þarf að bera 

umhyggju fyrir sér sjálfum, skjólstæðingnum, aðstandendum hans og einnig 

samstarfsfólki sínu. Góð hjúkrun er því styrkjandi og eflandi sem veitir skjólstæðingum 

aukna stjórn á eigin lífi. Hjúkrunarmenntun er ferli sem byggist á að settum markmiðum 

fræðigreininnar, sem er að búa nemendurna undir starf í nútíma þjóðfélagi (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2006). 
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Um miðja nítjándu öld var hjúkrun illa launað og lítið metið erfiðisstarf á 

Englandi, þeir sem því sinntu komu úr efri lögum samfélagsins og voru þeir illa 

menntaðir og tilheyrðu óheflaðri lágstétt. Þeirri ímynd breytti hástéttakonan Florence 

Nightingale þegar hún helgaði sig hjúkrun og fór að berjast fyrir betra hreinlæti og 

aðbúnaði á sjúkrahúsum. Florence hafði brennandi áhuga á tölfræði og vísindum og hefur 

því verið haldið fram að hún hafi lagt grunninn að því að hjúkrun varð að starfsgrein sem 

byggir á sérhæfðri fræðilegri þekkingu. Sagan segir að Nightingale hafi sett skil í sögu 

hjúkrunarfræðinnar sem leiddi til öflugrar fagvæðingar í anda vísindanna. Ritverk 

Florence eins og Notes on Nursing og Notes on Hospitalas, sem komu út árið 1859, höfðu 

mjög mikil áhrif á hjúkrunarfræðistéttina. Víða um heim var hjúkrunarmenntun skipulögð 

að fyrirmynd Nightingaleskóla, einnig var skilningur hjúkrunarkvenna á starfi sínu byggð 

á hugmyndafræði Nightingale. Á Íslandi myndaðist ekki formleg hjúkrunarstétt fyrr en 

um aldamótin 1900. Fyrstu menntuðu hjúkrunarkonurnar sem hér störfuðu voru hinar 

kaþólsku St. Jósefssystur á Landakoti (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Það er lagt til grundvalla í kennslu við HA að hlutverk hjúkrunarfræðibrautar sé 

að þróa nýja þekkingu í hjúkrunarfræði með rannsóknum, varðveita þekkingu og miðla 

henni áfram til nýrra meðlima fræðigreinarinnar. Brautin er ábyrg fyrir því að skapa og 

viðhalda viðeigandi námsumhverfi með því að hafa í heiðri kröfur um hið besta mögulega 

í kennslu í rannsóknum. Markmiðið er að búa nemendurna undir starf í nútímaþjóðfélagi 

innan fræðigreinar sem er jafnframt þjónustugrein í stöðugri þróun. Meginmarkmið 

hjúkrunarbrautar HA er að útskrifa hjúkrunarfræðinga sem eru faglega færir, hafa til að 

bera fagvisku og umhyggju fyrir sjálfum sér og öðrum, eru færir um uppbyggjandi 

samskipti og myndun tengsla við skjólstæðinga og samstarfsfólk og sem þekkja og leggja 
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rækt við sjálfa sig.  Að auki er áhersla á að útskrifa hjúkrunarfræðinga sem eru færir um 

að vinna í dreifbýli landsins við fjölbreyttar aðstæður (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Til að byrja með þurftu Íslendingar sem höfðu áhuga á hjúkrunarfræði að fara 

erlendis til þess að læra, fóru þeir aðallega til Danmerkur. Það var svo árið 1931 að 

Hjúkrunarskólinn var stofnaður á Íslandi og hófu fyrstu nemarnir nám við skólann það ár. 

Í byrjun var hjúkrunarnámið þrjú ár og var lögð mikil áhersla á klínískt nám en þrátt fyrir 

það vantaði nema meiri þjálfun í klínískri færni. Það reyndist skólanum erfitt að fáir 

sérhæfðir hjúkrunarkennarar vildu kenna við skólann en það er ástæðan fyrir því að 

klíníska kennslan komst ekki almennilega af stað. Landspítalinn reyndi á sjötta 

áratugnum að halda úti slíkri kennslu en það datt upp fyrir vegna skorts á 

hjúkrunarkonum. Þetta var mikið áhyggjuefni þar sem hjúkrun byggðist svo mikið upp á 

klínísku námi. Læknarnir sáu um að kenna nemunum klínískt nám í sjálboðavinnu. Árið 

1960 var klíníska námið komið upp í 132 vikur af námstímanum en bóklegt nám var 

einungis 14 vikur (Margrét Guðmundsdóttir, 2010).   

Á sjöunda áratugnum var byrjað að leggja meiri áherslur á bóklegt nám og var það 

gert á kostnað klíníska námsins. Í framhaldi af því voru kröfur auknar til námsárangurs og 

menntunar hjúkrunarkennara (Margrét Guðmundsdóttir, 2010). 

Árið 1987 var Háskólinn á Akureyri (HA) formlega settur á laggirnar. Hófu 

þrettán nemendur nám við hjúkrunarfræði í heilbrigðisdeild og var það einungis kennt í 

staðarnámi og brautskráðust 11 í júní 1991. En 15. maí 1998 var gert samkomulag um að 

HA tæki að sér fjarkennslu í hjúkrunarfræði til Ísafjarðar. Var þetta fyrsta skrefið að 

þeirri þróun sem hefur átt sér stað í fjarnámi við háskólann (Hermann Óskarsson o.fl., 

2007). Fyrsti hópurinn sem brautskráðist frá HA í fjarkennslu vorið 2002 voru níu 
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nemendur frá Ísafirði. Þetta var mikil bylting og átti eftir að vinda ansi mikið upp á sig 

(HA, e.d.).  

Það eru tvö hugtök notuð um fjarnám í HA. Það er annarsvegar fjarnám (e. 

distance learning) og fjarkennsla (e. distance education) en þetta á við um þá 

kennsluhætti sem styðja við tölvu- og upplýsingatækni þar sem nemendurnir dreifast á 

tvo eða fleiri staði. HA býður upp á staðarnám og fjarkennslu í hjúkrunarfræði og 

staðarnám og fjarnám í iðjuþjálfunarfræði (HA, e.d.). 

Hjúkrunarfræðinámið tekur fjögur ár og brautskrást nemendur með B.Sc. gráðu. 

Það er meginmarkmið hjúkrunarfræðideildar að mennta nemendur í undirstöðugreinum 

heilbrigðisvísinda svo það samræmist við alþjóðlega staðla og sé í samræmi við þarfir 

samfélagsins. Námið skiptist í raunvísindi, félags- og hugvísindagreinar ásamt 

hjúkrunarfræðigreinum. Inntökuskilyrði í námið er stúdentspróf eða sambærilegt próf. Á 

fyrsta misserinu eru samkeppnispróf og er það háskólaráð sem ákveður hversu margir 

komast upp á annað misseri hverju sinni. Klíníska námið hefst á seinna misseri fyrsta árs, 

nemendur stunda klínískt nám í Reykjavík, á Akureyri og á hinum á þessum stöðum á 

landinu og tekur það samtals 24 vikur í heildina. Klínískt nám í hjúkrunarfræði er nám 

sem á sér stað meðal skjólstæðinga hjúkrunar undir leiðsögn starfandi hjúkrunarfræðings 

og er skipulagður hluti af tilteknu námskeiði í hjúkrunarfræði við HA. Einnig er það í 

boði að stunda klíníska námið að hluta til erlendis. Til þess að geta útskrifast þurfa 

nemendur að vera búnir að afla sér þriggja mánaða starfsreynslu á heilbrigðisstofnunum 

fyrir utan verknámið sem er skipulagt sérstaklega fyrir námið. Kennslan fer fram á 

íslensku en kennslubækurnar eru flestar á ensku eða öðrum erlendum tungumálum. 

Námið er alls 240 ECTS einingar sem eru um 60 einingar á ári, hver ECTS eining er 25-
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30 vinnustundir. Þessum 60 einingum er þeim skipt niður á haust– og vormisseri. 

Nemandinn þarf að vera búinn með öll fög af fyrstu tveimur árunum áður en hann kemst 

upp á þriðja árið. Nemendur hafa þrjú ár til þess að ljúka hvorum hluta fyrir sig eða 6 ár í 

heildina. Til þess að standast próf má nemandinn ekki hafa hlotið lægri einkunn en 5 á 

prófi (HA, e.d.). 

Háskólinn hefur sett sér það markmið að með hverjum árgangi í staðarnámi skuli 

fylgja lágmark einn hópur fjarnema. Þetta er fullt dagskólanám þar sem fjarnemar eru á 

fjarenda og geta tekið þátt í gegnum gagnvirkan myndfundabúnað sem er beintengdur við 

kennslustundina á Akureyri. Allt kennsluefni er sett inn á Moodle þar sem nemendur geta 

nálgast það, sent póst, spjallað á umræðuvef, tekið próf og margt fleira. Fjarnemendur 

koma til Akureyrar einu sinni til tvisvar sinnum á hverju misseri. Einnig skapast með því 

tækifæri til að hitta samnemendur, kennara og starfsfólk skólans. Hjúkrunarfræðideildin 

lítur svo á að persónuleg samskipti við nemendur séu grundvallaratriði við kennslu í 

náminu. Samskipti starfsfólks skólans við fjarnemendur fara fram í gegnum tölvupóst, 

fjarfundarbúnað og síma (HA, e.d.).  

Í sumum námskeiðum er kennslan tekin upp og sett inn í viðkomandi námskeið 

inn á Moodle. Að mati margra nemenda er þetta mjög stór kostur sem háskólinn býður 

upp á. Moodle er námsumsjónarkerfi, þar nemendur hafa góða yfirsýn yfir alla þætti sem 

tengjast námskeiðum þeirra. Nemendur geta séð verkefni, einkunnir, skiladaga og fleira. 

Það er mjög auðvelt fyrir kennara að setja inn kennsluefni ásamt ítarefni. Þetta kerfi er 

ekki flókið og eru nemendur fljótir að tileinka sér þetta námsumhverfi en til þess að geta 

nýtt það, þarf nemandinn að hafa aðgang að veftengingu. Nemendur geta skilað 
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verkefnum inn í kerfið og getur kennarinn farið yfir það og skilað því aftur í gegnum 

kerfið (Kví, 2010).  

Iðjuþjálfunarfræði 

Í upphafi síðustu aldar byrjaði iðjuþjálfun að hasla sér völl á Íslandi. Iðjuþjálfun 

hefur breyst og þróast mikið í gegnum tíðina, í byrjun var þetta starfsemi þar sem 

skapandi athafnir voru notaðar til þess að takast á við afleiðingar veikinda og fötlunar. Í 

hinum vestræna heimi hefur iðjuþjálfun nánast allstaðar verið skilgreind sem fræðigrein 

með áherslur á vísindalega þekkingu og gagngert starf. Iðjuþjálfun sér að mestu um að 

efla heilsu og stuðla að jafnrétti og tækifærum til iðju fyrir alla þegna samfélagsins. 

Megin viðfangsefni iðjuþjálfunar er færni og þátttaka fólksins (IÞÍ, e.d.). 

Árið 1944 útskrifaðist fyrsti íslenski iðjuþjálfinn frá Iðjuþjálfaskóla 

Kaupmannahafnar. Það var kona og hún starfaði alla tíð á Kleppspítala og var eini 

iðjuþjálfinn á Íslandi næstu tvo áratugina. Árið 1985 voru þrjátíu og fjórir iðjuþjálfar 

starfandi á Íslandi, allir höfðu þeir hlotið menntun erlendis (IÞÍ, e.d.). 

Háskólinn á Akureyri byrjaði að bjóða upp á nám í iðjuþjálfunarfræði haustið 

1998 og tíu árum síðar bauð skólinn upp á fjarnám í iðjuþjálfunarfræði eða haustið 2008. 

