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Útdráttur 
Rannsóknin er BA-ritgerð í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. 

Notuð var eigindleg aðferðafræði þar sem tekin voru opin viðtöl við tíu konur og 

gerðar tvær þátttökuathuganir. Skoðuð var upplifun kvenna í háskólanámi út frá 

samþættingu náms og fjölskyldulífs. Sérstök áhersla var lögð á aðstæður mæðra sem 

glíma oft á tíðum við margþætt hlutverk. Menntun kvenna var skoðuð í sögulegu 

samhengi og því velt upp hvort jafnrétti hafi náðst hvað varðar umönnun barna og 

rekstur heimilis. Rannsóknin sýnir að aðgengi kvennanna að námi hefur batnað, 

jafnrétti hefur enn ekki náðst og mikil togstreita myndast á milli heimilislífs og náms. 

Greinilegt er að það þarf að huga vel að þessum hópi með tilliti til sveigjanleika í 

námi og góðra upplýsinga í upphafi náms.  
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Formáli 
Rannsókn þessi er 12 eininga lokaritgerð til BA-prófs í bókasafns- og 

upplýsingafræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin fjallar 

um  aðstæður kvenna í háskólanámi með tilliti til samþættingar náms og 

fjölskyldulífs. Leiðbeinandi við rannsóknina var Dr. Ágústa Pálsdóttir dósent. Henni 

færum við okkar bestu þakkir fyrir faglega leiðsögn, frábæran stuðning og góð ráð. 

Viðmælendum okkar færum við einnig kærar þakkir fyrir að veita okkur innsýn í líf 

sitt. 
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1. Inngangur 
Í gegnum aldirnar hefur þjóðfélagsleg staða kvenna ekki alltaf verið góð. Konur hafa 

verið í hópi annars flokks þjóðfélagsþegna og fengið réttindi samhliða þeim sem 

minnst voru metnir á hverjum tíma. Í dag standa konur í þakkarskuld við þann fjölda 

kvenna sem barðist að sama markmiði sem var að öðlast jafnan rétt á við karla. Mörg 

þeirra mála sem þær börðust fyrir þykja okkur sjálfsögð í dag, má þar nefna réttinn til 

að velja sér farveg í lífinu, kosningarétt, eignarétt, rétt til menntunar, rétt á forsjá 

barna og jafnan rétt til atvinnu.  

Í dag eru tækifæri kvenna til náms orðin allt önnur en þau voru áður fyrr. Með 

iðnbyltingunni hafði staða þeirra versnað en í kjölfarið fóru konur að mynda samtök í 

því skyni að berjast fyrir réttindum sínum. Þegar Háskóli Íslands var stofnaður, árið 

1911, fengu konur jafnan rétt til náms á við karla, en áður höfðu þær aðgang að styttri 

menntun í kvennaskólum.1   

Fram kemur í gögnum Hagstofu Íslands að konur eru orðnar meirihluti 

háskólanema í dag og hefur hlutfall eldri nema einnig aukist.2 Svo virðist sem 

mæðrum í námi hafi fjölgið að sama skapi. Með tilkomu og þróun rafrænnar 

upplýsinga- og samskiptatækni hafa mæður meira svigrúm til að stunda nám. Konur 

þurfa þó iðulega að yfirstíga fleiri hindranir en feður og aðrir nemendur þegar þær 

fara í háskólanám. Eins hafa þær margþættari skyldum að gegna. Má þar nefna að 

þrátt fyrir að uppeldi barna sé sameiginleg ábyrgð foreldra, þá virðist það oftar hvíla 

á herðum kvenna. Í skýrslu Félags- og tryggingamálaráðuneytis um stöðu og þróun 

jafnréttismála segir ,,jafnrétti til náms er fólgið í því að bjóða nemendum nám og 

kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin 

vali.“ 3 Í því skyni er mikilvægt að háskólastofnanir auðveldi mæðrum  að stunda 

nám með því að bjóða upp á góða kynningu á námsumhverfinu, veita sveigjanleika 

og auka stuðningsnet.  

Í rannsókninni er fjallað um konur í námi og hvernig þær samræma nám og 

fjölskyldulíf. Konur hafa oft á tíðum fjölbreyttum hlutverkum að gegna. Leitast er við 

að skoða áhrif náms á líðan þeirra, hvaða úrræði standa þeim til boða ásamt þeim 

ávinningi sem aukin menntun gefur. Efni ritgerðarinnar kemur til af áhuga höfunda á 

                                                 
1 Mannréttindaskrifstofa Íslands [e.d.] 
2 Hagstofa Íslands, 2009 
3 Jafnrétti kynjanna í tölum, 2009, bls. 104 
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viðfangsefninu. Höfundar eru báðir mæður í námi og höfðu áhuga á því að sjá 

hvernig aðrar konur í sömu sporum upplifðu aðstæður sínar. Rannsóknin er unnin 

upp úr tveimur sjálfstæðum rannsóknum sem gerðar voru veturinn 2005. Höfundar 

sátu þá báðir námskeiðið Inngangur að eigindlegum rannsóknaraðferðum við 

félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Í annarri rannsókninni var skipulag mæðra í 

háskólanámi skoðað og í hinni var skoðað hvernig konur nýttu sér upplýsingatækni í 

námi. Þegar höfundar fóru hvor um sig að huga að BA-ritgerðum, ákváðu þeir að 

útvíkka þessar rannsóknir með því að afmarka efnið og taka fleiri viðtöl því til 

stuðnings. Áður en til þess kom að þessi vinna hæfist buðust þeim störf, sem þeir 

þáðu. Þrátt fyrir góðan ásetning var lítið úr vinnu við ritgerðirnar, þar sem störfin 

tóku meiri tíma og orku en gert var ráð fyrir. Það var svo í lok desember 2008 sem 

annar höfundurinn hafði samband við hinn og viðraði þá hugmynd hvort ekki væri 

hægt að steypa saman báðum rannsóknunum í eina stóra BA-ritgerð, þar sem efninu 

væru gerð ítarlegri skil. Eftir að hafa hugsað málið og borið hugmyndina undir 

Ágústu Pálsdóttur, sem var leiðbeinandi við báðar rannsóknirnar, var ákveðið að 

vinna rannsóknina saman. Ákveðið var að rannsóknin skyldi fjalla um aðstæður 

kvenna í háskólanámi með tilliti til samþættingar náms og fjölskyldu. Litu höfundar 

svo á að báðar fyrri rannsóknir þeirra gætu sett fram heildstæða mynd af lífi þessara 

kvenna, auk þess sem viðfangsefnið er rannsakendum vel kunnugt. Þegar ákvörðun 

hafði verið tekin var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. 

