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3	

Útdráttur	

Markmiðið	með	þessari	 rannsókn	var	að	skoða	hvaða	ávinning	konur	á	 fertugsaldri	hafa	af	

því	 að	 setjast	 á	 skólabekk	 eftir	 langt	 hlé	 frá	 námi.	 Tekin	 voru	 opin	 einstaklingsviðtöl	 við	 7	

konur	sem	allar	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	farið	í	nám	frá	menntastoðum,	háskólabrúm	

eða	sambærilegu	eftir	þrítugt	og	farið	í	kjölfarið	í	háskólanám.	Rannsókn	þessi	var	gerð	með	

eigindlegri	aðferð.	Spurt	var	um	hvaða	ávinning	konur	höfðu	af	því	að	fara	í	nám	eftir	þrítugt	

og	um	þá	þætti	 sem	höfðu	 jákvæð	áhrif	á	námsferil	 fullorðinna	kvenna.	Einnig	var	kannað	

hvort	 konurnar	 leituðu	 til	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	 á	 námsferlinu	 og	 ef	 svo	 er	 gat	 hann	

aðstoðað?	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 að	 það	 sem	 stóð	 upp	 úr	 sem	 stærsti	 ávinningurinn	 fyrir	

konurnar	 var	 aukin	 trú	 á	 eigin	 getu.	 Þær	 höfðu	 aukið	 sjálfstraust,	meiri	 þekkingu	 og	 urðu	

víðsýnni.	 Það	 sem	hafði	mest	 áhrif	 á	 farsælan	 skólaferil	 hjá	 konunum	var	 gott	 bakland	 og	

aukið	sjálfstraust	á	 ferlinu.	Fjórar	af	konunum	sjö	höfðu	 leitað	til	náms-	og	starfsráðgjafa,	 í	

þeirra	tilviki	höfðu	þeir	getað	aðstoðað.	Þær	fengu	sérrúrræði	eins	og	 lengdan	próftíma	og	

aðstoð	 við	 að	 fara	 yfir	 fög	 komandi	 náms.	 Hinar	 þrjár	 sem	 höfðu	 ekki	 leitað	 til	 náms-	 og	

starfsráðgjafa	sögðu	að	þær	sæju	það	eftir	á	að	það	hefði	getað	verið	gagnlegt,	sérstaklega	í	

byrjun	námsins.		
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Abstract	

The	aim	of	this	study	was	to	examine	the	benefits	for	women	in	their	thirties	for	going	back	

to	school	after	a	long	absence	from	education.	Seven	women	were	interviewed,	all	of	whom	

have	 in	 common	 to	have	 finished	a	degree	 from	high	 school	or	 comparable	education	 for	

adults	after	turning	thirty	and	then	having	went	on	to	further	education	at	university.	This	

study	is	a	qualitative	research.	The	main	questions	were	about	what	women	gain	from	going	

back	to	school	after	 the	age	of	 thirty	and	which	factors	 influence	and	enforce	a	successful	

academic	career	for	adult	women.	Also	it	was	explored	if	they	sought	guidance	or	counseling	

from	a	guidance	counsellor,	and	if	they	have,	was	she	able	to	be	of	assistance?	The	results	

show	 that	one	of	 the	greatest	benefits	 for	 these	women	was	 increased	 self-efficacy.	 They	

became	 more	 confident,	 gained	 more	 knowledge	 and	 a	 broader	 perspective.	 Another	

important	factor	for	a	successful	academic	career	for	these	women	was	support	from	their	

family	and	 friends	along	with	 their	 increased	self-confidence	during	 their	 learning	process.	

Four	women	out	of	seven	had	sought	educational	counseling	and	 in	all	of	 their	cases	 they	

got	helpful	advice.	The	other	three	that	had	not	sought	educational	counseling	said	that	they	

regretted	 not	 to	 because	 it	 could	 have	 been	 useful,	 especially	 at	 the	 beginning	 of	 their	

studies.		
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Formáli	

Þessi	 rannsókn	er	30	ECTS	eininga	 lokaverkefni	 í	meistaranámi	 í	náms-	og	starfsráðgjöf	við	

félags-	 og	mannvísindadeild	 Háskóla	 Íslands.	 Leiðbeinandi	 minn	 við	 þetta	 verkefni	 var	 dr.	

Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir	prófessor	í	náms-	og	starfsráðgjöf.		

Rannsóknin	nefnist	Konur	sem	snúa	aftur	í	nám	eftir	langa	fjarveru:	„Ég	hélt	bara	að	ég	

gæti	 ekki	 lært“	 og	 er	 val	 viðfangsefnisins	 tilkomið	 vegna	 mikils	 áhuga	 rannsakandans	 á	

efninu.	Eftir	að	hafa	farið	sjálf	í	5	ára	háskólanám	sem	einstæð	móðir	orðin	34	ára	gömul	þá	

hefur	þetta	efni	verið	mér	hugleikið	og	finnst	mér	forvitnilegt	að	skoða	hvað	konum	finnst	að	

hafi	áunnist	með	því	að	hefja	nám	að	nýju	og	af	hverju	þær	fóru	ekki	fyrr	á	stað.	Einnig	finnst	

mér	 áhugavert	 að	 skoða	 hvernig	 ég	 get	 komið	 til	móts	 við	 þennan	 hóp	 í	 framtíðinni	 sem	

starfandi	náms-	og	starfsráðgjafi.	Rannsóknin	er	mikilvæg	svo	það	sé	hægt	að	varpa	ljósi	á	þá	

hvata	sem	hafa	áhrif	á	það	hvort	fullorðnar	konur	hefja	nám	að	nýju	og	þá	er	hægt	að	efla	þá	

þætti	 í	 framtíðinni	 hjá	 þeim	 konum	 sem	 hafa	 áhuga	 á	 að	 mennta	 sig	 en	 hafa	 ekki	 stigið	

skrefið	enn	af	einhverjum	ástæðum.	

Ég	vil	þakka	þeim	konum	sem	tóku	þátt	 í	rannsókninni	fyrir	að	leyfa	mér	að	taka	viðtöl	

við	 þær	 og	 skyggnast	 inn	 í	 þeirra	 reynsluheim.	 Sérstakar	 þakkir	 fær	 dr.	 Guðbjörg	

Vilhjálmsdóttir	 prófessor	 í	 náms-	 og	 starfsráðgjöf	 fyrir	 gagnlegar	 og	 góðar	 leiðbeiningar.	

Einnig	vil	 ég	þakka	 fjölskyldu	minni	og	maka	 fyrir	þann	stuðning	 sem	þau	hafa	veitt	mér	á	

meðan	á	skrifum	stóð	og	þá	trú	sem	þau	höfðu	á	mér	á	ferlinu.	Ég	vil	líka	sérstaklega	þakka	

þeim	konum	sem	hafa	stundað	námið	með	mér	fyrir	ómetanlegan	stuðning	og	hvatningu	á	

námstímanum.	
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1	Inngangur	

Konur	hafa	verið	í	vaxandi	sókn	í	menntun	bæði	á	framhalds-	og	á	háskólastigi	síðustu	ár	og	

líkur	eru	á	að	þær	munu	halda	áfram	að	vera	í	sókn	næstu	árin	(Hagstofan,	2012).	Menntun	

spilar	 stórt	 hlutverk	 í	 lífi	 einstaklinga	 þar	 sem	 hún	 hefur	 áhrif	 á	 persónulegan	 þroska	 og	

vitund	einstaklinga.	Menntun	hefur	jafnframt	í	för	með	sér	tækifæri	fyrir	bæði	félagslega	og	

efnahagslega	 framför	 (Iravani,	 2012).	 Ýmislegt	 bendir	 til	 að	 gildi	 menntunar	 sé	 mikið	 og	

flestir	eru	sammála	því	að	aukin	menntun	sé	til	þess	falin	að	þroska	og	efla	einstaklinginn	til	

þess	 að	 takast	 á	 við	 störfin	 í	 þjóðfélaginu	og	þær	 skyldur	 sem	því	 fylgja	 að	 lifa	 og	 starfa	 í	

samfélagi	 manna.	 Menntun	 skilar	 hærri	 launum,	 hæfni	 fólks	 eykst,	 minni	 líkur	 eru	 á	

atvinnuleysi,	 störfin	 og	 vinnuaðstæður	 verða	betri	 og	menntun	 fylgir	 einnig	meiri	 virðing	 í	

starfi.	 Einnig	má	 sjá	 áherslur	 á	 að	 nám	 skili	 til	 einstaklinga	 betra	 heilsufari,	 innihaldsríkari	

frítíma,	sjálfstraustið	eykst	og	 fólk	á	auðveldara	með	að	 leysa	verkefni	daglegs	 lífs	 (Hirschi,	

2009).	

Konur	sækja	í	meira	mæli	en	áður	menntun	og	hlutverk	þeirra	er	ekki	 lengur	aðeins	að	

vera	 andlit	 heimilisins.	 (Guðný	 Björk	 Eydal	 og	 Stefán	 Ólafsson,	 2005;	 Lee,	 Kossek,	 Hall	 og	

Litrico,	 2011).	Viðfangsefnið	 í	 þessari	 rannsókn	eru	 konur	 sem	hafa	byrjað	 í	 stúdentsnámi,	

hafið	nám	í	menntastoðum,	háskólabrúm	eða	sambærilegu	námi	eftir	þrítugsaldur	og	 farið	

svo	 áfram	 í	 frekara	 nám.	 Í	menntastoðum	eru	 kennd	 grunnfög	 framhaldsskóla	 og	 eru	 þau	

kennd	í	símenntunarstöðvum	um	allt	land.	Háskólabrú	er	ætluð	þeim	sem	ætla	í	háskólanám	

en	 einstaklingar	 sem	 í	 það	 nám	 fara	 þurfa	 að	 hafa	 klárað	 ákveðin	 einingarfjölda	 á	

framhaldsskólastigi	 (Sigríður	 Kristín	 Hrafnkelsdóttir,	 Lára	 Rún	 Sigurvinsdóttir,	 Steingerður	

Ólafsdóttir	og	Kristín	Erla	Harðardóttir,	2014).		

Rannsókn	þessi	er	mikilvæg	svo	það	sé	hægt	að	varpa	ljósi	á	hvaða	ávinning	konur	fá	af	

því	 að	 fara	 í	 nám	 eftir	 langt	 hlé.	 Þær	 upplýsingar	 geta	 nýst	 náms-	 og	 starfsráðgjöfum	 í	

störfum	þeirra	sem	og	öðrum	fagaðilum	í	menntakerfinu	til	þess	að	efla	þær	konur	sem	hafa	

áhuga	á	að	fara	í	nám	en	hafa	ekki	stigið	skrefið	enn	af	einhverjum	ástæðum.	Kennsla	sem	

miðast	að	fullorðnum	einstaklingum	hefur	aukist	til	muna	á	síðustu	árum	og	eldri	nemendum	

fjölgað	í	samræmi	við	það	(Kirby,	Biever,	Martinez	og	Gómez,	2005).	Það	er	því	mikilvægt	að	

náms-	og	starfsráðgjafar	geti	verið	í	stakk	búnir	til	þess	að	taka	á	móti	þessum	hópi	ráðþega	

og	þekkja	hvaða	einkenni	hann	hefur	sem	svo	er	hægt	að	nota	til	að	vinna	með	til	farsællar	

útkomu.	Einnig	telur	rannsakandi	mikilvægt	að	haldið	sé	vel	utan	um	grunnskólabörn	og	þau	
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séu	styrkt	snemma	á	náms-	og	starfsferli	sínum	svo	þau	muni	frekar	eiga	farsælan	náms-	og	

starfsferil	í	framtíðinni.		

Fræðileg	umfjöllun	þessarar	rannsóknar	skiptist	þannig	að	í	fyrsta	kafla	er	fjallað	um	áhrif	

breytilegs	 samfélags	 á	 menntun	 kvenna,	 í	 kafla	 1.2	 og	 1.3	 er	 fjallað	 um	 starfsferilþróun	

kvenna	 og	 hún	 svo	 sett	 í	 samhengi	 við	 líkön	 fræðimannanna	Donald	 Super	 og	Norman	A.		

Amundson.	 Í	kafla	1.4	er	 fjallað	um	trú	á	eigin	getu	og	 í	kjölfarið	 fylgir	kafli	1.5	sem	er	um	

ávinning	þess	fyrir	konur	að	snúa	aftur	í	nám.	Síðasti	kaflinn	í	fræðilega	hlutanum	er	svo	um	

náms-	og	starfsráðgjöf	og	hún	tengd	við	hugsmíðahyggju	og	þá	fræðilegu	þætti	sem	nefndir	

hafa	verið.				

	

1.1 Áhrif	síbreytilegs	samfélags	á	menntun	kvenna	
Í	takt	við	breytta	tíma	hefur	flóra	nemenda	tekið	á	sig	aðra	mynd	en	áður	fyrr.	Nú	er	algengt	

að	fólk	fari	í	nám	á	fullorðinsaldri.	Konur	sem	snúa	aftur	í	nám	á	fullorðinsaldri	hafa	oft	ýmsar	

skyldur	 á	 herðunum	 sem	 snúa	 að	 heimilinu	 og	 barnauppeldi	 og	 því	 getur	 það	 verið	mikil	

áskorun	fyrir	þær	að	setjast	á	skólabekk	eftir	langa	fjarveru	(Boris	og	Xuelin;	2006,	Deutch	og	

Schmertz,	2011).	

Konur	hafa	notið	sama	rétt	og	karlar	til	náms	frá	árinu	1911	(Lög	um	jafnan	rétt	kvenna	

og	karla	nr.	37/1911).	Lög	sem	sett	hafa	verið	sem	taka	til	kvenna	sem	setjast	á	skólabekk	

eftir	 langa	 fjarveru	 eru	 til	 dæmis	 lög	 um	almenna	 fullorðinsfræðslu,	 en	 þau	 voru	 sett	 árið	

1992.	 Í	 þeim	 kemur	 fram	 að	 þeir	 einstaklingar	 sem	 stunda	 nám	 sem	 er	 sérsniðið	 að	

fullorðnum,	hvort	sem	það	sé	á	grunn-	framhalds-	eða	háskólastigi	skuli	hafa	 jafnan	rétt	til	

menntunar	 án	 tillits	 til	 kyns,	 búsetu	 eða	 fyrri	 menntunar.	 Einnig	 kom	 fram	 í	 lögunum	 að	

fullorðnir	 eigi	 að	 hafa	 sambærileg	 tækifæri	 til	 náms	 og	 aðrir	 nemendur	 og	 að	 skapa	 skuli	

fullorðnum	 einstaklingum	 skilyrði	 til	 aukins	 vöxt	 og	 alhliða	 menntunar	 sem	 nýtist	 í	 starfi,	

fjölskyldulífi	og	tómstundum	(lög	um	almenna	fullorðinsfræðslu	nr.	47/1992).	Árið	2010	voru	

síðan	sett	 lög	um	framhaldsfræðslu,	en	með	framhaldsfræðslu	er	átt	við	allt	það	nám	sem	

ætlað	er	einstaklingum	sem	hafa	stutta	formlega	skólagöngu	að	baki,	úrræði	því	tengdu	og	

ráðgjöf.	Markmið	laganna	er	að	veita	þeim	einstaklingum	sem	hafa	stutta	skólagöngu	að	baki	

meiri	 möguleika	 til	 virkrar	 þátttöku	 í	 samfélaginu.	 Einnig	 fela	 þau	 lög	 í	 sér	 að	 þeir	

einstaklingar	 sem	 eru	 á	 vinnumarkaði	 og	 búa	 við	 skert	 tækifæri	 til	 að	 hefja	 nám	 fái	 þau	
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úrræði	sem	til	þurfi	til	þess	að	auðvelda	þeim	að	fara	 í	nám.	(Lög	um	framhaldsfræðslu	nr.	

27/2010).	

Í	 skýrslu	 OECD	 kemur	 fram	 að	 á	 Íslandi	 ljúka	 færri	 nemendur	 framhaldsskólanámi	 en	

annars	staðar	í	Evrópu.	Hins	vegar	er	stór	hópur	fólks	á	Íslandi	sem	eru	25	ára	og	eldri	sem	

ljúka	framhaldsskólanámi.	Árið	2010	voru	13,7%	einstaklinga	á	aldrinum	30-39	ára	í	skóla	á	

Íslandi	 og	 voru	 konur	 þar	 í	 meirihluta	 (Menntamálaráðuneytið,	 2012).	 Hlutfall	 fullorðna	

einstaklinga	 sem	 klára	 háskólanám	 hefur	 farið	 hækanndi	 frá	 síðustu	 aldamótum.	 Af	

Íslendingum	á	aldrinum	25-64	ára	voru	24%	með	háskólagráðu	en	árið	2012	voru	þeir	orðnir	

35%.	Þessar	tölur	eru	í	samræmi	við	tölur	frá	hinum	Norðurlöndunum.	Einn	af	hverjum	fimm	

sem	ljúka	framhaldsskóla	á	Íslandi	í	dag	eru	eldri	en	25	ára.	Það	eru	nokkuð	fleiri	fullorðnir	

einstaklingar	 hlutfallslega	 en	 þeir	 sem	 útskrifast	 úr	 framhaldsskólum	 á	 hinum	

Norðurlöndunum,	en	þar	eru	þeir	um	það	bil	einn	af	hverjum	tíu	 (Menntamálaráðuneytið,	

2014).	

Mennta-	og	menningarráðuneytið	birti	skýrslu	árið	2014	sem	unnin	var	af	Capacent	þar	

sem	heildstæð	úttekt	var	gerð	á	framhaldsfræðslukerfinu	árin	2009-2013.	Í	henni	kom	fram	

að	 virk	 þátttaka	 í	 samfélaginu	 sem	 snertir	 framhaldsfræðslukerfið	 snúi	 meðal	 annars	 að	

náms-	og	 starfsráðgjöf.	Náms-	og	 starfsráðgjöf	eru	hluti	 af	 skilvirku	kerfi	og	er	ætlað	bæði	

sem	stuðningur	við	einstaklinga	sem	og	aðstoð	við	námsval.	Á	árunum	2006	–	2012	höfðu	

25.150	einstaklingar	þegið	ráðgjöf	í	að	minnsta	kosti	eitt	skipti,	84%	þess	hóps	komu	í	annað	

viðtal	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2014).		

Í	síbreytilegu	samfélagi	þar	sem	tækniframfarir	hafa	orðið	miklar	á	síðustu	misserum	og	

aukin	samkeppni	er	bæði	hér	á	Íslandi	sem	og	erlendis	er	mikilvægt	að	fólk	hafi	þá	menntun	

sem	til	þarf	til	þess	að	vera	í	stakk	búið	að	takast	á	við	þau	störf	sem	það	sinnir.	Munur	er	á	

milli	kynjanna	hvaða	nám	er	valið.	Konur	eru	mun	líklegri	til	þess	að	velja	nám	sem	tengist	

umönnun,	 hjúkrun	 og	 félagslegum	 samskiptum	 á	 meðan	 karlar	 sækja	 frekar	 í	 nám	 sem	

tengist	 tækni	 og	 verklegum	greinum	 (Jóhanna	Rósa	Arnardóttir,	 2001;	 Eva	 Bjarnadóttir	 og	

Eygló	Árnadóttir,	2011,	Menntamálaráðuneytið,	2012).	

Eftir	 því	 sem	 fólk	 verður	 eldra	 þegar	 það	 hefur	 nám	er	 líklegra	 að	 það	 sé	 komið	með	

fjölskyldu	og	börn	á	framfæri	(Guðný	Björk	Eydal	og	Stefán	Ólafsson,	2005).		

Eldri	nemar	eru	líklegri	til	þess	að	horfast	í	augu	við	fleiri	áskoranir	en	þeir	sem	yngri	eru	

með	 tilliti	 til	 þess	 að	 þeir	 þurfa	 oft	 á	 tíðum	 að	 sameina	 námið	með	 atvinnu	 og	 að	 sinna	
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fjölskylduhlutverki	 sínu.	 Eldri	 nemar	 þurfa	 oft	 á	 tíðum	 að	 minnka	 við	 sig	 vinnu	 sína	 sem	

kemur	niður	á	 launum	þeirra,	eða	þeir	 vinna	 fulla	 vinna	með	en	þá	er	 líklegt	að	það	komi	

niður	 á	 fjölskyldulífinu	 og	 tími	 til	 tómstunda	minnkar	 (Boris	 og	 Xuelin,	 2006).	 Samkvæmt	

Boeren,	Nicaise	og	Baert	(2010)	mótast	áhrif	einstaklinga	á	að	hefja	nám	á	þremur	sviðum,	

þau	 eru	 á	 einstaklings-,	 fjölskyldu-	 og	 skólasviðinu.	 Þegar	 einstaklingssviðið	 er	 skoðað	 er	

fjallað	um	að	 til	 dæmis	 jákvætt	 viðhorf	 viðkomandi,	 gott	 sjálfstraust	og	metnaðargirni	 séu	

þættir	 sem	 leiða	 að	 því	 að	 fólk	 fari	 í	 nám.	 Fjárhagslegur	 stuðningur	 skiptir	 einnig	máli	 og	

fríðindi	eins	og	að	hafa	góðan	aðgang	að	barnapössun	eða	aðstoð	við	heimilishald.	Hvatning	

fjölskyldunnar	skiptir	einnig	miklu	máli,	foreldrar,	makar	og	vinir	geta	haft	mikið	um	það	að	

segja	hvort	viðkomandi	stigi	skrefið	að	hefja	nám	að	nýju.	Það	svið	sem	við	kemur	skólanum	

er	námsval	og	aðgengið	að	því.		

Fullorðnir	 sem	 setjast	 á	 skólabekk	 eftir	 langa	 fjarveru	 takast	 á	 við	 námið	með	 öðrum	

hætti	en	þeir	sem	yngri	eru.	Þeir	nýta	sér	þá	reynslu	sem	þeir	hafa	áunnið	sér	í	gegnum	lífið	í	

atvinnu	sinni,	hafa	skýrari	markmið	og	gera	sér	grein	 fyrir	hvað	þarf	að	gera	 til	þess	að	ná	

þeim	markmiðum.	Þessir	einstaklingar	eru	frekar	tilbúnir	til	þess	að	ögra	sjálfum	sér	en	þeir	

sem	yngri	eru	og	gefast	ekki	upp	þótt	á	móti	blási	í	náminu	(Gestur	Guðmundsson	og	Hulda	

Karen	Ólafsdóttir,	2013).	

	Konur	 sem	 taka	 það	 skref	 að	 setjast	 aftur	 á	 skólabekk	 finna	 margar	 fyrir	 auknum	

þrýstingi	frá	umhverfinu	og	á	vinnumarkaðinum	þar	sem	sérþekkingar	er	krafist.	Nú	á	tímum	

er	oft	talað	um	símenntun	e.	lifelong	learning,	en	með	því	er	átt	við	að	menntun	er	æviverk	í	

lífi	 fólks.	 Einstaklingar	 bæta	 sífellt	 við	 þekkingu	 sína	 og	 kunnáttu	 með	 því	 að	 tileinka	 sér	

nýjungar	 í	 atvinnulífi,	 fara	 í	 endurmenntun,	 sækja	námskeið	og	 læra	 í	 gegnum	tómstundir.	

Oft	er	 talað	um	náms-	og	starfsferil	 sem	ferli	 sem	á	sér	stað	frá	vöggu	til	grafar	en	ekki	sé	

miðað	að	því	að	einstaklingar	klári	nám	og	láti	þar	staðar	numið.	Tækniþróun	hefur	verið	ör,	

alþjóðavæðing	efnahagsins	hefur	átt	sér	stað,	vinnuafl	er	orðið	hreyfanlegra	og	ný	tækifæri	

felast	 í	 upplýsinga-	og	þekkingarþjóðfélögum.	Þessir	 þættir	 hafa	haft	 það	 í	 för	með	 sér	 að	

þekking	einstaklinga	þarf	stöðugt	af	vera	í	endurnýjun.	(Menntamálaráðuneytið,	1998).	

Þar	 sem	 við	 lifum	 í	 síbreytilegu	 samfélagi	 þá	 hafa	 áherslur	 einnig	 breyst	 og	

þekkingarsamfélagið	 hefur	 stækkað	 ört.	 Einstaklingar	 geta	 ekki	 lengur	 treyst	 aðeins	 á	

þekkingu	þeirra	sem	eldri	eru	og	hafa	meiri	 reynslu.	Samfélagslegir	þættir	hafa	haft	áhrif	á	

það	að	eldri	nemendur	setjast	frekar	á	skólabekk	nú	en	áður.	Það	eru	þættir	eins	og	auknar	
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menntunarkröfur	 á	 vinnumarkaði,	 breytt	 hlutverk	 kvenna,	 borgaraleg	 réttindi	 og	

efnahagslegar	aðstæður	(Phipps,	Prieto	og	Ndinguri,	2013).	