Með þessu móti var hægt að stunda nám í iðjuþjálfunarfræði um allt land. HA er eini 

háskólinn sem býður upp á nám í iðjuþjálfunarfræði á Íslandi. Námið tekur 4 ár og er 240 

ECTS einingar, brautskrást nemar með B.Sc. próf í iðjuþjálfunarfræði. Fullt nám miðast 

við 60 námseiningar á ári og skiptist það í haust- og vormisseri. Eins og með 

hjúkrunarfræði verður nemandinn að ljúka fyrsta og öðru ári áður en hann kemst upp á 

þriðja ár. Hámarkstími til lokaprófs er sex ár og hefur nemandinn þrjú ár til þess að ljúka 

hvorum hluta fyrir sig. Til þess að standast próf má nemandinn ekki hafa hlotið lægri 
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einkunn en 5 á prófi. Námið er alþjóðlega viðurkennt og skiptist það í raunvísinda, 

félags- og hugvísindagreinar ásamt iðjuvísindum. Vettvangsnámið er 25 vikur eða 1000 

stundir og fer það fram hér og þar um landið í fjölbreytilegu starfsumhverfi, það hefst á 

öðru misseri námsins. Inntökuskilyrði er stúdentspróf en heimilt er að veita undanþágu 

frá stúdentsprófi. Það er mikilvægt að nemendur séu læsir á ensku og norðurlandamáli. 

Stefnt er að því að láta námið taka mið af þörfum íslenska heilbrigðiskerfisins. Lögð er 

mikil áhersla á að mennta iðjuþjálfa til starfa í þjóðfélagi framtíðarinnar. Að loknu námi 

eiga þeir að hafa þróað með sér þekkingu, atferli og viðhorf sem einkennist af faglegri 

rökleiðslu, gagnrýnni hugsun, ígrundun og fagmennsku í öllum samskiptum og 

vinnubrögðum (HA, e.d.).  

Það má segja að þeir fjarnemar sem stunda nám í iðjuþjálfunarfræði stundi 

sjálfsnám milli þess sem þeir eru í fjarnemavikum á Akureyri, en þá hitta þeir 

samnemendur sína og sitja tíma með þeim. Þessar lotur eru í um það bil eina viku í senn 

og mæta fjarnemar einu sinni til tvisvar sinnum á hverju misseri. Þess á milli er 

námsefnið aðgengilegt í gegnum Moodle á netinu og styðjast nemendur og kennarar 

mikið við það (HA, e.d.). 

Fjarkennsla og fjarnám 

 Framfarir í tækni hefur eflt og breytt formi menntunar og opnað fyrir aukna 

möguleika til náms. Námsmenn eru að eldast og eldri nemendur eru ört vaxandi hópur 

nema í háskólum meðal annars vegna fjarkennslu (Galusha, 1997). 

Í rannsókn sem Mash o.fl. (2006) gerðu við Faculty of Health Sciences, 

Stellenbosch University  um mat og gæði samskipta í fjarkennslu í gegnum gagnvirkt 

sjónvarp (ITV eða interactive TV) felur í sér tengingu í sjónvarp gegnum gervihnött, þar 
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voru nemarnir heima hjá sér í kennslu á rauntíma og gátu nemendur og kennarar átt 

samskipti sín á milli. Og fjarnám í gegnum virtual náms umhverfi (VLE) felur í sér 

sjálfsnám þar sem nemandi tengist vefþjóni heima hjá sér. Þar kemst hann inná 

hugbúnaðinn með lykilorði og nálgast þau göng sem þarf til námsins eins og upptöku af 

fyrirlestrum og fleira. Þetta námsumhverfi og hugbúnaður notar mikið spjall og tölvupóst 

til að hafa samskipti sín á milli. Svarhlutfall var alls 76%  (117 af 154) sem svöruðu fyrir 

VLE og 67% (43 af 64) fyrir ITV. Þar kom fram að mikilvægt þótti hjá VLE að geta spurt 

spurninga á meðan fyrirlestur fór fram og fyrir kennara að geta spurt nemendur álits og 

boðið upp á umræður í tímum (Mash o.fl., 2006). 

 Nemendur í bæði VLE og ITV töldu að samskipti væru nauðsynlega til að ná 

árangri og ætti að leggja meiri áherslu á samskipti. Samskipti komu í veg fyrir einangrun 

nema, voru hvetjandi, veittu andlegan stuðning, hvöttu til umræða, gáfu nemum tækifæri 

á að læra hvert af öðru og til sjá, hvort að þeir væru á meðal jafningja og veittu betri 

yfirsýn á námsefninu. Hinsvegar þeir nemendur sem höfðu ekki tækifæri á að sjást í 

gegnum fjarfundabúnað töldu ekki að þessi samskipti væru svo mikilvæg (Mash o.fl., 

2006). 

 Þegar borinn var saman munur á milli aðferða kom í ljós að, í VLE þóttu meiri 

tengsl vera á milli nema og fyrirlesara og samskipti milli nemenda í fjarnámi voru tíðari 

og lengri í senn og leiddu til góðs sambands milli samnemenda. En varðandi fjarkennslu 

ITV þar sem aukin samskipti voru við kennara þá reiddu nemar sig meira á kennarann 

með því að spyrja spurninga og fá lausn á vandamálum og til þess að bæta nám þeirra. 

Það er eitthvað sem þeir gátu gert strax en nemar í fjarnámi þurftu að eiga samskipti með 

tölvupósti eða í gegnum síma (Mash o.fl., 2006). 
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Oft er því haldið fram að fjarnám sé ekki háð landfræðilegri fjarlægð, það eru til 

nokkrar pólitískar ástæður fyrir því að þróa áfram fjarnám. Dæmi um eitt er jafnrétti, þá 

er verið að meina að allir hafi sama aðgang að menntun óháð búsetu, félagslegri stöðu og 

fjárhag. Þannig er hægt að segja að teknar eru pólitískar ákvarðanir þegar boðið er upp á 

fjarnám, til að viðhalda jafnvægi á milli dreifbýlis og þéttbýlis í sambandi við 

menntunartækifæri. Fjarnám veitir byggðarlögum sem ekki hafa háskóla kleift að bjóða 

íbúum sínum aðgengi að menntun sem mun í framtíðinni hjálpa til við að þeir sem hafa 

öðlast aukna menntun verði áfram í sinni heimabyggð. Þannig er hægt að auka 

samkeppnishæfni byggðarlagsins. Ef þetta er skoðað út frá lýðræðislegum sjónarhóli þá 

eiga allir rétt á að mennta sig óháð búsetu, efnahag, samfélagsstöðu, heilsu og svo 

framvegis. Þessi jákvæða þróun fjarkennslunnar markar mjög mikilvægt skref að þessum 

veruleika (Thórsteinsdóttir, 2005). 

Það þarf að passa upp á að fjarnemar hafi gott aðgengi að nútímalegri og 

sveigjanlegri upplýsinga og bókasafnsþjónustu, eins og Internet tengdum gagnagrunnum 

með auðlærðu notendaviðmóti. Fjarnemar eiga að hafa sama rétt og staðarnemar á 

námsstuðningi og allri annarri þjónustu sem háskólabókasafnið býður upp á. Til þess að 

fjarnámið geti talist vel heppnað þurfa nemendur að hafa aðgang að upplýsingum, fá 

stuðning og fræðslu til að finna og nota réttu upplýsingarnar. Það er mikilvægt að taka 

tillit til ýmissa þátta þegar samskipti fjarnema við bókasöfn eru skoðuð. Það hefur sýnt 

sig að í stað þess að leita til háskólabókasafnsins sem kennir námskeiðið velja fjarnemar 

oft að leita til almenningsbókasafna og reyna að fá upplýsingar hjá þeim. Það er því 

mikilvægt að háskólinn, bókasöfnin og símenntunarmiðstöðvarnar reyni að vinna saman í 
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því að fræða og styðja nemendur í leit sinni og í notkun á upplýsingum (Thórsteinsdóttir, 

2005).  

Starfsfólk og kennarar HA gera sitt besta í að veita góða þjónustu til nemenda og 

aðstoða þá við að leita í rafrænum gagnasöfnum og tímaritum á fræðasviðum háskólans. 

Það er veitt ráðgjöf og aðstoð við upplýsingaleit ásamt því að kenna upplýsingalæsi. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingar eru til staðar alla virka daga og aðstoða við 

upplýsinga og heimildaleitir (HA e.d.).  

Í Bandaríkjunum hefur fjarnám aukist hratt með vaxandi tækni og sýna nýlegar 

rannsóknir að eftirspurn eftir fjarnámi frá námsmönnum í framhaldsnámi er mikil. Þá er 

bent á að fjarnámi fylgja bæði kostir og gallar. Kostirnir eru aðallega þeir að fleiri geta 

stundað framhaldsnám í þeim landshlutum sem ekki er háskóli og geta þannig sparað 

bæði tíma og fjárútlát sem fylgja því að sækja háskóla sem er í mikilli fjarlægð frá 

heimabyggð. Gallarnir eru aðallega tæknilegir erfiðleikar sem háskólar þurfa að glíma 

við. Þar sem eftirspurnin er mikil eftir fjarnámi hafa háskólarnir aðlagað námsskrá sína 

og fræðilegan undirbúning að breyttu umhverfi í námsleiðum og þróað kennslu með 

fjarfundabúnað sem auðvelda námsmönnum að stunda nám frá þeirra háskólum. Það kom 

fram að til að gera fjarnámsumhverfið aðlaðandi fyrir fjarnemendur þurfa kennarar að 

kynna góð samskiptaform við nemendur. Kennarar eru sérþjálfaðir í að kenna 

fjarkennslu, vegna þess hvað starfið er viðamikið og oft flókin tækni sem þeir þurfa að 

vinna með bæði þegar þeir undirbúa kennslu og eins þegar þeir vinna úr efni frá 

nemendum (Jones og Wolf, 2010). 

Í heimildarsamantekt Howells, Laws og Lindsay, (2004) kom fram að það voru 

tiltölulega fáar rannsóknir til um fjölda þeirra sem ljúka fjarnámi. Sumar rannsóknir 
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sýndu fram á að færri ljúki fjarnámi en hefðbundnu námi eða um 40-50% nemenda sem 

hefja fjarnám. Aðrar rannsóknir sýndu að 70-80% fjarnema ljúka námi og jafnvel sýna 

þær að fleiri fjarnemar ljúki námi en staðarnemar. Margir stjórnendur í fjarnámi vara við 

því að bera saman tölfræðilegar upplýsingar á milli ólíkra stofnanna um brottfall 

nemenda úr fjarnámi, Það tóku ekki allar stofnanirnar með í tölfræðina þá sem falla út 

eða bætast við á yfirstandandi misseri. Bent var á að fjöldi rannsókna sýndi að undanfarin 

reynsla af fjarnámi sýni að tíðni brottfalls er lágt úr fjarnámi. 

Háskólastjórnendur sumir hverjir notuðu sínar eigin rannsóknaraðferðir. Í 

heimildasamantektinni sem Howell o.fl., (2004) gerðu kom fram að ekki væru skoðuð 

hefðbundin misseri hjá staðarnemum eins og gert var hjá fjarnemum. Gáfu því 

niðurstöður háskólastjórnenda ekki  réttar niðurstöður þar sem þeir höfðu ekki nógu 

góðar upplýsingar til að byggja rannsóknir sínar á og má segja að þær hafi gert lítið úr og 

óvirt kosti fjarnámsins. 

Það eru ýmsir þættir sem þarf að hafa í huga við athugun á þeim sem ljúka ekki 

fjarnámi. Það er hugsanlegt að eldri fjarnámskennarar geti haft áhrif á fjölbreytileika 

kennsluaðferða, kröfur o.fl. sem snerta innri og ytri þætti þess sem gæti síðar haft áhrif á 

námsferilinn hjá nemendum hvort þeir hætta námi eða halda áfram. Einnig höfðu aðrar 

aðstæður námsmanna áhrif eins og sjálfstæði, skipulags hæfileikar og félagslegur 

stuðningur, sem skipta miklu máli. Því var haldið fram að áður en virtur háskóli geti 

boðið upp á traustar prófgráður þurfi að stuðla að árangursríkri þekkingu og stöðugleika í 

þeim fræðum sem boðið var upp á (Howell o.fl., 2004). 