 

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið með þessari rannsókn er að skoða aðstæður kvenna í háskólanámi með 

tilliti til samþættingar náms og fjölskyldulífs. Slík rannsókn gæti orðið til þess að 

fleiri úrræði yrðu til sem nýst gætu þessum hópi og um leið gert honum námið 

auðveldara að mörgu leyti.  

Í rannsókninni er leitast við að svara eftirfarandi spurningunum:  

• Hversu mikinn stuðning fá  konur í  námi frá fjölskyldum sínum 

• Hvernig tekst konum að takast á við margþætt hlutverk sitt varðandi 

nám og fjölskyldulíf 

• Hvernig hjálpar upplýsingatækni þessum konum að stunda nám sitt 
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í fyrri rannsóknir þar sem skoðaðar eru niðurstöður annarra 

fræðimanna á viðfangsefninu. Því næst verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði 

sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar. Að því loknu er greint frá 

niðurstöðum  rannsóknarinnar og því næst eru þær dregnar saman. Síðast koma 

umræður og lokaorð þar sem fjallað er um mikilvægi rannsóknarinnar og 

áframhaldandi rannsóknir.   
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2. Fyrri rannsóknir 
Í þessum kafla er fjallað um rannsóknir annarra fræðimanna á viðfangsefninu. Sagt er 

frá réttindabaráttu kvenna, menntun þeirra, stöðu og líðan. Skoðað er  aðgengi þeirra 

að námi og notkun upplýsinga- og samskiptatækni við nám. 

 

2.1 Bændaþjóðfélag – iðnbylting – nútíminn 

Bændaþjóðfélagið einkenndist af sjálfsþurftarbúskap. Má segja að jafnrétti kynjanna 

hafi almennt verið nokkuð gott á þeim tíma með tilliti til verka. Karlar og konur unnu 

við bústörf, gengu í svipuð verk og voru samstíga í rekstri heimilanna. Börnin fylgdu 

foreldrum sínum við vinnu, tóku þátt í störfum þeirra og lærðu til verka. Heimilið var 

allt í senn griðastaður fjölskyldunnar, menntastofnun og vinnustaður.4 

Með iðnbyltingunni versnaði félagsleg staða kvenna í hinum vestræna heimi. 

Störf færðust út af heimilunum, inn í verksmiðjur í borgum og bæjum. Auður 

Styrkársdóttir5 bendir á að þessi þróun hafi eyðilagt efnahagslegt sjálfstæði margra 

kvenna en þær, ásamt börnum, urðu ódýrasta vinnuaflið í borgum og bæjum. Komið 

hafa fram kenningar sem eiga upptök í þéttbýlismyndun og iðnvæðingu 20. aldar 

þegar starfsvettvangur karla og kvenna breyttist.  Í kenningunum er talað um opinber 

svæði og einkasvæði. Opinbert svæði var talið vera svæði karlmannsins og 

einkasvæði var svæði konunnar. Þessi skipting þótti eðlileg miðað við hlutverk 

kynjanna. Konan var heima og sá um þau verk sem henni bar, umönnun barna og 

heimilisverk. Karlmaðurinn gegndi skyldum á opinberum launuðum vettvangi, 

vettvangi stjórnmála og menntunar. Einkasvæðið var sælureitur karlmannsins þar sem 

hann gat leitað skjóls frá amstri opinbers lífs. Karlar gátu ferðast milli þessara svæða 

en konur voru bundnar við einkasvæðið og þóttu bera með sér fremur neikvæð áhrif 

færu þær út fyrir það og inn á opinbert svæði.6 Mynd 1 skýrir þessi tengsl milli 

opinbera svæðisins og einkasvæðisins. 

                                                 
4 Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2006 
5 1998  
6 Edwards, R., 1993 
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Mynd 1: Tengsl opinbers svæðis og einkasvæðis (unnin af höfundum) 

 

Það viðhorf skapaðist að störf kvenna væru minna virði en störf karla og má 

segja að það viðhorf sé enn ríkjandi í dag. Konur fengu ekki laun fyrir sín störf sem 

voru unnin í tengslum við heimilið. Karlmenn fóru aftur á móti út af heimilinu og 

komu heim með peninga í búið. Það má draga þá ályktun að viðhorf til starfa kvenna 

og launa fyrir þau eigi rætur aftur til iðnbyltingarinnar þegar störf karla voru álitin 

meira virði en störf kvenna. Rousseau7 setti fram rök um stöðu konunnar sem 

eiginkonu og móður. Hann taldi að konur væru fæddar til að hlýða. Hann sagði þær 

ekki eins gáfaðar og hefðu minni líkamlega burði og væru þess vegna meira upp á 

karlmenn komnar. Hann taldi þær konur, sem sóttust eftir opinberri viðurkenningu, 

stofna stjórnarfari í hættu, auk þess sem þær ögruðu eigin náttúru. Má segja að þessi 

hugsunarháttur hafi verið dæmigerður fyrir þá stöðu sem konur voru í á 18., 19. og 

20. öld. Auður Styrkársdóttir8  bendir á að röksemdir Rousseau hafi miðað að því að 

koma í veg fyrir hugmyndir kvenna um sjálfstætt hlutverk í opinberum málefnum. 

Þessar röksemdir urðu hinsvegar til þess að efla konur í jafnréttisbaráttunni.  