Til	 þess	 að	 skilja	 betur	 hlutverk	 kvenna	 í	 samfélaginu	 í	 gegnum	 tíðina	 er	mikilvægt	 að	

skoða	sögulegt	samhengi	þess.	Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	feminísk	sjónarhorn	og	þróun	

starfsferils	kvenna.	

	

1.2 Konur	og	þróun	starfsferils		
Þar	 sem	 rannsókn	 þessi	 fjallar	 um	 sókn	 kvenna	 í	menntun	 og	 ávinning	 þeirra	 af	 henni	 er	

nauðsynlegt	að	skoða	feminísk	sjónarhorn	og	hvernig	hlutverk	kvenna	hafa	breyst	í	gegnum	

árin.		

Á	millistríðsárunum	var	það	útbreidd	skoðun	almennings	að	hlutverk	kvenna	væri	 fyrst	

og	 fremst	húsmóður-	og	móðurhlutverkið.	Viðhorf	 kvenna	áttu	að	 snúast	um	hin	þjóðlegu	

gildi	og	húsmæðraskólar	og	kvenfélög	blómstruðu	á	þessum	tíma.	Það	var	talið	stríða	gegn	

kvenleikanum	ef	konur	væru	virkar	 fyrir	utan	heimilið	eða	 í	hinu	opinbera	 lífi.	 Einnig	var	á	

þessum	tíma	dregið	í	efa	að	konur	hefðu	það	sem	til	þyrfti	að	bera	til	þess	að	taka	þátt	í	hinu	

opinbera	lífi.	Talið	var	að	þær	hefðu	ekki	nægan	andlegan	styrk	og	það	myndi	einnig	stofna	

heimilinu	 í	hættu	og	velferð	allri	þjóðarinnar	ef	þær	 færu	að	 taka	þátt	 í	hinu	opinbera	 lífi.	

Fyrirvinnufyrirkomulagið	var	alls	ráðandi	og	naut	mikillar	hylli	ráðamanna.	En	það	gekk	út	á	

að	karlmenn	unnu	launaða	vinnu	og	sáu	fyrir	heimilinu	og	fjölskyldunni	en	konur	voru	heima	

og	unnu	þar	ólaunuð	heimilisstörf	og	sinntu	barnauppeldi	(Sigríður	Matthíasdóttir,	2004).	Sú	

tækniþróun	 sem	 hefur	 átt	 sér	 stað	 á	 síðustu	 áratugum	 hefur	 kallað	 fram	 breytingar	 á	

atvinnuveginum.	Þær	breytingar	 fela	 í	 sér	að	þekking	þarf	stöðugt	að	vera	 í	endurnýjun	og	

einstaklingar	 þurfa	 að	 vera	 í	 stakk	 búnir	 að	 takast	 á	 við	 þær	 breytingar	 sem	 verða	 á	

vinnumarkaðinum	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2000;	Greenhaus	og	Kossek,	2014).	

Í	nútímaþjóðfélögum	er	lögð	áhersla	á	mikilvægi	þess	að	fólk	mennti	sig	og	hefur	konum	

í	námi	fjölgað	á	Vesturlöndum	síðustu	árin.	Áður	voru	karlmenn	 í	miklum	meirihluta	þeirra	

sem	 stunduðu	nám	en	nú	hefur	 bilið	 á	milli	 kynjanna	horfið	 (Jón	 Torfi	 Jónsson	og	Andrea	

Dofradóttir,	2007).	Konur	eru	einnig	farnar	að	fá	í	kjölfar	aukinnar	menntunar	betri	stöður	á	

vinnumarkaðinum.	Hlutverk	kvenna	sem	snúa	aftur	á	skólabekk	geta	verið	margvísleg,	í	þau	

hlutverk	 tvinnast	 svo	 fjárhagur	 þeirra,	 atvinna	 og	 uppeldi	 ásamt	 borgaralegum	 skyldum.	

Debenham	og	May	(2005)	fundu	út	að	þó	svo	að	konur	væru	í	námi	þá	væru	þær	samt	sem	



		

13	

áður	enn	þá	 sá	aðili	 sem	sá	að	mestu	um	heimilið	og	 fjölskylduna	og	öllum	þeim	skyldum	

sem	því	 fylgir.	Þær	konur	 sem	hafa	 sótt	 sér	menntun	eru	 líklegri	 til	þess	að	 sækja	 sér	enn	

frekari	menntun	 í	 framhaldinu	en	einstaklingar	með	 litla	menntun.	Fjórðungur	kvenna	sem	

klára	 grunnnám	 í	 háskóla	 halda	 áfram	 í	 frekara	 háskólanám	 (Jón	 Torfi	 Jónsson	 og	 Andrea	

Dofradóttir,	2007).		

Samkvæmt	 rannsóknum	 fresta	 konur	 oft	 barneignum	 þangað	 til	 eftir	 nám	 en	 á	

Norðurlöndunum	er	algengara	en	í	öðrum	Evrópulöndum	að	konur	eignist	barn	áður	en	nám	

er	klárað.	Konur	virðast	þó	ekki	kjósa	að	samþætta	nám	og	barnauppeldi,	heldur	vilja	fremur	

mennta	 sig	 áður	 en	 þær	 eignast	 börn.	 Á	 Íslandi	 benda	 rannsóknir	 til	 þess	 að	 um	 28%	

námsmanna	eigi	börn	(Guðný	Björk	Eydal	og	Stefán	Ólafsson,	2005).		

Launatengd	mál	hafa	verið	mikið	í	umræðunni	síðan	konur	fóru	að	vinna	launaða	vinnu.	

Launamunur	hefur	alltaf	verið	ríkjandi	þar	sem	karlmenn	fá	hærri	laun	fyrir	sína	vinnu	þó	svo	

að	til	séu	lög	um	launajafnrétti	allt	frá	árinu	1945.	Síðustu	öld	hefur	fjöldi	kvenna	sem	virkar	

eru	 á	 atvinnumarkaði	 fjölgað	 mikið	 og	 atvinnuþátttaka	 Íslendinga	 er	 með	 þeim	 hærri	 í	

heiminum.	 Því	 hefur	 verið	 haldið	 fram	 að	 ástæðan	 fyrir	 launamun	 kynjanna	 sé	 tilkomin	

vegna	mismunandi	menntunarstigs	karla	og	kvenna.	Hins	vegar	eru	konur	í	meirihluta	þeirra	

sem	 sækja	 nám	 nú	 til	 dags	 og	 útskrifast	 úr	 menntaskólum	 og	 háskólum	 að	 undanskildu	

doktorsprófi.	Því	er	 ljóst	að	menntun	kvenna	skilar	þeim	ekki	 jafn	háum	launum	og	körlum	

með	 sambærilega	 menntun	 (Eva	 Bjarnadóttir	 og	 Eygló	 Árnadóttir,	 2011;	 Þorgerður	

Einarsdóttir	 og	 Kristjana	 Stella	 Blöndal,	 2004).	 Í	 rannsókn	 sem	 gerð	 var	 árið	 2009	 af	

Hagfræðistofnun	 Háskóla	 Íslands	 og	 ParX	 fyrir	 Samtök	 atvinnulífsins	 og	 ASÍ	 kom	 í	 ljós	 7%	

óútskýrður	 launamunur	 á	 milli	 kynjanna.	 Verslunarmannafélag	 Reykjavíkur	 gerir	 reglulega	

kannanir	 á	 launamun	 kynjanna	 og	 hafa	 þær	 gefið	 svipaðar	 niðurstöður,	 óútskýrður	

launamunur	 er	 í	 kringum	 10%	 (Vinnumálastofnun,	 2011).	 Þó	 margt	 hafi	 breyst	 í	 gegnum	

tíðina	og	konur	komnar	langt	á	veg	miðað	við	hvernig	hlutverk	þeirra	voru	hér	áður	fyrr	þá	er	

vinnumarkaðurinn	enn	mjög	kynbundinn	og	konur	fá	lægri	laun	er	karlar	fyrir	sömu	störf	(Eva	

Bjarnadóttir	og	Eygló	Árnadóttir,	2011).	

Því	 hærra	 menntunarstig	 sem	 konur	 hafa	 því	 meiri	 er	 atvinnuþátttaka	 þeirra.	 Gildi	

menntunar	 hefur	meira	 gildi	 fyrir	 starfsstöðu	 kvenna	 en	 karla.	 Barneignir	 hafa	 lítil	 áhrif	 á	

þátttöku	 í	 atvinnulífinu	 hjá	 mæðrum	 hér	 á	 landi	 og	 á	 það	 einnig	 við	 á	 hinum	

Norðurlöndunum	 (Guðný	Björk	 Eydal	 og	 Stefán	Ólafsson,	 2005).	 Eins	 virðist	 vera	 að	 konur	
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kjósi	 frekar	 að	 eignast	 börn	 eftir	 að	 hafa	 menntað	 sig.	 Skýringin	 á	 því	 getur	 verið	 að	

menntaðar	konur	hafi	það	fjárhagslega	betra	en	aðrar	og	því	betur	í	stakk	búnar	að	eignast	

börn	(González-López,	2002).	

Konur	eru	líklegri	en	menn	til	þess	að	eiga	óreglulega	skólagöngu	þar	sem	þær	hafa	haft	

fleiri	 skyldur	 en	 karlar	 sem	 snúa	 að	 heimilisstörfum	 og	 barnauppeldi	 (Hostetler,	 Sweet	 og	

Moen,	2007).	Í	samantekt	sem	gerð	var	á	áhrifum	efnahagshrunsins	á	velferð	kvenna	kemur	

fram	að	konur	séu	farnar	að	mennta	sig	meira	en	karlmenn.	Samt	sem	áður	eru	þær	enn	þá	

sá	aðili	sem	sér	að	mestu	um	heimilishaldið	þó	svo	að	karlmenn	séu	reyndar	farnir	að	taka	

meiri	 þátt	 í	 barnauppeldi	 og	 heimilisstörfum	 nú	 en	 áður	 (Eva	 Bjarnadóttir	 og	 Eygló	

Árnadóttir,	2011).	Konur	hafa	í	gegnum	tíðina	mætt	fleiri	hindrunum	á	náms-	og	starfsferli	en	

karlar,	 þeir	 upplifa	 fleiri	 tálma	 í	 áætlunargerðum	 sínum	 og	 vali	 vegna	 samfélagslegra	

væntinga	 til	 þeirra.	 Konur	 virðast	 fara	 aðrar	 leiðir	 en	 karlar	 þegar	 kemur	 að	 náms-	 og	

starfsferli.	Þær	eru	líklegri	til	þess	að	hverfa	frá	námi	og	eiga	slitróttan	námsferil	þar	sem	þær	

hafa	 fleiri	 skyldum	að	gegna	og	barnauppeldi	og	heimilið	 taka	oft	 sinn	 toll.	 (Farmer,	1997,	

Höpfl	og	Atkinson,	2000,	Þorgerður	Einarsdóttir	og	Kristjana	Stella	Blöndal,	2004).	

Litið	er	á	barnauppeldi	sem	fulla	vinnu	og	getur	það	valdið	mikilli	streitu	hjá	mæðrum	í	

háskólanámi.	 Barnauppeldi	 lendir	 að	mestu	 á	mæðrum	og	 tekur	mikinn	 tíma	 í	 daglegu	 lífi	

þeirra.	 Að	 eignast	 barn	 felur	 í	 sér	 ýmsar	 breytingar	 á	 efnahagi,	 tilfinningum	 og	 daglegu	

skipulagi.	Mikilvægt	er	að	mæður	í	námi	fái	stuðning	svo	þær	geta	látið	enda	ná	saman,	best	

er	ef	sá	stuðningur	komi	 frá	 fjölskyldu	og	vinum.	Með	stuðningi	er	átt	við	þegar	mæður	fá	

hjálp	 frá	 sínum	 nánustu	 við	 að	 hugsa	 um	 barnið	 eða	 börnin.	 Það	 getur	 verið	með	 því	 að	

sækja	þau	 í	 leikskóla,	hugsa	um	þau	þegar	álagstími	er	 í	náminu	hjá	móðurinni	og	aðstoða	

þegar	þörf	er	á	(Brown	og	Amankwaa,	2007).		

Í	 rannsókn	sem	var	gerð	 í	Bandaríkjunum	árið	2011	kemur	 fram	að	menntaðar	mæður	

takist	betur	á	við	streituvaldandi	þætti	sem	varða	barnauppeldi.	Þetta	er	bæði	vegna	þess	að	

þær	mæður	sem	hafa	sótt	sér	menntun	vegnar	betur	á	vinnumarkaðinum	og	hafa	því	betri	

innkomu	en	þær	sem	eru	ómenntaðar	og	vegna	þess	að	þær	hafa	minni	áhyggjur	af	afkomu	

barna	sinna	þar	sem	þær	geta	veitt	þeim	það	sem	þau	þarfnast.	Því	meira	sem	mæður	eru	

menntaðar	 því	 betur	 takast	 þær	 á	 við	 streitu	 og	 eru	 líklegri	 til	 þess	 að	 vera	 virkir	

þátttakendur	í	lífi	barna	sinna	(Nomaguchi	og	Brown,	2011).	



		

15	

Ljóst	er	að	hin	hefðbundnu	hlutverk	kvenna	hafa	breyst	í	gegnum	árin,	ekki	er	ætlast	til	

þess	lengur	af	þeim	að	þær	séu	heimavinnandi	og	haldi	sér	til	hlés	í	hinu	opinbera	lífi.	Nú	til	

dags	eru	þær	farnar	að	fara	í	auknum	mæli	í	nám	og	því	getur	fylgt	streita	og	auknar	kröfur.	

Launamunur	 er	 enn	 á	 milli	 kynjanna	 og	 konur	 eru	 sá	 aðili	 sem	 sinnir	 barnauppeldi	 og	

heimilinu	 að	 mestu	 leiti,	 því	 getur	 það	 verið	 stórt	 skref	 fyrir	 konur	 að	 fara	 í	 nám	 á	

fullorðinsaldri	eftir	hlé.	Það	er	mikilvægt	að	konur	sem	eru	að	velta	fyrir	sér	námsleiðum	eða	

þurfa	á	stuðningi	að	halda	að	þær	geti	 leitað	til	 fagaðila	eins	og	náms-	og	starfsráðgjafa	til	

þess	að	fá	aðstoð	og	leiðbeiningar	um	framhaldið	(Novakovic	og	Gnilka,	2015).		

Ákvarðanir	um	að	 fara	 í	nám	er	 ferli	 sem	getur	átt	 sér	 stað	yfir	 langan	 tíma	og	margir	

þættir	 sem	 koma	 þar	 að.	 Super	 kom	 fram	með	 sigurbogalíkan	 (e.	 The	 archway	 of	 career	

determinants),	 sem	sýnir	þá	þætti	 sem	hafa	áhrif	á	starfsferil	einstaklinga.	Amundson	setti	

upp	 líkan	 um	 gagnvirks	 kerfi	 ákvarðanatöku	 (e.	 an	 interactive	 model	 of	 career	 decision	

making),	sem	sýnir	myndrænt	hvernig	ferlið	fer	fram.	Líkönin	verða	útskýrð	í	kaflanum	hér	á	

eftir	ásamt	því	að	fleiri	sjónarhorn	verða	skoðuð.		

	

1.3 Ákvörðunarferli	og	áhrifaþættir	sem	hafa	áhrif	á	starfsferil	
Sú	ákvörðun	að	fara	 í	nám	eftir	 langt	hlé	á	sér	oft	 langan	aðdraganda	og	ýmsir	þættir	sem	

koma	þar	að.	Ákvörðunarferli	kvennanna	í	þessari	rannsókn	og	þeir	áhrifaþættir	sem	komu	

þar	 við	 sögu	 er	 hægt	 að	 bera	 saman	 við	 bæði	 sigurbogalíkan	 (e.	 The	 archway	 of	 career	

determinants)	Super	og	 líkan	gagnvirks	ákvörðunarferlis	 (e.	an	 interactive	model	of	 career	

decision	making)	Amundson.	Þessi	tvö	líkön	eiga	sameiginlegt	að	þau	lýsa	þeim	þáttum	sem	

hafa	 áhrif	 á	 starfsferil	 einstaklinga	 og	 ákvörðunartöku	 þeirra.	 Undirstöðuatriðin	 í	 báðum	

líkönunum	eru	persónuleg	einkenni	og	umhverfi	einstaklinga,	þættir	sem	snúa	bæði	að	innri	

og	ytri	þáttum.		

Donald	 Super	 (1910-1994)	 setti	 fram	 sigurbogalíkan	 sem	 lýsir	 mótun	 starfsferils	

einstaklinga	 (Super,	 1980).	 Persónueinkenni	 fólks	 ásamt	 fjárhag	 og	 fjölskyldu	 hafa	 áhrif	 á	

hæfni	viðkomandi,	áhuga	og	gildi.	Þessir	þættir	vinna	svo	saman	á	mismunandi	æviskeiðum	

einstaklingsins	 og	 að	 lokum	 tekur	 viðkomandi	 ákvörðun	 með	 því	 að	 draga	 saman	 þessi	

persónulegu	og	félagslegu	öfl	og	finnur	sér	hlutverk	í	samfélaginu	(Herr,	1997;	Super,	1980).	Í	

sigurbogalíkaninu	samkvæmt	Super,	er	gagnvirkt	nám	það	sem	tvinnar	þessa	þætti	saman	og	

leiðir	viðkomandi	að	ákvörðun	um	starfsferil.	Efst	uppi	trónir	sjálfið	og	þróun	manneskjunnar	
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sem	hvíla	 á	 tveimur	 stoðum.	Vinstri	 stoðin	geymir	hlutverk	hennar	 í	 lífinu,	 gildi	 hennar	og	

þroska,	 erfðafræðilega	 eiginleika,	 áhuga,	 þekkingu,	 færni,	 þarfir	 og	 námsárangur.	 Í	 þeirri	

hægri	eru	þættir	sem	snúa	að	 fjölskyldu	viðkomandi,	 samfélagi,	efnahagi,	vinnumarkaði	og	

skóla.	Samkvæmt	Super	er	starfsferill	 fólks	sífellt	 í	þróun	út	ævina	og	fólk	gengur	í	gegnum	

breytingar	og	þroskaferli.	Fólk	er	sífellt	að	læra	og	tileinka	sér	nýja	hluti	í	lífinu.	Einstaklingar	

leika	mörg	hlutverk	 í	 lífinu	sem	hafa	svo	áhrif	hvort	á	annað.	Hlutverkin	 tengjast	 til	dæmis	

fjölskyldunni,	vinnustað,	skóla	eða	samfélaginu.	Þegar	einstaklingur	tekur	ákvörðun	um	nám	

þarf	hann	að	gefa	upp	á	bátinn	gamalt	hlutverk	og	tileinka	sér	nýtt.	Hver	ákvörðun	felur	í	sér	

eftirvæntingu,	áætlunargerð,	aðgerð	og	aðlögun	(Super,	1990).	

	

	

Mynd	1	Sigurbogalíkan	Super	(Super,	1980).	

	

Eins	og	sést	á	myndinni	hér	fyrir	ofan	eru	ýmsir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	starfsferil	einstaklinga	

og	samspil	er	á	milli	þeirra	og	umhverfisins.	Hver	þáttur	í	líkaninu	hefur	áhrif	á	einstaklinginn	
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og	móta	hann	á	æviskeiðinu.	Segja	má	að	ákvörðun	um	starfsferil	sé	ferli	sem	á	sér	stað	allt	

lífskeið	einstaklinga.	Þegar	nægjanlegra	sterkri	sjálfsmynd	er	náð	gera	einstaklingar	sér	svo	

mynd	af	framtíðinni	sem	þeir	setja	í	kjölfarið	inn	í	áform	sín	(Super,		1990).	Super	(1980)	lýsir	

því	 að	 það	 hvernig	 einstaklingar	 sjá	 sjálfa	 sig	 er	 breytilegt	 eftir	 þroskatímabilum	 þeirra.	

Vitund	þeirra	er	mörkuð	af	þeirri	reynslu	sem	þeir	hafa	upplifað	ásamt	áliti	annara	á	þeim.	

Vitund	 þroskast	 eftir	 því	 sem	 einstaklingar	 eldast	 og	 verður	 skarpari	 og	 meira	 raunsæ.	

Einstaklingar	taka	ákvarðanir	varðandi	starfsferil	sinn	á	sínum	þroskatímabilum.	Eftir	að	hafa	

staðhæft	ákvörðun	sína	við	sjálfa	sig	grípa	þeir	til	aðgerða.	Gera	má	ráð	fyrir	að	konur	sem	

snúa	aftur	 í	nám	eftir	 langt	hlé	séu	búnar	að	vera	að	vega	og	meta	kosti	og	galla	þess	 í	þó	

nokkurn	tíma	að	hefja	nám.	Þær	eru	komnar	í	viss	hlutverk	í	lífinu	og	með	því	að	setjast	aftur	

á	 skólabekk	 tileinka	 þær	 sér	 nýtt	 hlutverk.	 Samkvæmt	 Super	 þarf	 fólk	 að	 gefa	 upp	 gömul	

hlutverk	til	þess	að	geta	snúið	sér	að	öðrum	hlutverkum.	Konurnar	fara	í	hlutverk	nema	en	

gætu	þurft	að	gefa	upp	að	einhverju	leiti	önnur	hlutverk	sem	þær	hafa	sinnt.	Þessi	hlutverk		

geta	verið	til	dæmis	það	hlutverk	sem	þær	hafa	á	vinnumarkaðinum	eða	þær	hafa	öðruvísi	

hlutverk	 á	 heimilinu	 þar	 sem	 þær	 fá	 meiri	 aðstoð	 þar	 frá	 öðrum	 aðilum	 (Filipponi-

Berardinelli,	2013).		

Samkvæmt	 Super	 er	 hægt	 að	 skoða	 starfsferil	 fólks	 út	 frá	 5	 lífsstigum.	 Fyrsta	 stigið	 er	

vöxtur,	en	það	er	frá	um	það	bil	4	ára	aldri	til	14	ára.	Könnunarstigið,	á	sér	stað	á	aldrinum	

15-25	ára	en	á	því	er	einstaklingurinn	að	koma	sér	fyrir	og	fara	að	leggja	meira	af	mörkum	til	

þess	að	fá	betri	yfirsýn	og	upplýsingar	um	störf.	Á	þessu	tímaskeiði	kemur	einnig	að	því	að	

þeir	þurfa	að	velja	starfsvettvang	og	starfssvið	og	hefja	störf	á	vinnumarkaði.	Staðfesting	er	á	

aldursbilinu	25-45	ára.	Í	fyrstu	geta	einstaklingar	verið	óvissir	um	hvort	þeir	hafi	það	sem	til	

þarf	 til	að	geta	sinnt	þeim	kröfum	sem	starfið	gerir	 til	þeirra	en	eftir	því	 sem	einstaklingur	

verður	öruggari	verður	hann	styrkari	 í	þeirri	stöðu	sem	hann	gegnir.	Um	þrítugsaldurinn	er	

fólk	 oft	 búið	 að	 koma	 sér	 fyrir	 í	 starfi	 og	 þá	 hefst	 tímabil	 styrkingar.	 Þá	 vill	 fólk	 fá	

viðurkenningu	á	starfi	sínu,	fá	aðra	til	þess	að	treysta	sér	eða	sýna	fram	á	að	þeir	séu	duglegir	

og	 áreiðanlegir	 starfskraftar.	 Þegar	 fólk	 kemst	 á	 þetta	 stig	 fer	 það	 að	 horfa	 til	

stöðuhækkunar,	innan	eða	utan	fyrirtækisins.	Með	tímanum	öðlast	einstaklingar	reynslu	og	

sækjast	þá	gjarnan	eftir	aukinni	ábyrgð	 innan	fyrirtækisins	sem	leiðir	einnig	til	hærri	 launa.	

Næst	síðasta	stigið	er	þar	sem	einstaklingur	viðheldur	sér	sem	er	á	aldursbilinu	45-65	ára.	Þá	

hefur	einstaklingurinn	komið	sér	 í	þá	stöðu	sem	honum	líður	vel	 í	og	fer	að	huga	að	því	að	

viðhalda	þekkingu	sinni.	Það	er	því	nauðsynlegt	að	kynna	sér	nýjungar	og	vera	meðvitaður	
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um	 verkefnin	 sem	 aðrir	 samstarfsmenn	 eru	 að	 vinna	 að.	 Fyrir	 suma	 er	 það	 lítt	 spennandi	

tilhugsun	að	hætta	snemma	að	vinna	og	því	 leggja	þeir	harðar	að	sér	við	að	halda	sér	við.	

