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Ágrip  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað hvetur konur til að hefja háskólanám 

eftir langt hlé, kanna hvaða hindranir verða á vegi þeirra og skoða hver ávinningurinn er af 

náminu. Einnig er markmiðið með rannsókninni að niðurstöðurnar gætu orðið hvatning til 

kvenna að mennta sig. Viðfangsefni rannsóknarinnar er: Hvað hvetur konur til að fara í 

háskólanám eftir langt hlé og hver er ávinningurinn af náminu að þeirra eigin mati?  

Rannsóknin er viðtalsrannsókn og byggir á einstaklingsviðtölum við sex konur á 

aldrinum 43 til 60 ára sem allar luku stúdentsprófi á „réttum“ tíma eða á aldrinum 20-25 

ára og tóku sér síðan langt hlé frá námi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hvatar þess að konur hefja háskólanám eftir 

langt hlé frá námi eru fjölmargir. Þær nefna auknar kröfur samfélagsins um menntun en 

menntunarstigið vex sífellt og það getur verið erfitt að keppa við ungt fólk á vinnumarkaði 

sem hefur hærri prófgráður. Með háskólamenntun aukast atvinnutækifærin og einnig 

getur starfsumhverfið haft áhrif á það að konur fari í nám, annað hvort til að skipta um 

starf eða efla sig í núverandi starfi. Þörfin fyrir að takast á við ný verkefni og aðgengi að 

námi er einnig drifkraftur.  

Þær hindranir sem helst verða á vegi þeirra eru fjölskylduskuldbindingar, lítil trú á 

eigin getu og takmarkað aðgengi að námi.  

Niðurstöðurnar sýna einnig að ávinningur af námi er margþættur. Við greinum þrjá 

meginþætti sem eru samt sem áður samofnir:  

A) Persónulegur ávinningur sem vísar til þátta eins og meira sjálfsöryggis, víðsýni og 

gagnrýninnar hugsunar, öflugri félagslegra tengsla og annars gildismats.  

B) Faglegur ávinningur sem vísar til þátta eins og að vera hæfari á vinnumarkaði, hafa 

starfsöryggi, vera skilvirkari í vinnubrögðum, að vera faglegri í framgöngu og öðlast stærra 

tengslanet.  

C) Launalegur ávinningur sem felur í sér að menntun gefi hærri laun.  
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Formáli  

Rannsókn þessi er 14 eininga lokaverkefni til BA-prófs í Uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi okkar var Jón Torfi Jónasson og þökkum 

við honum innilega fyrir góða leiðsögn, þarfar ábendingar og mikla hvatningu. Einnig 

viljum við þakka þeim sem aðstoðuðu okkur við yfirlestur og gáfu okkur góðar ábendingar 

á meðan skrifunum stóð. Jafnframt viljum við þakka viðmælendum okkar fyrir þátttökuna 

og framlag þeirra til rannsóknarinnar. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 5. maí 2015 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Mikil áhersla hefur verið lögð á menntun á undanförnum áratugum í íslensku samfélagi 

sem og á heimsvísu. Samfélagið kallar á aukna menntun samhliða aukinni tækniþróun og 

er menntun talin vera undirstaða velferðar í samfélaginu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, 

bls. 9-10). Menntun snýr ekki einungis að einstaklingnum sjálfum heldur hefur jákvæð 

áhrif út í allt hagkerfið (Þorvaldur Gylfason og Gylfi Zoega, 2003, bls. 557). Í þessari 

rannsókn er staða og áform kvenna skoðuð sérstaklega og hvernig þær líta á sitt 

menntaferli. 

Ávinningur menntunar birtist á ýmsan hátt, bæði persónulega og fjárhagslega (Pallas, 

2000; Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 133-134) en margar 

hindranir geta staðið í vegi kvenna til að afla sér frekari menntunar (Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999, bls.26; Svava Guðrúna Sigurðardóttir, 2011, bls. 61; Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir,2008, bls. 2). Konur eru oft í mörgum hlutverkum og bera mikla 

ábyrgð og það hefur vafalaust oft hindrað konur í gegnum tíðina að mennta sig að þær 

hafa sinnt og axlað ábyrgð á heimilinu meira en karlar og látið menntamarkmið sín sitja á 

hakanum (Filipponi-Berardinelli, 2013; Deutsch og Schmertz, 2011, bls.493). 

Markmið þessarar rannsóknar er að auka skilning á aðstæðum kvenna sem lokið hafa 

stúdentsprófi og hefja nám aftur eftir langt hlé. Kannað verður hvað þeim fannst hindra 

frekari námsþátttöku eftir stúdentspróf, ef það var eitthvað og hvaða hindranir verða á 

vegi þeirra þegar þær huga aftur að námi eftir langt hlé. Einnig verður kannað hvaða 

áhrifaþættir hvetja til námsþátttöku síðar á ævinni og hvaða ávinningur er af náminu. 

Jafnframt er markmiðið með rannsókninni að niðurstöðurnar gætu orðið hvatning til 

kvenna að mennta sig. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

 Hvað hvetur konur til að fara í háskólanám eftir langt hlé frá námi og hvað 
letur þær?  

 Hver er ávinningurinn af náminu? 

Við vildum sjá að hvaða marki þessi þættir kæmu fram hjá íslenskum konum og hverjir 

væru skýrastir en einnig hvort aðrir þættir kæmu fram eða aðrar áherslur. Við vildum með 
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rannsókn okkar skapa skýrari tengsl við íslenskar aðstæður sem gæti orðið hvatning til 

endurbóta í okkar umhverfi.  

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að hún skiptist í sjö kafla. Í fyrsta kafla 

er inngangurinn. Í öðrum kafla er fjallað um hvernig menntun kvenna hefur þróast á 

Íslandi. Í þriðja kafla er fræðilegur bakgrunnur kynntur og í fjórða kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar lýst. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og 

þeim þemum sem komu fram í viðtölunum. Í sjötta kafla eru umræður í ljósi fræðilegrar 

umfjöllunar sem fjallað var um í þriðja kafla. Að lokum eru teknar saman niðurstöður 

rannsóknarinnar og bent á möguleika til frekari rannsókna. 
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2  Menntun kvenna á Íslandi 

Á 19. öld var umtalsverður munur á möguleikum drengja og stúlkna til menntunar. Öllum 

börnum var gert að læra að lesa en það var ekki fyrr en árið 1880 að öllum börnum var 

gert að læra að skrifa og reikna (Heimastjórn, e.d.). Fram að því var bóklegt nám, umfram 

það sem krafist var til fermingarfræðslu, talið óþarfi fyrir stúlkur þar sem framtíð þeirra 

miðaðist við húsmóðurhlutverkið (Loftur Guttormsson, 2008a, bls. 33-34). Konur þurftu 

að berjast fyrir því að fá jafnan rétt til menntunar á við karla. Árið 1886 fengu konur 

takmarkaðan rétt til náms við Lærða skólann, Prestaskólann og Læknaskólann. Þær máttu 

taka próf frá Lærða skólanum en ekki ganga í hann en máttu ganga í Læknaskólann og 

Prestaskólann og taka próf. Konurnar höfðu ekki rétt á námsstyrkjum og fengu ekki 

embættisrétt að námi loknu. Það var svo árið 1911 að konur fengu rétt til menntunar, 

styrkja og embættisstarfa til jafns við karla (Heimastjórn, e.d.). Húsmæðraskólar höfðu 

mikla þýðingu fyrir menntun kvenna og var það oft eina leiðin fyrir konur að mennta sig 

umfram barnaskólapróf. Mikil aðsókn var í húsmæðraskóla um 1940 en eftir 1950 fór 

aðsóknin dvínandi og konur fóru í auknum mæli að sækja sér almennari menntun (Loftur 

Guttormsson, 2008b, bls. 156-159). 

Á árunum 1961-65 fóru konur fram úr körlum í kennaramenntun (Svanhildur Kaaber 

og Heiðrún Kristjánsdóttir, 2008, bls. 18-19). Síðan fjölgaði þeim konum sem tóku 

stúdentspróf og árið 1978 voru þær orðnar fleiri en karlar (Hagstofa Íslands, 2014a). Árið 

1987 voru konur í fyrsta sinn fleiri en karlar á háskólastiginu (Hagstofa Íslands,2007) og nú 

fyrir nokkrum árum var hlutfall kvenna og karla með doktorspróf orðið svipað (Hagstofa 

Íslands, 2014b). Í eftirfarandi myndum má sjá hvernig aðsókn kvenna í nám hefur aukist. 
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Á mynd 1 má sjá fjölda karla og kvenna sem brautskrást með stúdentspróf. Á tímabilinu 

1977-1978 eru konur orðnar fleiri en karlar og fer hlutfall þeirra vaxandi. 

Mynd 1: Brautskráðir stúdentar eftir kyni 1960-2012 

Mynd 2: Hlutfall skráðra í háskólanám eftir kyni á árunum 1977-2006 
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Mynd 2 sýnir hlutfall skráðra í háskólanám eftir kyni. Árið 1987 voru konur orðnar fleiri en 

karlar í háskólanámi og eykst hlutur þeirra jafnt og þétt. 

 

 
Á mynd 3 má sjá hvernig konum sem brautskrást með doktorsgráðu á Íslandi hefur 

fjölgað. Á tímabilinu 1995-1999 brautskráðist engin kona en síðastliðin ár hefur hlutfall 

karla og kvenna verið svipað. 

Mynd 3: Brautskráningar á doktorsstigi á Íslandi eftir kyni 1995-2012 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Þær kenningar sem hafðar verða til hliðsjónar í þessari ritgerð eru einkum þrjár. Fyrst er 

kenning Malcolm Knowles um námsþörf og námshvata en sú kenning leitast við að svara 

þeirri spurningu hvers vegna fullorðnir læra (Knowles, M.S., Holton, E.F. og Swanson, R.A., 

1998, bls. 67-68). Næst er hindranakenning Kathryn Patricia Cross en hún skiptir 

hindrunum niður í þrjá flokka, aðstæðubundnar, stofnanabundnar og viðhorfsbundnar 

(Cross, 1981, bls. 98-108). Að lokum eru það hugmyndir Pallas um fjölþættan ávinning af 

skólagöngu einstaklinga (Pallas, 2000).  

Þegar skoðaðar voru rannsóknir á námsþátttöku kvenna þá reyndist erfiðleikum 

bundið að finna veigamiklar rannsóknir þar sem eingöngu var fjallað um þátttöku kvenna í 

námi. Hér verður því fjallað almennt um þátttöku fullorðinna í námi ásamt því að draga 

saman niðurstöður úr smærri rannsóknum sem gerðar hafa verið á þátttöku fullorðinna 

kvenna í námi. 

3.1 Mikilvægi menntunar 

Með aukinni tæknivæðingu, margbreytilegri störfum, flóknara viðskiptaumhverfi og 

auknum kröfum eykst stöðugt þörfin fyrir þekkingu. Því er talið mikilvægt að fólk afli sér 

menntunar til að auka lífsgæði sín og stuðla að nýsköpun og verðmætaaukningu. Með 

menntun verður fólk hæfara í að tileinka sér nýja þekkingu og færni og getur nýtt sér þær 

tækninýjungar sem nútímasamfélag krefst. Menntun er talin vera undirstaða góðra 

lífskjara (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000, bls. 9-10). 

Jón Torfi Jónasson (2004) nefnir mannauðsrökin fyrir menntun en þau fela meðal 

annars í sér að styrkja stöðu vinnuafls á markaði, auka framleiðni og ýta undir nýsköpun í 

atvinnulífi. Mannauðsrökunum skiptir hann síðan niður í þrennt; lýðræðisrökin, 

jafnræðisrökin og almennu tæknirökin. Lýðræðisrökin fela í sér mikilvægi þess að 

endurnýja kunnáttu almennings í þjóðfélagi sem er keyrt áfram af hraða og tekur örum 

breytingum en reiðir sig á þá þekkingu sem einstaklingarnir búa yfir. Þau snúast ekki síður 

um mikilvægi þekkingar í flóknu lýðræðisþjóðfélagi; þekking til að taka þátt í umræðu, 

vega og meta flókin málefni og til að taka yfirvegaðar ákvarðanir. 



16 

Jafnræðisrökin fela í sér menntun fyrir þá einstaklinga sem hafa minnstu menntunina til 

að virkja þá í atvinnulífinu en einnig til þess að draga úr stéttaskiptingu sem tengja má við 

mismikla menntun. Almennu tæknirökin eru rök sem byggja á mikilvægi þess að efla 

almennan grunn einstaklinganna til þess að taka þátt í flóknu atvinnulífi sem krefst 

margvíslegrar tækni- eða sérfræðiþekkingar (bls. 16-17). 