Á Íslandi var þessi þróun mun seinna á ferðinni, en þéttbýlismyndun hófst 

ekki fyrr en í lok 19. aldar. Árið 1901 bjuggu 80 prósent af mannfjöldanum í sveitum 

landsins og landbúnaður var aðal atvinnugreinin.9 Þéttbýlismyndunin hafði að vissu 

leyti jákvæð áhrif á stöðu kvenna, sem áður höfðu verið einangraðar í sveitum 

landsins. Þær stofnuðu kvenfélög sem efldust í kjölfar þéttbýlismyndunarinnar  og 

þær létu meira til sín taka á opinberum vettvangi.  

 

                                                 
71974  
81998 
9 Sama heimild 
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2.1.1 Réttindabarátta kvenna 
Kvenfélög og kvennaskólar voru undirstöður kvenréttindabaráttunnar sem hófst af 

fullum krafti í kringum aldamótin 1900. Fyrsta kvenfélagið á Íslandi var stofnað á 

Norðurlandi árið 186910 og á áratugunum á eftir var fjöldi kvenfélaga stofnaður víða 

um land. Markmið félaganna var að vekja samfélagslega vitund kvenna, mynda 

tengslanet og koma á samstarfi um ýmis málefni sem snertu líf þeirra og störf.  

Kvenfélögin störfuðu líkt og hvert annað fyrirtæki. Þau öfluðu þekkingar, miðluðu 

henni, stóðu að kaupum á tækni sem nýttist félagsmönnum og stunduðu góðgerðar-

starfsemi. Hið Íslenska kvenfélag, fyrstu pólitísku samtök íslenskra kvenna, var 

stofnað í Reykjavík árið 1894. Fyrsta verkefni félagsins var að hefja söfnun meðal 

almennings til að byggja Háskóla á Íslandi. Fjórir Kvennaskólar voru stofnaðir á 

tímabilinu 1874-1879, á meðal þeirra Kvennaskólinn (1874), sem var fyrsti skólinn 

með bóknámsbraut fyrir konur. Kvennaskólarnir voru vettvangur þar sem konur 

stofnuðu til vináttu og mynduðu samstarfsbandalag sem hélt þegar út í lífið kom. 

Margar þessara kvenna urðu leiðtogar í íslensku kvennahreyfingunni.11 Hið íslenska 

kvenréttindafélag var stofnað árið 1907 á heimili Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Markmið 

félagsins var ,,að starfa að því að íslenskar konur fengju fullt stjórnmálajafnrétti á 

við karlmenn, kosningarétt, kjörgengi svo og embættisgengi og rétt til atvinnu með 

sömu skilyrðum og karlmenn.“12 Jafn réttur til menntunar á við karlmenn var 

undirstaða þess að skilyrðin væru uppfyllt. Árið 1882 fengu íslenskar konur, ekkjur 

og ógiftar konur sem stóðu fyrir heimili sjálfar, kosningarétt til sveitarstjórnar. Á 

næstu áratugum jókst kosningaréttur þeirra og 19. júní árið 1915 fengu konur fullan 

kosningarrétt13 og árið 1917 tók fyrsta konan háskólapróf.14 

 

2.1.2 Menntun kvenna  
Hlutverk kvenna hefur tekið miklum breytingum síðustu öldina með tilliti til aukinna 

réttinda þeirra. Á vef Hagstofunnar15 kemur fram að fjöldi kvenna í háskólanámi 

hefur vaxið frá seinni hluta síðustu aldar og milli 1985 og 1990 urðu konur í fyrsta 

skipti fleiri en karlar. Síðan þá hefur fjöldi kvenna haldið áfram að aukast. Í dag eru 

                                                 
10 Drífa Hjartardóttir, 2000 
11 Auður Styrkársdóttir, 1998 
12 Kvenréttindafélag Íslands, 1996 
13 Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jóhannesdóttir, 1998 
14 Kársnesskóli, [e.d.] 
15 Hagstofa Íslands, [e.d.] 
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konur orðnar meirihluti háskólanema en samkvæmt tölum Hagstofunnar var fjöldi 

skráðra kvenna í háskólanámi árið 2008 11.301 á móti 6.710 körlum, (sjá töflu eitt). 

 
Tafla 1: Skráðir nemendur í skólum á háskólastigi eftir kyni og kennsluformi 2001-2008. 16 

 

Eitt af því sem skýrir mikla fjölgun kvenna í Háskóla Íslands síðastliðna 

áratugi er kjarabarátta þeirra.17 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir18 telur ástæðuna fyrir 

aukningu kvenna í háskólanámi fyrst og fremst að þakka kvennabaráttunni, bættum 

efnahag ásamt ýmsum lögum sem sett hafa verið og haft stefnumótandi áhrif á lög 

um stofnun háskóla frá 1909 og lög um menntun kvenna og rétt til embætta frá 1911.  

Kvennabaráttan hefur meðal annars skilað sér í breyttum hugmyndum um 

hlutverk og stöðu kynjanna. Þau lög sem hafa bætt réttindi kvenna eru lög um jafnan 

rétt kvenna og karla frá 1976, lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir frá 1975 og lög um Lánasjóð 

íslenskra námsmanna frá 1968. Einnig var stórt skref stigið í átt til jafnréttis árið 2000 

þegar lög um fæðingar- og feðraorlof voru sett. Um 90 prósent feðra taka að 

meðaltali þriggja mánaða fæðingarorlof og hefur það vakið athygli víða  og þekkist 

hvergi annars staðar í heiminum. Með lögunum var stuðlað að því að feður sinni í 

meira mæli en áður þekktist umönnun barna sem og umönnunarþáttum innan 

fjölskyldunnar sem áður höfðu meira verið í höndum kvenna.19 Með tilkomu allra 

þessara laga breyttust hugmyndirnar um hlutverk konunnar.  