Lokastigið	er	starfslok	sem	er	upp	frá	aldrinum	65	ára	en	þá	fer	fólk	að	huga	að	starfslokum	

(Super,	1990).	Konur	um	og	yfir	þrítugt	ættu	samkvæmt	Super	að	vera	á	staðfestingarstiginu	

þar	sem	þær	eru	að	koma	sér	fyrir	í	starfi	og	sækjast	eftir	viðurkenningu	fyrir	vel	unnin	störf	

og	jafnvel	stöðuhækkun.	Ekki	er	hægt	að	setja	alla	einstaklinga	undir	sama	hatt	og	má	segja	

að	þær	konur	sem	setjast	aftur	á	skólabekk	eftir	þrítugsaldurinn	til	þess	að	klára	grunnnám	

séu	enn	á	könnunarstiginu.	Þær	eru	búnar	að	vega	og	meta	kosti	og	galla	þess	að	fara	í	nám	

og	taka	svo	að	lokum	ákvörðun.	Á	þessu	stigi	fara	einstaklingar	að	huga	að	framtíðarstarfi	og	

fara	svo	yfir	á	könnunarstigið	þegar	á	starfsvettvanginn	er	komið	(Super,	1980;	Super,	1990).		

Í	uppbyggingu	farsæls	starfsferils	geta	einstaklingar	þurft	að	taka	margar	ákvarðanir	þar	

sem	nú	til	dags	er	oft	úr	mörgu	að	velja.	Einstaklingar	fara	á	milli	starfssviða,	landa	og	máta	

lífshorf	 sín	 og	 gildi	 við	 menntun	 og	 störf	 þegar	 þeir	 leggja	 línurnar	 fyrir	 starfsferil	 sinn	

(Greenhaus	og	Kossek,	2014).	

Ákvörðun	um	starfsferil	er	 ferli	 sem	á	 sér	 stað	 í	 gegnum	 lífshlaupið	og	þá	 reynslu	 sem	

einstaklingar	öðlast	á	því.	Til	þess	að	geta	skilið	þetta	ferli	er	mikilvægt	að	skilja	hvernig	fólk	

tekur	ákvarðanir,	hvernig	það	myndar	skynjun	sína	eða	hvernig	það	setur	hluti	 í	 samhengi.	

Einnig	þarf	að	hafa	 í	huga	hvað	það	er	sem	segir	 til	um	hvort	að	einstaklingum	finnist	þeir	

þurfa	 að	 taka	 ákvarðanir	 í	 einstaka	 málum,	 hvernig	 ákvarðanirnar	 eru	 skipulagðar	 og	

endurskipulagðar	og	svo	að	lokum	hvernig	ákvörðunin	er	sett	fram	og	hvernig	farið	er	eftir	

henni.	 Ákvarðanaferlið	 er	 stöðugt	 í	 þróun,	 einstaklingar	 vega	 og	 meta	 kosti	 og	 galla	 sem	

fylgja	ákvörðunum	og	taka	nýjar	ákvarðanir	í	kjölfarið	(Amundson,	1995;	Osipow,	1999).	

Líkan	 Amundson	 sýnir	 hvað	 það	 er	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 ákvarðanatöku	 einstaklinga.	

Áhrifavaldar	 í	 ákvarðanaferli	 eru	 þættir	 eins	 og	menning,	 fjárhagslegir-	 og	 stjórnmálalegir	

atburðir,	 hlutverk	 einstaklinga	 í	 lífinu	 og	 persónueinkenni	 hvers	 og	 eins.	 Einstaklingar	 sem	

hafa	góða	sjálfsvitund	eru	betur	í	stakk	búnir	til	þess	að	takast	á	við	ytri	aðstæður	og	að	hafa	

stjórn	 á	 breytingum	 til	 lengri	 tíma.	 Þessir	 áhrifavaldar	 eru	 nátengdir	 hægri	 súlu	 Super	 í	

sigurbogalíkaninu	(Amundson,	1995).		

Ákvörðunarlíkan	Amundson	á	sér	samljóm	með	sigurbogalíkani	Super,	þeir	 leggja	báðir	

upp	úr	því	að	persónueinkenni	og	umhverfisþættir	séu	samofnir	 í	starfsferil	einstaklinga	og	
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ákvörðunartöku	honum	tengdum.	Amundson	bætir	við	þeim	áhrifahvötum	sem	leiða	að	því	

að	einstaklingar	taka	ákvörðun.		

Einn	helsti	 þátturinn	 í	 ákvarðanatökuferlinu	 eru	menningarlegir	 þættir	 og	ber	 þá	hæst	

þátttaka	maka.	 í	mörgum	menningarheimum	er	 ákvörðun	 um	 að	 fara	 í	 nám	 ekki	 einungis	

ákvörðun	einstaklings	heldur	ákvörðun	fjölskyldunnar,	því	spilar	hlutverk	fjölskyldunnar	inn	í	

ákvörðunartöku	 einstaklinga	 (Amundson,	 1995;	De	Hauw	og	Greenhaus,	 2014).	 Ytri	 þættir	

eins	og	stjórnmálalegir	þættir	geta	haft	áhrif	á	ákvörðun	einstaklinga	til	náms.	Niðurskurður	

til	menntamála	 getur	 til	 dæmis	 leitt	 af	 sér	 að	 fólk	 treysti	 sér	 síður	 að	 setjast	 á	 skólabekk.	

Annar	ytri	þáttur	er	 samfélagið	og	 fólkið	 sem	er	 í	 kringum	einstaklinga	 (Amundson,	1995).	

Einstaklingar	 geta	 átt	 sér	 fyrirmyndir	 í	 fólkinu	 sem	er	 í	 kringum	það,	 þær	 geta	 bæði	 verið	

fjölskyldumeðlimir	 eða	 einstaklingar	 sem	 eru	 þekktir	 í	 þjóðfélaginu	 sem	 þeir	 líta	 upp	 til	

(Savickas,	2013).	

Persónueinkenni	 einstaklinga	 eru	mismunandi	 og	 hefur	 það	 einnig	mikið	 að	 segja	 um	

það	 hvernig	 ákvörðunarferli	 þeirra	 byggist	 upp.	 En	 það	 er	 sameiginlegur	 þáttur	 með	

líkönunum	 tveimur,	 ákvörðunarlíkaninu	 og	 sigurbogalíkaninu	 að	 persónugerð	 fólks	 er	

mismunandi	 og	 fólk	 fer	 ólíkar	 leiðir	 í	 átt	 að	 ákvörðun	 um	 starfsferil.	 Ákvörðunartökulíkan	

Amundsson	byggist	 á	þeim	þáttum	 sem	hafa	 áhrif	 á	 ákvörðunartöku	einstaklinga.	 Þeir	 eru	

ákvörðunarhvatar	 (e.	decision	triggers),	upphaflegur	rammi	ákvarðana	 (e.	 Initial	 framing	of	

decision),	umrömmun	 þeirra	 (e.	 reframing),	aðgerð	 (e.	action)	 og	 að	 síðustu	 samhengið	 á	

milli	þáttanna	(e.	determining	contexts)	(Amundson,	1995).		

Ákvörðunarhvatanna	þarf	að	virkja	 til	þess	að	einstaklingar	 taki	ákvörðun	um	að	 fara	 í	

nám.	Atburðir	eða	fólk	í	lífi	einstaklinga	virkja	þessa	hvata	með	því	að	aðstoða	við	að	varpa	

ljósi	 á	 mikilvægi	 ákvörðunarinnar	 og	 hvetja	 viðkomandi	 til	 aðgerða.	 Þessir	 hvatar	 geta	 til	

dæmis	 verið,	 atvinnumissir,	 grunnnámi	 er	 lokið	 og	 viðkomandi	 vill	 bæta	 við	 sig	 þekkingu,	

pressa	frá	öðrum	aðilum	að	fara	í	nám	eða	óánægja	í	núverandi	aðstæðum.	
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Mynd	2	Gagnvirkt	ákvörðunarferli	Amundson	(Amundson,	1995).	

	

Með	upphafsramma	ákvarðana	er	átt	við	þegar	einstaklingar	taka	inn	í	heildarmyndina	allar	

hliðar	ákvörðunarinnar.	Tekið	er	skref	 í	átt	að	ákvörðun	með	því	að	vega	og	meta	kosti	og	

galla	hennar	og	hugsa	út	í	framkvæmdina	sjálfa.	Eins	og	sést	á	skýringarmyndinni	er	hægt	að	

fara	beint	 í	 aðgerð	þegar	upphaflegur	 rammi	hefur	 verið	mótaður.	Hins	 vegar	er	 ferlið	oft	

þannig	að	umrömmun	ákvarðana	á	sér	stað	áður	en	endanleg	ákvörðun	er	svo	tekin.		

Ákvörðunartökuferlið	 geymir	 oft	 nýjar	 upplýsingar	 og	 ný	 sjónarhorn	 sem	koma	 fram	á	

sjónarsviðið	á	leiðinni.	Þegar	það	á	sér	stað	þarf	viðkomandi	að	halda	áfram	að	vega	og	meta	

nýja	kosti	og	galla	áður	en	til	aðgerðar	kemur.		

Ytri	áhrif	 Áhrifavaldar	

Aðgerð	

Umrömmun	 Upphafsrammi	
ákvarðana	

Samhengið	
á	milli	

þáttanna	



		

21	

Þegar	að	aðgerðinni	sjálfri	er	komið	hefur	sá	sem	í	hlut	á	viðað	að	sér	upplýsingum	og	

hafa	afmarkað	sig	frekar	í	átt	lausn.	Á	þessu	stigi	gæti	viðkomandi	einstaklingur	þurft	að	fara	

til	baka	og	umrammað	áætlunina.	Hérna	er	lokaákvörðun	tekin	og	viðkomandi	stígur	skrefið	

og	 fylgir	 ákvörðun	 sinni	 eftir.	 Líklegt	 er	 að	 þær	 konur	 sem	 rannsókn	 þessi	 beinist	 að	 hafi	

umrammað	ákvörðun	sína	að	 fara	 í	nám	 í	 fleira	en	eitt	 skipti	þar	 sem	þær	stíga	 skrefið	að	

hefja	nám	komnar	á	fullorðinsaldur	og	komin	mörg	ár	síðan	þær	sátu	síðast	á	skólabekk.		

Umrömmun	og	aðgerðin	sjálf	geta	breyst	á	ákvörðunarferlinu,	þessar	breytingar	geta	átt	

sér	stað	bæði	vegna	innri	sem	og	ytri	áhrifa.	Þessi	áhrif	geta	verið	bæði	jákvæð	eða	neikvæð	

fyrir	einstaklinga.	Þeir	 sjá	 stöðu	sína	 í	 skýrara	 ljósi,	 sumir	eiga	það	 til	að	vera	svartsýnir	og	

efast	um	trú	á	eigin	getu	á	meðan	aðrir	finna	styrk	sinn	vaxa		og	dafna	á	ferlinu,	sýna	seiglu	

og	 öðlast	 nýja	 og	 jákvæða	 sýn	 á	 valmöguleikana.	 Þættir	 eins	 og	 sjúkdómar,	 fjárhagslegir	

örðugleikar	 og	 stjórnmálalegar	 breytingar	 hafa	 einnig	 áhrif	 á	 ákvörðunarferli	 einstaklinga	

eins	og	áður	hefur	verið	komið	inn	á.		

Allir	 þættir	 í	 gagnvirka	 ferli	 ákvörðunarlíkansins	 vinna	 svo	 saman	 og	 hjálpa	 hvorum	

öðrum	að	setja	ákvörðunina	í	samhengi	(Amundson,	1995).	Ætla	má	að	konur	sem	hefja	nám	

eftir	langa	fjarveru	og	eru	komnar	á	fullorðinsaldur	hafi	verið	í	langan	tíma	að	vega	og	meta	

þá	þætti	sem	námið	hefur	áhrif	á.	Þegar	þær	svo	stíga	skrefið	að	byrja	í	námi	hafa	þær	séð	

ákvörðunina	í	samhengi	og	séð	heildarmyndina	eftir	að	hafa	skoðað	það	frá	öllum	hliðum.		

Ákvörðunarferlið	byrjar	að	þróast	strax	á	unga	aldri	og	það	ferli	á	sér	stað	í	langan	tíma.	

Þegar	einstaklingar	 taka	ákvörðun	um	stefnu	 í	 námi	er	um	breytingu	að	 ræða	á	þeirra	 lífi.	

Þessar	 ákvarðanir	 byrja	 að	 mótast	 strax	 á	 grunnskólaaldri	 (Gottfredson,	 2005).	 Því	 er	

mikilvægt	 að	 byrja	 starfsfræðslu	 strax	 á	 grunnskólaaldri	 barna	 og	 auka	 þekkingu	 þeirra	 á	

hinum	ýmsu	störfum	sem	í	boði	eru.	

Einn	af	þeim	innri	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	þróun	starfsferil	er	trú	á	eigin	getu.	En	hún	er	

mikilvæg	þegar	sest	er	aftur	á	skólabekk.	Trú	á	eigin	getu	er	viðfangsefnið	í	kaflanum	sem	hér	

fer	á	eftir.		

	

1.4 Trú	á	eigin	getu		
Trú	á	eigin	getu	getur	haft	áhrif	á	það	hvort	konur	setjist	aftur	á	skólabekk	eftir	langt	hlé	frá	

námi	 og	 einnig	 á	 það	 hvaða	 námsleiðir	 þær	 kjósa	 að	 fara.	 Áður	 fyrr	 tíðkaðist	 það	 ekki	 að	
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konur	menntuðu	sig	eftir	að	hafa	klárað	skólaskyldu.	Hackett	og	Betz	(1981)	voru	fyrstar	til	

þess	að	rannsaka	trú	á	eigin	getu	í	sambandi	við	starfsferil.	Tvö	vandamál	standa	upp	úr	sem	

snúa	að	konum	þegar	trú	á	eigin	getu	og	starfsferill	er	skoðaður.	Þær	eiga	það	til	að	vanmeta	

sig,	sérstaklega	í	karlægu	starfsumhverfi	og	nýting	á	þekkingu	þeirra	og	hæfileikum	fara	oft	

fyrir	lítið	á	starfsferlinum	(Farmer;	1976;	Hackett	og	Betz,	1986).	Samkvæmt	Hackett	og	Betz	

(1986)	er	munur	á	milli	kynjanna	þegar	trú	á	eign	getu	er	skoðuð	 í	sambandi	við	starfsferil	

kvenna	og	 ákvarðanir	 honum	 tengdum.	Konur	hafa	meiri	 trú	 á	 eigin	 getu	þegar	 kemur	 að	

störfum	 sem	 falla	 undir	 hina	 hefðbundnu	 kvennastétt,	 til	 dæmis	 störf	 sem	 snúa	 að	

aðhlynningu,	 að	 aðstoða	 sjúka,	 þroska	 barna	 og	 kennslu	 (Hackett	 og	 Betz,	 1981,	 Jóhanna	

Rósa	Arnardóttir,	2001).	Trú	einstaklinga	á	eigin	getu	skipti	einnig	máli	þegar	þeir	eru	að	taka	

ákvarðanir	um	starfsval.	Þeir	sem	höfðu	litla	trú	á	eigin	getu	voru	óákveðnari	í	hvaða	leið	þeir	

viltu	fara	í	starfi	en	þeir	sem	meiri	trú	höfðu	á	eigin	getu	(Taylor	og	Betz,	1983).	

Trú	á	eigin	getu	spilar	inn	í	þegar	ákvörðun	um	nám	á	sér	stað.	Eftir	því	hve	einstaklingar	

hafa	 meiri	 trú	 á	 sjálfum	 sér	 er	 líklegra	 að	 þeir	 taki	 ákvörðun	 um	 að	 setjast	 á	 skólabekk	

(Osipow,	 1999).	 Mikilvægt	 er	 að	 einstaklingar	 hafi	 gott	 sjálfstraust	 og	 að	 þeir	 hafi	 trú	 á	

sjálfum	sér	þegar	ákvarðanir	eru	teknar	sem	snerta	náms-	og	starfsferil	 til	þess	að	yfirstíga	

þær	hindranir	sem	geta	staðið	 í	vegi	 fyrir	ákvörðuninni	 (Bandura,	1977).	Albert	Bandura	(f.	

1925)	setti	fram	kenningu	um	trú	á	eigin	getu	e.	self	efficacy,	hann	skilgreindi	trú	á	eigin	getu	

sem	þá	trú	sem	einstaklingar	hafa	á	hæfileikum	sínum	til	að	geta	framkvæmt	tiltekið	verk	og	

náð	góðum	árangri.	Trú	á	eigin	getu	er	mikilvæg	 í	öllum	daglegum	athöfnum.	Því	meiri	 trú	

sem	fólk	hefur	á	eigin	getu,	því	líklegra	er	það	til	að	setja	sér	markmið	og	ná	þeim.	Bandura	

lýsir	trú	á	eigin	getu	sem	formi	af	sjálfstrú	sem	hefur	áhrif	á	daglegt	líf	okkar.	Trú	á	eigin	getu	

er	trú	viðkomandi	um	hvort	þeir	hafi	það	sem	til	þarf	til	að	sýna	vissa	hegðun	sem	umhverfið	

væntir	af	okkur	(Bandura,	1997).	

Trú	á	eigin	getu	hjálpar	einstaklingum	að	ákveða	hvað	þeir	gera	með	þekkingu	sína	og	

getu,	hún	hefur	áhrif	á	ákvarðanir	til	tómstundavals	og	hvaða	verkefni	við	tökum	okkur	fyrir	

hendur	(Lloyd,	Walsh	og	Yailagh,	2005).	Trú	á	eigin	getu	hefur	áhrif	á	hvernig	fólk	skipuleggur	

sig,	skapar	og	hefur	áhrif	á	umhverfi	sitt	sem	hefur	svo	áhrif	á	líf	þeirra	(Bandura,	1997).		

Trú	 á	 eigin	 getu	 er	 ekki	mælikvarði	 á	 hæfieika	 heldur	 sú	 trú	 sem	einstaklingur	 hefur	 í	

tilteknum	aðstæðum,	hver	sem	hæfileiki	viðkomandi	er.	Þessi	trú	hefur	áhrif	á	það	hvernig	

við	nálgumst	nýjar	áskoranir	í	lífinu.	Menn	hafa	ólíka	trú	á	eigin	getu,	sumir	trúa	að	þeir	hafi	
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víðtæka	getu,	eða	að	þeim	gangi	vel	 í	 flestu	sem	þeir	 taka	sér	 fyrir	hendur,	á	meðan	aðrir	

upplifa	mikinn	sjálfsefa	og	eru	vissir	um	að	eitthvað	fari	úrskeiðis	í	hverju	sem	þeir	taka	sér	

fyrir	hendur	(Bandura,	1997).		

Þeir	 sem	 hafa	 mikla	 trú	 á	 eigin	 getu	 eru	 líklegri	 til	 að	 lýsa	 mistökum	 sínum	 sem	

ófullnægjandi	frammistöðu	eða	óhagstæðum	kringumstæðum	en	þeir	sem	hafa	minni	trú	á	

eigin	getu	lýsa	mistökum	sínum	sem	lítilli	getu	í	tilteknu	verkefni.	Þeir	sem	muna	frekar	eftir	

slakari	frammistöðu	í	verkefni	eru	líklegri	til	að	vanmeta	getu	sína.	Endurtekning	á	árangri	hjá	

einstaklingum	 er	 vísbending	 um	 persónulega	 getu.	 Þeir	 sem	 upplifa	 reglulega	 mistök	 en	

halda	áfram	að	bæta	sig	eru	líklegri	til	að	fá	aukna	trú	á	eigin	getu	en	þeir	sem	ná	reglulega	

árangri	og	túlka	það	sem	vísbendingu	um	jafnvægi	þar	sem	þeir	hafi	náð	ákveðnu	hámarki	í	

getu	sinni	(Bandura,	1997).	Þeir	sem	hafa	litla	trú	á	eigin	getu	bera	sig	jafnvel	saman	við	aðra	

einstaklinga	og	finnst	þeir	þá	koma	illa	úr	þeim	samanburði.	Þeir	hafa	áhyggjur	af	því	hvað	

aðrir	hugsa	um	þá	og	eru	gjarnir	á	að	tala	niður	til	sín.	Þeir	einstaklinga	sem	hafa	góða	trú	á	

eigin	getu	þekkja	sína	eigin	styrkleika	og	þarfir.	Þeir	læra	af	mistökum	sínum	og	tala	jákvætt	

til	sín	og	styrkja	með	því	sjálf	sitt	(Betz,	2004).	

Einstaklingar	sem	snúa	aftur	í	nám	á	fullorðinsaldri	hafa	oft	á	tilfinningunni	að	þeir	hafi	

ekki	þá	þekkingu	sem	til	þarf,	færni	og	sjálfstraust	til	þess	að	takast	á	við	námið.	Margir	hafa	

lent	í	erfiðleikum	á	skólagöngu	sinni	í	æsku	og	hafa	litla	trú	á	eigin	getu	þegar	kemur	að	því	

að	ná	árangri	í	námi	(Willans	og	Seary,	2011).	Einstaklingar	sem	hafa	góða	trú	á	eigin	getu	og	

eru	vel	meðvitaðir	um	sjálfa	sig	takast	á	við	áskoranir	með	seiglu	og	eiga	auðveldara	með	að	

taka	 ákvarðanir	 og	 standa	 með	 þeim.	 Aðrir	 sem	 sem	 standa	 frammi	 fyrir	 þessum	 sömu	

áskorunum	virðast	skorta	þessa	þrautseigju	sem	einstaklingar	sem	hafa	trú	á	eigin	getu	hafa	

(Amundson,	1995).	

Hugtakið	seigla	er	samkvæmt	Rutters	(1985)	geta	til	að	takast	á	við	álag	í	 lífinu	án	þess	

að	brotna	undan	því	og	er	annar	 innri	þáttur	sem	hefur	áhrif	á	þróun	starfsferils.	Seigla	er	

nátengd	 trú	 á	 eigin	 getu	 en	 hún	 getur	 hjálpað	 eldri	 nemum	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 þær	

áskoranir	 sem	þeir	mæta	á	skólaferlinum.	Að	snúa	aftur	 í	nám	á	 fullorðinsaldri	getur	verið	

blanda	af	þörf	fyrir	breytingu	og	stöðugleika	sem	leiðir	að	persónulegum	vexti.	Margir	þeirra	

sem	snúa	aftur	í	nám	eftir	langt	hlé	þurfa	að	takast	á	við	streitu	og	kvíða	sem	fylgir	því	að	snú	

aftur	á	skólabekk	á	meðan	aðrir	takast	á	við	það	með	spenningi	og	sjá	fyrir	sér	persónulega	

styrkingu.	Einstaklingar	sem	snúa	aftur	í	nám	standa	frammi	fyrir	stórri	áskorun	fyrir	sjálfa	sig	
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og	 margir	 sjá	 fyrir	 sér	 óyfirstíganlegar	 hindranir	 sem	 gætu	 hindrað	 viðkomandi	 til	 að	 ná	

árangri	í	námi.	Til	þess	að	leita	lausna	snúa	margir	sér	til	annarra	til	að	fá	ráð	eða	ábendingar	

um	hvernig	best	sé	að	yfirstíga	þessar	hindranir	frekar	en	að	leita	að	lausnum	með	sjálfum	

sér.	En	aðrir	sem	hafa	seiglu	til	að	bera	leita	frekar	 í	sinn	eigin	viskubrunn	til	að	finna	ráð	í	

erfiðum	aðstæðum	(Willans	og	Seary,	2011).	Seigla	er	almennt	kennd	við	bjartsýni	og	því	að	

einstaklingar	 geti	 fundið	 fyrir	 breytingum	 og	mótlæti	 en	 samt	 átt	 sér	 von	 (Knight,	 2007).	

Greenberg	(2006)	segir	seiglu	haldast	í	hendur	við	tilfinningagreind	einstaklinga	og	hlutverk	

hennar	í	hæfni	við	að	takast	á	við	breytingar.	Einnig	segir	hann	þá	einstaklinga	sem	búa	við	

góða	 tilfinningagreind	 betur	 í	 stakk	 búna	 til	 þess	 að	 taka	 ábyrgð	 á	 eigin	 tilfinningalega	

ástandi.		