 Samkvæmt heimildarsamantekt Howell o.fl. (2004) voru fjarnámsnemendur 

almennt eldri og með meiri vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrir þessa nemendur voru mikil 
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forréttindi að geta bætt við sig þekkingu með því að stundað fjarnám. Þó það geti verið 

erfitt að hefja nám á fullorðins aldri og þó að viðleitni eldri nemenda til að bæta við sig 

námi og ljúka því er sterk má ekki gleyma að það eru eldri nemendur sem eru líklegastir 

til að hætta háskólanámi vegna fjárhagsaðstæðna og skorts á nægum tíma til að mæta 

kröfum fjölskyldu, vinnu og skóla.  

Félagslegar aðstæður 

Rochford o.fl. (2009) gerðu rannsókn meðal 179  nemenda sem voru í grunnnámi 

og stunduðu vinnu í hlutastarfi og hvaða áhrif það hefði á nám þeirra, rannsókn þessi fór 

fram í fjórum háskólum í Bretlandi. Það sem hafði áhrif á ákvörðun nemenda um að 

vinna með námi var að þeir höfðu ekki fjárstuðning frá foreldrum og lágar tekjur. Einnig 

kom fram að margir nemendur vildu halda persónulegum lánum hjá bankastofnunum í 

lágmarki. Þriðjungur nemenda sem höfðu ekki fjárstuðning frá foreldrum voru á 

vinnumarkaði en fimmtungur þeirra höfðu fjárstuðning frá foreldrum. Fjárframlag 

foreldra virtist því skipta miklu máli fyrir ákvörðunina um að stunda vinnu með skóla. 

Einnig kom fram að þeir sem voru með neyslulán í banka vildu halda þeim í lágmarki, 

því flestir höfðu fundið fyrir miklum þrýstingi frá bankanum um endurgreiðslur á 

lánunum. Um 70% þeirra sem unnu hlutastarf með skólanum voru sammála um að það 

væri eingöngu af fjárhagslegum ástæðum en ekki til að ná sér í reynslu. Talið var að lág 

námslán væru ein af ástæðum þess að nemendur unnu með námi til að minnka álagið sem 

þeir upplifðu vegna fjárhagsörðugleika. Léleg aðsókn að fyrirlestrum var talin stafa af 

fjárhagslegum erfiðleikum nemenda og að þeir slepptu fyrirlestrum vegna vinnu, sem gat 

svo síðar leitt af sér lélegri námsárangur og að nemendurnir ljúki ekki námi (Rochford 

o.fl., 2009).  
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 Það kom fram í ástralskri rannsókn að háskólanemendur sem voru í fullu námi 

stunduðu launaða vinnu að einhverju leyti eða rúmlega 74%, annað hvort í hlutastarfi eða 

í sínum frjálsa tíma og mættu þegar þeir gátu. Um 3,1 % nemenda gátu sameinað fullt 

nám með fullu starfi. Um 75% kvenkyns nema voru í launaðri vinnu en karlkyns nemar 

voru 68,6% í launaðri vinnu með námi. Lítill munur var á klukkustunda fjölda milli kynja 

fyrir launuð störf. Allir nemendur sem höfðu unnið með námi töldu að það hefði slæm 

áhrif á námsárangur en mismikið og fór eftir því hvað þeir unnu margar klst á viku. 

Rannsóknin sýndi að klukkustunda fjöldi sem nemendur eyddu í launaða vinnu fór 

vaxandi og var talin ástæða til að endurskoða þessa þróun sem fjármál námsmanna 

stefndu í með tilliti til opinbera styrkja. Talið var að sjö af hverjum tíu nemendum voru í 

launuðu starfi, sem gátu ekki treyst á fjárframlag frá foreldrum eða maka. Einnig voru 

þeir líklegri til að stunda launaða vinnu sem ekki voru að leigja í háskólanum en leigðu á 

almennum markaði og voru yfir 25 ára aldri með börn á framfæri sínu (Hayden og Long, 

2004).  

 Ákvarðanir hjá námsmönnum um fjölskyldumyndun voru teknar með hliðsjón af 

þeim stuðningi sem var í boði. Þó virtist sem að fólk vildi ljúka námi áður en barneignir 

hófust. Konur kusu síður að samþætta barneignir og nám þrátt fyrir að námstíminn 

lengdist stöðugt. Þegar horft var til langskólamenntunar og stöðu kvenna á vinnumarkaði 

höfðu aðstæður námsmanna með börn hlotið litla athygli í rannsóknum og einnig farið 

lítið fyrir umræðu og rannsóknum á samþættingu á námi og umönnun barna. Það var 

líklegra að eldri nemendur hefðu stofnað fjölskyldu þar sem mikil áhersla var lögð á 

símenntun. Athugun leiddi í ljós að 90% sænskra kvenna sem voru á aldrinum 35-40 ára 

höfðu fyrir börnum að sjá (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2005). 
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Þegar skoðuð var samanburðarrannsókn Billari og Philipov (2004), kom í ljós að 

það var mun algengara á Norðurlöndunum að konur byrjuðu að eignast börn áður en námi 

lauk en í öðrum Evrópulöndum. Hugsanleg skýring á þessu var að Norðurlöndin hefðu 

mun öflugra velferðarkerfi sem gerir það mögulegt að samhæfa barneignir og nám  

Þjóðir hafa þróað ólík kerfi styrkja og námslána. Í yfirlitsrannsókn sem unnin var 

yfir þróun framfærsluaðstoðar við námsmenn, voru niðurstöðurnar að litlar breytingar 

höfðu orðið í kerfinu síðastliðin 30 ár þó að umfangsmiklar þjóðfélagsbreytingar hefðu 

orðið á sama tíma. Það kom einnig fram að kerfin ganga út frá því að námsmenn væru 

ungir og án fjölskylduábyrgðar. Nýlegar tölur sýndu að um þriðjungur íslenskra 

námsmanna ættu börn. Rannsóknir á fjölskyldustefnu hafa ekki náð til aðstæðna 

námsmanna en í greiningu á helstu réttindaflokkum virtust Ísland og Noregur veita 

námsmönnum með börn umfram annað barnafólk meiri stuðning en önnur Norðurlönd 

(Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2005). 

 Í rannsókn um andlega líðan nemenda sem gerð var í British University benda 

faraldsfræðilegar vísbendingar til þess að fjárhagsleg vandamál námsmanna tengdust 

lágri félagslegri virkni ásamt andlegri og líkamlegri vanheilsu þeirra og lélegum 

námsárangri (Roberts, Golding, Towell og Weinreb, 1999).  

 Í alþjóðlegri rannsókn á mikilvægi félagslegs umhverfis og heilbrigðum lífsstíl 

sem heilbrigðisstofnunin í Hollandi og háskólar í Finnlandi, Þýskalandi, Ástralíu, Sviss, 

Bretlandi, Spáni og Belgíu stóðu að með styrk frá Evrópusambandinu kom fram að 

félagsleg tengsl og félagslegur stuðningur eru helstu þættir í félagslegu umhverfi, eins og 

heimili, fjölskylda, vinnustaður og skóli, eru þættir sem hafa mestu áhrif á heilsu og 
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hegðun fólks. Þessi rannsóknin kallaðist MAREPS og fór fram með símaviðtölum (Ståhl 

o.fl., 2001). 

Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af Davies og Elias (2003), um brottfall 

nemanda úr háskólanámi kom fram að margt benti til þess að ástæður brottfalls nemanda 

úr háskólanámi færi eftir því á hvaða tímapunkti námsins brottfallið átti sér stað. 

Könnunin fór fram með spurningalistum sem 15.200 fyrrum nemendum var sent í 

gegnum netpóst. Ef brottfallið átti sér stað snemma á námsferlinum tengdist það yfirleitt 

óhentugu vali á námsleið eða að nemandinn ætti erfitt með að aðlaga sig að 

námsumhverfi og/eða félagslífi skólans. Ef brottfallið átti sér stað seint á námsferlinum 

benti það til þess að breytingar hefðu átt sér stað í persónuhögum nemandans, að hann 

væri kominn með frekari skuldbindingar eins og barneignir eða annarskonar 

skuldbindingar við fjölskyldu eða fjárhagsörðuleika. Í skýrslunni kom fram að á heildina 

litið, burtséð frá því hvað nemandinn hafði stundað nám lengi eða af hvaða kyni hann var, 

væri helsta ástæðan fyrir því að nemendur almennt myndu íhuga að hverfa frá námi eða 

myndu láta verða að því, var óhentugt val á námsleið. En ef ástæðurnar voru skoðaðar út 

frá kynjunum, kom í ljós að helsta ástæða þess að karlmenn hurfu frá námi voru 

fjárhagsörðugleikar en hjá konum voru það óhentugt val á námsleið. Það sem kom í öðru 

sæti hjá karlmönnum var óhentugt val á námsleið en persónuleg vandamál hjá konum 

sem ástæður fyrir brottfalli úr námi og í þriðja sæti voru svo persónuleg vandamál hjá 

körlum en fjárhagsörðugleikar hjá konum (Davies og Elias, 2003). 

 Svo virðist sem flestir þátttakendur rannsóknar Davies og Elias  (2003) hafi gert 

sér grein fyrir úrræðunum sem skólinn hefði upp á að bjóða til stuðnings fyrir þá, svo þeir 

myndu ekki þurfa að hverfa frá námi en flestir nemana nýttu sér það ekki. Þá var 
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algengast að þátttakendur myndu nýta sér ráð frá aðstandendum eins og foreldrum og 

ættingjum um hvort þeir ættu að hverfa frá námi eða ekki, eða um 59% þátttakenda. Um 

50% þátttakenda ræddu málin við vini sína en minnst var um að þátttakendur myndu 

ræða við kennara sína til að fá ráð um hvort þeir ættu að hverfa frá námi eða ekki eða í 

um 29% tilfella.  

Samantekt 

Rannsóknaniðurstöður sýna að fjarnám er vinsæl námsleið fyrir nemendur. Þar 

sem tæknivæðingu hefur verið fleygt fram er hægt að bjóða nemendum upp á fjarkennslu 

í heimabyggð eða hvar sem þeir dvelja upp á háskólanám sem þeir annars hefðu ekki 

getað sótt.  

Háskólinn á Akureyri var brautryðjandi í að bjóða upp á fjarnám í hjúkrunarfræði 

og iðjuþjálfunarfræði. Háskólar hafa almennt þróað námsskrár sínar og fræðilegan 

undirbúning að breyttu námsumhverfi og nýtt sér tæknina til að fjölga námstækifærum 

fyrir nemendur og fjölga nemendum þannig við háskólana sem hafa áhuga á háskólanámi 

en eiga ekki kost á að sækja tíma í háskólana sjálfa.  

Það eru tiltölulega fáar rannsóknir til um námsmenn sem ljúka námi í gegnum 

fjarkennslu. Niðurstöður samanburðarannsókna sýna að nemendur sem stunda fjarnám 

eru almennt eldri en þeir sem sækja staðarnám í háskólunum. Þá kemur fram að 

fjárhagsaðstæður námsmanna eru misgóðar, sumir hverjir hafa þurft að vinna með 

náminu og telja að það hafi neikvæð áhrif á námsárangur þeirra.  

Námslánakerfi þjóða eru ólík og hefur framfærsluaðstoð við námsmenn ekki 

aðlagast nóg að breyttum þjóðfélagsbreytingum, sem gerir námsmönnum með börn á 

framfæri, erfiðara að stunda nám án þess að vera í launaðri vinnu með námi. 
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Fjárhagsörðugleikar eru talin helsta ástæða þess að námsmenn ljúki ekki háskólanámi á 

tilskyldum tíma. 