Sigríður Dúna20 segir að þrátt fyrir að aukning kvenna sem stunda 

háskólanám sé mikil, þá sé brottfall kvenna í námi við Háskóla Íslands hærra en 

karla. Einnig fara færri konur en karlar beint í framhaldsnám eftir fyrstu 
                                                 
16 Hagstofa Íslands, 2009 
17 Stúdent.is, 2008 
18 2000 
19 Félagsmálaráðuneytið, 2004 
20 2000 
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háskólagráðu. Skýrist þetta að einhverju leyti af barneignum kvenna og meðal annars 

þess vegna er meðalaldur kvenna hærri en karla í háskólanámi. Konur velja frekar 

hefðbundnar kvennagreinar og karlar hefðbundnar karlagreinar, þetta námsval 

endurspeglar að vissu leyti menningabundnar hugmyndir um hlutverk kynjanna. Eins 

er ekki eins hvetjandi fyrir konur að fara í háskólanám þar sem að þær munu ekki 

búast við eins mikilli launahækkun og karlar. Þær sinna oftar umönnunarstörfum, en 

þessi störf voru áður unnin inni á heimilunum, án þess að laun væru tekin fyrir. 

Vegna þessa þykir ekki ástæða til að kvennastörf séu eins launahá og störf karla og 

virðist ekki skipta máli þótt konur leggi á sig háskólanám til að læra þau. Enn virðist 

sá hugsunarháttur finnast að konur séu ekki fyrirvinnur, heldur eigi aðalstarf þeirra að 

vera inni á heimilunum. Eins virðist það loða við að konur séu ótryggari og dýrari í 

vinnu en karlar, meðal annars vegna barneigna þeirra. Sigríður Dúna21 telur 

hefðbundnar hugmyndir um stöðu og hlutverk kynjanna hafa tafið fyrir að hægt sé að 

framfylgja lögunum sem talin eru upp hér að ofan.  

Konur leggja oftar á sig nám til viðbótargráðu þar sem að það gerir þær 

samkeppnishæfari við karla á vinnumarkaði. Uppeldislegir þættir spila einnig inn í 

þegar skýringa er leitað á því af hverju fleiri konur en karlar stunda háskólanám, svo 

virðist sem foreldrar hvetji frekar dætur sínar en syni til að fara í langskólanám.22  

 

2.1.3 Staða kvenna í dag – jafnrétti 
Jafnrétti kynjanna á Íslandi hefur þróast mikið frá upphafi 20. aldar og aukist til muna 

frá því að kvennabaráttan hófst. Þó er ekki hægt að fullyrða að jafnrétti kvenna og 

karla hafi náðst.  

Lög um jafnan rétt kvenna og karla voru samþykkt fyrir um það bil þrjátíu 

árum og hafa tekið þó nokkrum breytingum á þeim tíma, meðal annars með 

endurskoðun árin 1985, 1991 og 2000.23 Ný lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla tóku gildi 18. mars 2008.24  Passa verður upp á að karlar jafnt sem konur 

leggi sitt að mörkum þegar kemur að jafnréttisbaráttunni, því jafn réttur kynjanna má 

                                                 
212000 
22 Student.is, 2008 
23 Félagsmálaráðuneytið, 2004 
24 Alþingi, 2008 
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ekki vera einkamál kvenna.25 Má til dæmis nefna að í Femínistafélagi Íslands er 

starfandi karlahópur sem er mjög virkur.26 

Menntamálráðuneytið kappkostar að skólar leggi áherslu á fræðslu nema um 

jafnan rétt kynjanna. Í jafnréttisstefnu ráðuneytisins er tekið fram að í jafnrétti til 

náms felist að nemendum sé boðið nám og kennsla sem henti hverjum og einum og 

að þeim sé gefinn kostur á að vinna verkefni sem þeir velji sér. Úrræðin séu ekki eins 

fyrir alla heldur sé passað upp á að nemendur hljóti sambærileg og jöfn tækifæri. 

Áhersla er lögð á að verkefnin séu jafnt fyrir bæði kyn, hvar sem er á landinu og eins 

fyrir fatlaða sem ófatlaða. Kynna skal báðum kynjum störf sem fram að þessu hafa 

verið flokkuð sem hefðbundin kvenna- eða karlastörf. Menntamálaráðuneytið leggur 

til að skólar búi jafnt stúlkur og drengi undir atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf í 

samfélaginu. Skólar og skólayfirvöld þurfa að finna leiðir til þess að geta sinnt ólíkri 

getu og ólíkum áhugamálum nema, þannig að hver nemandi fái menntun við sitt 

hæfi.27  

Í greininni Karlar í útrýmingarhættu? Um stöðu kvenna og karla í 

framhalsskólum og háskólum28 benda Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttur á að virðing kvenna- og karlagreina sé mismunandi og námsval 

kynbundið. Þó svo að konur séu meirihluti nema í flestum deildum Háskóla Íslands, 

þá er ljóst þær uppskera ekki með sama hætti og karlar, því menntun skilar þeim ekki 

svipaðri stöðu eða launum þegar að út á vinnumarkaðinn er komið. Þær benda á að 

völd og áhrif karla og kvenna í samfélaginu séu ekki þau sömu. Er þetta meðal annars 

vegna þess að viðmið, menning og gildismat hyllir fremur undir karla en konur. 

Menntunin skilar konum ekki eins valdamiklum stöðum og körlum. Hugarfarið 

verður að breytast í þjóðfélaginu og efla þarf jafnrétti. 