Bæði	áhættu-	og	verndandi	þættir	tengjast	seiglu.	Áhættuþættirnir	geta	bæði	verið	út-	

og	innhverfir,	þeir	geta	verið	til	dæmis	fjárhagslegir,	menningarlegir	eða	tengst	sjúkdómum	

en	þessir	þættir	geta	minnkað	tækifæri	einstaklinga	til	náms.	Verndandi	þættir	geta	verið	til	

dæmis	 gott	 stuðningsnet	 fjölskyldu	 og	 vina,	 jákvæð	 tengsl	 við	 jafningja	 og	 skuldbinding	 til	

náms,	þessir	þættir	hafa	jákvæði	áhrif	á	einstaklinga	í	námi	(Willans	og	Seary,	2011).	

Trú	á	eigin	getu	hefur	áhrif	á	hvernig	starfsferill	fólks	þróast.	Með	því	að	hvetja	ráðþega	

til	þess	að	læra	á	nýjan	máta	eða	læra	nýja	færni	getur	viðkomandi	öðlast	aukið	sjálfstraust.	

Með	 auknu	 sjálfstrausti	 getur	 viðkomandi	 svo	 orðið	 færari	 í	 að	 leysa	 vandamál	 sín	 tengd	

starfi	og	haft	jákvæðari	sýn	á	sjálfan	sig.	Það	er	sérstaklega	mikilvægt	að	hvetja	einstaklinga	

áfram	ef	þeir	hafa	upplifað	neikvæða	skólagöngu	eða	ef	þeir	þjást	af	tilfinningalegum	vanda	

sem	hefur	áhrif	á	starfsferil	þeirra	(Krumboltz,	Foley	og	Cotter,	2013).		

Trú	á	eigin	getu	og	seigla	eru	innri	þættir	sem	hafa	áhrif	á	starfsferil	kvenna.	Konur	öðast	

aukna	trú	á	getu	sína	eftir	að	þær	hefja	nám	og	þær	eiga	auðveldara	með	að	takast	á	við	þær	

hindarnir	sem	þær	mæta	í	lífinu.	Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	hvaða	ávinning	konur	fá	af	

því	að	setjast	aftur	á	skólabekk	eftir	langa	fjarveru.		

	

1.5 Ávinningur	af	námi	fyrir	konur	sem	setjast	aftur	á	skólabekk	
Flestir	geta	verið	sammála	um	það	að	ávinningur	sé	af	því		að	klára	nám	og	algengt	var	áður	

fyrr	 að	einstaklingar	 fóru	ekki	 í	 nám	aftur	eftir	 að	vera	komnir	 á	 vinnumarkaðinn.	En	nú	á	

tíðum	er	orðið	æ	algengara	að	 fólk	 setjist	aftur	á	 skólabekk	eftir	 fjarveru.	Mikil	 framþróun	

hefur	orðið	síðustu	áratugi	og	hefur	hún	haft	það	í	för	með	sér	að	nýrrar	þekkingar	er	krafist	í	
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samfélaginu	 (Boris	 og	 Xuelin,	 2006;	 Greenhaus,	 Callanan	 og	 DiRenzo,	 2008;	

Menntamálaráðuneytið,	1998).	

Rannsókn	Jóhönnu	Rósu	Arnardóttur	og	Jóns	Torfa	Jónassonar	(2004)	sýnir	að	ávinningur	

fyrir	fullorðið	fólk	sem	snýr	aftur	í	nám	séu	hærri	laun,	betri	störf	með	meira	atvinnuöryggi	

og	fólk	fær	meiri	virðingu	í	starfi	sínu	ásamt	ábyrgð.	

Ávinning	 af	 námi	 má	 til	 dæmis	 skoða	 út	 frá	 mannauðskenningunni	 e.	 Human	 Capital	

Theory,	en	hún	felur	í	sér	að	einstaklingar	líti	á	menntun	sem	fjárfestingu.	Einnig	hefur	meiri	

menntun	í	för	með	sér	að	einstaklingar	verða	afkastameiri	sem	leiðir	af	sér	að	þeir	fá	meiri	

umbun	á	vinnustöðum	en	ella.	Þessi	fjárfesting	gerir	það	að	verkum	að	einstaklingar	fá	hærri	

laun	og	geta	því	búið	við	betri	lífskjör	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2000,	van	der	Merwe,	2010).	

Mannauðskenningin	er	 kennd	við	 Skotann	og	heimspekinginn	Adam	Smith	 (1723-1790)	 en	

hann	skrifaði	ritverkið	Auðlegð	þjóðanna	þar	sem	megininntakið	var	hagvöxtur.	Smith	sagði	

einstaklinga	hafa	mismunandi	hæfileika	og	gildi	sem	þeir	gætu	skipt	á	milli	sín	og	notið	síðan	

afrakstursins.	 Einnig	 skýrði	 hann	 hvernig	 samkeppni	 getur	 leitt	 til	 efnahagslegrar	

velmegunar.	 Reyndar	 var	 Smith	 á	 því	 að	 einstaklingar	 væru	 upp	 til	 hópa	 eigingjarnir	 og	

sjálfhverfir	 og	 gæfu	 lítinn	 gaum	 hvaða	 áhrif	 gerðir	 þeirra	 hefðu	 á	 aðra	 (Oslington,	 2012;	

Winch,	1998).	Hins	vegar	var	það	nokkuð	síðar	sem	mannauðskenningar	fengu	almennilegan	

meðbyr.	 Bandaríski	 fræðimaðurinn	 Thodore	 Schultz	 (1902-1998)	 lagði	 fram	 skilgreiningu	 á	

Mannauðskenningunni	sem	þá	færni	og	þekkingu	sem	einstaklingar	búa	yfir.	Menntun	hefur	

í	för	með	sér	hagvöxt	þar	sem	framleiðni	eykst.	Mannauðinn	er	svo	hægt	að	örva	frekar	eftir	

menntun	með	 reynslu	 á	 vinnumarkaði,	 símenntun	og	 færslu	 starfsfólks	 eftir	 því	 sem	við	 á	

eftir	þekkingu	þeirra	og	kunnáttu	(Vural	og	Gulcan,	2008).		

Greenhaus	 og	 Kossek	 (2014)	 héldu	 því	 fram	 að	 starfsferill	 fólks	 sé	 samtvinnaður	

persónulegu	 lífi	 þess	 og	 fjölskyldu.	 Ánægja	 í	 starfi	 veitir	 einstaklingum	 bæði	 öryggi	 og	

vellíðan.	 Háskólamenntað	 vinnuafl	 fær	 að	 jafnaði	 helmingi	 hærri	 laun	 en	 þeir	 sem	 hafa	

einungis	grunnskólamenntun	á	bakinu	(Menntamálaráðuneytið,	2012).	Laun	hækka	eftir	því	

sem	menntun	 eykst	 (Gerður	 G.	 Óskarsdóttir,	 2000;	 Jóhanna	 Rósa	 Arnardóttir	 og	 Jón	 Torfi	

Jónasson,	2004).	

Birna	Velemir	og	Margrét	Sigurðardóttir	(2015)	gerðu	rannsókn	á	konum	sem	höfðu	farið	

í	stúdentsnám	strax	að	loknum	grunnskóla,	klárað	það	í	kjölfarið	en	tekið	sér	svo	langt	frí	frá	

námi,	eða	í	10-17	ár.	í	þeirra	rannsókn	kemur	fram	að	konur	finna	fyrir	auknum	þrýstingi	frá	
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samfélaginu	um	menntun.	Menntunarstigið	fer	vaxandi	og	fjöldi	fólks	með	háskólagráður	á	

vinnumarkaðinum	 fer	 fjölgandi.	 Í	 rannsókn	 sem	 Rakel	 Steinvör	 Hallgrímsdóttir	 (2008)	 sem	

fjallar	um	gildi	menntunar	 fyrir	 fullorðnar	konur	með	 litla	 formlega	menntun	kemur	einnig	

fram	 að	 konur	 finni	 fyrir	 þrýstingi	 frá	 umhverfinu	 um	 meiri	 menntun	 ef	 staða	 þeirra	 á	

vinnumarkaði	ætti	að	batna.		

Ákvörðun	fullorðinna	kvenna	að	fara	í	nám	getur	verið	háð	viðburðum	sem	eiga	sér	stað	í	

lífi	þeirra,	eins	og	 til	dæmis	skilnaður,	 flutningar	á	milli	 landshluta,	þegar	börn	þeirra	hefja	

skólagöngu	 eða	 flytja	 að	 heiman	 (Aslanian,2001;	 Kasworm,	 2003).	 Ákvörðunin	 getur	 líka	

verið	 hvatning	 frá	 fjölskyldu	 og	 vinum,	 þær	 vilja	 vera	 börnum	 sínum	 góðar	 fyrirmyndir	 og	

skapa	 þeim	 betra	 líf	 (Deutsch	 og	 Schmertz,	 2011).	 Ávinningur	 af	 námi	 er	 einnig	

samfélagslegur	en	samfélagið	þarf	á	staðfastri	menntun	að	halda	fyrir	efnahaginn.	Einnig	er	

mikilvægt	að	 jafnræði	 sé	 í	 samfélaginu	og	því	er	ávinningur	menntunnar	einnig	 félagslegur	

(Jón	Torfi,	Jónasson,	2013).	Vegna	þess	hve	ör	tækniþróun	er	í	heiminum	og	að	ný	tækifæri	

felast	 í	upplýsinga-	og	þekkingarþjóðfélögum	er	nauðsynlegt	að	einstaklingar	auki	þekkingu	

sína	og	 færni	 til	þess	að	 tryggja	stöðu	sína	á	vinnumarkaðinum.	Með	aukinni	menntun	má	

ætla	að	einstaklingar	fái	fleiri	tækifæri	til	þess	að	starfa	við	vel	launaða	vinnu	og	búi	því	við	

betri	lífsskilyrði	en	áður	(Menntamálaráðuneytið,	1998).		

Ávinningur	 af	 námi	 fyrir	 fullorðna	 er	 samkvæmt	 Beder	 (1990)	 	 fyrst	 og	 fremst	 að	

einstaklingar	öðlast	þekkingu	sem	þeir	bjuggu	ekki	yfir	áður.	Einnig	eru	meiri	líkur	á	að	þeir	

geti	gert	meiri	 launakröfur	og	geta	fullnægt	þörfum	sínum	að	vilja	 leggja	sitt	af	mörkum	til	

samfélagsins.		

	

Mynd	3	Hlutfall	kvenna	á	aldrinum	25-64	með	háskólamenntum	eftir	árum	(Hagstofan,	e.d.)	
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Eins	og	sést	á	myndinni	hér	fyrir	ofan	hefur	fjöldi	kvenna	með	háskólamenntun	á	aldrinum	

25-62	 ára	 aukist	 á	 síðustu	 árum.	 Árið	 2005	 var	 hlutfall	 þeirra	 32%	 en	 hefur	 fjölgað	 upp	 í	

rúmlega	42%	árið	2013.		

Flestir	geta	verið	sammála	um	það	að	ávinningur	sé	af	því		að	klára	nám	og	algengt	var	

áður	fyrr	að	einstaklingar	fóru	ekki	í	nám	aftur	eftir	að	vera	komnir	á	vinnumarkaðinn.	En	nú	

á	tíðum	er	orðið	æ	algengara	að	fólk	setjist	aftur	á	skólabekk	eftir	fjarveru.	Mikil	framþróun	

hefur	orðið	síðustu	áratugi	og	hefur	hún	haft	það	í	för	með	sér	að	nýrrar	þekkingar	er	krafist	í	

samfélaginu	 (Boris	 og	 Xuelin,	 2006;	 Greenhaus,	 Callanan	 og	 DiRenzo,	 2008;	

Menntamálaráðuneytið,	1998).	

Vegna	þess	hve	ör	 tækniþróun	er	 í	heiminum	og	að	ný	 tækifæri	 felast	 í	upplýsinga-	og	

þekkingarþjóðfélögum	er	nauðsynlegt	að	einstaklingar	auki	þekkingu	sína	og	færni	til	þess	að	

tryggja	 stöðu	sína	á	vinnumarkaðinum.	Með	aukinni	menntun	má	ætla	að	einstaklingar	 fái	

fleiri	tækifæri	til	þess	að	starfa	við	vel	launaða	vinnu	og	búi	því	við	betri	 lífsskilyrði	en	áður	

(Menntamálaráðuneytið,	1998).		

Til	margs	er	að	vinna	með	menntun	og	fleiri	konur	setjast	á	skólabekk	nú	en	áður.	Þeir	

sem	 setjast	 aftur	 á	 skólabekk	 á	 fullorðinsaldri	 og	 klára	 námsgráðu	 öðlast	 persónulegan	

ávinning	þar	 sem	sjálfsmyndin	 styrkist.	 Einnig	 geta	einstaklingar	öðlast	betri	 lífsskilyrði	þar	

sem	launin	eru	hærri	og	þeir	búa	við	meira	öryggi.		

Næsti	 kafli	 fjallar	 um	 aðstoð	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	 með	 áherslu	 á	 nálgun	

hugsmíðahyggjunnar,	 ásamt	 líkönum	 Amundson	 og	 Super	 um	 ákvarðanatöku	 og	

starfsferilsþróun	sem	og	fjallað	var	um	hér	að	ofan.	

	

1.6 Náms-	og	starfsráðgjöf		
Ákvarðanir	um	nám	og	störf	geta	verið	flóknar	og	náms-	og	starfsráðgjafar	þurfa	að	auðvelda	

ferlið	með	einstaklingum	sem	til	þeirra	leita	svo	að	mesta	mögulega	ákvörðunin	verði	tekin	

(Boeren,	Nicaise	og	Baert,	2010).	Þeir	náms-	og	starfsráðgjafar	sem	aðhyllast	kenninguna	um	

hugsmíðahyggju	(e.	constructivism)	hjálpa	ráðþegum	sínum	ekki	bara	að	gera	sér	grein	fyrir	

vandamálum	 sínum	 heldur	 einnig	 að	 sjá	 þau	 sem	 þýðingarmikla	 valkosti	 til	 þess	 að	 gera	

breytingar	 (McMahon	og	Watson,	2008;	Sharf,	2012).	Hugsmíðahyggja	 snýst	meðal	annars	
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um	það	hvernig	einstaklingar	vinna	úr	hugsunum	og	hvernig	hugsanirnar	hafa	áhrif	á	hegðun.	

Í	 hugsmíðahyggju	 er	 skoðað	 hvernig	 einstaklingar	 taka	 ákvarðanir,	 hvernig	 þeir	 leggja	

staðreyndir	á	minnið,	muna	eftir	sérstökum	atburðum	og	læra	á	mismunandi	hátt	(Stein	og	

Young,	1992).	Hugsmíðahyggja	skoðar	hvernig	einstaklingar	skapa	þeirra	eigin	sýn	á	atburði	

og	 samskipti	 í	 lífi	 sínu.	 Hugsun	 og	 samspil	 einstaklinga	 við	 umhverfið	 mótar	 sýn	 þeirra	 á	

veruleikann	sem	þeir	lifa	í	(Watson	og	McMahon,	2011).	Hver	og	einn	mótar	og	byggir	sinn	

eigin	 veruleika	 í	 félagslegu	 samspili	 sínu.	 Þessar	 mótanir	 eiga	 sér	 stað	 með	 hugsunum	

einstaklinga	 og	 í	 samskiptum	 þeirra	 við	 umhverfið.	 Hugsmíðahyggja	 leggur	 áherslu	 á	 að	

einstaklingar	 eru	 ólíkir	 og	 með	 mismunandi	 sýn	 á	 lífið	 og	 að	 þeir	 leita	 stöðugleika	 með	

sífelldum	 breytingum.	 Áhersla	 er	 lögð	 á	 breytingaferlið	 ekki	 síður	 en	 útkomuna	 sjálfa.	

Hugsmíðahyggjan	leggur	áherslu	á	að	einstaklingar	hafi	sinn	eigin	huglægan	og	persónulegan	

veruleika	 sem	 þeir	 mynda	 með	 sér	 í	 samræmi	 við	 þeirra	 persónulegu	 og	 félagslegu	

viðhorfum	(Watson	og	McMahon,	2006).		

Með	nýrri	 reynslu	endurskipuleggja	einstaklingar	hugsanir	sínar	og	hver	og	einn	skapar	

sinn	eigin	raunveruleika.	Þeir	eru	í	sífellu	að	smíða	myndir	af	raunveruleikanum	í	huganum.	

Hver	og	einn	einstaklingur	hefur	sinn	eigin	huglæga	heim	og	sýn	á	hlutina	 í	 tilveru	sinni	og	

þróar	með	sér	sitt	persónulega	samband	við	sjálfið.	Einstaklingar	sjá	sig	í	vissum	hlutverkum	í	

lífinu	 og	 bregðast	 við	 umhverfinu	 á	 sinn	 persónulega	 hátt.	 Þeir	 hegða	 sér	 og	 eiga	 í	

samskiptum	eftir	því	hvernig	þekking	þeirra	er	og	hvernig	samskiptamynstur	þeir	hafa	þróað	

með	sér.	Mikilvægt	er	að	einstaklingar	geti	byggt	upp	jákvæða	trú	á	sjálfum	sér	svo	þeir	geti	

stigið	stór	skref	í	lífinu	eins	og	það	að	setjast	aftur	á	skólabekk	eftir	langa	fjarveru.		

Frásagnarnálgun	(e.	narrative	approach)	hefur	verið	mikið	notuð	í	vinnu	með	ráðþegum	

af	þeim	sem	aðhlynnast	hugsmíðahyggju.	Í	frásagnarnálgun	segir	ráðgjafi	sögu	sína	og	náms-	

og	 starfsráðgjafar	 skilja	 þá	 betur	 samhengið	 í	 lífi	 einstaklinga,	 persónueinkenni	 þeirra	 og	

hvernig	viðkomandi	lifir	lífi	sínu.	Í	frásagnarnálgun	er	ráðþegi	hvattur	til	þess	að	skoða	sögu	

sína	 frá	 mismunandi	 sjónarhornum	 og	 áhersla	 lögð	 á	 það	 jákvæða	 sem	 upp	 kemur	 í	

frásögninni.	Með	því	að	sjá	það	 jákvæða	 í	sögu	viðkomandi	og	þegar	hann	sér	 lausnir	með	

því	 að	 skoða	 það	 þá	 á	 sér	 stað	 valdefling	 og	 hann	 eflir	 og	 styrkir	 sjálfsvitund	 sína	 (Kwee,	

2000;	Sharf,	2012).		

Með	 hugsmíðahyggjukenninguna	 að	 leiðarljósi	 geta	 ráðgjafar	 og	 ráðþegar	 svo	 í	

sameiningu	byggt	upp	nýja	sýn	eftir	að	hafa	skoðað	sögu	viðkomandi	með	því	að	skoða	fleiri	
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sjónarhorn	 og	 afla	 upplýsinga	 um	 lausn	 á	 vandamálinu.	 Einstaklingur	 segir	 einnig	 frá	

framtíðarsýn	 sinni	 og	 hvernig	 hann	 sér	 fyrir	 sér	 að	 ná	 þeim	markmiðum	 sem	 í	 henni	 búa	

(McMahon	og	Watson,	2011;	Sharf,	2012).		

Náms-	 og	 starfsráðgjafar	 geta	 einnig	 nýtt	 sér	 líkan	 Amundson	 (1995)	 um	

ákvörðunarferlið	 þegar	 þeir	 vinna	 með	 skjólstæðingum.	 Þeir	 leggja	 þá	 áherslu	 á	 þroska	

einstaklinga	 í	 ferlinu	 og	 aðstoða	 þá	 við	 að	 þróa	 með	 sér	 sjálfsvitund	 um	 það	 hvernig,	

persónulegir,	samfélagslegir,	menningarlegir,	fjárhagslegir	og	stjórnmálalegir	þættir	spila	inn	

í	ákvörðun	þeirra.	Ráðgjöfin	er	sett	fram	í	fjórum	skrefum,	í	fyrsta	skrefinu	er	verið	að	skoða	

hvaða	hvatar	það	eru	sem	hafa	áhrif	á	ákvörðunina	og	hvernig	upphafsrömmun	ráðþega	lítur	

út.	 Fyrst	og	 fremst	þarf	 að	 styrkja	 ráðþega	með	því	 að	koma	 fram	með	nýjar	áskoranir	og	

upplýsingar	 sem	 geta	 nýst	 honum.	 Með	 því	 að	 gera	 það	 er	 líklegt	 að	 ráðþegi	 umrammi	

áætlun	sína	að	settu	marki.	 Í	vinnu	með	ráðþegum	er	einnig	mikilvægt	að	takast	á	við	þau	

vandamál	 sem	upp	koma	á	ákvörðunarferlinu.	Mikilvægt	er	að	 traust	og	virðing	 ríki	á	milli	

náms-	 og	 starfsráðgjafa	 og	 ráðþegans.	 Náms-	 og	 starfsráðgjafar	 þurfa	 að	 geta	 séð	

vandamálin	frá	sjónarhorni	ráðþega	(McMahon	og	Watson,	2011).		

Hvetja	 (e.	 motivate)	 þarf	 ráðþega	 til	 þess	 að	 segja	 frá	 aðstæðum,	 tjá	 sig	 um	

tilfinningalega	 þætti,	 viðbrögð	 sín	 við	 þeim	 og	 hvernig	 þeir	 sjá	 framtíð	 sína.	 Með	 virkri	

hlustun	gerir	náms-	og	starfsráðgjafinn	sér	grein	 fyrir	því	hvernig	 ráðþeginn	hefur	 rammað	

inn	leiðina	í	átt	að	ákvörðun,	hvaða	hvatar	liggja	þar	að	baki	og	samhengið	þar	á	milli.	Með	

frásögn	sinni	geta	ráðþegar	veitt	góða	innsýn	inn	í	veruleika	sinn	og	náms-	og	starfsráðgjafar	

geta	þá	komið	með	nýja	 sýn	á	 vandamálið	og	 lausnir	 við	því	 sem	getur	 svo	 leitt	 að	því	 að	

ráðþegi	rammi	það	upp	á	nýtt	þar	sem	byggt	á	nýjum	upplýsingum.	Annað	og	þriðja	skrefið	í	

ráðgjöfinni	felst	í	að	rannsaka	(e.	investigating)	og	í	uppbyggingu	(e.	synthesizing),	hérna	er	

ráðþeginn	að	umramma	ákvörðun	sína.	Á	þessu	stigi	í	ráðgjöfinni	er	ráðþegi	hvattur	til	þess	

að	líta	til	baka	og	endurskoða	þekkingu	sína	og	færni.	Þetta	er	mikilvægt	svo	hann	geti	aukið	

styrkleika	sína	og	gert	sér	grein	fyrir	erfiðum	tilfinningum	sem	hann	hefur	upplifað	á	ferlinu.	

Einnig	 þarf	 að	 leggja	 áherslu	 á	 hvernig	 ráðþegi	 er	 að	 takast	 á	 við	 núverandi	 aðstæður.	 Ef	

svartsýni	og	neikvæð	hugsun	er	ríkjandi	þarf	er	nauðsynlegt	að	þeirri	hugsun	sé	skipt	út	fyrir	

jákvæða	 og	 uppbyggilega	með	 hjálp	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	 og	 fólki	 sem	 honum	 stendur	

næst.	 Skynsamlegar	 ákvarðanir	 eru	 skoðaðar	 og	 ræddar	 og	 upplýsingar	 um	þær	 aflað.	 Því	

næst	 er	 framtíðin	 skoðuð	 og	 umrömmun	 á	 sér	 stað	 með	 breyttum	 áherslum	 og	 hegðun	
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ráðþega.	 Síðasta	 skref	 ráðgjafarinnar	 er	 styrking	 e.	 consolidating,	 hérna	 er	 ráðþeginn	 að	

koma	 af	 umrömmunarþættinum	 og	 er	 kominn	 á	 þann	 stað	 að	 byrja	 að	 framkvæma	

áætlunina.	 Hann	 gerir	 framkvæmdaáætlun	 og	mikilvægt	 er	 að	 hann	 sjái	 skýrt	 hvert	 hann	

stefnir.	 Í	 áætluninni	 skulu	 koma	 fram	 þau	 skref	 sem	 ráðgþegi	 þarf	 að	 taka	 til	 þess	 að	 ná	

markmiði	sínu,	hlutverk	þeirra	sem	standa	honum	næst	og	ætla	að	veita	honum	leiðsögn	og	

andlegan	stuðning	ásamt	leiðum	til	þess	að	meta	gæti	áætlunarinnar	(Amundson,	1995).	