3.2 Námshvati/námsþörf  

Knowles (1970) setti fram þá kenningu að fullorðnir lærðu af nauðsyn. Einnig hélt hann 

því fram að fullorðnir einstaklingar leituðu eftir fræðslu með það að markmiði að leita 

lausna á vandamálum sem þeir standa frammi fyrir eða til að bregðast við breyttum 

aðstæðum í lífi sínu. Því velja fullorðnir nám sem er á einhvern hátt gagnlegt (bls. 48-49). 

Knowles skipti námshvötum fullorðinna í ytri og innri hvata. Ytri hvatar eru þættir á borð 

við betri störf, stöðuhækkanir og hærri laun. Innri hvatar eru þættir sem snúa að innri þörf 

einstaklinganna, eins og aukin starfsánægja, sjálfsöryggi og meiri lífsgæði. Hann áleit að 

innri hvatar hefðu mun meiri áhrif á nám en þeir ytri (Knowels o.fl.,1998, bls. 68).  

Margar kenningar ganga út frá því að þeir sem ekki taki þátt í fræðslu séu einskonar 

vandamál. Ahl (2006) hefur gagnrýnt þá aðferð að skilgreina þá sem ekki taka þátt í 

fræðslu sem vandamál. Hún telur að hvatavandamál stafi fyrst og fremst af því að gert er 

ráð fyrir að þeir sem ekki taka þátt í fræðslu skorti námshvata en ekki að það sé upplýst 

ákvörðun einstaklingsins. Að fara ekki í nám kallar ekki endilega á skýringu heldur getur 

það verið ákvörðun einstaklingsins (bls. 14-15). 

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson (2004) birtu niðurstöður úr rannsókn 

sem kannaði hvaða gildi nám hefur í lífi fullorðins fólks og hvað hvetur það til náms. Tekin 

voru viðtöl við sextán einstaklinga, þar af ellefu konur og fimm karla á aldrinum 32-68 ára. 

Þátttakendurnir áttu það allir sameiginlegt að hafa verið á vinnumarkaði að loknu 

grunnskólaprófi, farið síðan í háskólanám sem lauk með prófgráðu og farið út á 

vinnumarkaðinn að loknu námi. Niðurstöðurnar eru kynntar í eftirfarandi líkani. 
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Mynd 4: Líkan af þáttum sem útskýrir hvers vegna fullorðið fólk fer í nám 

 

Á mynd 4 má sjá líkan sem sýnir hvers vegna fullorðið fólk með litla menntun fer í nám. 

Þar greina þau í þrennt þá þætti sem hvetja til náms. Í fyrsta lagi eru það 

einstaklingsbundnir þættir, í öðru lagi eru það þættir sem tengjast fjölskyldunni og í þriðja 

lagi þættir tengdir skólakerfinu. Ef einstaklingsþættir eru skoðaðir betur þá sagði 

meirihluti viðmælenda að hvatinn að náminu hafi verið áhugi á námi og þekkingarþörf. 

Flestir völdu nám með ákveðið starf í huga eða til að vera gjaldgengari á vinnumarkaði. 

Einnig voru það viðhorf til fyrri starfa, annað hvort var það eitthvað sem vakti hjá þeim 

áhuga á vinnustaðnum við að fara í nám eða óskin um að skipta um starfsvettvang. Aðrir 

þættir eru þörf fyrir að standa til jafns við aðra, að bæta fjárhagsstöðu sína í framtíðinni 

og metnaður til að ná lengra á vinnumarkaði. Um helmingur kvennanna sótti námið til að 



18 

auka sjálfsöryggi sitt og töldu þær mikilvægt að ljúka náminu til að auka starfsmöguleika 

sína. Þáttur fjölskyldunnar virðist einnig vera mikilvæg hvatning þegar farið er í nám. 

Skólakerfið er áhrifaríkur þáttur þegar kemur að hvatningu til náms en þar kemur til 

aðgengi að námi, námsframboð, viðmót innan skólakerfisins og sveigjanleiki í 

námsfyrirkomulagi. Þetta mátti sérstaklega sjá hjá þeim viðmælendum sem bjuggu á 

landsbyggðinni (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson 2004, bls. 138-140). 

Rannsókn, sem Bates og Northon (2002) gerðu á 62 námskonum á aldrinum 20-60 ára 

við tvo háskóla í Wichita í Bandaríkjunum, leiddi í ljós að algengasti hvatinn að því að þær 

fóru í nám var fjárhagslegur ávinningur og aukinn starfsframi en 68% kvennanna sögðust 

hafa farið í nám af þeim sökum. Aðrir hvatar voru meðal annars aukið sjálfstraust og 

sjálfsvirðing (tæpur þriðjungur) og fjölskylduskuldbindingar (18%) þar sem konurnar tóku 

fram að þær vildu vera góð fyrirmynd fyrir börnin sín (bls. 8-9). 

Íslenskar rannsóknir á námsþátttöku kvenna er einna helst að finna í óbirtum 

meistararitgerðum. Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir (2008) skoðaði reynslu og líðan 

fullorðinna kvenna með litla formlega menntun sem hefja nám að nýju. Hún kannaði 

hvers vegna þær fóru aftur í nám og hvaða hindranir urðu á vegi þeirra. Tekin voru viðtöl 

við sjö konur á aldrinum 41-58 ára með stutta formlega menntun sem hófu nám að nýju, 

einn náms- og starfsráðgjafa og auk þess var framkvæmd ein þátttökuathugun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að hjá öllum viðmælendum hafði hvatning og 

stuðningur afgerandi áhrif á þá ákvörðun að hefja nám að nýju. Sumar kvennanna fundu 

fyrir miklum stuðningi við upphaf náms og var hvatningin frá vinnuveitanda eða fjölskyldu 

þeim mikilvæg (bls. 52-57). Svava Guðrún Sigurðardóttir (2011) kannaði hvaða áhrifa-

þættir hvetja til eða hindra þátttöku í námi síðar á ævinni. Tekin voru einstaklings viðtöl 

við tíu konur á aldrinum 29-44 ára. Konurnar hættu allar í námi að loknu grunnskólaprófi 

en helmingur þeirra lauk einhverju framhaldsnámi síðar. Rannsóknin leiddi meðal annars í 

ljós að hvatning frá maka og vinnuveitanda hafði áhrif á það að konurnar færu í nám að 

nýju. Einnig vildu konurnar mennta sig til að fá hærri laun svo þær gætu séð einar fyrir 

fjölskyldunni ef til þess kæmi og varð starfstengt nám oft fyrir valinu (bls. 58). Guðrún 

Jóna Magnúsdóttir (2011) skoðaði hvaða þættir hafa áhrif á náms- og starfsferil 

fullorðinna sem hófu nám að nýju í hinu óformlega skólakerfi. Hún tók viðtöl við sex konur 

á aldrinum 26-54 ára sem luku námi í Menntastoðum. Hún kannaði ástæður þess að þær 
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hættu í námi og hvað varð til þess að þær hófu nám að nýju í Menntastoðum, einnig 

skoðaði hún hver ávinningur þeirra var af náminu að þeirra mati. Niðurstöðurnar gáfu til 

kynna að skipulag og staðsetning námsins, hvatning fjölskyldu, vina og atvinnurekanda 

væru þeir þættir sem höfðu afgerandi áhrif á ákvörðun um að hefja nám (bls. 45). Í 

rannsókn Filipponi-Berardinelli (2013) kom í ljós að hvatinn fyrir því að fara í nám var að 

auka tekjur heimilisins til þess að geta framfleytt sér og sínum.  

3.3 Hindranir  

Patricia Cross (1981) skiptir hindrunum niður í aðstæðubundnar hindranir, stofnana-

bundnar hindranir og viðhorfsbundnar hindranir. Aðstæðubundnar hindranir eru til 

dæmis kostnaður, tímaskortur, skuldbinding við fjölskyldu og vinnu. Stofnanabundnar 

hindranir eru þættir sem snúa að skipulagi og framkvæmd fræðslu sem draga úr eða aftra 

þátttöku, til dæmis að vilja ekki fara í fullt nám eða að það nám er ekki í boði sem hentar. 

Viðhorfsbundnar hindranir eru innri hindranir á borð við lélega sjálfsmynd og neikvæð 

viðhorf um sjálfan sig sem nemanda, til dæmis að fólki finnist það of fullorðið til þess að 

fara í nám eða hefur ekki trú á eigin getu (bls. 98-108). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

konur virðast einna helst glíma við aðstæðubundnar hindranir og vega þar skuldbindingar 

við fjölskyldu einna þyngst (Merriam, S.B., Caffarella, R.S. og Baumgartner, L.M., 2007, bls. 

66). 

Í rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004) kom fram að 

nokkuð var um að viðmælendur höfðu áform um að halda áfram í námi en tóku sér hlé 

vegna vinnu og barna þannig að það dróst á langinn að hefja aftur nám (bls. 139). Það 

sama kemur fram í rannsókn Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur (2011) að fjölskyldu-

skuldbindingar eru stór hindrun þegar kemur að námsþátttöku. Einnig nefnir hún 

tímaskort, áhugaleysi og vinnu en þessa þætti tengir hún fjölskylduskuldbindingum með 

einum eða öðrum hætti (bls. 61). Niðurstöður í rannsókn Rakelar Steinvarar 

Hallgrímsdóttur (2008) eru á sama veg, það er að hindranir við þróun námsferils eru 

umönnun fjölskyldu og barna. Það kom líka fram hjá Rakel að lítil trú á eigin hæfni var sá 

þáttur sem hafði mikil áhrif á þá ákvörðun að fara í áframhaldandi nám (bls. 2). Í nýlegri 

kanadískri rannsókn, þar sem viðtöl voru tekin við fimm konur á aldrinum 32-52 ára sem 

tóku sér langt hlé frá námi, kom í ljós að þær hindranir sem urðu helst á vegi þeirra voru 
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þættir á borð við fjölskylduskuldbindingar og vinna, þær voru hræddar við að tengjast ekki 

neinum í bekknum, halda ekki í við yngri nemendur og að gera mistök í náminu (Filipponi-

Berardinelli, 2013). 

Í grein Hróbjarts Árnasonar, Höllu Valgeirsdóttur og Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur 

(2010) kemur fram að stór hluti þeirra sem ekki taka þátt í fræðslu ber fyrir sig litla trú á 

eigin getu (bls.11). Illeris (2006) bendir á að jafnvel þótt fólk sé meðvitað um mögulegan 

ávinning af fræðslu veigri það sér við að sækja um námskeið á fullorðinsárum vegna lítillar 

trúar á eigin námsgetu. Fólk treystir sér ekki til að fara í nám þegar langt er liðið síðan það 

var í námi og efast jafnvel um að það eigi yfir höfuð erindi í nám (bls. 18). 

Í rannsókn, sem gerð var árið 1998 og byggði á námskeiðssókn fólks á aldrinum 18-75 

ára, kom í ljós að konur voru mun líklegri en karlar að nefna fjölskylduskuldbindingar sem 

hindrun þess að sækja námskeið og bendir rannsóknin þannig til að hefðbundin kynja-

hlutverk séu enn til staðar hér á landi (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

1999, bls. 26). 

Rannsókn Filipponi-Berardinelli (2013) leiddi í ljós að ein af þeim hindrunum sem 

konur upplifa við að fara í nám er sektartilfinning við að „fara“ frá heimilinu, uppeldinu og 

vinnunni. Félagslegar væntingar til kvenna eru ennþá að þær „eigi“ að vera heima og 

hugsa um börnin. Þær upplifðu viðmótið: „Hvað hefur þú með það að gera að fara í 

nám?“ Þær konur sem voru bæði í námi og vinnu fundu fyrir streitu vegna þeirra krafna 

um að standa sig vel í vinnunni og að skila verkefnum í háskólanum á réttum tíma.  