Þá hafa félagslegar aðstæður nemenda og stuðningsnet eins og heimili, vinna og 

skóli áhrif á hvort þeir íhugi að hætta námi. 
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Kafli 3  

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá rannsóknaraðferð sem notast var við í 

rannsókninni. Fjallað verður um rannsóknina, Könnun á námsumhverfi og brotthvarfi  

sem unnin var við Háskólann á Akureyri. Farið verður yfir gagnasöfnun og aðferð sem 

notuð var við úrvinnslu gagna. Fjallað verður um mælitækið sem notað var og réttmæti 

og áreiðanleika þess. Einnig  verður fjallað um siðferðilegar vangaveltur og í lokin verður 

efni kaflans tekið saman. 

Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var notast við megindlega (e. quantitative) rannsóknaraðferð og 

fengin gögn úr spurningakönnun. Styrkur spurningakannana er að það má safna 

fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma og í því felst styrkur þeirra. Á síðustu árum hafa 

spurningakannanir aukist verulega í nær öllum greinum heilbrigðisvísindanna (Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

Megindleg aðferðafræði byggist á tölum, á því sem hægt er að telja og mæla, 

nálgunin byggist einnig á að finna meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og 

hvernig tenging er á milli þeirra Meginlegar aðferðir takmarkast við dýpt þeirra sem er 

ókostur en ná aftur á móti yfir vítt svið. Styrkleiki meginlegra aðferða eru tilraunir sem 

eru skipulagðar í  fyrirfram ákveðnu umhverfi svo engin umhverfisáhrif trufli 

niðurstöðurnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Af megindlegum rannsóknaraðferðum eru fjórar tegundir til, það er að segja 

lýsandi-(e.descriptive), fylgni- (e.correlational), hálftilraunar- (e. quasi-experimental) og 

tilraunar (e. experimental) rannsóknaraðferðir (Burns og Grove, 2009). 
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Notast var við lýsandi rannsóknaraðferð í þessari rannsókn. Tilgangur lýsandi 

rannsóknararðferðar er að rannsaka og lýsa fyrirbærum í raunverulegu ástandi. Þessi 

aðferð er notuð til að gefa af sér nýja þekkingu um hugtök og efni sem fáar eða engar 

rannsóknir hafa verið gerðar um. Í gegnum lýsandi rannsóknaraðferð er hugtökum lýst og 

sambönd skilgreind til að búa til grunn fyrir frekari megindlegar rannsóknir og prófun 

kenninga (Burns og Grove 2009). 

Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar voru: 

 Hvaða félagslegu aðstæður eru einkennandi fyrir nemendur í hjúkrunar-og 

iðjuþjálfunarfræði sem hafa íhugað að hætta námi? 

 Hvað hafði áhrif á ákvörðun þeirra sem ákváðu að halda áfram námi? 

 Íhuga fjarnemar frekar að hætta námi en staðarnemar? 

Úrtak og þýði 

Þýði (e.population) rannsóknar er  tiltekinn hópur einstaklinga.  Úrtak (e.sample) 

er tiltekinn hópur einstaklinga sem valinn er úr þýði til þess að taka þátt í rannsókn, það 

er að segja sem á að skoða eða rannsaka. Það má lýsa þýði sem heildarmengi en úrtaki 

sem hlutamengi sem valið er úr þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson ,2003) 

Rannsóknarþýðið voru allir nemendur sem skráðir voru í grunnnámi í 

hjúkrunarfræði og iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á Akureyri í apríl 2011. Skráðir voru 

190 í hjúkrunarfræði, þar af 99 staðarnemar og  91 fjarnemi. Í iðjuþjálfunarfræði voru 

skráðir samtals 83 sem skiptist í 37 staðarnema og 46 fjarnema.  Úrtak (e.sample)  í 

þessari rannsókn eru þeir nemendur sem svöruðu, það er að segja 99 (52%) svöruðu í 

hjúkrunarfræði og 31 (37%) í iðjuþjálfunarfræði eða samtals 130. Þar sem rannsakendur 
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hafa sjálfir verið fjarnemendur í hjúkrunarfræðideild HA  þótti þeim áhugavert að kanna  

vort fjarnemendur frekar en staðarnemendur hefðu einhvern tímann íhugað að hætta 

námi, hvað hefði haft áhrif á ákvörðun þeirra að halda áfram og hvort félagslegar 

aðstæður hefðu þar einhver áhrif.  

Gagnasöfnun   

Gögnin voru fengin úr spurningalistakönnun sem lögð var fyrir nemendur við HA   

í apríl 2011, „Könnun á námsumhverfi og brotthvarfi“ á rafrænuformi inni á vefumhverfi 

háskólans. Fremst í spurningalistanum eru upplýsingar um tilgang könnuninnar. Þar kom 

fram meðal annars að svörin verða ekki rakin til einstaklinga og ekki sé skylda að svara 

þessari könnun né einstaka spurningum (sjá fylgiskjal A). Spurningalistinn var opinn frá 

29. mars til og með 15. apríl  sem voru 18 dagar og voru hvatningarverlaun í boði fyrir 

svarendur.  

Mælitæki og greining gagna 

Mælitækið sem var notað í rannsókninni heitir Könnun á námsumhverfi og 

brotthvarf, sem er spurningalisti unnin fyrir háskólann.  Spurningalistinn innihélt 

eftirfarandi kaflaskil. 1. Félagslegar aðstæður, 2.  Námsumhverfi og aðgengi, 3. 

Framtíðaráform. (Sjá fylgiskjal A). Tekin voru svör úr völdum spurningum frá 

nemendum í hjúkrunarfræði og iðjuþjálfunarfræði. Úr kaflanum félagslegar aðstæður 

voru tekin svör um hjúskaparstöðu, með börn í forsjá, hve lengi nám hefur verið stundað, 

ertu á námslánum, ertu í launaðri vinnu og aðstæður til náms. Úr kaflanum 

Framtíðaráform voru tekin svör við spurningunum. Ég hef velt fyrir mér í alvöru að hætta 

núverandi námi, fjárhagserfiðleikar, námið uppfyllir ekki væntingar, of miklar kröfur, 
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námið ekki áhugavekjandi og  persónulegar aðstæður, ég hef ákveðið að hætta í 

núverandi námi en snúa til baka síðar ( sjá fylgiskjal A). 

 Starfshópur um brottfall vann þennan spurningalista og komu nokkrir aðilar að 

því að lesa hann yfir og gera athugasemdir og var Hafdís Skúladóttir ein þeirra og var 

jafnframt leiðbeinandi í þessu lokaverkefni. Þetta var jafnframt forprófun á 

spurningalistanum og hefur sambærileg könnun aldrei verið framkvæmd við HA áður.  

 Rannsóknargögnin voru síðan borin saman við þær heimildir sem notast var við í 

fræðilega kaflanum. Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í Microsoft Office Exel 2007. 

Frumgögnin voru slegin inn í dálka og hvert svar hafði sérstaka töluröð. Síðan eru gögnin 

greind með Pivot veltitöflu sem leyfir á fljótlegan hátt að greina mikið magn af gögnum í 

listum og töflum með því að draga saman dálka til að sjá breytileika á milli þeirra.  

 Til að meta hvað hefur áhrif á nemendur sem íhuga að hætta námi  var spurningu 

númer 1595 í spurningalistanum  (sjá fylgiskjal A)  þar var nemandinn beðin að svara 

fullyrðingar spurningunni  ,, Ég hef velt fyrir mér í alvöru að hætta núverandi námi?  

Svar möguleikarnir voru: 1. Mjög sammála, 2. Frekar sammála, 3. Hvorki sammála né 

ósammála, 4. Frekar ósammála og 5. Mjög ósammála. Ef  nemandi var mjög sammála 

eða frekar sammála síðustu fullyrðingu  um að hafa velt fyrir sér að hætta núverandi 

námi, var hann beðinn að merkja við þær fullyrðingar sem átti við og hafði áhrif á 

ákvörðun hans. Fjárhagserfileikar? Uppfyllir ekki væntingar mínar? Of miklar kröfur 

sem ég get ekki mætt? Námið er ekki áhugavekjandi. Mér líkar ekki viðmót 

kennara/starfsfólks? Mér líkar ekki við námsumhverfi/samnemendur/húsnæði? Of miklar 

mætingaskyldur? Persónulegar ástæður.  
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Bakgrunnsbreyturnar sem kannaðar voru tengsl á milli voru númer 1310 í 

spurningalistanum þar sem nemandinn var beðinn að svara spurningunum um félagslegar 

aðstæður sem voru m.a. hjúskaparstaða, börn í forsjá, launaða vinnu með námi, námslán, 

námsaðstæður (sjá fylgiskjal A).  

Réttmæti og áreiðanleiki 

 Réttmæti (e. validity) er það sem gefur til kynna hvort próf sé að mæla það sem 

því er ætlað að mæla. Þegar próf eru búin til er reynt að tryggja réttmæti prófatriða. Þegar 

því er lokið er nauðsynlegt að meta réttmæti á margbundinn hátt. Það er gerður 

greinarmunur á hinum og þessum tegundum réttmætis og má nefna viðmiðsbundið 

réttmæti (e. criterion related validity) þetta segir til um hvort niðurstöður prófsins hafi 

fylgni við einhvern ytri viðmið þess sem á að mæla, hugtaksréttmæti (e. construct 

validity) en það gefur til kynna hvort tengsl niðurstöðu prófsins við aðrar mælingar séu í 

samræmi við viðteknar fræðikenningar eða hugmyndir. Það er óhætt að segja að réttmæti 

sé mikilvægasti eiginleiki prófa en það er einnig erfiðast að ákvarða.  Kemur því ein 

tegund réttmætis í stað annarrar þó svo þær séu mismikilvægar eftir markmiðum og eðli 

prófsins. Að lokum má segja að réttmæti prófs sé háð fræðilegri þekkingu á viðfangsefni 

prófsins og framförum við mælingar á því. Réttmæti er háð að hluta áreiðanleika (e. 

reliability) prófs. Lítill áreiðanleiki setur réttmæti prófsins skorður þótt svo mikill 

áreiðanleiki tryggi ekki fullnægjandi réttmæti. Forprófun á spurningakönnun er gerð til 

þess að mæla námkvæmni með endurtekinni mælingu sem felur í sér söðugleika og 

nákvæmni mælinga (Guðmundur B Arnkelsson, (2000). 

Siðferðilegar vangaveltur 
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Rannsóknir á mönnum þurfa lögum samkvæmt að hljóta samþykki siðanefndar 

viðkomandi  lands. Hlutverk slíkrar nefndar er að sjá til þess að fyrirhugaðar rannsóknir 

samrýmist almennum góðum siðum eins og þeim er lýst í alþjóðlegum siðareglum. Á 

Íslandi er siðanefndum skylt að vernda hagsmuni einstaklingsins í vísindarannsóknum. 

Sérstakt upplýsingablað á að fylgja öllum spurningalistum um vísindarannsóknir, þar þarf 

að koma fram hvað þátttakan felur í sér og hugsanleg áhætta eða ávinningur. 

Upplýsingarnar þurfa að vera settar fram á þann hátt að þátttakandinn geti skilið þær og 

honum gerð grein fyrir því að hann er ekki skyldugur að taka þátt og geti hætt þátttöku 

eftir að þátttaka er hafin. Einnig að hann geti sleppt einstaka spurningum. Það er 

mikilvægt að það komi fram að sá sem tekur þátt gerir það sjálfviljugur eins og fram 

kemur í sjálfræðisreglunni sem er ein af fjórum höfuð reglunum í siðfræði 

heilbrigðisgreina (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Í þessari rannsókn var fengið leyfi fyrir gögnum hjá formanni starfshóps um 

brottfall nemenda við HA sem stóð jafnframt fyrir því að framkvæmd var  „Könnun á 

námsumhverfi og brotthvarfi“ við HA . Formaður nefndarinnar er Solveig Hrafnsdóttir og 

meðstjórnandi er m.a. Hafdís Skúladóttir sem er jafnframt leiðbeinandi þessa 

lokaverkefnis. Ekki var þörf á að fá sérstakt leyfi Vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni 

þar sem hún er ekki tengd sjúkdómum eða heilsu manna og er  því innan þeirra marka 

sem er leyfisskylt hjá Vísindasiðanefnd (Vísindasiðanefnd, e.d.).   