Náms-	og	starfsráðgjafar	þurfa	að	taka	inn	í	myndina	í	vinnu	með	ráðþegum	hvað	er	að	

gerast	 í	þeirra	eigin	heimi	og	mæta	þeim	þar	til	að	geta	hvatt	þá	áfram.	Þeir	þurfa	að	vera	

tilbúnir	til	þess	að	skoða	vel	samband	sitt	við	ráðþega,	læra	nýja	færni	og	geta	hvatt	ráðþega	

sína	 áfram	 í	 gegnum	 tilfinningalega-	 vitsmunalega	 og	 hegðunarlegar	 aðferðir	 hans.	 Það	 er	

mjög	mikilvægt	 að	 náms-	 og	 starfsráðgjafar	 taki	 á	móti	 ráðþegum	 sínum	með	 virðingu	 og	

jafnræði	að	leiðarljósi.	Þeir	þurfa	að	gera	sér	grein	fyrir	að	einstaklingar	eru	ólíkir,	með	ólíka	

menningu	og	 gildi	 og	 að	þeirra	 gildi	 geta	 verið	ólík	 þeirra	 sjálfra.	Náms-	og	 starfsráðgjafar	

þurfa	að	koma	til	móts	við	ráðgjafa	sína	með	hlýju	og	hafa	trú	á	því	að	hver	og	einn	geti	að	

sönnu	fundið	lausn	við	vandamálum	sínum	með	þeirra	aðstoð	(Amundson,	2009).		

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	hafa	fullorðnum	konum	sem	hefja	nám	fjölgað	síðustu	ár	

og	 eru	 þeir	 í	 hópi	 þeirra	 ráðþega	 sem	 leita	 til	 náms-	 og	 starfsráðgjafa.	 Náms-	 og	

starfsráðgjafar	þurfa	að	vera	 í	 stakk	búnir	 til	þess	að	 taka	á	móti	þessum	hópi	en	 í	 skýrslu	

Menningar-	 og	menntamálaráðuneytisins	 um	 úttekt	 á	 framhaldsfræðslukerfinu	 árin	 2009-

2013	kemur	fram	að	náms-	og	starfsráðgjöf	þurfi	að	efla	þegar	kemur	að	framhaldsfræðslu		

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2014).	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	skiptir	trú	á	eigin	getu	máli	þegar	ákvörðun	einstaklinga	

um	að	hefja	nám	á	sér	stað.	Því	er	mikilvægt	að	náms-	og	starfsráðgjafar	hjálpi	við	að	efla	trú	

ráðþega	á	eigin	getu	en	trú	á	eigin	getu	hefur	áhrif	á	hvernig	starfsferill	fólks	þróast.	Með	því	

að	hvetja	ráðþega	til	þess	að	læra	á	nýjan	máta	eða	læra	nýja	færni	getur	viðkomandi	öðlast	

aukið	 sjálfstraust.	 Með	 auknu	 sjálfstrausti	 getur	 viðkomandi	 svo	 orðið	 færari	 í	 að	 leysa	

vandamál	sín	tengd	starfi	og	haft	jákvæðari	sýn	á	sjálfan	sig.	Það	er	sérstaklega	mikilvægt	að	

hvetja	 einstaklinga	 áfram	 ef	 þeir	 hafa	 upplifað	 neikvæða	 skólagöngu	 eða	 ef	 þeir	 þjást	 af	

tilfinningalegum	vanda	sem	hefur	áhrif	á	starfsferil	þeirra	(Krumboltz,	Foley	og	Cotter,	2013).		
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Hér	 á	 eftir	 verður	 fjallað	 um	 aðferðina	 sem	notuð	 var	 við	 þessa	 rannsókn,	 sagt	 er	 frá	

bakgrunni	 kvennanna,	 því	 næst	 eru	 niðurstöðurnar	 kynntar	 og	 umræður	 fylgja	 í	 kjölfarið.	

Rannsóknarspurningarnar	í	þessari	rannsókn	eru	eins	og	áður	hefur	komið	fram:	

	

• Hvaða	ávinning	hafa	konur	af	því	að	fara	í	nám	eftir	þrítugt?	

• Hvaða	þættir	hafa	áhrif	á	farsælan	skólaferil	fullorðinna	kvenna?		

• Hafa	konurnar	leitað	til	náms-	og	starfsráðgjafa	á	ferlinu	og	ef	svo	er	kom	það	að	

góðum	notum?		
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2 Aðferð	

Markmiðið	með	þessari	rannsókn	er	að	komast	að	því	hvaða	ávinning	konur	fá	með	því	að	

stíga	það	skref	að	hefja	nám	eftir	margra	ára	fjarveru	frá	skólabekk.	Einnig	verður	rannsakað	

hvað	 það	 er	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 farsælan	 námsferil	 og	 hvort	 að	 viðmælendur	 hafi	 leitað	

aðstoðar	náms-	og	starfsráðgjafa.		

Rannsókn	 þessi	 var	 unnin	 eftir	 eigindlegri	 aðferðarfræði	 e.	 qualitative	 research.	

Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	miða	að	því	að	kanna	upplifun	einstaklinga	af	þeim	félagslegu	

atvikum	 sem	 verið	 er	 að	 rannsaka.	 	 Eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	 hafa	 verið	 notaðar	 af	

félagsvísindamönnum		síðan	á	tuttugustu	öld.	Þegar	félagslegur	veruleiki	var	rannsakaður	á	

árum	áður	voru	gerðar	tilraunir	til	þess	að	gera	tilgátur	og	mæla	þær	með	því	að	afla	gögnum	

og	svo	athuga	hvort	að	tilgáturnar	stóðust.	Aðferð	þessi	gafst	þó	ekki	vel	og	var	það	vegna	

vandkvæða	 um	 miðja	 tuttugustu	 öldina	 sem	 varð	 til	 ný	 aðferð	 til	 að	 finna	 sannleikann	 í	

umfjöllun	um	 félagslegan	 veruleika.	Vísindamenn	hættu	 að	 reyna	 að	mæla	 veruleikann	og	

settu	sig	heldur	inn	í	líf	og	umhverfi	þeirra	sem	rannsaka	átti	og	reyndu	að	átta	sig	á	þeirra	

upplifun	á	veruleikanum	(Sigurlína	Davíðsdóttir,	2003).	

Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	miða	að	því	að	rannsaka	upplifun	og	reynslu	fólks,	hvaða	

merkingu	þær	hafa	 fyrir	viðkomandi	og	hvernig	þær	hafa	haft	áhrif	á	 líf	þeirra.	Eigindlegar	

rannsóknir	eru	opnar	og	geta	breyst	á	rannsóknarferlinu	(Clarke	og	Brown,	2013).	

Notuð	var	grunduð	kenning	e.	grounded	theory,	þar	sem	sú	kenning	hentar	best	þegar	

útskýra	á	hegðun	fólks	og	viðhorf	og	hún	gefur	einnig	góða	innsýn	í	viðfangsefnið.	Grunduð	

kenning	felur	bæði	í	sér	söfnun	gagna	og	greiningu.	Kostir	hennar	eru	þeir	að	rannsakandi	er	

sífellt	 að	 gera	 endurmat	 á	 gögnum	 og	 kenningu	 þar	 sem	 gögnum	 er	 safnað	 meðfram	

rannsókninni.	Rannsakandinn	er	sífellt	í	endurmati	og	í	sjálfsskoðun	við	rannsóknarvinnuna.	

Markviss	 kóðun	 fer	 fram	 eftir	 að	 hafa	 afritað	 viðtölin	 og	 þemu	 síðan	 tengd	 saman	 eftir	

sameiginlegum	eiginleikum	þeirra.	Gallinn	við	grundaða	kenningu	er	 sá	að	 rannsóknir	geta	

tekið	mjög	langan	tíma	þar	sem	öll	úrvinnsla	er	mjög	tímafrek	(Padgett,	2008).	

Í	 eigindlegum	 rannsóknun	 er	 byrjað	 á	 því	 að	 velja	 rannsóknaraðferð	 og	mælingar,	 því	

næst	eru	þátttakendur	valdir,	en	úrtak	í	eigindlegum	rannsóknum	er	oftast	mun	minna	en	í	

megindlegum.	Gögnum	er	safnað,	en	þeim	er	aflað	meðfram	rannsókninni	eftir	því	sem	við	á	

og	þau	greind.	Í	lok	rannsóknar	eru	hugtökin	skilgreind	og	tengd	við	kenningu.	Aldrei	er	hægt	
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að	alhæfa	um	þýði	í	eigindlegum	rannsóknum	eins	og	hægt	er	í	megindlegum	þegar	úrtökin	

eru	stærri	(Padgett,	2008).	

Haldin	 var	 dagbók	 í	 greiningarferlinu	 þar	 sem	 túlkun	 og	 niðurstöður	 gagnanna	 kemur	

fram.	Vettvangsnótur	voru	einnig	unnar	með	til	hliðar	við	viðtölin	og	hugrenningar	bæði	áður	

en	viðtölin	fóru	fram	og	eftir	þau	voru	skrifuð	niður	og	ígrunduð.	

Byrjað	 var	 á	 að	 afla	 viðmælenda	 með	 hentugleikaúrtaki	 sem	 þróaðist	 síðan	 yfir	 í	

snjóboltaúrtak.	 Hentugleikaúrtak	 er	 þegar	 viðmælenda	 er	 aflað	 vegna	 þess	 að	 það	 er	

heppilegt	eða	aðgengilegt.	Snjóboltaúrtak	er	þegar	sá	eða	þeir	 sem	upphaflega	voru	valdir	

benda	á	aðra	einstaklinga	sem	eru	innan	þeirra	tengslanets	sem	gætu	hentað	rannsókninni	

(Padgett,	2008).	Auglýst	var	á	facebook	eftir	hentugum	aðilum	sem	voru	viljugir	að	taka	þátt	

og	var	mjög	fljót	svörun	þar	og	fékk	rannsakandi	ábendingu	um	aðila	sem	hentaði	lýsingunni	

samdægurs.	 Haft	 var	 samband	 við	 þann	 aðila	 sem	 var	 boðinn	 og	 búinn	 að	 taka	 þátt	 í	

rannsókninni	 og	 vatt	 það	 svo	 mjög	 fljótt	 upp	 á	 sig	 því	 viðkomandi	 þekkti	 konur	 í	 sínu	

tengslaneti	í	svipaðri	stöðu	og	þannig	gekk	öflun	viðmælenda	koll	af	kolli	

Rannsóknin	var	tilkynnt	til	Persónuverndar	eins	og	allar	aðrar	rannsóknir.	Í	byrjun	hvers	

viðtals	 voru	 viðmælendur	 látnir	 vita	 af	 því	 að	 rannsóknin	 hefði	 verið	 tilkynnt	 til	

Persónuverndar,	fullum	trúnaði	var	heitið	ásamt	nafnleynd.	Viðmælendur	samþykktu	allir	að	

viðtölin	yrðu	hljóðrituð	og	þeir	látnir	vita	af	að	gögnum	yrði	eytt	eftir	rannsóknarvinnuna.	

		

2.1 Þátttakendur	
Tekin	voru	opin	viðtöl	við	7	konur	á	aldrinum	35-48	ára	sem	allar	áttu	það	sameiginlegt	að	

hafa	 hætt	 skólagöngu	 eftir	 grunnskóla	 eða	 flosnað	 upp	 úr	 menntaskólum	 en	 sest	 aftur	 á	

skólabekk	eftir	þrítugsaldurinn,	klárað	grunnnám	og	farið	svo	í	framhaldsnám.	Konurnar	eru	

allar	giftar	og	eiga	börn	og	tvær	þeirra	eiga	einnig	barnabörn.	4	viðtöl	voru	tekin	heima	hjá	

viðkomandi,	eitt	heima	hjá	rannsakanda,	eitt	í	kaffiteríu	og	tvö	voru	tekin	í	gegnum	skype	þar	

sem	einn	viðmælandi	er	búsettur	erlendis	en	annar	úti	á	landi.	Viðtölin	voru	frá	40	mínútum	

upp	í	60.		

Þátttakendur	voru	eftirfarandi,	nöfnum	hefur	verið	breytt	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	að	

þeir	þekkist.	
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!	Anna	er	39	ára	gömul	og	er	fædd	og	uppalin	á	Reykjavíkursvæðinu.	Hún	hefur	verið	

gift	í	16	ár	og	á	tvö	börn	sem	búa	heima.	Anna	fór	í	menntaskóla	eftir	grunnskólann	en	féll	á	

mætingu.	 Anna	 fann	 fyrir	 þrýstingi	 frá	 fjölskyldu	 sinni	 að	 fara	 í	 nám	 þrátt	 fyrir	 að	

fjölskyldumeðlimir	 hennar	 væru	 ekki	 sjálfir	mikið	menntaðir.	 Árið	 2009	 fór	 hún	 í	 nám	 hjá	

símenntunarstöð	Suðurnesja	og	svo	í	framhaldi	í	háskólabrú	Keilis.	Etir	að	hafa	klárað	námið	í	

Keili	fór	Anna	í	háskólanám	þar	sem	hún	lauk	BA	gráðu	og	leggur	nú	stund	á	meistaranám	á	

félagsvísindasviði	Háskóla	Íslands.	Anna	hafði	að	mestu	unnið	á	leikskóla	áður	en	hún	settist	

aftur	á	skólabekk.	

	

! Kristín	er	39	ára	gömul	og	er	fædd	og	uppalin	í	Reykjavík.	Hún	er	gift	og	á	tvö	börn.	

Hún	 kláraði	 grunnskólann	og	 fór	 svo	út	 á	 land	að	 vinna,	 nokkrum	árum	 síðar	ætlaði	 hún	 í	

nám	en	varð	þá	ófrísk	af	sínu	 fyrra	barni.	Kristín	 tók	seinna	hluta	af	námi	 í	 fjarnámi	og	 fór	

síðan	í	háskólabrú	Keilis.	Eftir	útskrift	þaðan	fór	hún	beint	í	háskólanám	á	félagsvísindasviði	

sem	hún	leggur	stund	á	núna	og	er	að	vinna	að	lokaverkefni	sínu	til	BA	gráðu.	Kristín	glímir	

við	sjúkdóm	sem	hefur	sett	strik	í	reikninginn	á	hennar	skólaferli	en	áður	en	hún	settist	aftur	

á	skólabekk	starfaði	hún	meðal	annars	við	fiskvinnslu	og	keyrslu.	

	

! Sigrún	 er	 35	 kona	 sem	 býr	 fyrir	 utan	 Reykjavík.	 Hún	 á	 ekki	 góðar	 minningar	 frá	

grunnskólaárum	sínum	þar	 sem	hún	var	 lögð	 í	 einelti.	 Sigrún	hefur	 gengið	 í	 gegnum	mörg	

erfið	tímabil	í	lífi	sínu,	bæði	vegna	sjúkdóms	og	eins	vegna	þess	að	hún	missti	eiginmann	sinn	

fyrir	nokkrum	árum	síðan.	Hún	á	3	börn	og	eitt	stjúpbarn	með	verðandi	eiginmanni	sínum.	

Sigrún	fór	í	menntaskóla	en	flosnaði	upp	úr	honum,	hún	byrjaði	einnig	í	iðnnámi	en	gafst	upp	

á	því	 líka	og	 fer	 í	 kjölfarið	erlendis	 sem	au	pair.	 Sigrún	vann	mikið	þegar	hún	kom	heim	á	

skyndibitastað	þar	til	hún	ákveður	að	setjast	aftur	á	skólabekk	og	klára	stúdentsprófið.	Hún	

kláraði	stúdentsprófið	og	fór	síðan	í	kjölfarið	í	nám	í	iðjuþálfun	sem	hún	útskrifast	frá	núna	í	

ár.  

	

! Jóna	er	48	ára	gömul	kona	sem	býr	á	Norðurlandi,	hún	er	gift	til	margra	ára	og	eiga	

þau	 saman	 6	 börn	 og	 nokkur	 barnabörn.	 Jónu	 gekk	 vel	 í	 grunnskóla	 en	 þegar	 kom	 í	

menntaskóla	 fór	 að	 halla	 undan	 fæti,	 einkunnir	 lækkuðu	 og	 á	 endanum	 hætti	 hún	 í	

skólanum.	Jóna	fann	ekki	fyrir	þrýstingi	frá	fjölskyldu	sinni,	sem	er	ekki	mikið	menntuð	um	að	
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fara	 í	nám.	Hún	ákvað	að	fara	 í	 fjarnám	og	klára	stúdentsprófið,	sem	hún	gerði	á	4	árum.	Í	

kjölfarið	 fór	 hún	 í	 háskólanám	 þar	 sem	 hún	 kláraði	 bæði	 grunnnám	 í	 sálfræði	 sem	 og	

meistaranám	á	síðasta	ári.	Jóna	er	bóndi	en	hefur	einnig	unnið	við	umönnun	sem	og	í	fiski.			

	

! Guðrún	 er	 fertug	 kona	 frá	 bæ	 skammt	 frá	 höfuðborginni.	 Hún	 hefur	 verið	 í	

sambandi	 í	 fjöldamörg	 ár	 og	 á	 þrjú	 börn	 og	 eitt	 barnabarn.	 Guðrúnu	 gekk	 nokkuð	 vel	 í	

grunnskóla	 og	 leið	 vel	 á	 sínum	 grunnskólaárum.	 Hún	 fór	 í	 menntaskóla	 haustið	 eftir	 10.	

bekkinn	 en	 hætti	 áður	 en	 ein	 önn	 var	 liðin	 þar	 sem	 hún	 varð	 ólétt	 af	 sínu	 fyrsta	 barni.		

Guðrún	 er	 öryrki	 og	 sá	 ekki	 fram	á	 að	 fara	 í	 frekara	 nám	 fyrr	 en	hún	heyrði	 góða	hluti	 af	

menntastoðunum	í	Keili.	Hún	var	hvött	af	vinum	og	fjölskyldu	að	skrá	sig	í	nám	sem	hún	svo	

gerði	árið	2009.	Guðrún	fór	í	framhaldinu	í	háskólanám	en	fluttist	svo	erlendis	en	sér	fram	á	

að	 klára	 námið	 þar	 á	 næstu	 misserum.	 Eftir	 grunnskóla	 starfaði	 Guðrún	 í	 hlutastarfi	 hjá	

félagsþjónustunni	þar	til	hún	hóf	nám	að	nýju.		

	

! Björg	er	35	ára	gömul	kona	sem	býr	í	höfuðborginni.	Henni	gekk	vel	í	grunnskóla	en	

fann	 sig	 ekki	 almennilega	 í	 menntaskóla,	 en	 hún	 prófaði	 að	 fara	 í	 nokkra.	 Björg	 fluttist	

erlendis	og	hóf	nám	þar	en	varð	ólétt	fljótlega	eftir	að	námið	byrjaði	og	hætti	 í	kjölfarið	og	

kom	 heim.	 Hún	 fann	 ekki	 fyrir	 neinum	 þrýstingi	 fá	 fjölskyldu	 sinni	 sem	 er	 ekki	 með	 hátt	

menntunarstig.	Björg	hóf	nám	í	háskólabrú	þrítug	og	fór	þaðan	beint	í	grunnnám	í	háskóla	og	

leggur	nú	stund	á	meistaranám	við	uppeldis	og	menntunarfræði.	Björg	á	mann	og	tvö	börn	

ásamt	 einu	 stjúpbarni	 og	 hefur	 unnið	 bæði	 á	 leikskólum	 í	 gegnum	 tíðina	 og	 hjá	

fjármálafyrirtæki.		

	

! Elsa	 er	 37	 ára	 gömul	 kona	 af	 höfuðborgarsvæðinu	og	 er	 gift	 þriggja	 barna	móðir.	

Elsa	upplifði	einelti	af	hálfu	kennara	síns	og	gekk	ekki	nógu	vel	í	náminu.	Hún	flutti	snemma	

að	 heiman	 og	 fór	 að	 vinna	meðfram	 námi.	 Hún	 vann	 við	 ýmiskonar	 verslunarstörf	 og	 bjó	

erlendis	 um	 skeið	 en	 tók	 einn	 og	 einn	 áfanga	 í	 námi	 í	 gegnum	 árin.	 Elsa	 fann	 ekki	 fyrir	

þrýstingi	 frá	 fjölskyldu	sinni	sem	einkennist	af	verkamönnum	sem	eru	duglegir	að	vinna	að	

hennar	sögn.	Eftir	að		Elsa	byrjar	í		grunnnámi	fyrir	háskóla	fór	boltinn	að	rúlla	og	hún	fann	

sig	 í	námi	og	 fór	 í	kjölfarið	 í	háskólanám	þar	sem	hún	 leggur	stund	á	 félagsráðgjöf.	Hún	er	

langt	komin	með	grunnnám	í	háskólanum	og	stefnir	hún	svo	á	meistaranám	í	framhaldinu.	
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2.2	Framkvæmd		
Einstaklingsviðtöl	voru	tekin	við	konurnar	7.	Gagnaöflun	átti	sér	stað	frá	25.	september	2015-

5.	apríl	2016.	Stuðst	var	við	viðtalsramma	þar	sem	rannsóknarspurningarnar	voru	í	fyrirrúmi.	

Viðtölin	voru	opin	og	konurnar	höfðu	rými	til	þess	að	segja	frá	og	tjá	sig	óhindrað	á	meðan	á	

viðtölunum	 stóð.	 Opin	 viðtöl	 gefa	 rými	 fyrir	 djúpum	 skilningi	 á	 reynsluheim	 viðkomandi	

einstaklinga	og	leitað	er	eftir	undirliggjandi	merkingum.	Í	opnum	viðtölum	geta	viðmælendur	

tjáð	sig	með	sínum	eigin	orðum	og	útskýrt	reynslu	sína	á	sinn	hátt	(Kvale	og	Brinkman,	2009).	

Konurnar	voru	beðnar	um	að	 lýsa	upplifun	sinni	á	grunnskólagöngu	sinni,	hvað	hefði	 tekið	

við	eftir	skyldunám	og	hvað	það	hefði	verið	sem	hafði	áhrif	á	það	að	þær	héldu	ekki	áfram	á	

námsbraut	eftir	skyldunámið.	Þær	voru	einnig	spurðar	út	í	hvað	hefði	haft	áhrif	á	það	að	þær	

stigu	það	skref	að	setjast	aftur	á	skólabekk	eftir	margra	ára	fjarveru	og	hvernig	viðhorf	þeirra	

var	á	þeim	tíma.	Konurnar	voru	einnig	beðnar	um	að	lýsa	hvort	og	hvernig	viðhorf	þeirra	og	

sýn	 á	 námið	 og	 persónuþroska	 hefði	 breyst	 á	 námsferlinum.	 Einnig	 voru	 þær	 spurðar	 út	 í	

hvernig	 bakland	 þeirra	 væri	 og	 hvaða	 störfum	 þær	 hafi	 sinnt.	 Að	 lokum	 voru	 konurnar	

spurðar	að	því	hvort	þær	hafi	einhvern	tímann	leitað	til	náms-	og	starfsráðgjafa	á	skólaferli	

sínum	og	þá	hvort	og	hvernig	hann	hafi	getað	aðstoðað.	

Við	framkvæmd	rannsóknarinnar	voru	hafðar	að	leiðarljósi	höfuðreglurnar	fjórar,	en	þær	

eru	sjálfræðisreglan	sem	vísar	í	það	að	virðingu	skal	bera	fyrir	öllum	viðmælendum	og	þeirra	

gildum.	Hún	vísar	einnig	 í	það	að	samþykki	viðmælanda	þarf	að	 liggja	 fyrir	þegar	 lagt	er	af	

stað.	Skaðleysisreglan	 sem	vísar	 í	 það	að	 rannsakandi	 haldi	 vel	 utan	um	öll	 þau	gögn	 sem	

tengd	eru	rannsókninni	og	passi	upp	á	að	þau	 lendi	ekki	 í	höndum	annarra	aðila,	einnig	er	

passað	 upp	 á	 að	 nafnleyndar	 sé	 gætt.	 Velgjörðarreglan	 snýst	 um	 það	 að	 rannsakandi	 sé	

tilbúinn	 að	 láta	 gott	 af	 rannsókninni	 leiða	 þar	 sem	 hún	 veitir	 innsýn	 inn	 í	 reynsluheim	

viðmælenda.	Einnig	snýst	hún	um	það	að	passað	sé	upp	á	að	viðmælendur	geti	ekki	skaðast	

af	rannsókninni.	Réttlætisreglan	vísar	í	að	bæði	rannsakandi	og	þátttakendur	njóti	ávinnings	

af	 rannsókninni	 þar	 sem	 hægt	 er	 að	 nota	 niðurstöður	 hennar	 til	 uppbyggilegra	 hluta	 í	

framtíðinni	og	að	rannsakandi	sé	trúr	í	ferlinu	(Sigurður	Kristinsson,	2003).	