Í stefnuskrá Kvenréttindafélags Íslands29 kemur fram að konur taki enn þann 

dag í dag meiri ábyrgð á uppeldi barna, skiptir þá engu þótt þær hafi á undanförnum 

áratugum stóraukið atvinnuþátttöku. Í Fjölskyldustefnu stjórnvalda30 kemur fram að 

jöfn fjölskylduábyrgð foreldra skiptir því miklu máli. Kvenréttindafélag Íslands hefur 

frá upphafi haft það að markmiði að beita sér fyrir jafnrétti og jafna út stöðu kynjanna 

í þjóðlífinu í heild. Hins vegar hefur jöfn staða ekki náðst, þó svo að mörg af 

                                                 
25 Félagsmálaráðuneytið, 2004 
26 Femínistafélag Íslands, 2004 
27 Félagsmálaráðuneytið, 2004 
28 Arna H. Jónsdóttir, Steinunn Helga Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005 
29 Kvenréttindafélag Íslands, 1996 
30 Sigríður Dúna, 2000 
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stefnumálum félagsins séu orðin að lögum. Megináhersla er því lögð á að konur jafnt 

sem karlar hafi jafna möguleika og tækifæri á að njóta sín.31 

Konur hafa barist fyrir því að fá nám sitt fært upp á háskólastig í þeirri von að 

fá hærri laun, má þar nefna greinar eins og kennaranám, leikskólakennaranám, 

þroskaþjálfanám og hjúkrun. Hins vegar hafa karlar ekki lagt slíkt á sig, þar sem 

hefðbundið nám færir þeim laun sem þeir sætta sig við. Konur þurfa að leggja á sig 

meiri menntun heldur en karlar til þess að hljóta sambærileg laun, því atvinnustefnan 

á Íslandi hentar betur körlum en konum, þar sem hún eykur möguleika þeirra á að fá 

ásættanleg laun án þess að þeir ljúki langskólanámi.32  

Í viðhorfskönnun um stöðu kynjanna í íslensku samfélagi sem unnin var fyrir 

Forsætisráðuneytið33 kom fram að ábyrgð á börnum og heimilisstörfum er mun oftar í 

höndum kvenna. Þó töldu flestir að uppeldi ætti að vera á höndum beggja foreldra. 

Þegar spurt var út í verkaskiptingu á heimilum kom í ljós, þegar spurt var um ábyrgð 

á heimilisstörfum, að mikill munur var á svörum eftir því hvort konur eða karlar voru 

spurð. Á meðan 68 prósent kvenna töldu sig bera meiri ábyrgð en makar þeirra á 

heimilisstörfum töldu tæp 60 prósent karla sig bera jafn mikla ábyrgð og konur 

þeirra. Konur með lægri laun en 250.000 krónur á mánuði töldu sig oftar bera meiri 

ábyrgð heldur en konur með hærri laun og karlar töldu að þeir ynnu oftar 

heimilisstörf heldur en konurnar sögðu þá gera. Karlar með hærri tekjur hjálpuðu 

síður við uppvask heldur en láglaunamenn. Þá sáu konur í miklum meirihluta um 

þvottinn á heimilinu. Einnig sögðust 62 prósent kvenna oftast sjá um að þrífa heima á 

móti 11 prósentum karla. Þegar spurt var um umönnun barna þá taldi tæplega 

helmingur kvennanna sig oftast vera ábyrgar fyrir umönnun barna sinna á móti sex 

prósentum karla. Þetta sýnir glöggt það viðhorf um hlutverk kynjanna þegar konurnar 

voru heima og sinntu börnum og heimili á meðan karlarnir unnu fyrir heimilinu. Nú á 

tímum eru þó meiripartur íslenskra kvenna útivinnandi auk þess sem þær sinna 

heimilisstörfum. Fólk þarf að átta sig á að umönnun barna á að vera til jafns á herðum 

beggja foreldra. Gömul viðhorf um ólík hlutverk og stöðu kynjanna finnast enn og 

eiga stóran þátt í þeim ójafna rétti sem finnst eftir kynjum. 

Í könnun um fjölskylduábyrgð meðal stúdenta,34 þar sem markmiðið var að 

varpa ljósi á aðstæður stúdenta með fjölskylduábyrgð, kom fram að fjórðungur nema 
                                                 
31 Kvenréttindafélag Íslands, 1996 
32 Student.is, 2008 
33 2004 
34 Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, 2003  
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hefðu myndað fjölskyldu samhliða því að stunda nám. Einnig kom fram að meirihluti 

þeirra nema sem svöruðu könnuninni unnu með námi og að stærstur hluti kvennanna 

útskrifuðust ekki á tilskyldum tíma. Tæp 60 prósent þeirra sem voru með fjölskyldu 

sögðust hafa seinkað námi. Ástæðurnar voru meðal annars vegna fjölskylduaðstæðna, 

launavinnu, veikinda og falls í prófum. Konur nefndu í miklum meirihluta að 

mikilvægt væri að taka námið á lengri tíma vegna breyttra fjölskylduaðstæðna. Þegar 

spurt var um hvort kynin ættu jafna möguleika á því að vera í námi og ala upp börn á 

sama tíma kom fram að 20 prósent af þeim sem svöruðu töldu svo vera á meðan 40 

prósent töldu að karlar ættu betri möguleika. Þetta styrkir þá sýn að ábyrgð á börnum 

sé frekar á herðum kvenna. Konur vilja vera sjálfstæðar og telja sig ekki þurfa á 

vernd karlmannsins að halda, þetta hefur dregið úr karlmennskunni því karlmenn vita 

ekki lengur til hvers er ætlast af þeim. 35   

 

2.2 Eldri nemendur og mæður 

Á Vesturlöndum hefur lengi verið litið svo á að lykillinn að velgengni einstaklingsins 

liggi í menntun hans. Menntaður einstaklingur hefur fleiri valkosti í starfi, aukna 

fjárhagslegar tekjur og hærri þjóðfélagsstöðu.36 Eins og áður hefur komið fram hefur 

nýnemum á háskólastigi hér á landi fjölgað mikið síðustu 10 ár. Fjöldi eldri nemenda 