Það sama kemur fram í nýlegri erlendri rannsókn þar sem skoðuð var reynsla 

fullorðinna kvenna af því að snúa aftur í skóla og hefja BA nám sitt. Niðurstaðan var sú að 

kynbundin félagsleg öfl hafa enn áhrif á menntun kvenna en konurnar í rannsókninni 

fundu fyrir ákveðnum þrýstingi að umönnun barna og heimilis væri fyrst og fremst í þeirra 

höndum, þrátt fyrir að þær væru að uppfylla menntamarkmið sín (Deutsch og Schmertz, 

2011). 
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3.4 Ávinningur 

Þegar einstaklingar ákveða að sækja sér menntun geta þeir breytt stöðu sinni í samfélag-

inu. Sá sem fer í nám getur náð sér í prófgráðu sem gerir honum kleift að komast í fjöl-

breyttari störf en áður. Þetta getur leitt af sér annað vinnuumhverfi og mögulega hærri 

laun sem síðan hafa áhrif á kaupgetu og félagslega stöðu einstaklingsins. Þessi ávinningur 

getur leitt til aukinnar neyslu og bætt félagslega færni sem síðan hefur jákvæð áhrif út í 

hagkerfið (Þorvaldur Gylfason og Gylfi Zoega, 2003, bls. 557). 

Pallas (2000) bendir á að ávinningur menntunar sé mun víðtækari en aðeins 

fjárhagslegur ávinningur. Hann setti fram líkan sem sýnir fjölþættan ávinning menntunar. 

 

Mynd 5: Fjölþættur ávinningur menntunar 

Pallas telur að menntun hafi áhrif á kunnáttu og vitrænan þroska sem síðan hafi áhrif á 

fjárhagslegan ávinning og vinnuaðstæður fólks. Allir þessir þættir hafa síðan áhrif á að 

einstaklingurinn öðlast sterkari félagsleg tengsl og taki virkari þátt í menningarlegum 

viðburðum. Einnig hefur menntunin góð áhrif á sálrænt og líkamlegt ástand fólks en 

einstaklingar með meiri menntun virðast hugsa meira um heilsuna. Áhrifa gætir einnig í 
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fjölskyldunni en foreldrar sem fara í framhaldsnám ala börn sín upp við það viðhorf að 

menntun sé mikilvæg, setja sig meira inn í stjórnmál og eru meðvitaðri um samfélagið. 

Gildismatið verður annað og frítímanum er öðruvísi varið. Vinnuaðstæður þeirra sem 

mennta sig verða betri, þeir taka frekar ábyrgð og þeir gegna oftar stjórnunarstöðum, 

hafa skipulagðari starfsferil og hærri laun (Pallas, 2000, bls. 499-525). 

Niðurstöður Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004) eru í takt við 

niðurstöður Pallas. Þau telja að ávinningur menntunar leiði af sér þekkingu á ákveðnu 

sviði, aukna almenna færni, ákveðið starfsheiti og merkingu um hæfni. Þetta hefur síðan 

áhrif á starfstengda þætti eins og laun, atvinnuöryggi, vinnuaðstæður, virðingu og ábyrgð í 

starfi. Einnig hafa þessir þættir áhrif á félagslega og persónulega þætti eins og sjálfsöryggi, 

áhugamál, víðsýni, fjölskyldumál og nám barna (bls. 133-134). 

3.5 Námsumhverfið 

Sú ákvörðun um að hefja nám byggist mikið á einstaklingnum sjálfum og vilja hans. En 

umhverfi og aðstæður geta líka haft áhrif á það hvort einstaklingurinn geti stundað nám. 

Framboð og aðgengi að námi getur verið lykilþátturinn í að fólk fari í framhaldsnám. 

Fullorðnir námsmenn eru oft með mikið á sinni könnu og getur því sveigjanlegt náms-

fyrirkomulag verið mikilvægt fyrir þá (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava 

Guðrún Sigurðardóttir, 2011; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2004). Það 

er ekki aðeins landfræðileg staðsetning sem skiptir máli heldur er tímasetning 

kennslunnar mikilvægur þáttur þegar litið er til takmarkana að námsaðgengi á 

háskólastigi. Margir nemendur þurfa að stunda nám sitt samhliða vinnu, því gæti 

sveigjanlegt námsfyrirkomulag, hvað varðar stað og stund, virkað sem hvati og orðið til 

þess að auka aðsókn (Eygló Björnsdóttir, 2013, bls. 2). 

Kallað er eftir auknu námsframboði á háskólastigi um allt land til þess að koma í veg 

fyrir byggðaflótta og til að efla atvinnulífið. Á undanförnum árum hafa háskólarnir í 

landinu verið með fjarkennslu í ýmsum greinum. Nálgunin hefur verið með mismunandi 

hætti og margskonar kennsluaðferðir hafa verið notaðar. Fyrst var boðið upp á fjarnám 

við Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) árið 1993. Þörfin fyrir fjarnám kom til vegna skorts á 

kennurum með réttindi einkum á landsbyggðinni. Inntökuskilyrði voru í upphafi bundin 

við þá sem starfað höfðu við kennslu í einhvern tíma. Fyrirkomulag námsins var með 
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öðrum hætti en í staðnámi þótt einingafjöldi væri sá sami. Þróunin hefur hins vegar orðið 

sú að staðnám og fjarnám er orðið hliðstætt með sama inntaki náms og sömu 

inntökukröfum (Guðrún Geirsdóttir, Harpa Pálmadóttir, Rögnvaldur Ólafsson, Sólveig 

Jakobsdóttir, Þorvaldur Pálmason og Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). 

Slatto (2008) veltir fyrir sér hvort gæði menntunar í fjarnámi séu með öðrum hætti en 

í kennslu almennt. Hún telur að fjarkennsla þurfi að veita meiri stuðning eða stuðning 

með öðrum hætti en þegar kennt er í staðnámi. Þetta kemur til vegna þess að fjarnemar 

eru oftast aðskildir kennurum sínum og njóta ekki samveru eða stuðnings frá 

samnemendum. Því telur Slatto að hvatning kennara, faglegur stuðningur og 

upplýsingagjöf séu þeir þættir sem hafa afgerandi áhrif í gæðum fjarkennslu (bls. 41-42). 

Fræðsla og menntun einskorðast ekki lengur við tiltekið aldursskeið heldur er talið 

bæði eðlilegt og nauðsynlegt að fólk mennti sig allt lífið (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2001, bls. 5). Á mynd 6 má sjá hlutfall karla og kvenna sem ljúka fyrsta 

háskólaprófi sem eru 35 ára og eldri. 

 

Mynd 6: Hlutfall karla og kvenna sem ljúka fyrsta háskólaprófi og eru 35 ára og eldri  
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Nokkuð stór hluti þeirra sem ljúka fyrsta háskólaprófi er kominn vel á fullorðinsaldur og 

fer hlutfall þessa hóps vaxandi þegar á heildina er litið (Hagstofa Íslands, 2014b). Hafa 

verður í huga, þegar mynd 6 er skoðuð, að sveiflur niður á við geta orðið ef sveifla verður 

upp á við í yngri hópum því þetta eru hlutfallstölur miðað við hópinn. 

Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Andreu Gerðar Dofradóttur (2007) kemur fram 

að einstaklingar sem hafa meiri menntun, bæta frekar við sig meiri menntun en þeir sem 

hafa minni menntun. Þetta á sérstaklega við um konur en fjórðungur allra kvenna sem 

hafa lokið stúdentsprófi á aldrinum 25-64 ára bæta við sig námi. Einnig fer fjórðungur 

þeirra kvenna sem ljúka háskólaprófi í áframhaldandi háskólanám (bls. 20). Þetta 

samræmist fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið á þátttöku í fræðslu en þar kemur 

fram að því meiri menntun sem einstaklingar hafa því meiri líkur eru á að þeir bæti við sig 

frekari menntun (Cross, 1981, bls. 54-55).  
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4 Aðferðafræði 

Þar sem markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í hugarheim og líf kvenna varð 

eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á 

fyrirbærafræði þar sem reynt er að auka skilning á mannlegum fyrirbærum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 281-294).  Með eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að 

skilja fólk og aðstæður í heildrænu samhengi og hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í 

daglegt líf sitt og aðstæður. Þegar eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt er ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum heldur er markmiðið að öðlast dýpri skilning á upplifun og 

aðstæðum þeirra sem taka þátt í rannsókninni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232-235). 

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum eiga þær að gefa til kynna 

ákveðna staðfestu (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2013, bls. 123-124). 

Í þessari rannsókn verða femínísk sjónarhorn höfð í huga þar sem rannsóknin snýr 

eingöngu að konum. Femínískar rannsóknir ganga út frá lífi og reynslu kvenna, þær 

rannsaka daglegt líf og aðstæður þeirra og hvernig konur skilja og tjá reynslu sína. Einnig 

er lögð áhersla á að femínískar rannsóknir styrki konur og bæti líf þeirra á einhvern hátt 

(Rannveig Traustadóttir, 2013, bls. 317). 

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem samanstóð af nokkrum opnum 

spurningum. Með opnum spurningum eru svarkostirnir ekki ákveðnir fyrirfram heldur er 

viðmælanda gefin kostur á að svara með eigin orðum í einni eða fleiri setningum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b, bls. 26). Viðtölin fóru fram á heimili viðkomandi (1), vinnustað 

viðkomandi (3), Skype (1) og Háskóla Íslands Stakkahlíð (1). Viðtölin voru tekin upp á 

stafrænt upptökutæki og tók hvert viðtal tæpar 40 mínútur.  
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Viðtalsramminn sem hafður var til hliðsjónar í viðtölunum var eftirfarandi: 

Viðtölin hófust öll á því að konurnar voru beðnar um að segja svolítið frá sjálfri sér, aldri, 

fjölskyldu í uppvexti og núverandi fjölskylduaðstæðum. 

1. Hvers vegna hélst þú ekki áfram í námi eftir stúdentsprófið? 

 Langaði þig að mennta þig meira eftir stúdentsprófið? 

 Hvað var erfiðast að fást við þegar farið var af stað aftur?  

2. Hver var hvatinn að því að fara aftur í nám? 

 Var hvatinn annar þegar þú fórst í háskólanám en þegar þú tókst 

stúdentsprófið? 

 Hafði starfsumhverfið áhrif á að þú fórst í nám?  

3. Hver var helsti stuðningur þinn/haldreipi?  

4. Hverjar voru aðstæður til náms? 

 Er mikið um háskólamenntum í fjölskyldu og vinahópi? 

 Hvar varstu að vinna áður en þú fórst í nám? 

5. Hvað var það sem réði námsvalinu? 

 Hafðir þú vitneskju um það námsframboð sem var í boði? 

 Hefðir þú getað hugsað þér að fara í aðrar deildir en lagðir ekki í það? 

6. Hvaða markmið hafðir þú að leiðarljósi í náminu? 

 Hvað ætlaðir þú þér í upphafi með námið? 

 Byrjaðir þú í fullu námi? 

 Varstu feimin/hrædd við þetta kerfi? 

 Hefði það skipt máli ef það hefði verið annar aðdragandi að náminu, eins og 

eins árs diplóma eða hvatning til að taka eitt námskeið? 

 Hefði skipt máli ef námsumhverfið hefði verið öðruvísi? 

7. Var/er símenntun á þínum vinnustað? 

 Finnst þér hvetjandi að hafa símenntun á vinnustað? 

 Gæti símenntun komið í staðinn fyrir formlegt háskólanám? 

8. Hver var ávinningurinn af náminu? 

 Persónulegur/launalegur 

 Telur þú að það hafi orðið breytingar á lífi þínu að námi loknu?  

9. Nú ertu búin í þessu námi og farin að vinna, hefur þú velt því fyrir þér að læra 

eitthvað meira? 

Viltu bæta einhverju við sem gæti skipt máli? 

Er í lagi að við höfum samband við þig aftur ef okkur finnst eitthvað vera óljóst? 
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Að loknum viðtölunum voru þau afrituð frá orði til orðs. Að lokinni afritun voru viðtölin 

lesin vel og vandlega yfir til þess að fá heildarmynd yfir hugsanir, reynslu og upplifun 

kvennanna áður en byrjað var að greina og kóða viðtölin (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, 

bls. 290). Gagnagreiningin hófst með opinni kóðun til þess að finna mynstur eða þemu 

viðtalanna. Því næst tók við markviss kóðun þar sem textinn var lesinn ítarlega yfir með 

þemun í huga og gögnin skoðuð út frá þeim (Esterberg, 2002, bls. 158-161).  