Rannsakandi	 reyndi	 eftir	 fremsta	 megni	 að	 leggja	 sínar	 hugmyndir	 til	 hliðar	 og	 lagði	

áherslu	á	að	skilja	viðmælendur	út	frá	þeirra	frásögn,	reynslu	og	gildum.	En	mikilvægt	er	að	

rannsakendur	geti	lagt	sínar	skoðanir	til	hliðar	en	samt	sem	áður	verið	meðvitaður	um	eigin	

hugmyndir	og	reynslu	um	það	efni	sem	rannsakað	er	(Taylor	og	Bogdan,	1998).	
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2.3 Úrvinnsla	gagna	
Viðtölin	voru	afrituð	orðrétt	eftir	hvert	og	eitt	viðtal,	athugasemdir	rannsakanda	voru	einnig	

höfð	með	afrituninni	ásamt	aðdraganda	viðtals.	Viðtölin	sem	voru	237	blaðsíður	voru	síðan	

kóðuð	og	þemagreind	eftir	að	hafa	lesið	þau	vandlega	yfir	ásamt	því	að	fara	yfir	þær	færslur	í	

dagbók	sem	haldin	var	á	ferlinu.	Með	kóðun	og	greiningu	í	þemu	er	varpað	ljósi	á	tengingu	

þeirra	þátta	sem	fram	koma	í	viðtölum	(Padgett,	2008).	Eftir	að	hafa	lokið	rannsókninni	voru	

öllum	gögnum	eytt	þar	 sem	 trúnaði	 við	 konurnar	 var	heitið	 frá	byrjun.	En	mikilvægt	er	að	

þátttakendum	 sé	 gerð	 grein	 fyrir	 að	 fyllsta	 trúnaði	 er	 gætt	 þegar	 gerðar	 eru	 eigindlegar	

rannsóknir	 þar	 sem	 rannsakandi	 er	 að	 skyggnast	 inn	 í	 hugarheim	 viðkomandi	 og	 að	 fá	

upplýsingar	 um	 hugsanir	 og	 tilfinningar	 einstaklinga	 sem	 gæti	 verið	 viðkvæmt	 fyrir	 þá	

(Hennink,	Hutter	og	Bailey,	2011).	
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3 Niðurstöður	

Markmiðið	með	þessari	rannsókn	var	að	varpa	ljósi	á	það	hvaða	ávinning	konur	hafa	af	því	að	

setjast	aftur	á	skólabekk	eftir	þrítugt	og	klára	nám.	Einnig	var	skoðað	hvaða	þættir	hafa	áhrif	

á	farsælan	námsferil	og	hvort	konurnar	hafi	leitað	til	náms-	og	starfsráðgjafa	á	námsferlinum.	

Þau	þemu	sem	komu	fram	í	viðtölunum	var	fyrst	og	fremst	trú	á	eigin	getu,	en	einnig	komu	

fram	bakland	kvennanna,	hvatning	og	 félagslegur	stuðningur,	veður	 fjallað	nánar	um	hvert	

þessara	 þema	 hér	 síðar.	 Konurnar	 áttu	 það	 allar	 sameiginlegt	 að	 hafa	 alltaf	 langa	 ð	 að	

mennta	sig	en	þó	ekki	séð	 fram	á	að	 láta	af	því	verða.	Þær	voru	allar	búnar	koma	sér	upp	

fjölskyldu	og	verið	á	vinnumarkaðinum	áður	en	þær	hófu	námið.	Þær	voru	flestar	sammála	

því	 að	 það	 að	 setjast	 á	 skólabekk	 og	 hvað	 þá	 fara	 í	 háskólanám	 í	 kjölfarið	 væri	 fjarlægur	

draumur.	Tvær	kvennanna	sögðu	að	aðal	ástæðan	fyrir	því	að	þær	létu	af	því	verða	að	hefja	

nám	að	nýju	væri	það	að	þær	vildu	vera	börnum	sínum	góðar	fyrirmyndir.	Þær	sögðu	að	þær	

hefðu	ekki	haft	mikla	trú	á	að	þær	gætu	þetta	en	vildu	samt	prufa,	önnur	þeirra	hafði	það	

litla	trú	á	sér	að	hún	sagði	engum	í	kringum	sig	frá	því	að	hún	væri	í	námi.	Hún	fór	í	gegnum	

námið	að	eigin	 sögn	á	þrjóskunni	og	 svakalegum	vilja	 á	því	 að	 fá	hvíta	húfu	á	 kollinn	 sem	

staðfesti	það	að	hún	hefði	klárað	stúdentsnám.	Hin	fann	fyrir	miklum	persónulegum	metnaði	

þegar	hún	eignast	barn	og	þarf	að	sjá	um	annan	einstakling	en	sjálfa	sig.	Hún	vildi	vera	góð	

fyrirmynd	og	taldi	sig	geta	verið	betra	foreldri	með	því	að	stíga	þetta	skref.	Ein	sagði	að	þetta	

hafi	verið	skyndihugdetta	sem	vatt	upp	á	sig.	Hinar	fjórar	höfðu	verið	að	velta	fyrir	sér	námi	í	

einhvern	tíma	en	ekki	fundið	sér	tíma	eða	haft	þor	til	þess	að	stíga	skrefið	fyrr.		

Flestar	konurnar	höfðu	ekki	tekið	ákvörðun	um	að	fara	í	áframhaldandi	nám	þegar	þær	

byrjuðu	 á	 grunnnáminu	þar	 sem	þær	 vildu	 fyrst	 athuga	hvort	 þær	 kæmust	 í	 gegnum	það.	

Nokkrar	sögðu	að	þær	hefðu	litið	á	háskólanám	sem	fjarlægan	draum	þar	sem	þær	töldu	þær	

ekki	vera	nógu	klárar	til	þess	að	fara	í	háskólanám.	Tvær	kvennanna	sögðu	að	þær	hafi	horft	

frá	byrjun	til	frekara	náms	en	þó	með	fyrirvara	um	að	þær	myndu	geta	klárað	grunnnámið.	

Eftir	að	hafa	þemagreint	viðtölin	var	það	sem	stóð	helst	upp	úr	það	að	allar	konurnar	höfðu	

mjög	 litla	 trú	 á	 eigin	 getu	þegar	þær	 settust	 aftur	 á	 skólabekk.	 Þær	efuðust	 um	ágæti	 sitt	

þegar	að	náminu	kom	og	kviðu	fyrir	því	að	takast	á	við	það	verkefni	að	hefja	skólagöngu	á	ný.	

En	þegar	þær	hófu	námið	og	sáu	að	þær	gætu	lært	þá	gátu	þær	notið	þess	að	vera	í	námi.	

Hins	vegar	þegar	þær	voru	spurðir	út	í	það	hvað	stæði	helst	upp	úr	hjá	þeim	eftir	námsferlið	

voru	þær	einróma	sammála	um	það	að	það	væri	aukin	trú	á	eigin	getu	og	bætt	sjálfstraust.	
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Þær	voru	allar	mjög	ánægðar	með	þann	áfanga	að	klára	nám	og	þá	þekkingu	og	reynslu	sem	

þær	fengu	á	ferlinu	en	það	laut	þó	í	 lægra	haldi	fyrir	aukinni	trú	á	eigin	getu	þegar	það	var	

borið	 saman.	 Þær	 töluðu	 einnig	 um	 að	 þær	 ættu	 auðveldara	 með	 að	 takast	 á	 við	

hversdagsleg	vandamál	sem	upp	koma	og	séu	orðnar	víðsýnni.		

Upplifun	 kvennanna	 á	 grunnskólagöngunni	 var	misjöfn,	 tvær	 þeirra	 höfðu	mætt	miklu	

mótlæti	á	grunnskólalaldrinum,	orðið	fyrir	einelti	og	átt	fáa	eða	enga	vini.	Aðrar	stóðu	sig	vel	

í	 grunnskóla,	 áttu	 gott	 tengslanet	 og	marga	 vini	 og	 leið	 vel	 á	 þeim	 tíma.	 Flestar	 voru	 þó	

sammála	um	að	eftir	10.	bekkinn	hafi	áhuginn	á	náminu	ekki	verið	mikill	og	tómstundir	og	

áhugamál	átt	hug	þeirra	frekar	en	heimanám.		

Þegar	konurnar	voru	spurðar	um	aðkomu	náms-	og	starfsráðgjafa	á	skólaferli	þeirra	voru	

fjórar	 sem	 höfðu	 sótt	 aðstoð	 til	 þeirra.	 Þær	 sem	 höfðu	 leitað	 til	 þeirra	 voru	 að	 mestu	

ánægðar	 með	 þá	 aðstoð	 sem	 þær	 fengu.	 Hinar	 þrjár	 sem	 ekki	 höfðu	 leitað	 til	 náms-	 og	

starfsráðgjafa	sögðust	sjá	eftir	því	núna	að	hafa	ekki	leitað	til	þeirra.	Aðalástæðan	fyrir	því	að	

þær	 leituðu	 ekki	 aðstoðar	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	 var	 sú	 að	þær	 voru	 feimnar	 við	 það	og	

vildu	finna	út	úr	vandamálum	sínum	tengd	skólanum	upp	á	eigin	spýtur.		

	

3.1 Aðalávinningurinn	trú	á	eigin	getu	
Þegar	konurnar	eru	spurðar	út	 í	hvaða	ávinning	þær	telji	 sig	hafa	 fengið	út	úr	því	að	 fara	 í	

nám	nefna	þær	allar	fyrst	og	fremst	aukna	trú	á	eigin	getu.	Þeim	finnst	það	vera	viss	sigur	að	

hafa	klárað	nám	og	fylltust	stolti	þegar	þær	sáu	að	þær	gætu	lokið	námsáfanga.	Jóna	segir	til	

dæmis	með	stolti:	

Mér	fannst	það	meiriháttar	að	setja	upp	hvíta	kollinn,	það	var	svo	æðislegt.	(...)	
Þetta	 var	 svo	 mikill	 sigur,	 mér	 fannst	 það	 bara	 aðalatriðið	 að	 setja	 upp	 hvíta	
kollinn.	

	

Flestar	 konurnar	 sögðust	 hafa	 fundið	 fyrir	 þrýstingi	 frá	 umhverfinu	 um	 frekari	 menntun.	

Sumar	upplifðu	þrýsting	frá	nánustu	fjölskyldu	sinni	sem	hvatti	þær	til	náms.	Aðrar	sögðust	

finna	fyrir	þrýstingi	 frá	samfélaginu,	að	kröfurnar	hafi	aukist	og	að	til	þess	að	fá	vinnu	sem	

gæfi	 vel	 af	 sér	 þurfi	 að	 vera	 með	 háskólapróf.	 Menntunarstaða	 fjölskyldu	 kvennanna	 er	

mismunandi.	 Tvær	 þeirra	 sögðu	 að	 þær	 kæmu	 úr	 fjölskyldu	 þar	 sem	 væru	 að	 mestu	

verkamenn	og	í	þeim	tilfellum	fundu	þær	ekki	fyrir	neinum	þrýstingi	um	menntun.	Hins	vegar	
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fundu	þær	fyrir	því	að	fjölskylda	þeirra	var	mjög	stolt	af	þeim	að	stíga	þetta	skref	og	að	þær	

skildu	ná	þessum	áfanga	að	klára	nám.	Þær	fundu	fyrir	mjög	jákvæðu	viðmóti	og	hvatningu	á	

meðan	á	náminu	stóð	frá	fjölskyldu	sinni.	Aðrar	sögðu	að	það	hafi	verið	lögð	rík	áhersla	á	það	

í	þeirra	fjölskyldum	að	þær	myndu	mennta	sig.	Ein	segir	til	að	mynda:	

Það	er	svolítið	svona	menntasnobb	í	fjölskyldunni	minni	og	það	er	af	einhverjum	
ástæðum	bara	best	í	heimi	að	vera	með	stúdentspróf	og	mikið	talað	um	það	að	
það	væri	nú	synd	að	ég	væri	ekki	með	stúdentspróf.	

	

Það	 sem	 stendur	 hæst	 upp	úr	 þegar	 konurnar	 eru	 spurðar	 um	hvað	þær	 telji	 vera	 stærsti	

ávinningurinn	fyrir	þær	að	hafa	farið	í	nám	að	nýju	er	aukin	trú	á	eigin	getu.	Þegar	þær	voru	

spurðar	út	í	viðhorf	sitt	til	námsins	í	byrjun	voru	þær	allar	á	sama	máli	um	það	að	vera	ekki	

vissar	um	að	þær	gætu	 lært	og	klárað	nám.	Þær	höfðu	ekki	mikla	 trú	á	eigin	getu	og	 fóru	

frekar	með	því	hugarfari	að	prófa	að	fara	í	nám	og	sjá	hvort	þær	gætu	lært	frekar	en	að	vera	

með	það	strax	að	markmiði	að	klára	nám.	Ákvörðun	þeirra	um	að	fara	svo	 í	 framhaldsnám	

kom	svo	síðar,	eða	þegar	þær	voru	búnar	að	sjá	að	þær	höfðu	það	sem	til	þurfti	til	þess	að	

standa	sig	vel	í	náminu.	Tvær	kvennanna	voru	með	það	að	markmiði	þegar	þær	byrjuðu	að	

finna	sig	 í	náminu	að	fara	 í	háskólanám	eftir	að	þær	lykju	háskólabrú.	Þegar	konurnar	voru	

spurðar	út	í	hvaða	viðhorf	þær	höfðu	haft	til	námsins	í	byrjun	sagði	Jóna	til	dæmis:	

Ég	var	ekki	viss	um	að	ég	gæti	lært,	þannig	það	var	þessi	svona	trú	á	eigin	getu,	
var	eiginlega	bara	út	af	því	að,	já	ég	bara	hélt	að	ég	gæti	ekki	lært.	

	

Sigrún	tekur	í	sama	streng:	

Mér	kveið	rosalega	fyrir	því,	alveg	rosalega		yfir	því	að	sko	geta	þetta	ekki.	

	

Björg	er	á	sama	máli	og	segir:	

Þetta	er	náttúrulega	spurning	um	sjálfsmynd	manns	sko,	spurning	hvernig	maður	
leggur	af	stað	í	eitthvað	ákveðið	ferðalag	skiluru	og	ég	var	búin	að	vera	að	hamra	
á	því	við	sjálfa	mig	mjög	lengi,	 í	mörg	mörg	ár,	frá	því	ég	var	í	grunnskóla	að	ég	
væri	frekar	vitlaus.	
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Eins	og	 fram	kom	hér	á	ofan	höfðu	konurnar	 litla	 trú	á	eigin	getu	þegar	þær	 fóru	af	stað	 í	

nám	að	nýju	eftir	langt	hlé.	En	sá	þáttur	sem	stendur	hæst	upp	úr	hjá	konunum	öllum	eftir	

skólagönguna	er	það	hvað	trú	þeirra	á	eigin	getu	hefur	aukist	mikið.	Þær	nefna	allar	að	þær	

hafi	öðlast	aukið	sjálfstraust	sem	sem	hefur	það	að	verkum	að	lífsgæði	þeirra	eru	meiri.	Þær	

eru	 stoltar	 af	 sér	 og	 eiga	 auðveldara	 með	 að	 taka	 að	 sér	 ný	 verkefni.	 Þær	 segjast	 vera	

víðsýnni	og	eiga	auðveldara	með	að	takast	á	við	þau	verkefni	sem	upp	koma	í	lífinu.		

Einnig	minntust	sumar	konurnar	á	það	að	þær	hafi	öðlast	meiri	trú	á	sér	til	þess	að	sækja	

um	atvinnu,	þær	meti	sig	betur	og	þori	núna	að	sækja	um	atvinnu	sem	þær	hefðu	ekki	þorað	

að	gera	áður.	Þær	eru	sammála	um	að	þær	meti	sig	frekar	að	verðleikum	eftir	námið	og	að	

þær	séu	mun	opnari	fyrir	atvinnutækifærum	en	þær	voru	áður.		

Elsa	segir	til	að	mynda:		

Tækifærin	 verða	bara	miklu	meiri	 ef	 að	maður	 klárar	nám	og	 líka	að	 tækifærin	
verða	allt	öðruvísi	og	líka	það	að	maður	hefur	miklu	meiri	trú	á	sér	að	sækja	um	
betri	vinnur	og	standa	bara	svolítið	með	sjálfum	sér	(...)	Þetta	færir	manni	meiri	
tækifæri	að	sækja	um	vinnur	og	betri	vinnu	en	svo	er	líka	náttúrlega	alltaf	meiri	
möguleiki	þegar	þú	hefur	nám	á	bakinu	að	fá	vinnu	að	sjálfsögðu.	

	

Konurnar	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	voru	flestar	með	litla	trú	á	eigin	getu	í	grunnskóla	og	

höfðu	lítið	sjálfsálit.	Sumar	höfðu	lent	í	einelti	sem	hafði	áhrif	á	bæði	námið	og	líðan	þeirra.	

Einkunnirnar	voru	frekar	lágar,	þær	áttu	annaðhvort	erfitt	með	að	læra	eða	höfðu	ekki	áhuga	

á	því.	 	Þær	fengu	ekki	mikla	hvatningu	heiman	frá	og	tengslanet	þeirra	var	ekki	sterkt.	Hins	

vegar	voru	sumar	með	gott	 tengslanet	og	 fengu	hvatningu	heiman	frá	og	áttu	vinkonur	og	

gott	félagslíf.	En	áhuginn	á	lærdóminum	var	ekki	mikill	eða	þær	áttu	erfitt	með	að	einbeita	

sér	að	eigin	sögn.	Sumar	stunduðu	íþróttir	og	gekk	vel	 í	þeim	og	áttu	gott	tengslanet	þeim	

tengdum	en	fundu	sig	ekki	sem	skyldi	í	skólanum	og	náminu.		

Þegar	 konurnar	 eru	 spurðar	 út	 í	 hvað	 þær	 hafa	 fengið	 út	 úr	 náminu	 eru	 þær	 allar	

sammála	um	að	aukin	trú	þeirra	á	eigin	getu	stæði	þar	upp	úr,	Anna	segir	til	að	mynda:	

Ég	er	bara	allt	önnur	manneskja	heldur	en	ég	var	þegar	ég	byrjaði,	ég	hef	breyst	
persónulega	mjög	mikið,	hvernig	ég	haga	mér	og	hvernig	ég	vil	vera	fyrirmynd	og,	
og	hvernig	ég	tala	við	fólk	og	um	fólk	og	svoleiðis	alls	konar,	fordómar	og	hitt	og	
þetta	sem	ég	hef	tekið	á..	(...)	og	svo	líka	bara	að	hafa	fengið	einhverja	svona	trú	
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á	sjálfri	mér	og	að	sjá	það	betur	og	betur	að	ég	sé	bara,	þú	veist	að	ég	er	jú	alveg	
gáfuð.	

	

Anna	 segir	 að	 strax	á	 fyrstu	dögum	námsins	hafi	hún	 fundið	 fyrir	 jákvæðri	breytingu	 innra	

með	sér	og	segir:	

Ég	 sá	 bara	 strax	 á	 fyrstu	 dögunum	 hvernig	 hugarfarið	 bara	 breyttist	 úr	 því	 að	
þarna	 einmitt	 að	 ætla	 bara	 að	 drullast	 í	 gegnum	 eitthvað	 og	 í	 það	 að,	 að	
mögulega	get	ég	virkilega	notið	þess	að	læra.	

	

Einnig	nefna	konurnar	að	þær	hafi	aukna	þekkingu,	séu	betur	í	stakk	búnar	til	þess	að	leysa	

úr	vandamálum,	séu	sjálfstæðari	og	víðsýnni	eftir	námið.	Elsa	segir:	

Það	er	bara	allt	önnur	sýn	á	lífið,	maður	hefur	þroskast	rosalega	mikið	við	þetta..	
maður	 er	 bara	 með	 allt	 öðruvísi	 sýn	 sko,	 breiðari	 sýn	 og	 maður	 hefur	 meiri	
skilning	og	maður	er	ekki	 jafn	þröngsýnn	sko..	maður	er	miklu	víðsýnni	á	allt	og	
alla..	og	maður	getur	sett	sig	í	spor	annarra.	Eftir	að	ég	byrjaði	í	námi	hef	ég	miklu	
meiri	 trú	á	 sjálfri	mér,	bara	 í	öllu	þú	veist	af	því	að	þetta	gefur	manni	 rosalega	
mikið.	

	

Björg	tekur	í	sama	streng	þegar	hún	er	spurð	út	í	hvað	námið	hafi	gefið	henni	helst:	

Vá,	allt,	í	alvörunni	þú	veist	það	er	bara	þroski	og	skilningur	á	hlutunum	og	bara	
aðallega	kannski	að	gefa	börnunum	mínum	svo	mikið	með	þessu	(...)	ég	er	bara	
upplýstari	og	maður	aflar	sér	öðruvísi	upplýsinga	þegar	maður	er	búinn	að	læra.	

	

Eins	og	 fram	hefur	komið	hafa	allar	konurnar	sem	rætt	var	við	 fyrir	 rannsókn	þessa	 fundið	

fyrir	 jákvæðum	 persónulegum	 breytingum	 eftir	 að	 hafa	 sest	 aftur	 á	 skólabekk	 eftir	 langa	

fjarveru.	Þær	eru	allar	sammála	því	að	námið	hafi	gefið	þeim	mikinn	persónulegan	styrk	þar	

sem	aukin	trú	á	eigin	getu	hafði	áhrif	á	að	þær	öðluðust	meira	sjálfstraust	og	jákvæðari	sýn	á	

lífið.	 Þær	 eru	 stoltar	 af	 sjálfum	 sér	 að	 hafa	 lokið	 áfanga	 sem	 áður	 fyrr	 var	 þeim	 aðeins	

fjarlægur	draumur	og	eru	 jákvæðar	 fyrir	þeim	tækifærum	sem	námið	hefur	 í	 för	með	sér	 í	

framtíðinni.	Þær	eru	einnig	sammála	því	að	með	því	að	hafa	 farið	 í	nám	og	klárað	það	séu	
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þær	börnum	sínum	betri	 fyrirmyndir	og	eiga	auðveldara	með	að	mæta	hindrunum	daglegs	

lífs.		

	

3.2 Bakland,	hvatning	og	félagslegur	stuðningur	
Í	tilfellum	Önnu,	Sigrúnar,	Guðrúnar	og	Björgu	var	ein	ástæðan	fyrir	því	að	þær	hættu	í	námi	

sú	að	þær	eignuðust	börn	snemma.	Hins	vegar	voru	börn	þeirra	líka	ein	ástæðan	fyrir	því	að	

konurnar	 snéru	 aftur	 í	 nám	 eftir	 langa	 fjarveru	 vegna	 þess	 að	 þær	 vildu	 vera	 þeim	 góðar	

fyrirmyndir.	 Aðrar	 sögðust	 hafa	misst	 áhugann	 og	 að	 félagslífið	 hafi	 frekar	 átt	 hug	 þeirra	

þegar	 kom	 að	 menntaskólaárunum	 en	 námið	 sjálft.	 Í	 rannsókn	 sem	 gerð	 var	 fyrir	

Fræðslumiðstöð	atvinnulífsins	2014	kemur	fram	að	aðal	ástæðan	fyrir	því	að	fullorðnir	flosna	

upp	úr	skóla	sé	áhugaleysi,	en	einnig	spila	barneignir	þar	inn	í	og	erfiðar	fjölskylduaðstæður	

eða	sjúkdómar	(Sigríður	Kristín	Hrafnkelsdóttir	og	fl.	2014).	Þegar	konurnar	eru	spurðar	um	

hvaða	 þættir	 þeim	 finnast	 mikilvægastir	 til	 þess	 að	 eiga	 farsælan	 námsferil	 nefna	 þær	

bakland	sitt,	tengslanet	annarra	kvenna	í	náminu,	hvatningu	og	félagslegan	stuðning.	Flestar	

hafa	konurnar	gott	bakland,	þær	eiga	allar	maka	og	börn	og	sumar	einnig	barnabörn.	Flestar	

kvennanna	 minnast	 á	 að	 þær	 hafi	 eignast	 góðar	 vinkonur	 á	 námsferlinum	 sem	 hafi	 skipt	

miklu	máli.	Þær	hafi	getað	stutt	við	bakið	á	hvorri	annarri	og	verið	til	staðar	fyrir	hvora	aðra	á	

álagstímum.	Konurnar	tala	um	að	skipulag	skipti	máli	á	námsferlinum	en	þó	voru	þær	flestar	

sammála	um	það	 að	þær	 væru	ekki	mjög	 skipulagðar	 sjálfar.	 En	þær	 sögðust	 þó	 reyna	 að	

skipuleggja	sig	þannig	að	þær	myndu	ná	að	skila	verkefnum	og	öðru	á	 réttum	tíma.	Einnig	

sögðust	þær	 reyna	að	 skipuleggja	 sig	þannig	að	þær	hefðu	einhvern	 tíma	 til	þess	að	 sinna	

sjálfum	sér	og	fjölskyldu	sinni.	