í háskólanámi hefur að sama skapi aukist. Aðgengi þessa hóps til náms og þá 

sérstaklega mæðra hefur batnað mjög með tilkomu upplýsinga- og 

samskiptatækninnar, sem veitir þeim meira svigrúm til að stunda nám þrátt fyrir að 

gegna öðrum skyldum. Framboð menntastofnana á hlutanámi og fjarnámi, auk meiri 

sveigjanleika þeirra gagnvart nemendum, hefur einnig átt stóran þátt í auknum 

námsmöguleikum eldri nemenda og mæðra. Innri vefir skóla veita nemendum mikinn 

stuðning og gerir þeim enn betur kleift að stunda námið. Á þeim er upplýsingum til 

nemenda miðlað frá kennurum og stjórnsýslu í formi fyrirlestra á ýmsu formi, 

leiðbeininga og tilkynninga. Þar geta nemendur einnig nálgast niðurstöður prófa, 

stundaskrár og tölvupóst.  Í stefnu Háskóla Íslands kemur fram að „Háskólinn vill 

vera í fremstu röð í notkun upplýsingatækni í kennslu. Í því augnamiði verði þróun 

upplýsinga- og námsumsjónarkerfis (Uglu) haldið áfram.“ 37 

                                                 
35 Mansfield, 2003 
36 Faith, K., 1988 
37 Háskóli Íslands, 2006 



17 
 

Háskólanemum má skipta í tvo hópa, yngri og eldri nemendur. Þeir yngri 

ljúka menntaskóla á réttum tíma og hefja háskólanám í beinu framhaldi, en þeir eldri 

hefja nám eftir að hlé hefur orðið á námi. Það er oft á tíðum erfið ákvörðun að rjúfa 

það lífsmynstur sem einstaklingar hafa myndað og taka ákvörðun um að hefja 

háskólanám.  Merriam og Caffarella38 hafa greint sex ástæður fyrir því að fullorðnir 

einstaklingar hefja nám: Félagsleg tengsl, utanaðkomandi væntingar, félagslega 

velferð, atvinnutengsl, flótta frá aðstæðum og vitrænan áhuga. Stone39 bætir við að 

oft fari þessir nemendur í nám í kjölfar stórfelldra breytinga á lífi þeirra, til dæmis 

atvinnumissis, skilnaðar og veikinda. Í gegnum tíðina hefur verið litið svo á að 

háskólar séu fyrir ungt fólk og upplifa eldri nemendur sig því oft sem jaðarhóp. Þessi 

hópur kemur inn í skólann með meiri lífsreynslu og margvíslegri skyldur á 

herðunum. Stór hluti eldri nemenda eru svo mæður sem stunda nám, en hjá þeim eru 

skyldurnar oft á tíðum enn flóknari. Það er því mun erfiðara fyrir eldri nemendur og 

mæður að hefja háskólanám heldur en þá sem yngri eru og koma beint úr 

framhaldsskóla.  

 

2.2.1 Eldri nemendur 
Lítil þekking er á reynslu eldri nemenda af háskólanámi, en vísbendingar eru um að 

upplifun þeirra og líðan sé með öðrum hætti en þeirra sem yngri eru. Cathy Stone,40 

sem starfað hefur í mörg ár sem námsráðgjafi eldri nemenda við Newcastle háskóla, 

segir eldri nemendur takast á við verulegar áskoranir og erfiðleika á leið sinni til 

háskólanáms. Sögur þeirra séu sögur um mótlæti og hugrekki. Þessir nemendur eigi 

það sameiginlegt að hafa sterka löngun til að sanna sig, þeir upplifa aukið sjálfstraust 

og öðlast nýja sýn á sjálfa sig og lífið almennt.  

Rannsóknir sýna að fyrsta árið er eldri nemendum mjög erfitt. Þeir hafa 

áhyggjur af fjármálum, tímaleysi, skipulagningu, forgangsröðun, samræmingu 

fjölskyldulífs og náms og samskiptum sínum við maka og börn.41 Rannsóknir King 

(1980); Nisbet og Welsh (1972); Percy og Powell (1980); Phillips (1986); Whittaker, 

1992 og Woodley o.fl., (1987) sýna að þessir nemendur eru einnig óvissir um hvers 

námið krefst. Þeir eiga erfitt með að átta sig á hversu mikið þeir þurfa að leggja á sig 

                                                 
38 1999 
39 2008 
40 Sama heimild 
41 Sama heimild 
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til að skila því sem krafist er. Sumir eru mjög kappsamir en læra í raun of mikið, þeir 

reyna að ná öllu en gera ekkert vel.42 Margir nemendur finna einnig fyrir kvíða og 

litlu sjálfstrausti, þá skortir sjálfstraust í tengslum við námið og eru hræddir við að 

mistakast. Þessi upplifun er þó ekki sýnileg út á við því kennarar líta oft á þá sem 

sjálfsörugga nemendur. Það gæti tengst félagslegu öryggi fremur en fræðilegu öryggi 

Eldri nemendur spyrja fleiri spurninga, taka meiri þátt í fyrirlestrum og eru fyrir 

bragðið eftirminnilegri en aðrir nemendur.43  

Rannsókn Risquez og félaga44 á eldri nemendum sem hófu háskólanám sýndi 

að þeir urðu fyrir áfalli fyrsta misserið í námi. Wilson komst að svipaðri niðurstöðu 

og talaði  um að nemendur hefðu fengið menningarsjokk45. Risques og félagar benda 

á að þessir nemendur þurfi að hafa aðgang að jákvæðum fyrirmyndum sem geti 

hjálpað til við að útskýra að þessi upplifun sé eðlileg í byrjun náms. Til dæmis mætti 

hafa reynslusögur eldri nemenda, sem hafa lokið fyrsta ári, aðgengilegar á 

háskólavefnum. Slíkt gæti undirbúið nýnema og komið í veg fyrir brottfall í hópi 

þeirra af þessum sökum.  

Hjá Háskóla Íslands eru stjórnendur meðvitaður um brottfall nemenda á fyrsta 

námsári og kemur meðal annars fram í stefnu skólans að „Gerð verði ítarleg úttekt á 

brottfalli nemenda, orsakir þess greindar og settar fram tillögur til úrbóta... Dregið 

hafi úr brottfalli nemenda á fyrsta námsári um 50% árið 2011“.46 Í stefnunni er hins 

vegar ekki minnst sérstaklega á eldri nemendur eða nemendur með fjölskyldur að 

öðru leyti en því að „Nemendum sem ekki geta verið í fullu námi verði gert kleift að 

skrá sig í hlutanám frá og með hausti 2007.“47 

 Eldri nemendur þurfa á annars konar aðstoð að halda en þeir sem yngri eru 

og bjóða margir erlendir háskólar  upp á sérstaka kynningu og stuðningsnet fyrir þá. 