4.1 Þátttakendur 

Viðtöl voru tekin við 6 konur á aldrinum 43-60 ára. Þátttakendurnir eiga það sameiginlegt 

að hafa lokið stúdentsprófi á „réttum“ tíma, það er að segja á aldrinum 20-25 ára, tóku 

sér langt hlé frá námi, luku síðan háskólaprófi og hafa verið á vinnumarkaðnum frá þeim 

tíma. Bakgrunnur þeirra er mjög fjölbreyttur og fjölskylduaðstæður þeirra eru 

mismunandi. Tvær konur búa á höfuðborgarsvæðinu en önnur þeirra starfar á 

landsbyggðinni, tvær búa á landsbyggðinni og starfa þar og tvær eru af landsbyggðinni en 

halda líka heimili á höfuðborgarsvæðinu vegna atvinnu sinnar þar. Það nám sem 

þátttakendur luku var viðskiptafræði (3), kennarapróf (1), félagsráðgjöf (1), og 

leikskólafræði (1). Störf þátttakenda fyrir námið voru margvísleg en sumar konurnar 

höfðu unnið fleiri en eitt starf áður en þær hófu nám að nýju. Þetta voru kennarastörf, 

skrifstofustörf, bankastörf og sveitastjórnarstörf. 

Tafla 1. Viðmælandi, aldur, námshlé, nám að loknu hléi, námsleið og búseta. 

Viðmælandi (*) Aldur Námshlé Nám að loknu hléi Námsleið Búseta 

Anna Björnsdóttir 50 10 ár Viðskiptafræði Fjarnám Reykjavík/landsbyggð 

Lára Jónsdóttir 57 16 ár Viðskiptafræði Staðnám Reykjavík/landsbyggð 

Nanna Arnardóttir 60 12 ár Félagsráðgjöf Staðnám Reykjavík 

María Ólafsdóttir 45 12 ár Viðskiptafræði Fjarnám Landsbyggðin 

Ólöf Ragnarsdóttir 48 12 ár Kennaranám Fjarnám Landsbyggðin 

Rakel Sigurðardóttir 43 17 ár Leikskólak.fræði Fjarnám Landsbyggðin 

(*) Nöfnum og aldri viðmælenda hefur verið breytt 

Þátttakendur voru fengnir með því að óska eftir viðmælendum á samskiptasíðunni 

Facebook. Einnig voru viðmælendur fengnir með því að spyrjast fyrir hjá fjölskyldu, vinum, 

skólafélögum og viðmælendum í rannsókninni. 
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Þessi úrtaksaðferð er tilgangsúrtak og er að jafnaði beitt í fyrirbærafræðilegum 

rannsóknum þar sem valinn er fjölbreyttur hópur þátttakenda með sameiginlega reynslu 

út frá tilgangi rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 287). 

4.2 Siðferðileg álitamál 

Þegar rannsakendur fóru yfir hugsanleg siðferðileg álitamál í rannsókninni höfðu þeir í 

huga höfuðreglurnar fjórar sem liggja til grundvallar vísindarannsóknum: Sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73-

75). Sjálfræðisreglan gengur út frá því að bera virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 

hennar. Áður en viðtölin fóru fram voru konurnar upplýstar um framgang rannsóknarinn-

ar og þeim tjáð að þær gætu hætt þátttöku hvenær sem væri í ferlinu. Í framhaldinu 

veittu þær upplýst samþykki. Skaðleysisreglan snýst um að rannsakandi komist ávallt hjá 

því að valda þátttakendum skaða. Í rannsókninni voru konurnar upplýstar um að nöfn og 

allir staðhættir yrðu undir dulnefni og að farið yrði með öll gögn sem trúnaðargögn 

samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/200. Þannig 

yrði ekki hægt að rekja niðurstöður til viðmælenda. Velgjörðarreglan kveður á um að 

rannsóknin hafi tilgang og leiði eitthvað gott af sér. Tilgangur þessarar rannsóknar er að 

auka skilning á aðstæðum kvenna sem hætta í námi eftir stúdentspróf og hefja síðan 

háskólanám eftir langt hlé. Einnig er markmið með rannsókninni hvatning til kvenna að 

ganga menntaveginn. Réttlætisreglan felur í sér að allir hafi jafnan ávinning af 

rannsókninni. Með þessari rannsókn þá leggja bæði rannsakendur og þátttakendur sitt af 

mörkum til að auka skilning á aðstæðum kvenna sem hefja nám eftir langt hlé. 

4.3 Takmarkanir rannsóknar 

Rannsakendur hafa litla reynslu af því að taka eigindleg viðtöl og kann það að vera 

takmarkandi þáttur í rannsókninni. Einnig er hugsanlegt að spurningarnar hafi ekki verið 

nógu skýrar eða að konurnar hafi ekki íhugað svör sín til hlítar. Líkt og viðmælendur tóku 

rannsakendur stúdentspróf á „réttum“ tíma og tóku sér langt hlé frá námi og gæti sú 

reynsla haft áhrif á viðtölin og úrvinnslu gagnanna. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem snéri að konum 

sem hættu í námi eftir stúdentspróf og hófu aftur nám eftir langt hlé. Nokkur þemu komu 

fram í viðtölunum og er niðurstöðunum skipt niður í sjö kafla sem eru eftirfarandi: 

Ástæður þess að ekki var farið í frekara nám eftir stúdentspróf, Námshvati/námsþörf, 

Námshindranir, Stuðningur, Ávinningur, Námsumhverfið og Starfsþróun. Í lokin nefnum 

við það sem kom fram í viðtölunum þegar viðmælendur okkar voru spurðir um: „Viltu 

bæta einhverju við sem gæti skipt máli?“  

5.1 Ástæður þess að ekki var farið í nám eftir stúdentspróf 

Fjölskylduaðstæður 

Þegar viðmælendur okkar voru spurðir hvers vegna þeir héldu ekki áfram í námi eftir 

stúdentspróf þá voru fjölskylduaðstæður oftast nefndar sem hindrun og ein kvennanna 

nefndi líka námsleiða. Rakel sagði: 

Ég var bara komin með mikinn skólaleiða. Ég var mikið í íþróttum að keppa og var 

svo að kynnast manninum mínum á þessum tíma og svona og bara ákvað að taka 

mér eitt ár í frí og ætlaði svo að halda áfram og fara í skóla en árin urðu aðeins fleiri 

... svo náttúrulega eignaðist ég dóttur okkar einu og hálfu ári eftir að ég 

útskrifaðist sem stúdent. Ég fór bara að vinna og var svo sem ekkert að spá í það 

fyrst sko, svo var ég líka bara lengi að hugsa hvað ég ætlaði að verða þegar ég yrði 

stór. 

Einnig kom fram að sumar kvennanna höfðu ekki myndað sér skoðun á því hvað þær vildu 

læra. María sagði: 

Þegar ég kláraði stúdentsprófið þá erum við að byggja úti á landi og hérna og ég 

var ófrísk af mínu fyrsta barni þannig að ég ákvað bara að bíða með það ég hérna 

ákvað bara að ég væri ekki viss hvað ég ætlaði að læra og svona fannst aðstæðurnar 

bara vera þannig að ég hérna yrði bara að bíða aðeins með það þannig að ég bara 

fór út á land og átti mín börn og var alltaf að vinna. 
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Síðan kom aftur fram hjá henni í viðtalinu: 

Nei ég var bara þegar ég klára stúdentinn þá ákvað ég að ég ætlaði ekki strax í nám 

ég myndi búa úti á landi við vorum að byggja hús og ég vildi klára að byggja húsið 

og græja það og komast yfir versta hjallann með að byggja húsið og annað áður en 

ég færi að hugsa um námið. 

Flestar kvennanna voru sáttar við það á þessum tímapunkti að hætta í námi að loknu 

stúdentsprófi þar sem hugurinn stefndi annað, meðal annars að stofna fjölskyldu og 

vinna. Ein kvennanna nefndi þó að hún hefði viljað halda áfram í námi en hafði ekki kost á 

því. Nanna sagði: „Já, ég hafði áhuga á því en ég hafði ekki kost á því, því að maðurinn 

minn var í námi og ég var fyrirvinnan“. Lára talaði um að hún hafi eiginlega verið ákveðin í 

að taka sér hlé, hún var orðin ófrísk af fyrsta barni sínu og það næsta kom 20 mánuðum 

síðar: 

Fyrst það og svo var maður alltaf að vinna og svo vorum við að byggja og 

svona basl, þannig að nám var bara sett á hliðarlínuna. 

Þrátt fyrir að hafa tekið þá ákvörðun á sínum tíma að fara ekki í áframhaldandi nám þá 

voru þær allar með það á bak við eyrað að mennta sig meira. 

5.2 Námshvati/námsþörf 

Helsti hvatinn af því að fara aftur í nám, sem viðmælendur okkar nefndu, voru meiri 

atvinnumöguleikar, að vera gjaldgengari á vinnumarkaðnum og hafa möguleika á því að 

skipta um starf. Einnig var það ákveðin innri þörf sem hafði áhrif á að þær létu verða af því 

að fara í nám. 

Starfsumhverfið 

Allar konurnar nema ein fóru í nám sem tengdist fyrri vinnu á einhvern hátt. Anna og 

María töldu starfsumhverfið ekki beint hafa haft áhrif en fengu svigrúm til þess að stunda 

námið í fjarnámi. Þær fóru báðar í viðskiptafræði en það tengdist þeim störfum sem þær 

voru í þegar þær hófu námið. Ólöf og Rakel fengu báðar hvatningu frá starfsumhverfinu 

en þær voru að vinna við kennslu. Ólöf fór í kennaranám og Rakel í leikskólakennaranám. 

Starfsumhverfið hafði hins vegar þau áhrif á Nönnu að hún ákvað að fara í nám til þess að 

geta skipt um starfsvettvang. 
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Auknar kröfur um menntun 

Nanna breytti algjörlega um starfsvettvang en hún var búin að vinna við skrifstofustörf í  

tæp þrjátíu ár og alveg búin að fá nóg. Hún snéri við blaðinu og fór í félagsráðgjöf. 

Nanna sagði: 

Þegar ég var komin um fimmtugt þá sá ég að þar var farið að ýta konum á 

mínum aldri út af vinnustaðnum. Það var farið að setja þær í bakvinnslu og 

ég ætlaði ekki að fara í einhverja bakvinnslu. 

Eins og áður kom fram var Nanna búin að vera í sama starfinu í 27 ár og hafði meðal 

annars verið deildarstjóri. Lára hafði orð á því að mennt væri máttur og hún var alltaf 

ákveðin í að mennta sig meira til þess að fá hærri laun og jafnvel betri stöður. Það sem 

gerði síðan útslagið að hún fór í nám var að hún fékk vinnu hjá fyrirtæki sem var að opna 

útibú á landsbyggðinni. Í upphafi var hún eini starfsmaðurinn þar og þurfti að læra mikið 

inn á það sem við kom starfseminni: 

Svo var ég búin að vera þarna í nokkrar vikur eða mánuði þá er ráðið nýtt fólk 

það komu svona „fermingardrengir“ og fengu fínu stöðurnar og háu launin en 

ég kenndi þeim allt. Þannig að ég var bara heyrðu ég verð að fá snepil eins og 

þeir og hérna hækka launin og ákvað þá að drífa mig í háskólanám. 

Þegar Lára tók þessa ákvörðun þá var hún rúmlega fertug.  

Auknir atvinnumöguleikar 

María vildi eiga meiri möguleika á að fá góða vinnu:  

Mig langaði til að eiga möguleika á að fá góða vinnu við það sem mig langaði til að 

vinna við og hafa þá möguleikann á að ... kannski líka ókei ég bý úti á landi það 

gæti kannski vel verið einhvern tímann að ég myndi flytja þá vil ég vera búin að læra 

eitthvað þannig að ég gangi frekar inn í störfin frekar en ég kæmi bara með 

stúdentsprófið þannig að mig langaði til að bæta meira við mig til að ég væri 

gjaldgengari á vinnumarkaðnum. 
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Anna nefndi að með meiri menntun væri hún gjaldgengari á vinnumarkaðnum og hefði 

fjölbreyttari atvinnutækifæri. Ólöf taldi að með því að mennta sig og ná sér í starfsréttindi 

myndi hún öðlast meira starfsöryggi.  

Þörfin fyrir að takast á við ný verkefni 

Á ákveðnum tímapunkti í lífi kvennanna fundu þær fyrir þörf hjá sjálfum sér að takast á 

við ný verkefni. Ólöf sagði: 

Þegar ég var komin í sveitina þá fannst mér að það yrði bara það sem ég 

myndi gera en ég fann það samt að það var ekki nóg. Ég þurfti eitthvað meira 

krefjandi. Ég var búin að baka allt sem ég gat bakað og eldað allan mat ... 

það er nefnilega svo auðvelt að vera komin á einhvern stað og eitthvað 

daglegt amstur fer að verða einhverjir risastórir þröskuldar og eitthvað vesen 

og lífið fer að snúast um eitthvað sem maður þarf ekki er endilega að setja of 

mikla orku í. 