Flestar	konunnar	hafa	gott	bakland	sem	þær	segja	að	hafi	skipt	miklu	máli	eftir	að	þær	

settust	aftur	á	skólabekk.	Þær	hafi	fengið	góða	hjálp	frá	maka	eða	öðrum	nákomnum	við	að	

sinna	heimilinu	og	börnum	þeirra	með	þeim.	Konurnar	eru	sammála	því	að	aukin	streita	fylgi	

því	að	setjast	aftur	á	skólabekk	og	að	fá	hvatningu	og	hjálp	skipti	gríðarlegu	máli	til	þess	að	

láta	 alla	 enda	ná	 saman.	Konurnar	nefna	 foreldra,	 tengdaforeldra,	 systur	og	 vinkonur	 fyrir	

utan	maka	sem	hafi	aðallega	staðið	við	bakið	á	þeim	meðan	að	á	náminu	stóð.	Elsa	segir	til	

að	mynda:		

Ég	á	mjög	góðan	og	sterkan	mann	sem	er	ótrúlega	duglegur	og	ótrúlega	duglegur	
með	börnin	og	ég	hef	alltaf	hans	stuðning	sko	(...)	þegar	ég	var	í	náminu	átti	ég	
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hinar	tvær	og	var	mikið	frá	og	það	var	aldrei	neitt	mál..	eins	og	fyrir	próf	og	svona	
maður	 er	 nánast	 núll	 til	 staðar	 sko	 ..	 en	 ég	 er	með	 rosalega	 gott	 bakland,	 líka	
systur	mínar,	 þær	 eru	mjög	 hjálplegar	 líka	 (...)	 þetta	 skiptir	 rosalegu	máli	 sko,	
rosalegu	alveg.	

	

Guðrún	segist	hafa	fengið	mjög	mikla	hvatningu	frá	vinum	og	ættingjum	og	bætir	við:	

Það	voru	allir	bara	alveg	hreint	tilbúnir	til	þess	að	gera	allt	til	þess	að	hjálpa	mér,	
alveg	sama	hver	það	var	 sko	og	allir	 rosalega	ánægðir	 (...)	þetta	skipti	 rosalegu	
máli	 fyrir	mig,	þetta	náttúrulega	auðveldara	mér	alla	vinnu,	ég	nátúrulega	með	
heimili	og	börn	og	...	og	að	hafa	einhvern	að	bakka	sig	upp	skiptir	öllu	máli.	Þetta	
hefði	verið	tíu	sinnum	erfiðara	ef	ég	væri	þú	veist	ein	með	krakkana	og	nám.	

	

Þegar	Björg	er	spurð	út	 í	hvort	viðhorf	hennar	helsta	tengslanets	skipti	máli	 í	náminu	segir	

hún:		

Það	skiptir	gríðarlegu	máli,	en	hérna	já	ég	á	mjög	góða	að	og	það	er	bara	ótrúlega	
mikilvægt	að	 finna	 traustið	og	skilninginn	bara	á	aðstæðum	skiluru.	Ég	hef	gott	
bakland,	mjög	gott	bakland	og	bara	mjög	sterka	og	trausta	stórfjölskyldu	og	nána	
fjölskyldu	og	það	skiptir	gífurlegu	máli.	

	

Af	þessu	má	dæma	að	mikilvægt	sé	fyrir	konur	sem	snúa	aftur	í	nám	eftir	þrítugsaldurinn	að	

eiga	gott	bakland.	Þær	konur	 sem	tóku	þátt	 í	þessari	 rannsókn	eru	allar	með	 fjölskyldu	og	

heimili	 sem	þær	 þurfa	 að	 sjá	 um.	 Það	 að	 fá	 hjálp	 við	 heimilisstörf	 og	 að	 sinna	 börnunum	

skiptir	þær	máli	svo	þær	eigi	auðveldara	með	að	láta	námið	ganga	upp.	Flestar	töluðu	um	að	

á	 álagstímum	 í	 skólanum,	 þegar	 verkefnaskil	 eru	mikil	 eða	 prófatíð	 sé	 sérstaklega	 gott	 að	

vera	með	 gott	 bakland.	 Það	minnki	 álag	 þeirra	 til	muna	 og	 auðveldi	 þeim	 að	 komast	 yfir	

erfiða	hjalla	í	náminu.		

Aðeins	ein	af	viðmælendum	í	rannsókninni	segir	að	hún	hafi	ekki	fengið	mikla	hvatningu	

eða	hjálp	frá	fjölskyldu	sinni	eða	vinum.	Maður	hennar	hafði	ekki	átt	góða	upplifun	af	sínum	

skólaferli	og	af	þeirri	ástæðu	sá	hann	ekki	tilgang	í	því	að	kona	sín	færi	 í	nám.	Börn	hennar	

voru	uppkomin	og	áttu	nóg	með	sig	og	sína,	þau	studdu	hana	þó	í	því	sem	hún	var	að	gera	þó	

svo	að	þau	hafi	ekki	tekið	mikinn	þátt	í	því.	Hins	vegar	nefnir	hún	að	þegar	á	námið	leið	hafi	
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hún	eignast	góðar	vinkonur	sem	hún	lærði	með	og	að	það	hafi	verið	gott	að	finna	stuðning	

frá	þeim.	Þær	voru	í	svipaðri	aðstöðu	og	hún	sjálf	og	þær	gátu	hvatt	hvora	aðra	áfram.		

Flestar	konurnar	nefna	að	þær	hafi	eignast	gott	tengslanet	á	námsferlinum	sem	hafi	að	

auki	 skipt	miklu	máli	 fyrir	ástundun	námsins.	Einnig	nefndu	 tvær	kvennanna	að	þær	hefðu	

kynnst	náminu	í	gegnum	vinkonur	sem	höfðu	hvatt	þær	til	þess	að	taka	af	skarið.	Þær	sögðu	

að	 heyra	 þær	 tala	 um	 það	 hversu	 gefandi	 og	 skemmtilegt	 það	 væri	 þá	 hefðu	 þær	 öðlast	

aukin	áhuga	á	að	drífa	sig	af	stað.	Guðrún	segir:	

Þetta	gaf	mér	mjög	mikið	félagslega	að	fara	í	nám,	ég	kynntist	mikið	af	fólki,	sem	
að	jók	sjálfstraustið	líka.	

	

Elsa	segir	þegar	hún	lýsir	aðdraganda	þess	að	hún	fer	í	nám:	

Ég	sá	aldrei	nokkurn	tímann	fyrir	mér	að	ég	myndi	fara	aftur	í	skóla,	bara	aldrei	
sko	en	svo	kynntist	ég	stelpu	og	þegar	við	erum	að	kynnast	þá	fer	hún	að	segja	
mér	 frá	 náminu	 sem	 hún	 er	 í	 og	 það	 í	 rauninni	 bara	 kemur	 öllu	 á	 stað,	 hún	 í	
rauninni	ýtti	undir	það	að	ég	fór	í	nám.	Hún	fór	að	segja	mér	frá	náminu	og	mér	
fannst	það	mjög	spennandi.	

	

Konurnar	 sem	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni	 voru	 allar	 sammála	 því	 að	 skipulag	 skipti	 máli	 í	

náminu.	Þær	sögðust	þó	allar	ekki	vera	mjög	skipulagðar	að	eðlisfari	en	að	þær	reyndu	að	

skipuleggja	sig	þannig	að	þær	gætu	notið	einhverra	frístunda.	Þær	notuðu	þá	frístundirnar	að	

mestu	 í	að	njóta	samveru	með	börnum	sínum	og	maka.	Þær	reyndu	að	eyða	eins	miklu	af	

helgunum	í	þær	stundir	og	þær	mögulega	gátu.	Þær	voru	flestar	sammála	um	að	þær	þyrftu	

einnig	að	eiga	einhvern	tíma	fyrir	sjálfar	sig	inn	á	milli	til	þess	að	fá	meiri	orku	og	geta	gleymt	

sér	aðeins	frá	daglegu	amstri.	Kristín	segir	til	að	mynda:	

Ég	slekk	á	öllum	svona	óþarfa	þú	veist,	á	facebook,	maður	tekur	símann	og	setur	
hann	á	silent	eða	maður	fer	í	ræktina	eða,	eða	sund,	ég	hef	alveg	rosa	mikið	gert	
af	því	og	það	hefur	gert	mér	rosa	gott	 (...)	Það	er	nauðsynlegt	að	taka	sér	pínu	
svona	tíma	fyrir	sjálfan	sig	þar	sem	að	þú	veist	maður	er	ekki	að	gera	neitt,	svona	
að	kúpla	sig	aðeins	út.	

	

Guðrún	segir	þegar	hún	er	spurð	út	í	hvort	hún	taki	frá	tíma	fyrir	sjálfa	sig:		
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Ég	 tek	 mér	 til	 dæmis	 alltaf	 tíma	 til	 þess	 að	 fara	 á	 æfingu,	 bara	 fyrir	 andlegu	
heilsuna	þá	verð	ég	að	gera	það,	svo	ég	gef	mér	alveg	tíma	að	einhverju	leyti.	

	

Konurnar	eru	allar	sammála	um	það	að	það	skipti	máli	að	hugsa	um	andlega	heilsu	sína	þar	

sem	nám	er	krefjandi	og	því	fylgir	aukið	álag.	Til	þess	að	vera	betur	í	stakk		búnar	til	þess	að	

takast	á	við	álagið	er	þeim	nauðsynlegt	að	gefa	sér	tíma	fyrir	heilsuna.	Þær	tala	til	dæmis	um	

það	að	fara	 í	sund,	 jóga,	göngutúra,	mála	myndir	og	horfa	á	þætti	sem	þær	hafa	gaman	af	

sem	hluti	sem	þær	gera	til	þess	að	gleyma	sér	frá	náminu	í	smá	stund	og	hugsa	um	andlega	

heilsu	sína.		

	

3.3 Náms-	og	starfsráðgjöf		
Eins	og	kom	fram	í	kaflanum	um	hugsmíðahyggjuna	byggja	einstaklingar	sjálfir	upp	sýn	sína	á	

veruleikanum	og	hegða	sér	og	eiga	í	samskiptum	samkvæmt	því.	Allar	konurnar	voru	búnar	

að	vera	frá	námi	í	langan	tíma	og	voru	búnar	að	byggja	sér	upp	þá	sýn	að	þær	gætu	ekki	hafið	

nám	að	nýju,	gætu	sennilega	ekki	lært	og	voru	að	reyna	að	sætta	sig	við	lífið	eins	og	það	var.	

Guðrún	segir	til	að	mynda	þegar	hún	er	spurð	að	því	hvort	hún	hafi	haft	hug	á	að	hefja	nám	

að	nýju	áður	en	endanleg	ákvörðun	var	tekin:	

Nei,	ég	var	bara	einhvern	veginn	búin	að	sætta	mig	við	það	að	vera	bara	öryrki	þú	
veist.	

	

Hins	 vegar	 urðu	 einhverjar	 breytingar	 og	 hvatning	 sem	 gerðu	 það	 að	 verkum	 að	 þær	

endurskoðuðu	hug	sinn	og	byggðu	upp	nýja	sýn	meðfram	breytingum	í	lífinu	eða	með	nýjum	

upplýsingum.	Í	sumum	tilfellum	voru	það	börn	þeirra	sem	hvöttu	þær	til	náms,	þar	sem	þær	

vildu	vera	þeim	góðar	fyrirmyndir.	Sumar	ákváðu	að	slá	til	eftir	að	hafa	heyrt	farsælar	sögur	

frá	vinkonum	sínum	sem	höfðu	sest	aftur	á	skólabekk.	Sigrún	svaraði	þegar	hún	var	innt	eftir	

því	hvað	hafði	verið	helsti	hvatinn	sem	hafði	áhrif	á	það	að	hún	settist	aftur	á	skólabekk:	

Ég	eignaðist	barn.	Já	það	var	dóttir	mín	sem	hafði	mest	um	það	að	segja,	þetta	er	
svona	stoltið,	hún	á	ekki	að	geta	sagt:	mamma	þú	ert	ekki	sjálf	búin	í	skóla,	þegar	
hún	ætlar	að	hætta	í	skóla.	
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Björg	svarar	á	svipaðan	hátt:	

Dóttir	mín.	Að	núna	þurfti	ég	að	fara	að	sjá	um	einhvern	annan,	ég	þurfti	að	vera	
góð	fyrirmynd.	

	

Fjórar	 af	 konunum	 sjö	 höfðu	 einhvern	 tímann	 á	 námsferlinum	 leitað	 aðstoðar	 náms-	 og	

starfsráðgjafa.	 Í	 öllum	 tilfellum	 var	 það	 í	 framhaldsnámi	 sem	 þær	 leituð	 til	 þeirra.	 Flestar	

voru	 sammála	um	að	þeir	 hafi	 getað	 aðstoðað,	 en	þó	 sögðust	 sumar	hafa	 rekist	 á	 það	 að	

náms-	og	starfsráðgjöf	væri	mikið	regluverk	og	fannst	það	miður	að	sérúrræði	voru	ekki	boði	

nema	 vera	með	 einhverja	 greiningu	 á	 bakinu	 og	 pappíra	 til	 þess	 að	 sýna	 fram	 á	 það.	 Ein	

sagðist	hafa	farið	til	náms-	og	starfsráðgjafa	í	byrjun	námsins	til	að	fara	yfir	ferlið	og	að	það	

hafi	verið	mjög	nytsamlegt.	Hún	hafi	svo	aftur	talað	við	náms-	og	starfsráðgjafa	þegar	leið	að	

prófum	 og	 fengið	 lengri	 próftíma	 án	 þess	 að	 vera	 með	 neina	 greiningu	 í	 námi	 á	

framhaldsskólastigi.	 En	 svo	 þegar	 hún	 fór	 yfir	 í	 háskóla	 hafi	 hún	 ekki	 fengið	 þetta	 úrræði	

vegna	þess	að	hún	var	ekki	með	neina	greiningu	á	röskun.		

Ein	 kvennanna	 hefur	 glímt	 við	 veikindi	 og	 hefur	 þurft	 að	 að	 leita	 til	 náms-	 og	

starfsráðgjafa	reglulega.	Hún	segir	að	það	hafi	hjálpað	henni	mikið	að	vera	alltaf	með	sama	

náms-	og	starfsráðgjafann	sem	aðstoðar	hana.	Hún	segir:	

Það	er	alveg	gríðarlega	mikilvægt	að	þetta	batterí	sé	til,	náms-	og	starfsráðgjöf	og	
það	 sem	 að	 mér	 hefur	 fundist	 best	 er	 að	 ég	 hef	 alltaf	 verið	 með	 sömu	
manneskjuna.	Hún	er	alveg	frábær	þessi	náms-	og	starfsráðgjafi	sem	ég	er	með	
og	 hún	 hérna,	 það	 er	 aldrei	 neitt	 vesen	maður	 sendir	 henni	 tölvupóst	 og	 hún	
bara	græjar	hlutina	fyrir	mann	og	hún	á	það	líka	til	að	senda	mér	línu	og	athuga	
hvernig	mér	gengur.	

	

Þær	konur	sem	ekki	höfðu	leitað	til	náms-	og	starfsráðgjafa	sáu	eftir	á	að	þær	hefðu	getað	

notfært	sér	aðstoð	þeirra	meðan	að	á	náminu	stóð.	Jóna	segir	að	hún	hafi	verið	of	feimin	til	

þess	að	tala	við	náms-	og	starfsráðgjafa,	hún	segir:	

Ég	hitti	aldrei	náms-	og	starfsráðgjafa,	á	þeim	tíma	var	ég	of	feimin	og	svona	já	
lagði	ekkert	í	að	fara	að	tala	við	kennara	eða	neitt.	
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Björg	 segir	 hins	 vegar	 að	 hún	 hafi	 verið	 of	 stolt	 til	 þess	 að	 fá	 ráðleggingar	 og	 leiðsögn	

varðandi	námið	hjá	náms-	og	starfsráðgjafa.	Hún	svarar	þegar	hún	er	spurð	hvort	hún	hafi	

leitað	til	náms-	og	starfsáðgjafa	á	námsferlinum:	

Nei,	ég	hef	ekki	gert	það,	sem	voru	mistök	ég	hefði	eiginlega	átt	að	gera	það	áður	
en	ég	valdi	mér	meistaranám,	svona	bara	til	að	fara	yfir	stöðuna	(...)	En	það	var	
stoltið	 bara	 nei,	 ég	 geri	 þetta	 bara	 sjálf,	 ég	 fór	 allt	 á	 hnefunum.	 Ég	 er	 alveg	
meðvituð	 um	 að	 það	 hefði	 samt	 verið	 góð	 hugmynd	 þú	 veist,	 en	 það	 er	 bara	
stoltið	og	ekkert	annað.	

	

Af	 þessu	 má	 dæma	 að	 konur	 sem	 hafa	 áhuga	 á	 að	 setjast	 aftur	 á	 skólabekk	 eftir	 langa	

fjarveru	gætu	vel	nýtt	sér	aðstoð	náms-	og	starfsráðgjafa.	Þær	hafa	litla	trú	á	eigin	getu	og	

hafa	 ekki	mikið	 sjálfstraust	 þegar	 kemur	 að	 námi.	 Náms-	 og	 starfsráðgjafar	 geta	 komið	 til	

móts	við	þennan	hóp	með	því	að	aðstoða	konur	við	að	byggja	upp	sjálfsmynd	þeirra	og	að	

hjálpa	þeim	við	að	koma	auga	á	styrkleika	þeirra	og	þau	tækifæri	sem	þær	hafa	í	framtíðinni	

þegar	kemur	að	námi	og	störfum.	
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4 Umræður	

Markmiðið	með	þessari	 rannsókn	var	að	skoða	hvaða	ávinning	konur	á	 fertugsaldri	hafa	af	

því	að	setjast	á	skólabekk	eftir	langt	hlé	frá	námi.	Tekin	voru	7	opin	viðtöl	við	konur	sem	áttu	

það	sameiginlegt	að	hafa	allar	farið	í	nám	frá	menntastoðum,	háskólabrúm	eða	sambærilegu	

eftir	 þrítugt	 og	 farið	 í	 kjölfarið	 í	 háskólanám.	 Aðaláherslan	 var	 lögð	 á	 það	 hvaða	 ávinning	

konurnar	 töldu	 að	 þær	 hefðu	 öðlast	 á	 námsferlinum,	 en	 þær	 voru	 allar	 sammála	 um	 að	

þeirra	 helsti	 ávinningur	 væri	 aukin	 trú	 á	 eigin	 getu.	 Einnig	 fannst	 þeim	 þær	 hafa	 styrkst	

félagslega,	 þær	höfðu	meira	 sjálfstraust	 og	 áttu	 auðveldara	með	að	 taka	 að	 sér	þau	 ýmsu	

verkefni	sem	upp	koma	í	lífinu.	Þær	hafa	átt	þann	draum	um	að	fara	í	nám	í	langan	tíma	án	

þess	þó	að	komast	í	að	stíga	skrefið,	í	mörgum	tilfellum	vegna	vöntunar	á	trú	á	eigin	getu.	En	

eitthvað	átti	eitthvað	sér	stað	 í	 lífi	þeirra	sem	var	 til	þess	að	þær	stigu	skrefið	og	settust	á	

skólabekk.	Misjafnt	var	hvað	varð	til	þess	að	þær	 létu	draum	sinn	rætast,	sumar	vildu	vera	

börnum	sínum	góðar	 fyrirmyndir,	aðrar	heyrðu	góða	hluti	af	þeim	skóla	og	námi	 sem	þær	

svo	sóttu	og	fengu	jákvæða	hvatningu	og	enn	aðrar	fóru	fyrir	forvitnisakir.	

Konur	 sem	 snúa	 aftur	 í	 nám	eftir	 langa	 fjarveru	 eru	búnar	 að	 fara	 í	 gegnum	gagnvirkt	

ákvörðunarferli	 (Amundson,	 1980).	 Sumar	hverjar	 voru	búnar	 að	 fara	 í	 nám	áður	en	 síðan	

farið	 til	 baka	á	umrömmun	eftir	 að	hafa	 séð	að	námið	var	ekki	 að	ganga	 fyrir	þær	á	þeim	

tímapunkti.	Í	viðtölunum	kom	fram	að	bæði	innri	og	ytri	áhrifavaldar	höfðu	áhrif	á	ákvörðun	

þeirra	 að	 setjast	 á	 skólabekk	 á	 ný	 og	 eru	 þeir	 áhrifavaldar	 í	 samræmi	 við	 þættina	 í	

sigurborgalíkani	 Super.	 Allar	 höfðu	 þær	 hvetjandi	 innri	 áhrifavald	 sem	 var	 draumurinn	 að	

fara	í	nám	og	klára	námsáfanga.	Trú	á	eigin	getu	var	hins	vegar	letjandi	innri	áhrifavaldur.	Ytri	

áhrifavaldar	 voru	 bæði	 auknar	 kröfur	 frá	 umhverfinu	 og	 hvatning	 frá	 fjölskyldu	 og	 vinum.	

Einnig	 spiluðu	barneignir	 inn	 í	 hjá	 sumum	konunum	sem	hættu	 í	 námi	 vegna	þess	 að	þær	

urðu	ófrískar.	Hins	vegar	voru	börnin	einnig	 jákvæður	áhrifavaldur	þar	 sem	þau	voru	hvati	

fyrir	þær	að	 snúa	aftur	 í	nám	þar	 sem	þær	vildu	vera	börnum	sínum	góðar	 fyrirmyndir	og	

geta	boðið	þeim	betri	lífsgæði.	Sumt	í	stoðum	sigurbogans	var	ábótavant	hjá	viðmælendum.	

Þær	voru	allar	sammála	að	skortur	á	áhuga	hafi	verið	eftir	grunnskólann	en	áhuginn	er	einn	

af	innri	þáttunum	í	líkaninu.	Einnig	virðast	gildi	kvennanna	hafa	breyst	í	gegnum	árin,	eftir	að	

þær	 komust	 á	 fullorðinsaldur	 vildu	 þær	 bæði	 öðlast	 námsgráðu	 og	 einnig	 vera	 góðar	

fyrirmyndir	fyrir	börn	sín.	Sjálfsmynd	kvennanna	var	ekki	sterk	og	trú	þeirra	á	eigin	getu	lítil.	

Því	má	segja	að	vinstri	súlan	hafi	ekki	verið	mjög	sterk	hjá	þeim	áður	en	þær	fóru	aftur	í	nám	
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en	í	dag	hafi	hún	styrkst	til	muna.	Sama	má	segja	um	hægri	súlu	sigurbogans,	sem	inniheldur	

samfélagið	 og	 ytri	 þætti.	 Konurnar	 fundu	 fyrir	 vanmætti	 gagnvart	 skólagöngu.	 Þær	 fundu	

fyrir	auknum	þrýstingi	 frá	 samfélaginu	um	menntun	en	þorðu	ekki	að	stíga	 skrefið	 í	átt	að	

námi.	Sigurbogi	kvennanna	hefur	styrkst	mjög	á	því	ferli	sem	þær	hafa	farið	 í	gegnum	með	

náminu	og	hafa	þær	einnig	þroskast	mikið	og	öðast	mun	betri	sjálfmynd.	

Konurnar	sem	rætt	var	við	voru	all	 flestar	á	því	máli	að	það	að	eiga	gott	bakland	skipti	

miklu	máli	 til	þess	að	geta	sinnt	náminu	og	átt	 farsælan	námsferil.	Hvatning	og	 félagslegur	

stuðningur	skipti	einnig	miklu	máli	og	þær	þurftu	að	skipuleggja	sig	til	þess	að	geta	stundað	

námið	og	átt	tíma	til	þess	að	sinna	sjálfum	sér	og	fjölskyldu	og	vinum.	Þegar	þær	voru	inntar	

eftir	því	hvort	að	þær	hefðu	 leitað	 til	náms-	og	 starfsráðgjafa	á	 ferlinum	voru	 fjórar	konur	

sem	svöruðu	játandi.	Þær	voru	að	flestu	leyti	ánægðar	með	þá	þjónustu	og	aðstoð	sem	þær	

fengu	en	hins	vegar	töluðu	þær	um	að	þær	fyndu	fyrir	því	að	starf	náms-	og	starfsráðgjafa	

væri	 háð	 miklu	 regluverki.	 Þær	 konur	 sem	 ekki	 höfðu	 leitað	 til	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	

sögðust	sjá	eftir	á	að	hyggja	að	það	hefði	getað	verið	þeim	mjög	hjálplegt	á	námsferlinum	að	

leita	aðstoðar	og	þjónustu	þeirra.	