Samantekt 

 Megindleg rannsóknaraðferð var notuð í þessari rannsókn. Megindleg 

aðferðafræði byggist á tölum á því sem hægt er að telja og mæla.  Nálgunin byggist á að 

finna dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig tengingin er á milli þeirra. Gagna er 
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aflað með spurningalistum og  síðan er hægt að setja fram tilgátur og ályktun um hvort 

þær standist eða ekki.   

 Mælitækið sem stuðst var við er spurningalisti um Könnun á námsumhverfi og 

brotthvarfi nemenda frá Háskólanum á Akureyri sem lögð var fyrir nemendur háskólans í 

apríl 2011. Brottfallsnefnd heldur utan um könnunina og var leyfi fengið hjá  formanni 

nefndarinnar til að nota hluta af gögnunum fyrir þessa rannsókn. Þetta var jafnframt 

forprófun á spurningalistanum. 



 Niðurstöður rannsóknarinnar                46 

 

Háskólinn á Akureyri 

 

Kafli 4 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

 Í þessum kafla verða helstu niðurstöður kynntar. Sett verða fram myndrit og 

textaskýringar undir þar sem það á við. Tilgangur þessa verkefnis var að kanna hvaða 

félagslegar aðstæður hafa áhrif á ákvörðun nemenda í heilbrigðisvísindasviði HA sem 

íhuga að hætta námi og hvað hvetur þá áfram til þess að halda áfram núverandi námi.  

Einnig verður borið saman hvort  fjarnemar íhugi frekar að hætta námi en staðarnema .  

 Í apríl 2011 voru hjúkrunarfræðinemar (HJÚ) alls 190 nemendur. Þar af voru 99 

staðarnemar og 91 fjarnemi. Svarhlutfall var  52 % (n=99) hjá hjúkrunarfræðinemum, 

skiptust í 47 fjarnema og 52 staðarnema. Í iðjuþjálfunarfræði voru alls 83 nemendur. 

Staðarnemar voru 37 og fjarnemar 46. Svarhlutfall var 37% (n=31) hjá 

iðjuþjálfunarfræðinemum (IÐÞ), þeir skiptust í 13 fjarnema og 18 staðarnema (mynd 

4.1). 
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Félagslegar aðstæður nemenda 

 
Mynd 4.1 Fjöldi þátttakenda eftir deildum og formi náms. 
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Mynd 4.2 Hjúskaparstaða þátttakenda.  

 

Þegar spurt var um hjúskaparstöðu voru fjórir möguleikar í boði einhleyp/ur (1),  

 

gift/ur/sambúð (2), ekkja/ekkill (3), fráskilin/n (4). 

 

Það voru flestir nemendur giftir eða í sambúð alls 75,8% (n=75) nemenda í hjúkrunarfæði 

og 70,1% (n=22) nemenda í iðjuþjálfunarfræði. (mynd 4.2).  

Það voru 14 nemendur í hjúkrunarfræði sem bjuggu einir og 4 nemendur í 

iðjuþjálfunarfæði  
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Mynd 4.3 Börn undir 18 ára í forsjá. 

Mynd 4.3 sýnir að þeir sem voru með börn í forsjá (1) voru 36 (36,3%) fjarnemar 

en 29 (29,3%) staðarnemar í hjúkrunarfæði, í iðjuþjálfunarfræði voru 8 (25,8%) 

fjarnemar en 4 (12,9%) staðarnemar eða fjarnemar því frekar en staðarnemar með börn í 

sinni forsjá. 
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Mynd 4.4 Fjöldi þátttakenda á námslánum. 

Svarmöguleikarnir við spurningunni: Ertu á námslánum? Voru Já (1), og Nei (2). 

Mynd 4.4 sýnir að 65% fjarnema voru á námslánum en 81,2% staðarnema, eða 73,5% 

nemenda í hjúkrunarfræði  og 74,2% nemenda í iðjuþjálfunarfæði. 
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Mynd 4.5 Fjöldi þátttakenda í launaðri vinnu samfara námi. 

Það voru 22,3% (n=29) fjarnema sem sögðu já (1) en 16,2% (n=21) staðarnemar.  

Í hjúkrunarfræði voru 28,8% (n=15) staðarnemar og 46,82% (n=22) fjarnema í launaðri 

vinnu samfara námi. 

Í iðjuþjálfunarfæði voru 33,3% (n=6) staðarnemar og 58,3% (n=7) fjarnema í 

launaðri vinnu samfara námi (mynd 4.5). 
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Nám í HA 

 

Mynd 4.6  Fjöldi nemenda eftir fjölda missera. 

Á mynd 4.6 má sjá fjölda nemenda eftir því hve lengi þeir höfðu stundað nám við 

HA þar sem svarmöguleikarnir voru  2 misseri eða skemur (1),  3-4 misseri (2),  5-6 

misseri (3), 7-8 misseri (4), og  lengur en 8 misseri (5).   
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Mynd 4.7 Námshlutfall og áform um námslok. 

Á mynd 4.7 má sjá hve margir voru annars vegar í fullu námi (1) og hins vegar í 

hlutanámi og stefndu að því að ljúka námi á lengri tíma (2) 

Meirihluti nemenda var í fullu námi (95,4%). Það var einungis einn fjarnemandi í 

hjúkrunarfræði og 5 nemendur í iðjuþjálfunarfræði (3 fjarnemar og 2 staðarnemar) sem 

voru í hluta námi og stefndu að því að ljúka námi á lengri tíma. 
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Mynd 4.8 Mat þátttakenda á aðstæðum sínum til náms. 

 Nemendur í hjúkrunarfræði  sem mátu aðstæður sínar til náms mjög góðar (1) eða 

frekar góðar (2) voru 64,6% (n=64) en nemendur í iðjuþjálfunarfræði 54,3% (n=17). Það 

voru hinsvegar 32,3% hjúkrunarfræðinema sem töldu aðstæður sínar til náms vera í 

meðallagi (3) en 41,9% iðjuþjálfunarfræðinema. Aðrir svarmöguleikar voru frekar 

slæmar (4) og mjög slæmar (5) (mynd 4.8). 
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Ég hef velt fyrir mér í alvöru að hætta núverandi námi? 

 
Mynd 4.9 Fjöldi þátttakenda sem hafði velt fyrir sér að hætta námi. 

Níu (6,9% ) nemendur  voru mjög sammála (1) og 21 (16,2%) nemendur frekar 

sammála (2) því að hafa velt fyrir sér að hætta núverandi námi. Það voru sjö nemar sem 

voru hvorki sammála né ósammála, 14 nemar sem voru frekar ósammála og 77 nemendur 

sem voru mjög ósammála því að hafa velt fyrir sér að hætta núverandi námi.  

Hjúkrunarfræðinemar sem voru mjög eða frekar sammála því að hafa velt fyrir sér 

að hætta núverandi námi voru alls 19,2% (n= 19) þar af 9,1% (n= 9) fjarnemar og 10,1% 

(n= 10) staðarnemar. En  iðjuþjálfunarfræðinemar voru  alls 35,5% (n= 11) þar af voru 

16,1% (n=5) fjarnemar og 19,6% (n=6) staðarnemar (mynd 4.9). Þeir sem svöruðu 

spurningunni annað hvort með mjög sammála eða frekar sammála því að hafa velt fyrir 
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sér að hætta núverandi námi voru í næstu spurningu beðnir að merkja við allt sem hafði 

áhrif á ákvörðun þeirra. 

Voru svarmöguleikarnir eftirfarandi; Fjárhagserfiðleikar, uppfyllir ekki væntingar 

mínar, of miklar kröfur sem ég get ekki mætt, námið ekki nógu áhugavekjandi, mér líkar 

ekki viðmót kennara/starfsfólks, mér líkar ekki við 

námsumhverfi/samnemendur/húsnæði, of mikil mætingaskylda eða persónulegar ástæður. 

 

Mynd 4.10 Of miklar kröfur.  

Þrír nemendur voru mjög sammála (1) og 11 nemendur frekar sammála (2) alls 14 

nemendum sem fannst námið vera of krefjandi og þess vegna hefðu þeir velt því fyrir sér 

í alvöru að hætta núverandi námi. Þar af voru sjö fjarnemar og sjö staðarnemar. 
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Mynd 4.11 Fjárhagserfiðleikar.  

Það voru  fjórir nemar mjög sammála (1) og átta nemar frekar sammála (2) því að 

hafa velt fyrir sér í alvöru að hætta núverandi námi vegna fjárhagserfiðleika eða alls 12 

nemendur. Þar af voru fjórir fjarnemar og átta staðarnemar (mynd 4.11). 
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Mynd 4.12 Persónulegar aðstæður.  

Það voru fjórir nemendur sem voru mjög sammála (1) og sex nemendur frekar 

sammála (2) eða alls 10 nemendur sem höfðu velt fyrir sér í alvöru að hætta núverandi 

námi vegna persónulegra aðstæðna, þar af voru 5 fjarnemar og 5 staðarnemar. 

Aðrar ástæður þess að nemendur höfðu velt fyrir sér í alvöru að hætta núverandi 

námi voru t.d að þeim sem fannst námið ekki uppfylla væntingar sýnar (n=4) nemendur. 

Fannst námið ekki nógu áhugavekjandi (n=3). Líkaði ekki viðmót kennara/starfsfólksins 

(n=4) nemendur. Líkaði ekki námsumhverfið/samnemendur/húsnæðið (n=3). Tveimur 

nemum fannst of mikil mætingarskylda, og  voru það fjarnemar í hjúkrunarfræði í báðum 

tilvikum. 
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Varðandi að hætta námi og snúa til baka síðar þá voru engir nemendur mjög 

sammála því. Frekar sammála (n=2). Hvorki sammála né sammála (n=12). Frekar 

ósammála (n=3). En mjög ósammála (n=94) nemendur.  



 Niðurstöður rannsóknarinnar                60 

 

Háskólinn á Akureyri 

 

 

Ég hef ákveðið að halda áfram núverandi námi  

Þátttakendur voru beðnir að svara því hversu sammála þeir voru um það að þeir 

hefðu ákveðið að halda áfram núverandi námi og þeir sem voru mjög eða frekar sammála 

um það áttu að svara hvað hafði áhrif á ákvörðun þeirra. 

Voru svarmöguleikarnir eftirfarandi; Vegna þess stuðnings sem ég fékk frá 

kennurum/starfsfólki skólans, vegna þess stuðnings sem ég fékk frá fjölskyldu/vinum, 

vegna þess stuðnings sem ég fékk frá samnemendum mínum, vegna þess að það mun 

veita mér möguleika á vel launaðri vinnu, vegna þess að það mun veita mér möguleika á 

skemmtilegri vinnu, vegna þess það mun veita mér góða möguleika á framhaldsnámi. 

 
Mynd 4.13 Stuðningur frá fjölskyldu og vinum. 

27 

9 

29 

13 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1 1 

HJÚ IÐÞ 

Fjarnemar 

Staðarnemar 



 Niðurstöður rannsóknarinnar                61 

 

Háskólinn á Akureyri 

 

Það voru alls 78 (59,2%) nemendur sem svöruðu því með já (1)  að þeir hefðu 

ákveðið að halda áfram núverandi námi vegna þess stuðnings sem þeir fengu frá 

fjölskyldu/vinum þar af voru 55,6% (n=56 ) hjúkrunarfræðinemar og 71% (n=22 ) 

iðjuþjálfunarfræðinemar. 

 

Mynd 4.14 Stuðningur frá samnemendum. 

Það voru 51 nemendur sem ákváðu að halda áfram núverandi námi vegna þess 

stuðnings sem þeir fengu frá samnemendum sínum. Þar af voru 32 (32,3%)  úr 

hjúkrunarfræði  og 19 (61,3%) úr iðjuþjálfunarfræði (mynd 4.14).  

Það voru alls 17 nemendur sem ákváðu að halda áfram núverandi námi vegna þess 

stuðnings sem þeir fengu  frá starfsfólki/kennurum skólans. 
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Mynd 4.15 Möguleiki á vel launaðri vinnu. 