Stuðningurinn getur verið í formi handbóka, sérstakra ráðgjafa og jafnvel 

persónulegum stuðningi frá reynslumeiri nemendum og félögum eldri nemenda. Má 

hér nefna háskólana í Winchester48 og Huddersfield49 sem gefa út sérstakar 

handbækur fyrir eldri nemendur og háskólana í Manchester50 og Central Lancashire51 

                                                 
42 Wilson, F., 1997 
43 Sama heimild 
44 2007-2008 
45 Wilson, F., 1997 
46  Háskóli Íslands, 2008 
47 Sama heimild 
48 [e.d] 
49 2007 
50 [e.d] 
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sem halda úti sérstökum upplýsingasíðum fyrir eldri nemendur auk þess að félög eldri 

nemenda eru starfandi við skólana. 

 

2.2.2 Mæður sem nemendur 
Þörfin fyrir menntun hverfur ekki þrátt fyrir að kona verði móðir. Mæður hafa í 

auknum mæli sótt nám af ýmsum toga og hafa þær lengi vel verið í meirihluta þeirra 

sem stunda hlutanám og fjarnám.52 Fjarnám hefur hentað þessum hópi vel þar sem 

konur virðast vera sá aðili í sambandi sem ber meiri ábyrgð á umönnun barna auk 

þess eru þær í miklum meirihluta einstæðir foreldrar.  

Fyrir rúmlega 20 árum ritaði Maryann Ayim53 grein þar sem hún sagði að 

konur hefðu ekki tækifæri til að bæta sig í starfi eða fagi án þess að eitthvað af 

skyldum þeirra við  heimilisstörf og umönnun barna væri aflétt. Maryann sagði það 

dapurlegt hversu litla  hjálp og aðstoð konurnar fengju almennt frá fjölskyldum 

sínum. Home54 bendir á að kennari nokkur hafi sagt að margar konur haldi að 

hlutirnir muni enda farsællega, þær geti farið í skólann og verið með fjölskyldu sinni 

auk þess að sinna vinnu, en komist svo að því að þær hafa tekið að sér meira en þær 

komist yfir.  Thomson55 segir margar hindranir vera á vegi kvenna sem vilji hefja 

nám. Hann nefnir efnahagslega afkomu, inntökuskilyrði, framandi menntamenningu 

og síðast en ekki síst ábyrgð á umönnun barna. Hann segir háskóla veita litlar 

tilslakanir til mæðra. Skólastarfið sé skipulagt út frá því sem sé hagkvæmast fyrir 

stofnunina og ekki sé hugsað um skyldur nemenda gagnvart fjölskyldu og heimili. 

Edwards56 orðar það sem svo að mæður í námi tilheyri tveimur krefjandi stofnunum, 

fjölskyldunni og skólanum. Mæður sem hefja háskólanám eftir að hlé hefur orðið á 

námi þeirra eiga oft erfitt með að finna samsvörun í nemendahópnum og upplifa sig 

því utangátta. Margir fræðimenn nefna það að hindranir á borð við togstreitu milli 

heimilis og fjölskyldu, margskipt hlutverk, það að upplifa sig utangátta og 

samræming þessara þátta verði til þess að mæðurnar hætta námi. 57 

                                                                                                                                           
51 [e.d] 
52 Faith, K., 1988 
53 Sturrock, 1986   
54 1995 
55 1997 
56 1993 
57 Powney & Hall, 1998; Warner Weil, 1989;  Wisker, 1996 
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Konur í námi hafa oft minni tölvukunnáttu en karlmenn.  Rannsóknir58 hafa 

sýnt að drengir fá meiri hvatningu í tölvunotkun heima fyrir en stúlkur. Þeir eru 

jákvæðari gagnvart tölvum, líkar betur við þær og hafa meiri áhuga á þeim en stúlkur. 

Konur hafa í það heila minna sjálfstraust gagnvart tölvum heldur en karlmenn. Í 

viðamikilli árlegri könnun sem gerð var í bandarískum háskólum árið 200059 kom 

fram að þrátt fyrir að tölvunotkun kynjanna væri nokkuð jöfn var tölvufærni kvenna 

mun minni en karla. Tvisvar sinnum fleiri karlmenn en konur töldu tölvufærni sína 

yfir meðallagi. Rannsóknin sýndi einnig að konur notuðu netið minna til afþreyingar 

og eyddu minni tíma í að spila tölvuleiki. Framkvæmdaraðilar könnunarinnar töldu 

það áhyggjuefni hversu konur hefðu lítið sjálfstraust að þessu leyti, það myndi hamla 

þeim er út á vinnumarkaðinn kæmi. Hirt, Murray og McBee60 komust að því í 

rannsókn þar sem þeir skoðuðu meðal annars notkun rafrænna umsókna í háskólum 

að 82 prósent þeirra sem sóttu þannig um skólavist voru karlmenn. Konur kusu að 

skila inn umsókn upp á gamla mátann, á pappír.  

Rosalind Edwards61 hefur töluvert fengist við rannsóknir á eldri konum í 

námi. Hún hefur greint þrjá mismunandi hópa sem konur skiptast í eftir líðan.   