	

4.1 Trú	á	eigin	getu	helsti	ávinningurinn	
Sjálfstraust	 einstaklinga	 getur	 tengst	 því	 hvernig	 námsgengi	 þeirra	 var	 í	 grunn-	 og	

framhaldsskólum	 (Jón	 Torfi	 Jónasson	 og	 Kristjana	 Stella	 Blöndal,	 2002).	 Sumar	 kvennanna	

sem	tóku	þátt	í	þessari	rannsókn	voru	með	að	eigin	sögn	gott	sjálfstraust	í	grunnskóla.	Þær	

voru	 vinmargar	 og	 tóku	 þátt	 í	 bæði	 félagslífi	 og	 íþróttum.	 En	 þó	 þeim	 hafi	 gengið	 vel	

félagslega	og	haft	gott	sjálfstraust	á	því	sviði	þá	gekk	þeim	flestum	ekki	vel	námslega.	Þær	

höfðu	lítinn	áhuga	á	náminu	eða	þeim	gekk	illa	að	einbeita	sér	að	því.	Áhugasvið	þeirra	var	

frekar	að	stunda	tómstundir	og	félagslíf	og	varð	námið	því	undir.	Hins	vegar	voru	aðrar	sem	

höfðu	 orðið	 fyrir	 einelti	 í	 grunnskóla	 og	 liðið	 þar	 af	 leiðandi	 mjög	 illa	 á	 sínum	

grunnskólaárum.	 Þær	 áttu	 erfitt	 með	 að	 læra	 og	 voru	 haldnar	 kvíða	 fyrir	 náminu	 og	

skólanum	almennt	og	voru	ekki	vinmargar.	

Eftir	grunnskólagönguna	voru	flestar	konurnar	alveg	búnar	að	missa	áhugann	á	námi	og	

þeim	fannst	meira	spennandi	að	fara	á	vinnumarkaðinn	og	afla	sér	tekna	en	að	sitja	áfram	á	

skólabekk.	 Þegar	 fram	 liðu	 stundir	 fóru	 konurnar	 að	 sjá	 það	 að	 þeim	 langaði	 að	 hafa	

námsgráðu	 í	 farteskinu	 í	 lífinu.	 Sumum	 fannst	 þær	 finna	 fyrir	 auknum	 þrýstingi	 frá	
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samfélaginu	um	menntun,	þær	vildu	vera	börnum	sínum	góðar	fyrirmyndir	og	búa	við	betri	

lífsgæði	 þar	 sem	þær	 gætu	mögulega	 fengið	 betur	 launaða	 vinnu	 ef	 þær	 hefðu	menntun.	

Hins	vegar	voru	þær	ekki	með	mikla	trú	á	eigin	getu	þegar	þær	svo	tóku	það	skref	að	setjast	

aftur	á	skólabekk.	Sumar	lýstu	yfir	kvíða	yfir	að	þær	töldu	sig	ekki	geta	lært.	Hins	vegar	eftir	

námið	stóð	upp	úr	hjá	þeim	sá	ávinningur	að	þær	höfðu	aukna	trú	á	eigin	getu	og	sjálfstraust	

þeirra	óx	á	námsferlinum.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	niðurstöður	rannsóknanna	

sem	Rakel	Steinvör	(2008)	og	Birna	Velemir	og	Margrét	Sigurðardóttir	(2015)	gerðu	á	öðrum	

hópi	kvenna	sem	snéru	aftur	í	nám	eftir	fjarveru.	En	þær	sýndu	einnig	fram	á	það	að	konur	

öðlast	 bæði	 aukna	 trú	 á	 eigin	 getu	 sem	og	 að	 sjálfstraust	 þeirra	 eykst.	 Konurnar	 í	 þessari	

rannsókn	fóru	frekar	með	það	hugarfar	í	nám	að	prófa	og	athuga	hvort	þær	gætu	mögulega	

lært	frekar	en	að	ætla	sér	í	nám	og	klára	það.	Það	var	ekki	fyrr	en	að	þær	sáu	að	þær	gætu	

vel	lært	að	þær	ákváðu	að	fara	í	áframhaldandi	nám	í	kjölfarið.	Margar	kvennanna	sögðu	að	

þær	hefðu	haldið	að	þær	gætu	ekki	lært	og	að	sú	hugsun	hafi	fylgt	þeim	mjög	lengi.	

Í	 rannsókn	 Jóhönnu	 Rósu	 Arnardóttur	 og	 Jóns	 Torfa	 Jónssonar	 (2004)	 kemur	 fram	 að	

einn	aðal	ávinningurinn	fyrir	konur	sem	setjast	á	skólabekk	eftir	fjarveru	sé	aukið	sjálfsöryggi.	

Einnig	sækist	 fólk	eftir	 fjárhagslegu	öryggi	og	aukinni	þekkingu.	Þeir	sem	hefja	aftur	nám	á	

fullorðinsaldri	eru	betur	í	stakk	búnir	til	þess	að	takast	á	við	daglegt	líf	og	þau	vandamál	sem	

upp	koma.	Einnig	virðast	þeir	einstaklingar	vera	víðsýnni	og	finnast	þeir	hafa	stærra	hlutverki	

að	gegna	 í	 samfélaginu.	Að	 ljúka	námi	gefur	 fólki	 vissa	 sigurtilfinningu	sem	 leiðir	að	bættu	

sjálfsáliti.	 Einnig	er	ávinningur	 fyrir	 fólk	að	öðlast	 starfsheiti	og	því	 virðist	oft	 líða	betur	að	

geta	sett	sig	í	það	hlutverk	sem	fylgir	því.		

Konur	 sem	snúa	aftur	 í	 nám	eftir	 langt	hlé	 finna	 fyrir	 persónulegum	þroska	 sem	getur	

bætt	líf	þeirra	til	muna	(Filipponi-Berardinelli,	2013).	Konurnar	í	þessari	rannsókn	höfðu	allar	

vaxið	persónulega	á	námsferlinum	samhliða	því	að	sjá	að	þær	höfðu	getu	 til	þess	að	 læra.	

Með	fram	því	að	sjá	að	þær	gætu	lært	öðluðust	þær	meira	sjálfstraust	og	trú	þeirra	á	eigin	

getu	 jókst.	Með	aukinni	 trúa	á	eigin	getu	segja	konurnar	að	 lífsgæði	þeirra	aukist	samhliða	

þar	sem	þær	eru	óhræddari	við	að	taka	að	sér	verkefni	og	treysta	sér	betur	til	þess	að	leysa	

úr	þeim.	 	Konurnar	minnast	einnig	margar	á	það	að	þær	hafi	 farið	 í	gegnum	sjálfsskoðun	á	

námsferlinum	og	 tekist	 á	 við	eigin	persónulega	þætti	 eins	og	 fordóma,	hegðun	og	hvernig	

þær	tala	við	fólk	og	um	fólk.			
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Konurnar	 í	 þessari	 rannsókn	 voru	 sammála	 um	 að	 hafa	 eflst	 á	 námsferlinum	 og	 þær	

fundu	 fyrir	 auknu	 öryggi	 í	 því	 sem	 þær	 tóku	 sér	 fyrir	 hendur,	 bæði	 í	 náminu	 sem	 og	 í	

einkalífinu.	Þær	voru	sammála	um	að	það	væru	þeir	þættir	sem	stæðu	hæst	upp	úr	þegar	um	

ávinning	af	náminu	var	að	ræða.	Þær	voru	stoltar	af	sjálfum	sér	eftir	að	hafa	klárað	nám	sem	

þær	höfðu	ekki	séð	fyrir	sér	áður	að	muna	nokkurn	tímann	klára	og	fylltust	sigurtilfinningu	

við	að	ná	þetta	langt.		

	

4.2 Bakland	og	stuðningur	
Deutsch	og	Schmertz	(2011)	gerðu	rannsókn	á	fullorðnum	konum	sem	snéru	aftur	í	nám	og	

lögðu	 þær	 áherslu	 á	 að	 kanna	 hindranir	 ásamt	 hvatningu	 þeirra	 kvenna	 sem	 hafa	 áhrif	 á	

námsferil	þeirra.	 Í	 rannsókninni	kemur	fram	að	mikilvægt	sé	fyrir	konur	sem	setjast	aftur	á	

skólabekk	að	hafa	gott	bakland	og	 	að	 fá	hvatningu	 frá	nánustu	vinum	og	 fjölskyldu	skiptir	

máli	á	námsferlinum.	Í	þeirri	rannsókn	kom	fram	að	aðrar	konur	sem	stunduðu	einnig	nám	

væru	ein	helsta	hvatningin	fyrir	þær	þar	sem	þær	skyldu	besta	hvað	hver	önnur	var	að	fara	í	

gegnum	í	náminu.	Þær	töldu	þær	konur	vera	betur	í	stakk	búnar	til	þess	að	hvetja	þær	áfram	

en	fjölskyldur	þeirra.	Að	fá	hjálp	við	barnauppeldi	var	sú	aðstoð	sem	konurnar	í	rannsókninni	

töldu	 	 hvað	mikilvægasta.	 Þar	 kom	einnig	 fram	að	 fjölskyldur	 kvennanna	gátu	einnig	 verið	

streituvaldur	 í	 stað	 hvatningar.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 var	 aðallega	 sú	 að	 konurnar	 gegndu	

skyldum	sem	snéru	að	heimilinu	og	barnauppeldi.		

Konurnar	sem	tóku	þátt	í	þessari	rannsókn	töluðu	aðeins	um	að	fjölskyldur	þeirra	væru	

þeim	 hvatning	 og	 að	 fjölskyldumeðlimir	 væru	 stoltir	 af	 þeim.	 Engin	 af	 þeim	 talaði	 um	

þrýsting	 frá	 fjölskyldu	 sinni	 eða	 að	 hún	 væri	 streituvaldandi	 á	 einhvern	 hátt.	 Þær	 lögðu	

áherslu	á	það	að	fá	hvatningu	og	aðstoð	frá	þeim	sem	stæði	þeim	næstu	skipti	miklu	máli.	

Flestar	konurnar	fengu	aðstoð	við	barnauppeldið	og	heimilisstörf	og	voru	þær	sammála	um	

að	það	myndi	 létta	mikið	undir	og	þær	þá	gætu	 frekar	einbeitt	sér	að	náminu.	Þær	töluðu	

einnig	um	að	á	vissum	álagstíma	 í	náminu	eins	og	 til	að	mynda	 í	prófatíð	skipti	þessi	hjálp	

gífurlegu	máli.	 Flestar	 fengu	 góðan	 stuðning	 frá	maka	 í	 formi	 hvatningar	 og	 stuðnings	 en	

einnig	tóku	makar	þeirra	meiri	þátt	í	heimilisverkum	og	að	sinna	börnunum.	

Bakland	viðmælendanna	skiptu	flestar	konurnar	miklu	máli,	allar	fyrir	utan	eina	sögðu	að	

það	 hafi	 verið	 nauðsynlegt	 að	 finna	 fyrir	 stuðningi	 og	 hvatningu	 frá	 fjölskyldu	 og	 vinum	 í	
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náminu.	Ein	kvennanna	sagðist	ekki	hafa	sterkt	bakland	og	fengið	litla	hvatningu	og	stuðning	

frá	sínum	nánustu	en	hún	hafi	þó	eignast	góðar	vinkonur	í	náminu	sem	stóðu	með	henni.		

Að	 fá	 hvatningu	 frá	 fjölskyldu	 og	 vinum	 skiptir	 konur	 í	 námi	máli.	 Þær	 fá	meiri	 trú	 á	

sjálfum	sér	þegar	þær	upplifa	hvatningu	frá	sínu	nánasta	umhverfi	og	þær	eiga	auðveldara	

með	að	sameina	fjölskyldulífið	við	skólann.	Hvatning	frá	þeim	sem	standa	konum	næst	getur	

haft	úrslitaáhrif	á	það	hvort	að	konur	ákveði	að	stíga	skrefið	að	hefja	nám	að	nýju	(Boeren,	

Nicaise	og	Baert,	2010).	Þetta	er	í	samræmi	við	sigurbogalíkan	Super	sem	lýst	var	í	kafla	1.3,	

en	 þar	 kemur	 fram	 að	 fjölskylda	 einstaklinga	 og	 nánasta	 umhverfi	 hefur	 áhrif	 á	

starfsferilþróun	einstaklinga.	

	

4.3 Leiðsögn	náms-	og	starfsráðgjafa	
Menntun	er	ferli	sem	veitir	einstaklingum	þekkingu	og	færni	ásamt	því	að	styrkja	þá	í	átt	að	

meiri	þroska	(Iravani,	2012).	Því	er	mikilvægt	að	einstaklingar	geti	leitað	til	fagaðila	til	þess	að	

fá	aðstoð	og	leiðbeiningar	varðandi	nám.	Upplýsingar	er	lykilinn	að	ráðgjöf	og	ráðgjöf	þarf	að	

miðast	af	þörfum	hvers	og	eins.	Meginmarkmið	náms-	og	starfsráðgjafa	er	að:		

„efla	vitund	einstaklinga	um	hæfileika	sína,	viðhorf	og	áhuga	þannig	að	þeir	geti	
notið	 sín	 í	 námi	og	 starfi.	 Ráðgjöfinni	 er	ætlað	 að	 auðvelda	 fólki,	 á	 hvaða	 aldri	
sem	er	og	við	hvaða	aðstæður	sem	er,	að	átta	sig	á	styrkleikum	sínum,	færni	og	
áhuga	 til	 að	 eiga	 hægara	 með	 að	 ákveða	 stefnu	 í	 námi	 og	 starfi.“																					
(Félag	náms-	og	starfsráðgjafa,	e.d.)	

	

Í	 skýrslu	 starfshóps	 um	 náms-	 starfsráðgjöf	 sem	 menntamálaráðuneytið	 gaf	 út	 árið	 2009	

kemur	 fram	 að	 náms-	 og	 starfsráðgjafar	 vinni	 að	 því	 að	 aðstoða	 einstaklinga	 við	 að	 finna	

hæfileikum	 sínum	 farveg	 og	 að	 leita	 lausna	 ef	 upp	 koma	 vandamál	 á	 námsferlinum.	 Í	

skýrslunni	 kemur	 fram	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 börn	 strax	 á	 grunnskólaaldri	 fái	 náms-	 og	

starfsráðgjöf	þar	sem	það	getur	bætt	námsárangur	þeirra	og	þau	orðið	færari	í	samskiptum	

og	samvinnu	ásamt	því	að	vera	betur	búin	fyrir	nám	og	störf	í	framtíðinni.		

Þegar	einstaklingar	 fá	hvatningu	um	eigið	ágæti	getur	 trú	á	þeirra	eigin	getu	aukist	og	

viðkomandi	séð	það	sem	tækifæri	og	jákvæða	breytingu	að	fara	í	nám	í	staðin	fyrir	að	sjá	það	

sem	hindrun	(Colquitt,	LePine	og	Noe,	2000).		
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Ákvörðun	um	að	 fara	 í	 nám	er	margþætt	og	byggir	 á	 vilja	 einstaklingsins,	 umhverfi	 og	

aðstæðum	(Jóhanna	Rósa	Arnardóttir	og	Jón	Torfi	Jónsson,	2004).	En	viðmælendur	þessarar	

rannsóknar	eiga	það	allar	sameiginlegt	að	hafa	átt	draum	um	nám	en	stigu	ekki	skrefið	fyrr	

en	eitthvað	í	lífi	þeirra	varð	til	þess	að	þær	tóku	af	skarið.	Náms-	og	starfsráðgjafar	þurfa	að	

vera	hvetjandi	í	störfum	sínum	með	skjólstæðingum	sínum	og	aðstoða	þá	við	að	sjá	hindranir	

sínar	sem	tækifæri	í	átt	að	farsælli	framtíð.	Ein	kvennanna	í	þessari	rannsókn	talar	um	að	hún	

tali	við	og	hitti	náms-	og	starfsráðgjafa	reglulega	og	þykir	henni	mjög	gott	að	geta	alltaf	talað	

við	sömu	manneskjuna	þegar	hún	þarf	á	aðstoð	að	halda.	Önnur	talar	um	að	hún	hafi	verið	

mjög	feimin	og	ekki	þorað	af	þeim	orsökum	að	leita	til	náms-	og	starfsráðgjafa.	Til	að	koma	

til	móts	við	konur	í	hennar	stöðu	gæti	verið	gott	að	hafa	í	boði	rafræna	ráðgjöf	þar	sem	hún	

gæti	verið	í	formi	spjalls	eða	sem	myndbandsfundur	þar	sem	skjólstæðingurinn	gæti	þá	verið	

á	 stað	þar	 sem	honum	 liði	 öruggum	eins	 og	 til	 dæmis	 heima	hjá	 sér.	 Einnig	 gæti	 verið	 að	

markaðssetning	náms-	og	starfsráðgjafar	sé	ekki	nægjanleg	þar	sem	það	virðist	vera	að	konur	

sækja	í	litlum	mæli	eftir	aðstoð	til	þeirra	þrátt	fyrir	að	segja	að	það	myndi	geta	komið	þeim	

að	góðum	notum	að	fá	faglega	aðstoð	hjá	þeim.	

Í	 rannsókn	 sem	 Guðbjörg	 Vilhjálmsdóttir	 og	 Andrea	 G.	 Dofradóttir	 (2011)	 gerðu	 á	

gæðum	 leiðsagnar	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	 fyrir	 fullorðna	 námsmenn	 á	 Norðurlöndunum	

kemur	 fram	að	 leiðsögn	er	þrískipt.	 Leiðsögnin	 sem	 fullorðnir	einstaklingar	 sækjast	eftir	er	

tengd	menntun,	starfsvali	og	persónulegum	þáttum.		

Hræðsla	við	að	mistakast	getur	aukist	eftir	því	 sem	einstaklingar	verða	eldri	 sem	getur	

leitt	til	þess	að	eldri	einstaklingar	stíga	ekki	það	skref	að	hefja	nám	(Colquitt,	Lepine	og	Noe,	

2000).	 Konur	 hafa	 oft	 minni	 trú	 á	 eigin	 getu	 en	 karlmenn	 samkvæmt	 rannsókn	 sem	

Novakovic	og	Gnilka	(2015)	gerðu	á	muninum	á	milli	kynja	þegar	kemur	að	því	að	takast	á	við	

hindranir	í	lífinu.	Því	er	mikilvægt	að	náms-	og	starfsráðgjafar	einbeiti	sér	að	því	að	aðstoða	

konur	sem	til	þeirra	 leita	við	að	efla	trúa	þeirra	á	eigin	getu	svo	þær	geti	tekist	betur	á	við	

þær	hindranir	sem	mæta	þeim	á	námsferlinum.	

Þær	konur	 sem	 fara	 í	nám	eftir	 langa	 fjarveru	virðast	hafa	 litla	 trú	á	 sjálfum	sér	þegar	

þær	hefja	námið	og	margar	hafa	ekki	trú	á	að	þær	geti	lært.	Þær	eru	margar	búnar	að	vera	

með	 þann	 draum	 í	 langan	 tíma	 að	 hefja	 nám	 en	 ekki	 stigið	 skrefið	 vegna	 hræðslu	 um	 að	

mistakast.	 En	 á	 meðan	 að	 á	 	 námsferlinum	 stendur	 fara	 konurnar	 í	 gegnum	 persónuleg	

umskipti	þar	sem	þær	finna	fyrir	vaxandi	sjálfstrausti	og	trú	á	eigin	getu	þegar	þær	sjá	að	þær	
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geta	 vel	 lært.	 Konurnar	 í	 rannsókninni	 voru	 stoltar	 af	 sjálfum	 sér	 og	 fundu	 fyrir	

sigurtilfinningu	þegar	þær	sáu	að	þær	gætu	átt	 farsælan	námsferil	og	klárað	það	nám	sem	

þær	byrjuðu	á.	Einnig	benda	niðurstöður	á	að	til	þess	að	fullorðnar	konur	geti	átt	 farsælan	

námsferil	og	látið	enda	ná	saman	þá	skipti	bakland	þeirra,	stuðningur	og	skipulag	máli.	Hjálp	

við	barnauppeldi	og	heimilisstörf	gerir	konunum	auðveldara	fyrir	að	geta	sinnt	náminu	sem	

skyldi.	 Makar,	 nánasta	 fjölskylda	 og	 vinkonur	 eru	 þeir	 sem	 mestu	 hjálpina	 veita.	 Þessar	

niðurstöður	eru	í	samhljómi	við	aðrar	rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	á	efninu.	Makar	eru	

þeir	 sem	 standa	 konunum	 næstir	 og	 eru	 þær	 flestar	 sammála	 um	 það	 að	 hvatning	 og	

stuðningur	 hans	 skipti	 máli	 og	 að	 þeir	 hafi	 lagt	 sig	 fram	 við	 að	 létta	 þeim	 undir	 við	

heimilisstörfin	og	barnauppeldið.	 Tengslanet	 innan	námsins	 skiptir	 konurnar	 líka	máli,	 þær	

finna	fyrir	hvatningu	og	samhug	með	konum	sem	eru	á	svipuðum	stað	og	upplifa	samskonar	

hluti	og	þær	sjálfar.	

Miðað	 við	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 má	 áætla	 að	 konur	 sem	 komnar	 eru	 yfir	

þrítugt	og	hafa	hug	á	að	hefja	nám	að	nýju	eftir	hlé	hafi	ekki	margar	leitað	aðstoðar	náms-	og	

starfsráðgjafa.	 Margar	 þessara	 kvenna	 hafa	 litla	 trúa	 á	 eigin	 getu	 og	 því	 er	 mikilvægt	 að	

náms-	og	starfsráðgjafar	sem	þær	leita	til	aðstoði	þær	við	að	efla	sjálfstraust	sitt	og	trú	þeirra	

á	sjálfum	sér.	Einnig	er	mikilvægt	að	konur	geri	sér	grein	fyrir	hindrunum	sínum	og	með	hjálp	

náms-	 og	 starfsráðgjafa	 sjái	 þær	 sem	 tækifæri	 í	 átt	 að	 farsælum	námsferli.	 Í	 rannsókninni	

kom	fram	að	sumar	konurnar	höfðu	fundið	fyrir	því	að	náms-	og	starfsráðgjöf	sé	regluverk	og	

gátu	ekki	fengið	viðeigandi	aðstoð	vegna	skorts	á	greiningum.	Mikilvægt	er	að	í	framtíðinni	

geti	 konur	 leitað	 til	 náms-	 og	 starfsráðgjafa	 og	 fengið	 þá	 aðstoð	 sem	 þær	 þarfnast	 og	 að	

þeim	sé	mætt	þar	sem	þær	eru	staddar.	Konur	sem	snúa	aftur	í	nám	á	fullorðinsaldri	þarf	að	

vera	mætt	með	virðingu	og	þarfir	þeirra	hafðar	að	 leiðarljósi.	 Fullorðnar	konur	 sem	snúa	 í	

nám	eftir	hlé	fer	fjölgandi	og	því	mikilvægt	að	rannsóknir	séu	gerðar	á	þessum	hóp	svo	hægt	

sé	 að	 koma	 til	 móts	 við	 þær	 á	 réttan	 hátt.	 Sjálfstyrking	 þarf	 að	 eiga	 sér	 stað	 og	 telur	

rannsakandi	að	sú	vinna	þurfi	að	byrja	strax	hjá	börnum	á	grunnskólaaldri.		
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Fylgiskjal	1	

	

Viðtalsrammi:	

	

• Hvernig	var	upplifun	þín	á	grunnskólagöngunni?	

• Hvaða	ávinning	telur	þú	þig	hafa	af	því	að	hafa	farið	aftur	í	nám?	

• Hvernig	metur	þú	trú	þína	á	eigin	getu?	

• Hvað	stendur	hæst	upp	úr	eftir	námsferilinn	hingað	til?	

• Hvernig	bakland	hefur	þú?	

• Hvaða	þættir	telur	þú	mikilvæga	fyrir	þig	til	þess	að	eiga	farsælan	námsferil?	

• Hvað	var	til	þess	að	þú	tókst	ákvörðun	um	að	fara	aftur	í	nám?	

• Hvernig	viðhorf	hafðir	þú	til	námsins	þegar	þú	settist	aftur	á	skólabekk?	

• Hefur	þú	leitað	aðstoðar	náms-	og	starfsráðgjafa	á	námsferlinum?	

• Ef	svo	er	gat	hann	aðstoðað	við	að	finna	lausn	á	þeim	vanda	sem	til	staðar	var?	

	

	

	

	