Það voru 25 hjúkrunarfræðinemar og átta iðjuþjálfunarfræðinemar sem svöruðu 

því að   möguleiki á vel launaðri vinnu hefði haft áhrif á ákvörðun um að halda áfram 

núverandi námi (mynd 4.15). 

Einnig voru það 12 nemendur sem ákváðu að halda áfram núverandi námi vegna 

þess að það veitti þeim möguleika á skemmtilegri vinnu þar af sjö í hjúkrunarfræði  og 

fimm í iðjuþjálfunarfræði . 
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Mynd 4.16 Góðir möguleikar á framhaldsnámi. 

Það voru 48,5% hjúkrunarfræðinemar sem svöruðu já (1) við góðum möguleikum 

á framhaldsnámi og 29% iðjuþjálfunarfræðinemar. Það voru 51,5% hjúkrunarfæðinemar 

sem svöruðu nei (0) og 71% iðjuþjálfunarfræðinemar (mynd 4.16). 
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Samantekt  

 Í úrtakinu svöruðu 52% nemenda í hjúkrunarfræðideild og 37% í 

iðjuþjálfunardeild. Flestir nemendur á heilbrigðisvísindasviði voru giftir eða í sambúð, og 

var jafnt hlutfall á milli staðarnema og fjarnema í iðjuþjálfunarfræði en í hjúkrunarfræði 

var meirihluti staðarnema einhleypir og meirihluti fjarnema giftir/sambúð. Einnig var 

meirihluti nemenda með börn á framfæri frekar þó fjarnemar heldur en staðarnemar. Það 

var sambærilegt hlutfall nemenda á milli deilda á námslánum. Meirihluti var á 

námslánum. Færri fjarnemar voru á námslánum en staðarnemar og voru frekar í launaðari 

vinnu með námi. Nemendur fylgja námsáætlun varðandi námslok og meirihluti nemenda 

taldi námsaðstæður sínar vera góðar. 

 Það var tæplega þriðjungur nemenda sem hafði íhugað að hætta núverandi námi. 

Algengustu ástæður voru að námið þótti of krefjandi, vegna fjárhagserfiðleika eða 

persónulegra aðstæðna. Það sem hafði mest áhrif á að nemendur ákváðu að halda áfram 

núverandi námi var stuðningur frá fjölskyldu/vinum og samnemendum. 
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Kafli 5 

Umfjöllun og niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um túlkun rannsakenda á niðurstöðum og þær bornar 

saman við rannsóknir á þessu sviði. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvað hefði 

haft áhrif á ákvörðun þeirra nemenda sem höfðu íhugað að hverfa frá háskólanámi en 

ákveðið að halda áfram og hvaða félagslegar aðstæður voru einkennandi fyrir þann hóp. 

Fjallað verður um niðurstöður, ályktað um svörin og rannsóknaspurningar ræddar. 

Samantekt á aðalatriðum verða í lok kaflans. 

Hvaða félagslegur aðstæður eru einkennandi fyrir nemendur sem hafa íhugað að 

hætta námi? 

Framfarir í tækni hafa eflt og breytt formi menntunar og opnað fyrir aukna 

möguleika til náms. Námsmenn eru að eldast og eldri nemendur eru ört vaxandi hópur 

nema í háskólum meðal annars vegna fjarkennslu (Galusha, 1997). 

Samanburðarrannsóknir leiða í ljós að ákvarðanir hjá námsmönnum um fjölskyldu-

myndun eru teknar með hliðsjón af þeim stuðningi sem er í boði. Þó virðist svo sem að 

fólk vilji ljúka námi áður en barneignir hefjast. Konur kjósa síður að samþætta barneignir 

og nám þrátt fyrir að námstíminn lengist stöðugt. Þegar horft er til langskólamenntunar 

og stöðu kvenna á vinnumarkaði hafa aðstæður námsmanna með börn hlotið litla athygli í 

rannsóknum og einnig farið lítið fyrir umræðu og rannsóknum á samþættingu á námi og 

umönnun barna. Það er líklegra að eldri nemendur hafi stofnað fjölskyldu þar sem mikil 

áhersla er lögð á símenntun (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2005). Það er að 

hluta til í samræmi við skýrslu sem gefin var út af Davies og Elias (2003), um brottfall úr 

háskólanámi. Ef það á sér stað seint á námsferlinum bendir það til þess að breytingar á 
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persónuhögum nemandans, að hann sé kominn með frekari skuldbindingar eins og  

barneignir eða annarskonar skuldabindingar við fjölskyldu eða vegna fjárhagsaðstæðna.   

Í þessari rannsókn kom fram að 75 (75,8%)  hjúkrunarfræðinemar og 22 

iðjuþjálfunarfræðinemar (70,1%)  voru giftir eða í sambúð. Einnig kom fram að 

algengara var að fjarnemar væru með börn í sinni forsjá frekar en staðarnemar. Þar sem 

að 36 fjarnemar (36,3%) og 29 staðarnemar (29,3%) í hjúkrunarfræði og 8 fjarnemar 

(25,8%) og 4 staðarnemar (12,9%) í iðjuþjálfunarfræði voru með börn á framfæri. 

Rannsakendur töldu í upphafi að flestir nemendur væru giftir eða í sambúð og kom þeim 

því ekki á óvart að meirihluti nemenda voru giftir eða í sambúð og með börn í sinni 

umsjá. 

Við skoðun á samanburðarrannsókn Billari og Philipov (2004), kemur í ljós að 

það er mun algengara á Norðurlöndunum að konur hefja barneignir áður en námi lýkur en 

í öðrum Evrópulöndum. Hugsanleg skýring á þessu er að Norðurlöndin hafa mun öflugra 

velferðarkerfi sem gerir það mögulegt að samhæfa barneignir og nám. 

Það kemur fram í yfirlitsrannsókn að námsstyrkir og námslán ganga út frá því að 

námsmenn séu ungir og án fjölskylduábyrgðar. Nýlegar tölur sýna að um þriðjungur 

íslenskra námsmanna eiga börn. Rannsóknir á fjölskyldustefnu hafa ekki náð til aðstæðna 

námsmanna en í greiningu á helstu réttindaflokkum virðast Ísland og Noregur veita 

námsmönnum með börn, umfram annað barnafólk meiri, stuðning en önnur Norðurlönd 

(Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2005). Í þessari rannsókn kom fram að 64 

nemendur ( 64,6% ) í hjúkrunarfræði sem svöruðu sögðu aðstæður sínar til náms vera 

mjög góðar eða frekar góðar og 17 nemendur (54,3%) sem svöruðu í iðjuþjálfunarfræði 

voru sammála. Um þriðjungur hjúkrunarfræðinema sögðu aðstæður sínar til náms vera í 
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meðallagi en litlu minna en helmingur iðjuþjálfunarfæðinemar mátu aðstæður sínar í 

meðallagi. Meirihluti nema á heilbrigðisvísindasviði metur því námsaðstæður sínar góðar.  

Meirihluti nemanna í hjúkrunar– og iðjuþjálfunarfræði voru í fullu námi (95,4%). 

Það var einungis einn nemi í hjúkrunarfræði og fimm nemar í iðjuþjálfunarfræði sem 

voru í hluta námi og stefndu á að ljúka námi á lengri tíma. En á sama tíma voru 39 

fjarnemar (65%) á námslánum en 56 staðarnemar (81,2%). Munurinn á milli 

hjúkrunarfræðinema og iðjuþjálfunrfræðinema sem voru á námslánum var innan við 1%. 

Við skoðun á launaðri vinnu mátti sjá að 29 fjarnemar (22,3%) og 21 staðarnemi (16,2%) 

unnu með námi. Það voru því flestir nemar í iðjuþjáfunar- og hjúkrunarfræði á 

námslánum, það kom rannsakendum á óvart að staðarnemar sem voru ekki með börn á 

framfæri væru frekar á námslánum.   

 Hjúkrunarfræðinemar sem voru mjög eða frekar sammála því að hafa velt fyrir 

sér að hætta núverandi námi voru alls 19 (19,2%) og var nánast jafnt hlutfall milli 

fjarnema og staðarnemar. Iðjuþjálfunarfræðinemar voru alls 11  (35,5%) og var einnig 

svo til jafnt hlutfall á milli fjarnema og staðarnema. 

Í rannsókn Rochford o.fl.(2009) kemur fram að um 70% þeirra sem vinna 

hlutastarf með skólanum eru sammála um að það sé eingöngu af fjárhagslegum ástæðum 

en ekki til að ná sér í reynslu. Talið er að lág námslán séu ein af ástæðum þess að 

nemendur vinna með námi til að minnka álagið sem þeir upplifa vegna 

fjárhagsörðugleika. Léleg aðsókn að fyrirlestrum er talin stafa af fjárhagslegum 

erfiðleikum nemenda og að þeir sleppi fyrirlestrum vegna vinnu, sem getur svo síðar leitt 

af sér lélegri námsárangur og að nemendurnir ljúki ekki námi. 
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 Í þessari rannsókn kom fram að 14 nemendur (7,3%) sem voru mjög sammála eða 

frekar sammála um að hafa velt fyrir sér í alvöru að hætta núverandi námi, sögðu helstu 

ástæðurnar vera of miklar kröfur í námi sem þau gátu ekki mætt. Næst helsta ástæða var 

talin fjárhagsaðstæður, hjá7 nemendum (7%)  í hjúkrunarfræði og 5 nemendum (16,1%) í 

iðjuþjálfunarfræði og að síðustu sögðu nemendur ástæðuna vera vegna persónulegra 

aðstæðna og var hlutfallið í hjúkrunarfræði 5% og í iðjuþjálfunarfræði 16,1%. 

Rannsakendum fannst ekkert eitt svar, svara spurningunni um félagslegar 

aðstæður nemenda sem íhuguðu að hætta námi. Það kom fram að meirihluti nemenda 

voru giftir eða í sambúð, og með börn á framfæri sínu. Meirihluti nemenda var á 

námslánum en það var munur á fjarnemum og staðarnemum, það var athyglisvert að færri 

fjarnemar voru á námslánum, en voru í meirihluta með börn í forsjá og stunduðu frekar 

launaða vinnu með námi. Við veltum fyrir okkur hvort skýringin gæti verið sú að 

staðarnemar séu yngri og hafi ekki fjárstuðning frá foreldrum eða maka og hafi þess 

vegna verið frekar á námslaunum.   

Hvað hafði áhrif á ákvörðun þeirra sem ákváðu að halda áfram námi? 

Það virðist sem flestir þátttakendur í rannsókn Davies og Elias (2003) hafi vitað 

um þau úrræði sem skólinn býður upp á til stuðnings nemendum svo þeir þurfi ekki að 

hverfa frá námi. Nemendur nýttu sér hinsvegar ekki þann stuðning nema að litlu leyti og 

leituðu frekar til aðstandenda eins og foreldra og vina. Það voru einungis 29% nemenda 

sem töldu að þeir myndu ræða við kennara sinn um hvort þeir ættu að hverfa frá námi eða 

ekki. 

Í þessari rannsókn kom fram að meirihluti hjúkrunarfræðinema (55,6 %) og einnig 

meirihluti iðjuþjálfunarfræðinema (71%) voru sammála um að halda áfram núverandi 
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námi vegna stuðnings frá fjölskyldu og vinum. Það kom einnig fram í þessari rannsókn að 

hjá iðjuþjálfunarfræðinemum (61,3%)  og  hjúkrunarfræðinemum  (32,3%) höfðu 

samnemendur, starfsfólk og kennarar einnig áhrif á ákvörðunina hjá þeim, hvort þeir 

héldu áfram núverandi námi eða hættu. Stuðningur frá fjölskyldu og vinum er því 

greinilega mikilvægur sem og stuðningur frá samnemendum. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við það sem kemur fram í rannsókn Ståhl o.fl (2001) um að mikilvægi 

félagslegs umhverfis og að félagsleg tengsl og félagslegur stuðningur eru helstu þættir í 

félagslegu umhverfi, eins og heimili, fjölskylda, vinnustaður og skóli, eru þættir sem hafa 

mestu áhrif á heilsu og líðan fólks.  