Lára fór aftur í nám þegar börnin voru orðin eldri og henni fannst hún vera komin með 

meira svigrúm frá heimilinu. Það sama kom fram hjá Maríu en hún sagði: 

Svo einhvern veginn liðu árin og börnin urðu fleiri og svo þegar ég var komin 

með 3 börn þá einhvern veginn fór ég að fá leið á og hugsaði ... ég verð að 

fara að gera eitthvað annað og mig langar til að gera eitthvað og svona, fór 

eitthvað að væflast með þetta. 

Fjarnám 

Það er mjög áhugavert að fjarnám var mikil hvatning fyrir konurnar sem bjuggu á lands-

byggðinni og ýtti undir það að þær færu í nám. Ólöf sagði: 

Það var líka einhver sem kom til mín og spurði, af hverju flytur þú ekki bara suður og 

ferð í skóla? Ég svaraði ég er í svona fjölskyldu á ég að flytja með krakkana suður? 

Þetta er ekkert smáræðis fyrirtæki, þú veist, og við höfðum engan veginn efni á því á 

þessum tíma að vera að koma okkur upp öðru heimili eða fyrir utan allar ferðir á 

milli ... þannig að mér fannst það aldrei koma til greina þess vegna fannst mér að 

ég myndi ekki læra neitt meira þangað til að ég uppgötvaði fjarnámið. 
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En fjarnámið var líka til þess að Anna og María hófu nám að nýju. Anna sagði: „Ég held að 

það hafi nú verið bara sko það voru fleiri sem voru að fara af stað og fjarnámið, það var 

verið að bjóða upp á þetta það var svolítið verið að smala eigum við ekki bara að skella 

okkur og við vorum níu sem fórum þarna af stað“. María sagði: 

Ég var búin að heyra af því að það væri orðið svolítið meiri möguleikar í 

fjarnáminu í háskólanum og ég svona var svona smá stund að velta því fyrir 

mér hvort ég hefði einhverja möguleika á því að fara í fjarnám, hafði ekki farið 

í skóla lengi og svona svo að ég ákvað bara að sækja um. 

Lára talaði um að með tilkomu fjarnámsins þá hafi allar dyr opnast og að það hafi orðið 

mikil breyting á því að þurfa ekki lengur að fara alveg í burtu í staðnám. Hún nefnir að 

margar konur á landsbyggðinni hafi nýtt sér fjarnámið til þess að mennta sig. 

Bakgrunnur 

Þegar bakgrunnur kvennanna var skoðaður þá kom í ljós að þær áttu flestar fjölskyldu og 

vini sem voru með einhverskonar menntun. Foreldrar allra viðmælenda okkar voru ekki 

með háskólapróf en mörg hver ágætlega menntuð miðað við sinn samtíma. Anna talaði 

um hvað hún væri heppin að koma úr fjölskyldu þar sem menntun þykir sjálfsögð og á 

heimili Nönnu var alltaf lesið mikið og spáð í ýmsa hluti. Hjá Maríu var lítil menntun í 

fjölskyldu og vinahópi en móðir hennar hvatti þau systkin eindregið áfram að fara í 

framhaldsskóla: 

Mamma talaði alltaf um það þegar þið farið í framhaldsskólanám ekki ef. Það 

var bara þegar hún sko hún reyndi allt sko þið eigið að fara í nám og barðist, 

það var bara eitt hjá henni þú átt að fara í nám þú átt ekki að hafa neitt annað 

val. 

Í fjölskyldu Láru var lítil menntun en hún var fyrst í sinni fjölskyldu til að klára 

stúdentspróf: 

Ég var svona svolítið að brjóta blað og í rauninni ótrúlega gaman hvað komu 

margir á eftir og eru enn að elta mig sko og svona að ýta á að ég hafi verið svo 

mikill hvati það er svo uppbyggjandi einhvern veginn það ýtti undir metnaðinn 

að gera eitthvað meira og standa sig betur. 
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5.3 Námshindranir  

Trú á eigin getu 

Flestum konunum fannst tilhugsunin um að vera að fara í háskóla frekar ógnvekjandi. En 

erfiðleikarnir fólust helst í því að þær höfðu litla trú á eigin getu. Anna komst skemmtilega 

að orði þegar hún lýsti hugmyndum sínum af því hvað það þýddi að vera í háskóla: 

Ég hélt einhvern veginn að þegar maður væri í háskóla að háskóli væri 

eitthvað svona alveg maður yrði bara að sofa í læstri hliðarlegu og yrði að vera 

alveg rosalega vísindalegur og gáfulegur af því að maður væri í háskóla þetta 

er svo rosalega mikið orð en svo bara rjátlaðist það bara af manni. 

Fyrirfram mótaðar hugmyndir Maríu voru þær að hún hefði líklega ekki getu til þess að 

stunda háskólanám: 

Já já, ég var ógeðslega stressuð fyrst mér fannst ég það var langt síðan ég var í 

námi og ég skildi bara ekki hvað ég var að drífa mig í nám og ég myndi 

örugglega falla í öllu og kennararnir myndu bara hlægja að mér guð minn 

góður hvernig datt þessari í hug að fara í nám en svo komst maður að því 

fljótlega að maður gat þetta alveg. 

Rakel var líka með efasemdir um eigin getu en hún hafði áhyggjur af því að hún myndi 

ekki ráða við þetta og ekki standa sig í náminu. Hún hafði líka áhyggjur af því að hún væri 

orðin of gömul og hún myndi ekki kynnast neinum. Ólöf og Lára nefndu enga sérstaka 

erfiðleika en það tók þær smá tíma að komast að því að þær gætu þetta. Nönnu fannst 

ekkert erfitt að byrja í háskóla en hún hafði farið í háskólanám tólf árum áður og tekið 

nokkra kúrsa í Bókmenntafræði og þannig kynnst háskólaumhverfinu.  

Námsframboð/aðgengi að námi 

Þær konur sem voru í fjarnámi töldu að það hafi skipt miklu máli að það var fjarnám í 

boði. Ólöf var eiginlega búin að afskrifa það að fara í meira nám þegar hún komst í 

fjarnámið. Anna sagði að hún hefði flutt úr sínu sveitarfélagi ef fjarnám hefði ekki verið í 

boði og María taldi að hún hefði farið fyrr í nám ef hún hefði búið í Reykjavík.  
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5.4 Stuðningur 

Fjölskyldan 

Það kom fram í öllum viðtölunum að stuðningur frá fjölskyldunni hefði verið það sem 

gerði þeim kleift að stunda námið. María sagði: 

Maðurinn minn var þvílíkur stuðningur að nenna að hafa mig aldrei heima og 

vera með heimilið það var bara þannig ég vann frá 8-14 og svo var ég farin 

kannski hitti hann í 2-3 tíma yfir daginn í mesta lagi svo fór maður í staðarlotur 

og ég meina ég hefði ekki getað þetta ef hann hefði ekki verið heima með 

krakkana og heimilið það er bara deginum ljósara. 

Ólöf nefndi líka eiginmann sinn en hún sagði að hún hefði ekki getað stundað fjarnámið ef 

hún hefði ekki haft stuðning frá honum vegna þess að hún þurfti oft að fara að heiman 

vegna fjarnámsins.  

Hópurinn 

Það kom einnig fram hjá öllum konunum að mjög mikill stuðningur var af því að tilheyra 

hópi í skólanum. Maríu sem var í fjarnámi fannst hún vera mikið ein í upphafi náms en 

telur að hópurinn hafi skipt mjög miklu máli fyrir sig í náminu. 

Það var auðvitað þessi hópur sem ég var í það var bara þvílíkur stuðningur ... 

þetta er svo miklu erfiðara þegar þú ert ein að stússast í þessu heldur en þegar 

þú hefur stuðning, getur hringt í einhvern og verið í verkefnum með og sem 

sagt haft stuðning hvort að öðru ... ég hefði örugglega gefist upp einhvers 

staðar á leiðinni ef ég hefði ekki haft þennan hóp í kringum mig. 

Anna sem var einnig í fjarnámi kom líka inn á það að hún hafi verið svolítið ein í 

fjarnáminu. Hún nefndi að hún hafi verið heppin að komast inn í hóp þar sem hópurinn 

vann saman sem einn maður. Hún talaði um að það hafi gert gæfumuninn í náminu þar 

sem svona sterkir og ólíkir einstaklingar hafi unnið saman með ólíka styrkleika og þess 

vegna skilaði hópavinnan sér mjög vel. Ólöf kom líka inn á það að hópurinn hafi skipt hana 

gríðarlega miklu máli. Nanna og Rakel sem voru í staðarnámi nefndu líka stuðninginn sem 

þær fengu af því að vera í hópavinnu.  
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Nanna nefndi að aldurinn í hópnum hefði skipt hana máli. 

Við vorum níu og þetta var mjög góður hópur, samstíga hópur og við vorum mjög 

samstíga í náminu ... af því að ég lenti inni með fólki sem er fullorðið það bara 

munaði öllu, ég hefði ekkert haft gaman af því að lenda inni bara með tvítugum 

krökkum. 

Rakel talaði um að það hafi verið ákveðinn hópur í náminu sem lærði mikið saman bæði 

við það að gera verkefni og að læra saman undir próf.  

Símenntunarmiðstöðvar 

Annað sem kom fram, þegar spurt var um stuðning í náminu, var mikilvægi 

farskóla/símenntunarmiðstöðva. Anna sagði: 

Ég var í fjarnámi í gegnum farskólann þannig að ég fór og tók próf þar og sat 

þar stundum fyrirlestra en þau eru bara rosalega öflug að styðja við finnst mér 

þessar símenntunarmiðstöðvar mér finnst það vera alveg lykilatriði þjónustan 

þar fyrir aðgang fullorðins fólks að menntun á landsbyggðinni ég bara ég segi 

það ekkert of oft þetta er alveg mjög mikilvægt. 

5.5 Ávinningur 

Persónulegur ávinningur 

Þegar spurt var um hver ávinningur af náminu hefði verið þá nefndu allar konurnar 

persónulegan ávinning. Þær töldu að námið hefði gefið þeim meira sjálfsöryggi, 

sjálfstraust, og sjálfseflingu. Rakel sagði:  

Ég held að maður hafi sko fyrir utan bara að læra þessi fræði þá lærði maður 

náttúrulega bara að meta lífið öðruvísi og horfa á lífið öðruvísi maður fór að 

velta fyrir sér hlutum sem maður hafði ekki verið að spá í bara þetta stækkaði 

sjóndeildarhringinn dálítið mikið. 

Ólöf nefndi hvernig sjálfsöryggið og sjálfstraustið hafi eflst við það að fara í nám og einnig 

hafi starfsöryggið aukist. Hún nefndi líka að hún hafi öðlast meiri víðsýni og að hún hafi 

kynnst fullt af fólki.  
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Anna sagði: 

Já já fjölmargar bara bæði atvinnulega séð og bara svona maður náttúrulega 

bara hugsar öðruvísi finnst mér líka og það hafa breyst ákveðin viðhorf og mér 

finnst maður svona vonandi svona víðsýnni og svona hvað segir maður bara 

svona kannski faglegri í framgöngu ... og maður er svona einhvern veginn 

gagnrýnni í hugsun. 

María nefndi að í náminu hafi hún meðal annars þurft að flytja ræður og standa með því 

sem hún sagði og gerði. Með þessum hætti hafi hún eflt sjálfstraustið og framkomu sína. 

Lára talaði um að hún hafi lært að vinna öðruvísi, vinna í hóp og leysa verkefni og að það 

hafi í rauninni gert hana miklu hæfari út á vinnumarkaðnum. Hún lagði líka áherslu á að 

með náminu hafi hún öðlast sterkt tengslanet.  

Faglegur ávinningur 

Rakel nefndi að hún sé komin með aðra stöðu í samfélaginu: „Það er svona já það er 

svona einhver ég veit ekki hvort það er kallað ákveðinn frontur sem maður er komin með 

sem maður var kannski ekki komin með áður en maður fékk háskólamenntun“. Anna 

sagði: 

Mér finnst þetta náttúrulega bara þetta hefur tvímælalaust aukið mína færni á 

vinnumarkaði og ég hef kynnst fullt af fólki og fullt af verkefnum sem ég hefði 

annars ekki kynnst og þetta eykur mína möguleika. 

Ólöf nefndi sérstaklega að háskólanámið hafi gefið henni aukið starfsöryggi. 

Launalegur ávinningur 

Þær nefndu allar launalegan ávinning og töldu það vera nokkuð víst að þær væru ekki í því 

starfi sem þær eru í dag og hefðu ekki þau laun sem þær eru með ef þær hefðu ekki farið í 

háskólanám. Anna kom inn á að hún væri örugglega ekki í því starfi sem hún er í dag ef 

hún væri ekki með háskólapróf en starfinu fylgir ákveðin ábyrgð og álag. 

Það er náttúrulega líka bara ákveðin störf þar sem þú berð ábyrgð á rekstri, fólki, 

einhverjum hlutum. Í dag held ég að það séu ekki mörg dæmi um það að fólk sé 

ráðið í svoleiðis verkefni nema að hafa háskólamenntun ... að ég sé ekki alltaf búin 

klukkan fimm heldur þurfi ég að bera ábyrgð á að verkið klárist, ég get ekki labbað 
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út ef verkið er ekki búið en ég fæ mun hærri laun en þeir sem að gætu labbað út 

klukkan fjögur eða fimm. 

 Það sama kemur fram hjá Maríu en hún er í stjórnunarstöðu eins og Anna. 

Allavega í því starfi sem ég er í dag þá hefði ég ekki þessi laun ef ég hefði ekki 

háskólapróf ... ég er í öðru starfi en ég var í áður en ég fór í nám og það má kannski 

segja að ég sé í meiri krefjandi vinnu heldur en ég var í þannig að það er kannski 

meira álag á manni. 

Nanna sagði að ávinningurinn hafi verið mikill launalega séð og Rakel talaði um að hún 

hafi fengið hærri laun og betri stöðu á sínum vinnustað.  

5.6 Námsumhverfið  

Var annar hvati að því að fara í háskóla en í framhaldsskóla 

Allar konurnar fóru nánast beint í framhaldsskóla að loknum grunnskóla. Forsendur fyrir 

framhaldsskólanáminu voru misjafnar. María fór í framhaldsskóla af því að mamma 

hennar krafðist þess og Ólöf fór vegna þess að allar vinkonur hennar fóru. Þær 

viðurkenndu báðar að hugurinn hafi nú ekki alltaf verið við námið. En þegar þær fóru í 

háskóla þá var hugsunin allt önnur og allt lagt undir. Ólöf sagði: 

Ég skipulagði mig alveg svoleiðis strax og setti mér vinnuramma og ef að álagið 

var mikið þá kom ég ekki fram þó að það væru að koma gestir þá var ég bara 

upptekin. Það var svolítið átak því að ég var alltaf vön að taka á móti gestum. 

María sagði: 

Þegar ég fer í háskólann þá er ég að fara í háskólann fyrir sjálfa mig og ég vissi 

alveg að þetta ég meina og líka það að þegar þú ferð í fjarnám þá ertu að setja 

fjölskylduna svolítið á hakann og vinina og allt sko þá var bara hvatinn að þú 

verður að ná þessum fögum þú hefur ekkert val þú verður bara að standa þig. 

Nanna, Rakel og Lára töldu hvatann ekki vera annan að því að fara í háskóla en 

framhaldsskóla. 
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Vitneskja um námsframboð  

Konurnar voru flestar mjög meðvitaðar um það nám sem var í boði. Þær voru búnar að 

skoða mjög vel námsframboð og mögulegar leiðir sem hægt var að fara í náminu. Margar 

voru búnar að vera lengi að skoða námsframboðið og velta þessu fyrir sér. 

Námsval  

Eins og áður hefur komið fram þá fóru allar konurnar nema ein í nám sem tengdist þeirra 

fyrra starfi. Þær töluðu allar um að námsvalið tengdist þeirra áhugasviði og kunnáttu. 

Einnig kom fram að búseta og námsframboð hafði líka áhrif. Ólöf sagði: 

Það var náttúrulega bara af því að ég hafði starfað við þetta og ég fann mig vel 

í þessu og þetta var eitthvað sem ég sá fyrir mér að geta stundað heima það 

skiptir líka máli hvað er í boði á staðnum sem maður býr ... það var ekki 

mikið í boði í fjarnámi á þessum tíma. 

Anna kom líka inn á það að búseta og námsframboð skipti máli og hún lagði áherslu á að 

velja fag sem hún gæti unnið við hvar sem er/væri á landinu. 

Það var í fyrsta lagi námsframboðið í þessu fjarnámi ... auðvitað var það líka 

áhugi á störfum sem tengdust viðskiptafræði ... ef maður fer í viðskiptafræði 

þá ertu í raun og veru búin að segja að ég geti unnið svakalega víða. 

Lára valdi viðskiptafræðina meðal annars af praktískum ástæðum þar sem hún áleit að 

hún gæti komið að gagni víða. María fór í viðskiptafræði því það var það sem hún þekkti 

og hafði áhuga á. Hún var líka í fjarnámi eins og Ólöf og Anna, hún ætlaði fyrst í fjarnám í 

Háskóla Íslands en viðskiptafræði var ekki í boði í fjarnámi á þessum tíma þar. Hún sótti 

því um í Háskólanum á Akureyri og tók námið þaðan. Námsval Nönnu réðist af áhuga 

hennar á félagsráðgjöf en eins og fram hefur komið áður þá skipti hún um starfsvettvang 

eftir að hafa verið í sama starfinu í fjöldamörg ár. Það var áhugasviðið og fyrra starf sem 

réði námsvalinu hjá Rakel. 

Þegar konurnar voru spurðar út í það hvort þær hefðu geta hugsað sér að fara í aðrar 

deildir en ekki lagt í það þá svöruðu þær því flestar neitandi. Þær fóru allar nema Lára í 

það nám sem þær höfðu mestan áhuga á. Lára hafði áhuga á listtengdu námi en á þeim 

tíma þótti það ekki nógu hagnýtt. 
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5.7 Starfsþróun 

Símenntun 

Símenntun er á öllum vinnustöðum kvennanna. Misjafnt er hversu mikið er lagt upp úr 

símenntuninni en allar konurnar töldu það vera mjög nauðsynlegt og jákvætt að hafa 

símenntun í boði á vinnustað. Flestar konurnar töldu þó að símenntun gæti ekki komið í 

staðinn fyrir háskólanám. Nanna sagði: 

Ef þú ferð í háskólanám þá færðu gráðu en með símenntun ertu meira að 

sérhæfa þig í hinu og þessu sem þú ert að vinna við og afmarkar þig meira og 

læra meira ... maður vill náttúrulega fá gráðurnar því þær veita manni 

réttindi. 

Anna notaði skemmtilega myndlíkingu: 

Nei ég held að það þurfi svona að leggja ákveðinn grunn ... einhver grunnur 

sem þarf að taka massífan og svo bætir þú við, þetta er eins og þú saumar þér 

kjól síðan getur þú notað fylgihlutina til þess að gera lúkkið svona spicy en 

kjóllinn verður að vera þarna. 

Ólöf taldi að símenntun gæti komið í stað formlegrar háskólamenntunar að einhverju leyti 

þar sem það gæti nýst beint inn í starfið. 

Áframhaldandi menntun 

Í dag eru allar þessar konur annað hvort komnar með meistaragráðu, eru í meistaranámi 

eða eru að huga að því að fara í meistaranám. María er í meistaranámi, á eftir að skrifa 

ritgerðina en stefnir á að klára hana á næsta ári. En hún er ekki hætt að mennta sig og er 

strax farin að huga að næsta námi: „Þegar ég er búin að hvíla mig þá veit ég hvað ég geri, 

þá ætla ég aðeins að skoða tölvur og forritun.“ Nanna hefur verið að ganga menntaveginn 

nánast stanslaust síðan hún fór aftur í nám. Hún er komin með meistaragráðu og hefur 

tekið fjöldann allan af námskeiðum hún sagði: „Já, nú er ég akkúrat að hugsa nú er ég búin 

að læra nóg en ... kannski að ég læri meira bara svona að gamni mínu annars veit ég það 

ekki.“  
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María hefur ekki bætt við sig frekara námi en sagði: 

Það er aðeins að byrja núna það væri gaman að gera eitthvað ... í dag finn ég 

það að ég er svona aðeins að byrja að kíkja og svona hvaða nám mig langi í 

það er svona aðeins að byrja að mig langi að fara í eitthvað meira. 

Lára lauk meistaragráðu 2010 þá fimmtug og hefur stöðugt verið að bæta við sig síðan 

með styttri starfstengdum námskeiðum. Hún hefur oft verið spurð um hvort hún ætli ekki 

í doktorsnám en hún hefur ekki áhuga á því eins og er. Hins vegar hefur hún ekki gefið 

listnámið upp á bátinn sem hefur alltaf verið gamall draumur hjá henni. 

5.8 Það sem viðmælendur vildu koma á framfæri 

Í lok viðtalsins voru konurnar spurðar hvort það væri eitthvað sem þær vildu bæta við sem 

gæti skipt máli. 

Nanna sagði: 

Mér finnst bara svo gaman að læra eitthvað. Það er bara þetta er svo 

skemmtilegt, maður finnur bara að þetta heldur manni ungum. 

Rakel sagði: 

Já kannski bara hvað það kom mér eiginlega á óvart hvað þetta var ekki eins 

mikið mál og ég hélt fyrst kannski og hérna kannski mér fannst ég greinilega 

hafa fengið ágætis grunn í hérna sennilega bara barnaskóla og framhaldsskóla 

þannig að það kannski eins og ég segi kom mér svolítið á óvart. 

María sagði: 

Ég held að það sé bara ég held að það sé aldrei of seint að fara í nám ég held 

að sko sumir segja sem tala við mann nei ég er orðin svo gömul það þýðir 

ekkert fyrir mig að fara í nám ég hef alltaf sagt við fólk það er ekki málið, málið 

er bara treystir þú þér til þess að fara í þetta þú ert aldrei of gömul til þess að 

fara í nám þó þú vinnir ekki við þetta nema í 5-6 ár þá ertu að efla sjálfan þig. 

Ólöf sagði: 

Já það er mikilvægt að það sé nægt námsframboð og það þarf að samþætta 

meira atvinnulífið við námið. Ég held að það sé mjög mikilvægt. 
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Anna sagði: 

Neiii, ég veit það ekki mér finnst áhugavert að skoða í þessu samhengi bara 

breytingarnar sem að urðu á aðgengi að námi og menntunarstigi þegar að 

dreifnám og fjarnám hóf innreið sína ég held að það sé ein sú mesta 

byggðaaðgerð sem ég hef nokkurn tímann orðið vitni að. Það er svo mikið af 

hérna þú veist það eru svo margir sem hefðu annars farið og hefðu farið fyrr 

og kannski ekki komið aftur og allt þetta styrkti sko dreifbýli, dreifbýlissvæði 

mjög mikið og þá er spurningin sem ég ætla að skilja ykkur eftir með hvað gæti 

verið næsta stóra skref í þessu. 

Lára sagði: 

Bara að hvetja allar konur til að fara í nám. Og það er eins og ég segi enginn er 

of gamall til að byrja það er bara þannig. Það tekur kannski lengri tíma til að 

fara af stað en í guðs bænum ekki hafa það sem þröskuld ... en það er eins 

og ég segi ég hvet alla til þess að láta drauma sína rætast. 
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6 Umræða 

Niðurstöður rannsóknar okkar benda til að helstu hvatar þess að konur hefji háskólanám 

eftir langt hlé frá námi séu margir. Þær nefna auknar kröfur um menntun og aukin 

atvinnutækifæri. Einnig getur starfsumhverfið haft áhrif á það að konur fari í nám, annað 

hvort til að skipta um starf eða efla sig í núverandi starfi. Þörfin fyrir að takast á við ný 

verkefni og aðgengi að námi er einnig drifkraftur. Það sem dregur úr þeim eða jafnvel 

hindrar þær í að hefja háskólanám eftir langt hlé eru fjölskylduskuldbindingar, lítil trú á 

eigin getu og takmarkað aðgengi að námi. Ávinningurinn af náminu, að mati viðmælenda 

okkar, var margþættur. Við greinum þrjá megin þætti sem eru samt sem áður samofnir: 

Persónulegur ávinningur, faglegur ávinningur og launalegur ávinningur. 