Flestir þátttakendur í rannsókn Davies og Elias (2003) telja að betri fjárhagslegur 

stuðningur gæti hjálpa þeim að halda áfram námi og eins telja margir að það hjálpaði 

þeim í náminu að fá meiri stuðning frá kennurum. Yngri nemendum fannst mesta hjálpin 

í að fá ráðgjöf um val á námsleið. Þá kemur fram í rannsókn Rochford o.fl. (2009) að þeir 

nemendur sem stunda launaða vinnu með námi, hafa ekki fjárstuðning frá foreldrum, 

námslán eru of lág og þeir eru með persónuleg lán í banka. 

 Í þessari rannsókn kom fram að aðeins fjórðungur  nemenda héldu áfram námi til 

að eiga möguleika á betur launaðri vinnu og var hlutfallið jafnt á milli 

hjúkrunarfræðinema og iðjuþjálfunarfræðinema. Þeir nemar sem ákváðu að halda áfram 

námi vegna góðra möguleika á framhaldsnámi voru 48.5% hjúkrunarfræðinema og 29% 

iðjuþjálfunarfræðinema.   

Í heilbrigðisþjónustu víðast hvar í heiminum hefur aukist sérhæfð þekking í 

meðferð og umönnun. Sérfræðingum í hjúkrun hefur fjölgað umtalsvert. Sérfræðingar 

búa yfir sérfræðiþekkingu og veita meðferð á sérsviði sínu. Þessar breytingar í 



Umfjöllun og niðurstöður rannsóknar               70 

Háskólinn á Akureyri 

 

heilbrigðisþjónustu gera kröfur um að hjúkrunarfræðingum gefist kostur á að stunda 

framhaldsnám.  Á Íslandi er talað um sérfræðinga í hjúkrun sem eru hjúkrunarfræðingar 

sem hafa lokið meistaranámi og hlotið sérfræðiviðurkenningu. Einnig er lagt til að þeir 

hjúkrunarfræðingar sem hafa lokið formlegu viðbótarnámi í hjúkrunarfræði á 

framhaldsstigi geti notað hugtakið sérþekking fyrir sitt nám. Fyrir hjúkrunarfræðinga 

hefur sérfræðingshlutverkið opnað möguleika fyrir fjölmörg tækifæri til starfsþróunar 

(Kristín Björnsdóttir og Marga Thome, 2006). 

Iðjuþjálfunarfræði er ungt nám á Íslandi og eru fáein ár síðan boðið var upp á  

sérskipulagt framhaldsnám, sem gefur nemendum tækifæri á að efla sig faglega og hafa 

iðjuþjálfar sýnt þessu framhaldanámi mikinn áhuga til að fylgjast með og tileinka sér það 

nýjasta í faginu. Með þessu framhaldsnámi sem iðjuþjálfunarfræðingum er boðið upp á 

hefur þróunin í faginu tekið miklum framförum (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2006) 

Íhuga fjarnemar frekar að hætta námi en staðarnemar? 

Í heimildasamantekt Howells o.fl.(2004) kemur fram að það séu tiltölulega fáar 

rannsóknir til um fjölda þeirra sem ljúka fjarnámi. Sumar rannsóknir sýna fram á að færri 

ljúki fjarnámi en hefðbundnu námi eða um 40-50% nemenda sem hefja fjarnám. Aðrar 

rannsóknir sýna að 70-80% fjarnema ljúka námi og að jafnvel að fleiri fjarnemar ljúki 

námi en staðarnemar. Bent er á að fjöldi rannsókna sýni að reynsla af fjarnámi sýni að 

tíðni brottfalls er lágt úr fjarnámi. 

Í þessari rannsókn var álíka hlutfall á milli fjarnema og staðarnema sem íhuguðu 

að hætta námi. Rannsakendum þótti merkilegt að jafnt hlutfall var á milli fjarnema og 

staðarnema. Þar sem þeir töldu í upphafi rannsóknarinnar að fleiri fjarnemar hefðu 

hugleitt að hætta námi heldur en staðarnemar.  
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Fjarnáms nemendur eru almennt eldri, stunda vinnu og hafa fyrir fjölskyldu að sjá. 

Þeir eru líklegastir til að hverfa frá námi vegna fjárhagsaðstæðna og skorts á tíma til að 

stunda nám, þar sem þeir þurfa að skipuleggja tímann til að geta mætt kröfum fjölskyldu, 

vinnu og skóla. Rannsóknir sýna að góð félagsleg staða meðal jafningja eigi það 

sameiginlegt að ná árangri með seiglu og hafa áhrif á að hvetja eldri nemendur til að 

halda áfram námi (Howell o.fl., 2004). Fjárhagsaðstæður eru talin helsta ástæða þess að 

námsmenn ljúka ekki námi á tilskyldum tíma. Sérstaklega þeir sem hafa börn á framfæri 

sínu og aðrar persónulegar skuldbindingar (Davies og Elias, 2003).  

 Samkvæmt rannsókn Rochford o.fl. (2009)  kemur fram að það sem hefur áhrif á 

ákvörðun nemenda um að vinna með námi er að þeir hafa ekki fjárstuðning frá foreldrum 

og lágar tekjur. Einnig kemur fram að margir nemendur vilja síður hafa persónuleg lán 

hjá banka. Þar er tekið fram að þriðjungur nemenda sem hafa ekki fjárstuðning frá 

foreldrum voru á vinnumarkaði en fimmtungur þeirra sem hafa fjárstuðning frá foreldrum 

stunda vinnu með skóla. 

Samantekt 

Í þessari könnun voru aðallega þrjár ástæður nefndar um hvaða félagslegar 

aðstæður voru einkennandi fyrir nemendur sem höfðu íhugað að hætta námi. Þær voru að 

námið væri of krefjandi, vegna fjárhagsaðstæðna og vegna persónulegra aðstæðna. Það 

sem hafði áhrif á ákvörðun þeirra sem ákváðu að halda áfram námi var helst nefnt, eða 77 

nemendur af 130 sem svöruðu, var vegna stuðnings frá fjölskyldu og vinum. Önnur 

ástæða sem var nefnd var vegna stuðnings frá samnemendum sínum eða 50 nemendur af 

130 sem svöruðu. Aðrar ástæður sem voru nefndar voru t.d að 31 nemandi sem heldur 

áfram námi vegna möguleika á vel launaðri vinnu og 17 nemendur sem nefndu  stuðning 
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frá starfsfólki eða kennurum. Það kom  á óvart að það var jafnt hlutfall af fjarnemum og 

staðarnemum sem íhuguðu að hætta námi, þar sem búist var við því  að fjarnemar 

íhuguðu frekar að hætta námi en staðarnemar sem var ekki raunin. 
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Kafli 6 

Hagnýtt gildi rannsóknar og tillögur að framtíðarrannsóknum 

Í þessum kafla verður fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar og gildi hennar 

innan hjúkrunarmenntunarinnar. Í lok kaflans verða settar fram hugmyndir rannsakenda 

að framtíðar rannsóknum tengdum efninu. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

 Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að mati rannsakenda nokkrar. Í fyrsta lagi 

er könnunin forprófun og hefur sambærileg könnun aldrei verið framkvæmd áður við 

Háskólann á Akureyri. Þá fannst rannsakendum reynsluleysi þeirra á úrvinnslu gagna 

hafa töluverð áhrif á útkomuna, ásamt því að þeim fannst tímamörkin sem þeir höfðu til 

að vinna að úrvinnslunni of kröpp. Rannsakendum fannst svarhlutfall annars hópsins vera 

frekar lágt eða 37%  hjá iðjuþálfunarfræðinemum á móti 52% hjá hjúkrunarfæðinemum, 

það hlýtur að hafi áhrif á marktækni gagnanna.  

Hagnýtt gildi fyrir hjúkrun 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal annars að nemum þótti námið krefjandi 

og að þeir ættu í fjárhagserfiðleikum og það hafði þau áhrif að einhverjir þurftu að vinna 

með skólanum. Það er mikilvægt fyrir hjúkrunarstéttina að hafa námið aðlaðandi og að 

nemendur haldist í námi og skili sér út á vinnumarkaðinn. Til þess verða nemendur að 

geta stundað námið og liðið vel. Þeir finni að vel er stutt við þá á meðan á námi stendur 

t.d. með því að veita nemendum fjárstyrki og með því að byggja upp námið með jöfnum 

þunga yfir hvert misseri og jafnvel að hafa klíníska námið launað. Ef námið er ekki nógu 

aðlaðandi eru minni líkur á því að ný brautskráðir hjúkrunarfræðingar hafi áhuga á að 



 Hagnýtt gildi og tillögur að framtíðarrannsóknum                74 

Háskólinn á Akureyri 

 

stunda framhaldanám, sem getur haft áhrif á að hjúkrunarfræðingum með sérmenntun  

fækki í framtíðinni.   

Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarrannsóknir 

 Það er mikilvægt fyrir starfsfólk og stjórnendur innan heilbrigðiskerfisins að afla 

sér gagnreyndrar þekkingar á sviði rannsókna. Þar sem heilbrigðisþjónusta í heiminum og 

sérstaklega í upplýsingasamfélögum einkennist í auknum mæli af meðferð og umönnun 

sé hagkvæm og árangursrík. Ennfremur hefur aukist að hjúkrunarfæðingar afli sér 

sérfræðiþekkingar vegna mikilla framfara í tæknivæðingu sem gerir auknar kröfur á 

sérhæfða starfsemi. Með rannsóknum er hægt að móta nám og þróa hugmyndafræði 

hjúkrunar þar sem aukin tæknivæðing er í heilbrigðiskerfinu sem gerir þörfina brýnni 

fyrir sérhæfða þjónustu í hjúkrun. Það er því mikilvægt fyrir háskólana í landinu að hafa 

gott umhverfi og aðstöðu til náms fyrir nemendur sína. Það er hægt með því að 

framkvæma svona kannanir eins og rannsakendur unnu gögnin úr og betrumbæta það sem 

hægt er með niðurstöðurnar að leiðarljósi.  

Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarstjórnun 

 Með því að hafa umhverfi og aðsókn í hjúkrunarfæði aðgengilega og sem besta 

tryggjum við fjölgun á hjúkrunarfræðingum til að viðhalda starfsstéttinni. Í þessari 

rannsókn  kom fram að hjúkrunarfræðinemar stunduðu vinnu með námi. Stjórnendur 

heilbrigðisstofnanna geta nýtt sér niðurstöðurnar og komið til móts við nemendur sem 

þurfa að vinna með námi. Það kom einnig fram að nemendur voru í fjárhagserfiðleikum.  
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Hagnýtt gildi fyrir hjúkrunarmenntun 

 Í þessari rannsókn var verið að kanna hugleiðingar nema um að hætta námi á 

heilbrigðisvísindasviði og hvað hafði áhrif á ákvörðun þeirra til að halda áfram námi. 

Með niðurstöðum úr rannsókninni er frekar hægt að mæta þörfum nemenda í framtíðinni í 

heilbrigðisfræðum. Þar sem nemenda hópurinn er ört stækkandi og fjölbreyttari með 

tilkomu fjarkennslu og fjarnáms til viðbótar við hefðbundið staðarnám. Með því að kanna 

viðhorf nemenda til náms og námsumhverfis er hægt að koma á móts við þarfir þeirra 

með bættri aðstöðu og tækjabúnaði. Með því að hafa öflugan tækjabúnað og vel 

viðhaldinn er hægt að taka upp fyrirlestra fyrir nemendur og auðvelda þeim þannig 

námið. Þá er hægt að hlusta á fyrirlestrana aftur og ná að festa betur í minni það sem kom 

fram í kennslutímanum. Það myndi einnig auðvelda þeim námið sem þurfa að stunda 

launaða vinnu að geta hlustað á fyrirlestra á hvaða tíma sólarhringsins sem er.  