6.1 Námshvati 

Þegar skoðað var hvaða hvatar lágu að baki þeirrar ákvörðunar kvennanna í rannsókninni 

að fara í nám þá kom í ljós að það voru bæði persónulegir hvatar og utanaðkomandi 

hvatar sem höfðu þar áhrif. Þetta er í samræmi við kenningar Knowles o. fl. (1998) sem 

skiptir námshvötum fullorðinna í ytri og innri hvata. Hann flokkar ytri hvata niður í þætti á 

borð við betri störf, stöðuhækkanir og hærri laun. Innri hvatar eru aftur á móti þættir sem 

snúa að innri þörf einstaklingsins og má þar nefna aukna starfsánægju, sjálfsöryggi og 

meiri lífsgæði. Knowles áleit að innri hvatar fullorðinna hefðu mun meiri áhrif á nám en 

þeir ytri (bls.68). Síðari tíma rannsóknir, sem hafa rannsakað hvað það er sem hvetur 

konur til þess að fara í nám, hafa hins vegar sýnt fram á að ytri hvatar hafi frekar áhrif á þá 

ákvarðanatöku að hefja nám að nýju (Bates og Northon, 2002, bls. 8-9; Filipponi-

Berardinelli, 2013). Þegar við skoðuðum hvað hvatti konurnar í okkar rannsókn þá virtust 

ytri hvatar hafa meiri áhrif á þá ákvörðunartöku kvennanna að hefja nám aftur eftir langt 

hlé og er það í samræmi við niðurstöður Bates og Northon og Filipponi-Berardinelli. 

6.1.1 Auknar kröfur um menntun 

Þegar farið var að kanna ástæður þess að viðmælendur okkar hófu nám að nýju kom í ljós 

að krafa um aukna menntun var ein af þeim ástæðum sem hvatti konurnar til mennta. 

Þær upplifðu að yngra fólk var látið ganga fyrir í störf sem þær höfðu unnið við til margra 

ára og jafnvel tekið þátt í að kenna þessu sama unga fólki inn á störfin. Þetta er bein 

tenging við það að í nútíma samfélagi eykst krafan stöðugt um þörf fyrir þekkingu og með 
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aukinni menntun verður fólk hæfara í að tileinka sér nýja þekkingu og færni (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000, bls. 9-10). Menntunarstigið vex sífellt og það getur verið erfitt fyrir þá 

sem eldri eru að keppa við ungt fólk á vinnumarkaði sem hefur meiri menntun (Jón Torfi 

Jónasson, 2005, bls. 133-140). 

Aukin atvinnutækifæri voru oft nefnd þegar spurt var um hvað hvatti viðmælendur 

okkar til náms. Konurnar vildu eiga möguleika á betri og fjölbreyttari störfum og öðlast 

meira starfsöryggi. Þetta samræmist niðurstöðum Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns 

Torfa Jónassonar (2004) en hjá þeim kom í ljós að það sem hvatti marga viðmælendur 

þeirra til náms var metnaður til þess að ná lengra á vinnumarkaði og komast í betri stöður 

(bls. 139). 

6.1.2 Starfsumhverfið 

Fyrra starfsumhverfi hafði hvetjandi áhrif á flestar konurnar í rannsókninni okkar. Allar 

konurnar nema ein fóru í nám sem tengdist fyrri vinnu á einhvern hátt. Tvær nefndu mikla 

hvatningu frá sínu samstarfsfólki til þess að efla sig í starfi. Dæmi var um að starfs-

umhverfið hafði líka þau áhrif að löngunin til að skipta um starf hafði hvetjandi áhrif á 

ákvörðunina að hefja nám. Þetta er í samræmi við niðurstöður Jóhönnu Rósu Arnardóttur 

og Jóns Torfa Jónassonar (2004) en þær leiddu í ljós að afstaða til fyrri starfa hefur 

hvetjandi áhrif á að hefja nám (bls. 138-140). Einnig hefur komið fram í rannsóknum, þar 

sem skoðuð var ástæða þess að konur færu í nám eftir langt hlé, að hvatning frá 

vinnuveitanda hafði mikil áhrif á að þær tóku þessa ákvörðun (Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008, bls. 52-57; Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2011, bls. 58; Guðrún Jóna 

Magnúsdóttir, 2014, bls. 45).  

6.1.3 Þörfin fyrir að takast á við ný verkefni 

Það var áhugavert að sjá að á ákveðnum tímapunkti í lífi viðmælenda okkar fundu 

konurnar fyrir þörf að takast á við ný verkefni. Þetta er í samræmi við kenningu Knowles 

(1970) sem hélt því meðal annars fram að fullorðnir leiti eftir fræðslu með það að mark-

miði að leita lausna á vandamálum og bregðast við breyttum aðstæðum í lífinu (bls. 49). 

Segja má að þegar viðmælendur okkar stóðu frammi fyrir breyttum aðstæðum, það er að 

segja þegar fjölskylduskuldbindingarnar urðu minni, þá fundu þær þörf fyrir að breyta til 

og fóru þá að huga að námi.  
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6.1.4 Gott aðgengi að námi 

Sveigjanlegt námsfyrirkomulag hvað varðar stað og stund getur verið hvati fyrir þá 

nemendur sem ekki geta stundað nám eftir hefðbundnum leiðum vegna vinnu eða 

annarra ástæðna (Eygló Björnsdóttir, 2013, bls. 2). En fjarnám var mikil hvatning fyrir 

konurnar í rannsókn okkar. Nánar verður fjallað um aðgengi að námi í kafla 6.3 

Námsumhverfið. 

6.1.5 Hindranir 

Þegar rýnt var í rannsóknargögnin og skoðað hvað helst hindraði konurnar í að hefja nám 

að nýju þá kom í ljós að það sem helst hindraði þær í að halda áfram í námi eftir 

stúdentspróf voru fjölskylduskuldbindingar. Þær hindranir sem helst urðu á vegi þeirra 

þegar þær tóku ákvörðun að hefja nám að nýju var lítil trú á eigin getu og takmarkað 

aðgengi að námi. Hér er því um að ræða bæði aðstæðubundnar, stofnanabundnar og 

viðhorfsbundnar hindranir (Cross, 1981, bls. 98-108). 

6.1.6 Fjölskylduskuldbindingar 

Hjá öllum konunum sem tóku þátt í rannsókninni kom fram að þær gerðu hlé á námi eftir 

stúdentspróf vegna fjölskylduskuldbindinga. Konurnar voru annað hvort búnar að stofna 

til fjölskyldu þegar þær luku stúdentsprófi eða gerðu það í kjölfarið. Af þeim ástæðum 

settu þær því frekari námsferil í bið til þess að sinna fjölskyldu og heimili. Þetta er í 

samræmi við rannsóknir sem sýna að konur virðast einna helst glíma við aðstæðubundnar 

hindranir og vega þar skuldbindingar við fjölskyldu einna þyngst (Merriam o.fl., 2007, bls. 

66; Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2011, bls. 61; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008, bls. 

2). Í viðtölunum kom í ljós að konurnar fóru ekki í nám aftur fyrr en börnin voru orðin 

nokkuð stálpuð eða jafnvel uppkomin og heimilisreksturinn orðin auðveldari. Þetta bendir 

til þess að kynbundin félagsleg öfl séu enn að hafa áhrif á menntum kvenna. Það kemur 

einnig í ljós í rannsóknum Filipponi-Berardinelli (2013) og Deutsch og Schmertz (2011, bls. 

493) að konur finna fyrir ákveðnum þrýstingi að bera hitann og þungann af því að sjá um 

börn og heimili þrátt fyrir að vera að uppfylla menntamarkmið sín. 

6.1.7 Lítil trú á eigin getu 

Stór hluti þeirra sem ekki taka þátt í fræðslu bera við litla trú á eigin getu (Hróbjartur 

Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010; Rakel Steinvör 
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Hallgrímsdóttir, 2008, bls. 10-13). Þeir erfiðleikar sem konurnar í rannsókn okkar upplifðu, 

þegar þær íhuguðu að fara í háskólanám, fólust helst í því að hafa litla trú á eigin getu. 

Flestum konunum fannst tilhugsunin um að vera að fara í háskóla frekar ógnvekjandi. Það 

var áhugavert að sjá að því lengra hlé sem konurnar tóku frá náminu þá virtust þær frekar 

vanmeta getu sína til náms. Þetta er í samræmi við niðurstöður Illeris (2006) en þar kom 

fram að fólk treystir sér síður í nám þegar langt er liðið frá fyrra námi (bls. 18). 

6.1.8 Takmarkað aðgengi að námi 

Framboð og aðgengi að námi getur verið stór þáttur í því að fólk fari í framhaldsnám 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 138-140). Þetta kom berlega í 

ljós í rannsókn okkar en þær konur sem bjuggu á landsbyggðinni höfðu takmarkað 

aðgengi að námi en með tilkomu fjarnáms breyttist staða þeirra verulega. Nánar verður 

fjallað um aðgengi að námi í kafla 6.3 Námsumhverfið. 

6.2 Ávinningur 

Þegar leitast var svara við því hvað námið hefði gefið viðmælendum okkar þá kom fram að 

ávinningur af námi er margþættur. Greindum við þrjá þætti sem eru samt sem áður mjög 

samofnir en þetta eru persónulegur, faglegur og launalegur ávinningur. Við fundum 

mikinn samhljóm í okkar rannsókn með hugmyndum Pallas (2000) um fjölþættan ávinning 

af námi og rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004, bls. 133-

134) en niðurstöður þeirra benda einnig til þess að ávinningur af námi sé margþættur. 

6.2.1 Persónulegur ávinningur 

Allir viðmælendur okkar nefndu persónulegan ávinning þegar spurt var um þann ávinning 

sem konurnar töldu sig hafa fengið út úr náminu. Þær nefndu að námið hefði gefið þeim 

meira sjálfstraust og að þær hefðu öðlast meiri víðsýni, annað gildismat og þannig farið að 

horfa á lífið öðruvísi. Konurnar nefndu einnig að þær væru gagnrýnni í hugsun og hefðu 

öðlast öflugri félagsleg tengsl. Þetta er í samræmi við niðurstöður Jóhönnu Rósu 

Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004) en hjá þeim kom fram að með aukinni 

menntun eykst sjálfsöryggi, víðsýni og hæfni til að skoða ólík mál út frá ýmsum sjónar-

hornum (bls. 133-134). Einnig samrýmist þetta hugmyndum Pallas (2000) um að aukin 

menntun leiði til aukinnar kunnáttu og vitræns þroska, betra sálræns ástands, sterkari 

félagslegra tengsla og annars gildismats. 
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Það var áhugavert að sjá í rannsókn okkar að í upphafi náms þá voru konurnar fyrst og 

fremst að sækjast eftir faglegum og launalegum ávinningi en þegar uppi var staðið þá 

virðist persónulegi ávinningurinn ekki hafa minna vægi en faglegur og launalegur. 

6.2.2 Faglegur ávinningur 

Faglegur ávinningur var einn af þeim þáttum sem viðmælendur okkar sóttust mjög eftir 

þegar farið var í nám. Þegar skoðað var hvaða þættir það voru sem tengdust faglegum 

ávinningi af náminu kom í ljós að konurnar töldu sig vera orðnar hæfari á vinnumarkaði og 

hafa meira starfsöryggi. Einnig töldu þær sig vera orðnar faglegri í framgöngu, hafa 

skilvirkari vinnubrögð og öflugra tengslanet. Með því að mennta sig geta einstaklingar 

bætt stöðu sína á vinnumarkaði og átt kost á því að komast í fjölbreyttari störf en áður 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 133-134; Þorvaldur Gylfason 

og Gylfi Zoega, 2003, bls. 557). Niðurstöður okkar eru einnig í samræmi við hugmyndir 

Pallas (2000) sem telur að vinnuumhverfi þeirra sem mennta sig verði betra. Þeir sem 

mennta sig taki frekar ábyrgð og gegni oftar stjórnunarstöðum. Allir viðmælendur okkar 

gegna stjórnunarstöðum með einum eða öðrum hætti og töldu það vera nokkuð víst að 

þær væru ekki í því starfi sem þær eru í dag ef þær hefðu ekki farið í háskólanám. 

6.2.3 Launalegur ávinningur 

Allir viðmælendur okkar nefndu launalegan ávinning af því að hafa lokið háskólanámi. 

Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem niðurstöður benda til að aukin menntun 

leiði til hærri launa (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 133-134; 

Pallas, 2000; Þorvaldur Gylfason og Gylfi Zoega, 2003, bls. 557). 

6.3 Námsumhverfið 

Eins og áður hefur komið fram þá getur námsumhverfið haft áhrif á það hvort einstakling-

urinn fari í nám. En þar spilar aðgengi og framboð stóran þátt (Jóhanna Rósa Arnardóttir 

og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 138-140; Eygló Björnsdóttir, 2013, bls. 2). Fjarnámið 

skipti miklu máli fyrir viðmælendur okkar sem bjuggu á landsbyggðinni. Framboð 

námsgreina hafði einnig að hluta til áhrif á námsval þeirra en jafnframt hafði áhugasvið og 

atvinna áhrif á hvaða námsgrein þær völdu.  



48 

6.3.1 Aðgengi að námi 

Þrátt fyrir að einstaklingar hafi áhuga á að stunda nám geta verið hindrandi þættir í 

umhverfinu sem koma í veg fyrir það (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson 

2004 bls. 140). Varðandi endurkomu til náms þá hafði fjarnámið mikil áhrif á það að 

viðmælendur okkar á landsbyggðinni hefðu tækifæri til þess að stunda háskólanám. Ein 

kvennanna var búin að afskrifa meira nám en þegar boðið var upp á fjarnám á háskólastigi  

tók hún þá ákvörðun að fara í nám. Önnur nefndi að hún hefði líklega farið fyrr í nám ef 

það hefði verið boðið upp á háskólanám í hennar heimabyggð og sú þriðja sagði að hún 

hefði líklega flutt úr sínu sveitarfélagi ef ekki hefði komið til fjarnám. 

Eins og fram hefur komið þá tóku allar konurnar í rannsókn okkar sér hlé frá námi 

vegna fjölskylduskuldbindinga. Það kom fram hjá viðmælendum okkar, sem bjuggu á 

landsbyggðinni, að það væri mikil fyrirhöfn og kostnaður að flytja með fjölskylduna á 

höfuðborgarsvæðið til þess að stunda nám, því má leiða líkur að því að sveigjanlegt 

námsfyrirkomulag komi sér vel við slíkar aðstæður. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

fullorðnir námsmenn þurfa oft að stunda nám sitt samhliða vinnu eða vegna annarra 

ástæðna og því getur sveigjanlegt námsfyrirkomulag verið hvati fyrir þá (Eygló 

Björnsdóttir, 2013, bls. 2; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012, bls. 45; Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2004, 138-140). 

6.3.2 Námsframboð 

Námsframboð getur haft áhrif þegar kemur að hvatningu til náms (Hróbjartur Árnason, 

Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010, bls. 10-13; Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 140). Þegar skoðað var námsval viðmælenda 

okkar þá kom í ljós að námsframboðið hafði að nokkru leyti áhrif á námsval þeirra. Þetta 

mátti sjá hjá viðmælendum okkar sem bjuggu á landsbyggðinni. Námsframboð var 

takmarkað í fjarnáminu þegar þær fóru í nám og stýrði það námsvalinu að einhverju leyti. 

Það kom einnig fram hjá þeim að það sem var í boði hentaði þeirra áhugasviði og tengdist 

þeirra atvinnu. Hér má velta vöngum yfir því hversu mikil hindrun það er að hafa 

takmarkað námsframboð í fjarnámi. 
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6.3.3 Stuðningur 

Í viðtölunum kom skýrt fram að stuðningur í náminu er mikilvægur. Konurnar í rannsókn 

okkar nefndu allar að þær hefðu haft mikinn stuðning af því að tilheyra hópi í náminu. 

Stuðningurinn var þeim konum sem voru í fjarnámi sérstaklega mikilvægur og taldi ein 

kvennanna að hún hefði líklega gefist upp í náminu ef hún hefði ekki haft hópstuðning. 

Önnur kvennanna nefndi að stuðningur frá Farskólanum hefði verið henni mikilvægur en 

hún tók þar próf og hlustaði á fyrirlestra og fékk mikla hvatningu frá starfsfólki skólans. 

Slatto (2008) telur að þegar um fjarkennslu sé að ræða þá þurfi nemendur meiri stuðning 

eða annarskonar stuðning og ráðgjöf en þegar kennt er í staðnámi. Í fjarkennslu eru 

kennarar og nemendur oftast aðskildir og skortir því fjarnemann oft þann stuðning og það 

öryggi sem staðnemar njóta af samveru við aðra nemendur og kennara. Því sé faglegur 

stuðningur, stuðningur frá kennara og upplýsingagjöf lykilatriði í gæðum fjarkennslu (bls. 

14-42). 

6.3.4 Símenntun 

Miklar breytingar hafa orðið í samfélaginu á undanförnum árum. Menntun tilheyrir ekki 

lengur ákveðnu aldursskeiði heldur þykir nauðsynlegt að fólk mennti sig allt lífið (Jón Torfi 

Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001, bls. 5). Allar konurnar í rannsókn okkar voru 

sammála því að símenntun væri nauðsynleg og jákvætt að hafa hana í boði á vinnustað. 

En þær álitu að símenntun gæti ekki komið í staðinn fyrir formlegt háskólanám því þær 

töldu mikilvægt að fá prófgráðu þar sem hún veitir réttindi. Þetta samræmist niður-

stöðum Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004) en þar kom fram að 

það skiptir máli að háskólamenntunin veitir starfsheiti og prófgráðan sýnir merki um 

hæfni á ákveðnu sviði (133-134). 

6.3.5 Áframhaldandi menntun 

Viðmælendur okkar voru mjög varkárir í upphafi náms. Konurnar fóru margar hægt af 

stað til þess að sjá hvort þær myndu ráða við námið. Í dag eru allar þessar konur annað 

hvort komnar með meistaragráðu, eru í meistaranámi eða eru að huga að því að fara í 

meistaranám. Þetta samræmist fyrri rannsóknum á þátttöku í fræðslu fullorðinna en þar 

hefur komið fram að þeir einstaklingar sem hafa lokið einhverju framhaldsnámi bæta 
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frekar við sig menntun á fullorðinsaldri en þeir sem hafa minni menntun (Jón Torfi 

Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007, bls. 20; Cross, 1981, bls. 54-55).  

6.4 Niðurstöður í ljósi okkar reynslu 

Það var mjög áhugavert að skoða upplifun og reynslu viðmælenda okkar og bera saman 

við okkar eigin reynslu. Eins og áður hefur komið fram þá lukum við stúdentsprófi á 

„réttum“ tíma en tókum síðan langt hlé frá námi vegna fjölskylduskuldbindinga og vorum 

að sinna heimili og fjölskyldu. Þegar 10-12 ár voru liðin frá stúdentsprófi þá fórum við 

báðar í nám þó ekki háskólanám. Það kom okkur skemmtilega á óvart, þegar við 

skoðuðum hversu langt hlé viðmælendur okkar tóku sér frá námi, að sá tími var í kringum 

15 ár eða svipaður og sá tími og við tókum okkur í hlé frá námi. 

Þegar við fórum að huga að háskólanámi þá fannst okkur báðum háskólaumhverfið 

vera frekar ógnvekjandi. Við vorum ekki vissar um hvort við ættum erindi í háskóla og 

segja má að viðmælendur okkar séu búnir að lýsa þeirri tilfinningu sem við upplifðum í 

upphafi námsins. Einn viðmælandi okkar komst þannig að orði: „Ég hélt einhvern veginn 

[...] að háskóli væri eitthvað svona alveg maður yrði bara að sofa í læstri hliðarlegu og yrði 

að vera alveg rosalega vísindalegur og gáfulegur af því að maður væri í háskóla þetta er 

svo rosalega mikið orð en svo bara rjátlaðist það bara af manni.“ Önnur sagði: „Já já ég var 

ógeðslega stressuð fyrst ... það var langt síðan ég var í námi og ég skildi bara ekki hvað 

ég var að drífa mig í nám og ég myndi örugglega falla í öllu og kennararnir myndu bara 

hlægja að mér guð minn góður hvernig datt þessari í hug að fara í nám en svo komst 

maður að því fljótlega að maður gat þetta alveg.“ Þetta lýsir ágætlega okkar fyrstu 

upplifun af skólagöngunni en við komumst fljótlega að því að við gátum þetta eins og 

hverjir aðrir nemendur.  

Helsti hvati þess að við tókum þá ákvörðun að fara í nám var að efla okkur í starfi og 

auka atvingnumöguleika og atvinnuöryggi. Við erum að upplifa það sama og viðmælendur 

okkar því okkur finnst persónulegi ávinningurinn af náminu vera mjög mikill. 

Þegar við tókum þá ákvörðun að fara í BA nám þá var ekki í umræðunni að fara í 

meira nám eftir það en eins og staðan er í dag þá er ekkert útilokað í þeim efnum. Í dag 

eru allir viðmælendur okkar annað hvort komnar með meistaragráðu, eru í meistaranámi 

eða eru að huga að því að fara í meistaranám. 
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Hér má segja að ferlið hafi verið það sama hjá okkur og viðmælendum okkar. Það sem 

kom okkur mest á óvart var hvað upplifun viðmælenda okkar var lík okkar eigin upplifun. 

Sjá má nokkuð skýrar línur því viðmælendur okkar sex og við tvær höfum í mikilvægum 

atriðum sömu söguna að segja. Út frá þessum niðurstöðum má leiða líkur að, að fleiri 

konur gangi í gegnum svipað ferli þegar þær íhuga að uppfylla menntamarkmið sín. 
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7 Lokaorð 

Í samfélagi þar sem stöðugt er krafist aukinnar menntunar er mikilvægt að tillit sé tekið til 

aðgengi allra að menntun. Konur eru í þeim hópi sem taka sér oft hlé frá námi vegna 

fjölskylduskuldbindinga og finnst erfitt að hefja nám að nýju, sérstaklega ef það er langt 

liðið frá fyrra námi. Því er mikilvægt að koma til móts við þennan hóp, til dæmis með 

sveigjanlegu námsfyrirkomulagi.  

Við álítum að rannsóknarspurningum okkar hafi verið svarað en svör viðmælenda 

okkar benda til að það sem helst hvetur konur til mennta eftir langt hlé eru auknar kröfur 

um menntun, aukin atvinnutækifæri, þörf fyrir að takast á við ný verkefni og gott aðgengi 

að námi. Það sem getur dregið úr þeim eða hindrað þær að hefja nám að nýju eru fyrst og 

fremst fjölskylduskuldbindingar, en einnig þættir eins og lítil trú á eigin getu og takmarkað 

aðgengi að námi. Síðast en ekki síst kom í ljós í viðtölunum að ávinningur af námi er marg-

þættur. Má þar nefna fyrst og fremst persónulegan ávinning sem virðist ekki síðri en 

faglegur og launalegur ávinningur.  

Það var ánægjulegt að sjá hvað konurnar í rannsókn okkar voru fljótar að yfirstíga þá 

tilhugsun að þær ættu ekki erindi í nám og hvað þær voru að uppskera margskonar 

ávinning. Af þessum niðurstöðum má álykta að rannsókn okkar geti orðið hvatning til 

kvenna að mennta sig. Ummæli viðmælenda okkar eru einnig á sama veg en þau voru 

meðal annars eftirfarandi: „Það kom mér á óvart að þetta var ekki eins mikið mál og ég 

hélt í fyrstu, maður finnur bara að þetta heldur manni ungum, það er aldrei og seint að 

fara í nám, það tekur kannski lengri tíma til að fara af stað en í guðs bænum ekki hafa það 

sem þröskuld, bara að hvetja allar konur til að fara í nám.”  

7.1 Áhrif á stefnu 

Þegar einni spurningu er svarað þá vakna aðrar í kjölfarið. Það er ljóst að ávinningur af 

námi er mikill og margþættur og því er mikilvægt að þær konur sem að hafa áhuga á að 

mennta sig hafi tækifæri til þess.  

Það vakti áhuga okkar hvað fjarnámið hafði mikil áhrif á menntun kvennanna í 

rannsókn okkar, sérstaklega hjá þeim sem bjuggu á landsbyggðinni. Takmarkað aðgengi 

dró verulega úr þeim möguleikum að þær gætu stundað nám en á sama hátt var gott 

aðgengi að námi þeim mikil hvatning að hefja nám að nýju. Allir viðmælendur okkar tóku 
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sér hlé frá námi til þess að sinna heimili og fjölskyldu og má leiða líkum að því að 

sveigjanlegt námsfyrirkomulag komi sér vel við slíkar kringumstæður.  

Í ljósi þessara niðurstaðna væri áhugavert að skoða aðgengi og framboð á námi í heild 

sinni. Er verið nýta þá tækni sem er í boði til þess að bjóða upp á gott fjarnám? Hvernig er 

gott fjarnám? Er nægjanlega fjölbreytt framboð af námsbrautum í fjarnámi? Þetta eru 

spurningar sem væri áhugavert að fá svör við og eru mjög mikilvægur liður í mennta-

umræðunni. 
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