Hagnýtt gildi fyrir samfélagið 

 Þar sem vaxandi kröfur eru um menntun í samfélaginu hafa margir sem eiga 

heima út á landi þurft að flytjast búferlum frá sínum heimabæ til að sækja sér 

háskólamenntun. Meðal annars svo að þeir standi undir kröfum atvinnulífsins. Með 

niðurstöðum úr rannsókn rannsakenda er hægt finna út hvernig hægt sé að koma í veg 

fyrir að nemendur hverfi á brott úr námi og hvernig sé hægt að gera námsumhverfi þeirra 

sem best, fyrir þá sem langar að fara í háskólanám en telja sig ekki geta gert það vegna 

staðsetningar. Sveitarfélög geta stutt nemendur með námsstyrkjum í formi aðstöðugjalda 

og ferðastyrkja tengdum starfsnámi og fjarnemavikum til að hvetja enn frekar til 

menntunar. Ennfremur geta háskólarnir styrkt nemendur með því að bjóða nemendum 

niðurgreitt húsnæði í fjarnemavikum. Eins og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 
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kemur fram að ein aðal ástæðan þess að staðar og fjarnemar íhuga að hverfa burt úr námi 

séu fjárhagsörðugleikar. Gætu því frekari rannsóknir á þessu sviði sýnt fram á að 

lánakerfi íslenskra námsmanna stenst ekki  væntingar námsmanna á Íslandi eða að 

stjórnvöld þyrftu að skoða frekar hvernig hægt sé að styðja við bakið á þeim svo að þeir 

geti frekar hugsað sér að klára sitt háskólanám.   

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

 Eigindlega rannsókn þar sem tekin yrðu einstaklingsviðtöl við nemendur. Áhersla 

yrði lögð á spurningar um  námsumhverfi og líðan nema . Fá þannig betri innsýn 

inn í líðan hjúkrunarfræðinemans, aðstæður til náms og hvort hann hafi íhugað að 

hætta námi og ástæður fyrir því. 

 Gera samanburðar rannsókn á skipulagningu klínísks náms í hjúkrunarfræði á 

milli Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands með því að leggja spurningalista 

fyrir verkefnisstjóra skólanna og nemendur í HA og HÍ til skipulagningar á 

klínísku námi. 

 Eigindlega rannsókn á líðan nemenda í klínísku námi.   

 Eigindleg rannsókn á viðhorfi klínískra kennara  til hjúkrunarfræðinema í klínísku 

námi. 

 Gera könnun meðal þeirra sem hafa hætt námi. 
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Samantekt 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndi að meirihluti nemenda voru giftir og eða í 

sambúð. Það voru fleiri fjarnemar með börn á framfæri en staðarnemar. Meirihluti 

nemenda í hjúkrunar- og iðjuþjálfunarfræði töldu aðstæður sínar vera góðar til náms. Það 

kom einnig í ljós að þeir sem höfðu íhugað að hætta núverandi námi gerðu það í fyrsta 

lagi vegna þess að námið þótti of krefjandi, í öðru lagi vegna fjárhagsaðstæðna og í þriðja 

lagi vegna persónulegra aðstæðna. Það sem hafði helst áhrif á þá sem ákváðu að halda 

áfram námi var í fyrsta lagi vegna stuðnings frá fjölskyldu og vinum og í öðru lagi vegna 

stuðnings frá samnemendum.  

Félagslegur stuðningur við nemendur er mikilvægur til þess að þeir geti stundað 

nám.  Í fjölbreyttum hópi nemenda eru margir   með börn á framfæri og aðrar 

skuldbindingar sem gerir aðstæður þeirra til náms erfiðari en ella. Rannsakendur vonast 

til þess að niðurstöður geta komið að notum fyrir stjórnendur HA, samfélagið og 

heilbrigðiskerfið. 
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Merktu við það af eftirtöldu sem á við um þig áður en þú hófst nám við HA.

A1386 Var á vinnumarkaði í starfi tengdu námsvali mínu

A1387 Var á vinnumarkaði í starfi ótengdu námsvali mínu

A1388 Var atvinnulaus

A1389 Var sjálfstæður atvinnurekandi

A1390 Fór beint úr framhaldsskóla í HA

A1391 Önnur staða á vinnumarkaði en fram hefur komið, hver? (Textasvar)

A1400 Hvernig metur þú undirbúning þinn fyrir núverandi háskólanám? 1 Mjög góður

2 Frekar góður

3 Í meðallagi

4 Frekar slæmur

5 Mjög slæmur

A1405 Hvernig metur þú aðstæður þínar til náms? 1 Mjög góðar

2 Frekar góðar

3 Í meðallagi

4 Frekar slæmar

5 Mjög slæmar

Af hverju valdir þú HA? Merktu við allt sem á við

A1415 Vegna fjarnámsins

A1416 Fékk upplýsingar á kynningardegi háskólanna eða öðrum kynningum HA

A1417 Fékk upplýsingar frá vinum og ættingjum

A1418 Skoðaði upplýsingar á heimasíðu HA

A1419 Skoðaði kynningabæklinga

A1420 Hringdi og spurðist fyrir (nemendaskrá, náms- og starfsráðgjafa, skrifstofu fræðasviðs, kynningarfulltrúa, annað)

A1421 Sendi tölvupóst með fyrirspurn (nemendaskrá, náms- og starfsráðgjafa, skrifstofu fræðasviðs, kynningarfulltrúa, annað)

A1422 Vegna persónulegrar nálægðar nemenda við kennara/starfsfólk

A1423 Vegna staðsetningar á landinu

A1424 Ég tel námið betra í HA en í öðrum skóla/sem er með sambærilegt nám

Hér á eftir koma fullyrðingaspurningar þar sem þú ert beðin/n að meta hversu sammála eða ósammála þú ert.

Eftirfarandi spurningar varða námsumhverfið í HA, reglur, upplýsingar, stjórnun, aðgengi og viðmót  starfsfólks/kennara.

A1515 Ég þekki réttindi mín og skyldur sem nemandi 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1516 Ég hef kynnt mér stefnur og reglur HA (t.d. námsmatsreglur, jafnréttistefnu, siðareglur o.s.frv.) 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1517 Ég þekki til helstu stjórna/nefnda/ráða innan HA (t.d. háskólaráð, framkvæmdastjórn, gæðaráð o.s.frv.)1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1518 Námsgögn og námsumhverfið í Moodle er almennt aðgengilegt 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Fylgiskjal A 
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A1519 Upplýsingar inni á Stefaníu eru almennt aðgengilegar 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1520 Upplýsingar á heimasíðu HA eru aðgengilegar 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Aðgengi að starfsfólki HA

A1533 Aðgengi að stjórnendum fræðasviðs eða deildar er almennt gott (forsetar, deildaformenn, brautarstjórar og skrifstofustjórar)1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1534 Aðgengi að umsjónarkennum er almennt gott 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1535 Aðgengi að starfsfólki á kennslusviði  er almennt gott (þjónustuborð, alþjóðafulltrúi, prófstóri, náms- og starfsráðgjafi)1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1536 Aðgengi að starfsfólki á gagnasmiðju er almennt gott 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

1 Mjög sammála

A1537 Aðgengi að starfsfólki á bókasafni er almennt gott 2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1538 Aðgengi að húsumsjónarfólki er almennt gott 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Viðmót starfsfólks HA

A1543 Viðmót stjórnenda fræðasviðs eða deildar er almennt gott (forsetar, deildaformenn, brautarstjórar og skrifstofustjórar)1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1544 Viðmót  umsjónarkennara er almennt gott 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1545 Viðmót starfsfólks á kennslusviði  er almennt gott (þjónustuborð, alþjóðafulltrúi, prófstóri, náms- og starfsráðgjafi)1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1546 Viðmót starfsfólks gagnasmiðju er almennt gott 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála
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A1547 Viðmót starfsfólks bókasafns er almennt gott 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1548 Viðmót húsumsjónarfólks er almennt gott 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Námsumhverfi í símenntunarmiðstöð

A1553 Starfsfólk símenntunarstöðvar er almennt áhugasamt um að leiðbeina og veita upplýsingar 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1554 Mér finnst þægilegt að vinna í umhverfi símenntunarstöðvar 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1555 Starfsfólkið lærir nöfn nemenda 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1556 Mér finnst gott að mæta í fyrirlestra í símenntunarmiðstöð 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1557 Ég vel frekar að hlusta á upptökur af fyrirlestrum en að mæta í kennslustofu símenntunarmiðstöðvar1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Námsumhverfi HA

A1563 Starfsfólk í HA  er  almennt áhugasamt um að leiðbeina og veita upplýsingar 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1564 Mér finnst þægilegt að vinna í skólanum 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála
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A1565 Það er jákvætt andrúmsloft í skólanum 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1566 Kennarar eru almennt áhugasamir um að kenna nemendum 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1567 Starfsfólkið lærir nöfn nemenda 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1568 Kennarar læra nöfn nemenda 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1569 Námið er hæfilega krefjandi 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1570 Það er gott námsumhverfi í skólanum 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1571 Mér finnst gott að mæta í fyrirlestra 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1572 Ég vel frekar að hlusta á upptökur af fyrirlestrum  en að mæta í kennslustofuna 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Vinsamlega svaraðu eftirfarandi spurningum ef þú hefur einhvern tímann sóst eftir einstak lingsmiðaðri kennslu hjá umsjónarkennara eða öðrum kennurum námskeiðs t.d. í tengslum við verkefnavinnu eða verk lega kennslu?

A1583 Umsjónarkennarar og aðrir kennarar sýna almennt jákvætt viðhorf til einstaklingsmiðaðrar kennslu 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1584 Á heildina litið er ég sátt/ur með þá leiðsögn sem ég fékk 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1585 Leiðsögnin var lærdómsrík og byggðist á jafningjagrundvelli 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála
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A1586 Gagnkvæm virðing og sátt ríkti í sambandi mínu og kennara míns 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1587 Samband mitt við kennarann einkenndist af trausti 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Framtíðaráform?

A1595 Ég hef velt fyrir mér í alvöru að hætta núverandi námi? 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Ef þú ert mjög sammála eða frekar sammála síðustu fullyrðingu um að hafa velt fyrir þér að hætta núverandi námi, vinsamlega merk tu þá við allt sem við á og hafði áhrif á ákvörðun þína:

A1598 Fjárhagserfiðleikar?

A1599 Uppfyllir ekki væntingar mínar?

A1600 Of miklar kröfur sem ég get ekki mætt?

A1601 Námið er ekki áhugavekjandi

A1602 Mér líkar ekki viðmót kennara/starfsfólks?

A1603 Mér líkar ekki við námsumhverfi/samnemendur/húsnæði?

A1604 Of mikil mætingaskylda?

A1605 Persónulegar ástæður

A1606 Annað (Textasvar)

A1610 Ég hef ákveðið að hætta í núverandi námi en snúa tilbaka síðar. 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

A1615 Ég hef ákveðið að halda áfram núverandi námi 1 Mjög sammála

2 Frekar sammála

3 Hvorki sammála né ósammála

4 Frekar ósammála

5 Mjög ósammála

Ef þú ert mjög sammála eða frekar sammála fullyrðingunni um að þú hafir ákveðið að halda áfram núverandi námi, vinsamlega merk tu við allt sem við á og hafði áhrif á ákvörðun þína:

A1622 vegna þess stuðnings sem ég fékk frá starfsfólki/kennurum skólans?

A1623 vegna þess stuðnings sem ég fékk frá fjölskyldu/vinum?

A1624 vegna þess stuðnings sem ég fékk frá samnemendum mínum?

A1625 vegna þess að það mun veita mér möguleika á vel launaðri vinnu?

A1626 vegna þess að það mun veita mér möguleika á skemmtilegri vinnu

A1627 vegna þess að  það veitir góða möguleika á framhaldsnámi?

Og að lokum...

A1705 Annað sem þú vilt koma á framfæri og gæti hjálpað starfsfólki að bæta námsumhverfi 

nemenda í HA
(Textasvar)

 

 

 