1. Konur sem vilja að nám og fjölskylda sé samtengt 

2. Konur sem aðskilja nám og fjölskyldu 

3. Konur sem blanda tengingu og aðskilnaði saman, 1 og 2 

Hjá þeim konum sem tilheyrðu fyrsta hópnum, tengingu á námi og fjölskyldu, var 

menntunin og fjölskyldan órjúfanlegur hluti af öllum þáttum lífsins. Konurnar vildu 

ekki skipta sér á milli náms og fjölskyldu. Hegðun þeirra var sú sama hvort sem þær 

voru í skólanum eða heima. Þessar konur vildu að makar þeirra og börn tækju þátt í 

námi þeirra með því að koma í heimsókn í skólann og eins vildu þær að 

samnemendur sem þær kynntust yrðu hluti af heimilislíf þeirra. Þekkinguna sem 

konurnar öfluðu sér tóku þær með sér inn í sambönd sín, til maka og barna. Þær vildu 

stuðning maka heima fyrir og það sem mikilvægara var þá vildu þær að makinn sýndi 

áhuga á námi þeirra. Konurnar ræddu nám sitt við maka, börn og foreldra sína. Þær 

litu svo á að háskólamenntun hefði fært þeim aukið sjálfstraust bæði innan heimilis 

og utan.62 

                                                 
58 Sanders, Jo, 2005 
59 Higher education research institute, [e.d.] 
60 2000  
61 Edwards, R, 1993 
62 Sama heimild 
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Konur í hópi tvö, sem vildu aðskilja nám og fjölskyldu, deildu hlutverki sínu í 

tvennt. Þær skiptust á að vera nemar og mæður. Þeim fannst fjölskyldulífið ekki 

koma háskólanáminu við, það var þeirra einkamál. Hegðun þeirra var ólík eftir því 

hvort þær voru heima eða í skólanum og þær nutu þess að skipta á milli þessara 

heima. Þær kusu að taka ekki fjölskylduna með í skólann og ef að þær gerðu það þá 

leið þeim einkennilega þegar þessir heimar mættust. Þeim fannst hlutverk sitt sem 

nemar ekki vera hluti af sínum veruleika. Tengdist þetta þeirri tilfinningu að þær 

væru að einhverju leyti að flýja þegar þær fóru í skólann, þrátt fyrir að þeim liði vel 

heima. Konurnar litu svo á að kennarar þeirra hefðu ekki upplifað raunverulegt líf, 

þeim leið eins og þeir væru öðruvísi og þær leituðu ekki eftir samskiptum við þá. 

Þessar konur reyndu að láta námið trufla heimilislífið eins lítið og mögulegt var. Þær 

leituðu eftir aðstoð frá mökum sínum þegar kom að heimili og börnum en héldu 

mökum og börnum fyrir utan námið, þær vildu ekki að þau sýndu námi þeirra áhuga. 

Þær voru vakandi fyrir því að vera ekki að flagga háskólaþekkingu sinni innan veggja 

heimilisins, í sambandi við maka og börn. Þessum konum  fannst menntunin hafa 

gefið þeim meira sjálfstraust út á við.63  

Í hópi þrjú, voru þær konur sem blönduðu saman tengingu og aðskilnaði á 

námi og fjölskyldu. Það einkenndi þennan hóp að konurnar innan hans hegðuðu sér 

misjafnlega frá degi til dags og ekki var hægt að sjá neitt sérstakt hegðunarmynstur. 

Konurnar gætu hafa rætt námið við maka sinn en ekki foreldra sína og blönduðu ekki 

saman heimilislífi og námi. Þær gætu hafa viljað að skólafélagar þeirra kæmu í 

heimsókn, en leituðu ekki eftir samskiptum við kennara sína. Það var ekkert sérstakt 

mynstur á aðskilnaði og tengingu þessara kvenna, nema að einu leyti, þær áttu það 

sameiginlegt með konunum sem tilheyrðu hópi tvö að skipta lífi sínu í tvo 

mismunandi heima. Skiptingin var ekki svo afgerandi milli heimanna tveggja því þær 

leyfðu þeim að hluta til að skarast. Þær fundu fyrir því að þær væru að skipta á milli 

hlutverka þegar þær fóru til og frá heimili og háskóla. Þær álitu þetta einu leiðina til 

að ráða við kröfur beggja hlutverka.64  

Hjá fjórðungi kvennanna sem tilheyrðu blandaða hópnum og gátu ekki 

blandað saman tengingu og aðskilnaði enduðu hlutirnir þannig að sambönd þeirra við 

                                                 
63 Edwards, R., 1993 
64 Sama heimild 
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maka flosnuðu upp. Sex af konunum gengu í gegnum sambandsslit á fyrsta 

námsárinu.65  

 

2.2.3 Líðan mæðra í námi 
Margar rannsóknir sýna að mæður í námi þurfa að kljást við margvísleg hlutverk sem 

nemar, mæður, eiginkonur og jafnvel starfsmenn. Þetta margskipta hlutverk þeirra 

veldur oft á tíðum mikilli togstreitu auk þess að vera streituvaldandi.66 Vísbendingar 

eru um konur í námi, og þá sérstaklega þær sem eru eldri, hafi minna sjálfstraust en 

karlar í sömu stöðu.67 Kirk (1977) komst að því að vandamál tengd togstreitu hjá 

konum í sambúð gera nám þeirra meira streituvaldandi en karla í sömu stöðu.68 Bent 

hefur verið á að þessi streita sé meiri hjá einstæðum mæðrum þar sem þær þurfi að 

sjá börnum sínum farborða.69 Einnig að hjá sambúðarfólki, þar sem báðir aðilar vinna 

úti, er oft gert ráð fyrir að konan beri höfuðábyrgð á börnum og heimilisverkum. 

Margar konur gera árangurslitla tilraun til þess að minnka þennan ójöfnuð með því fá 

makann til samstarfs á heimilinu.70  

 Stundum setja karlar sig á móti því að konur þeirra mennti sig. Samskipti 

kvenna við maka sína geta oft á tíðum verið erfið og haft áhrif á líðan þeirra. 

Wilson71 segir að margir menn upplifi nám maka sinna sem ógnun og jafnvel 

útilokun. Þessi líðan verði til þessa að konur þeirra fá hvorki tilfinningalegan 

stuðning né hjálp við heimilisstörf.72 Karlene Faith73 hefur jafnvel heyrt af dæmum 

þar sem eiginmenn hafa falið eða skemmt námsgögn og verkefni eiginkvenna sinna 

með það fyrir augum að reyna að koma í veg fyrir að þær mennti sig. Í rannsókn 

Stone74 höfðu þrír af þátttakendum, einn karl og tvær konur, skilið við maka sína á 

meðan á námi stóð. Konurnar höfðu upplifað stöðuga mótstöðu frá mökum sínum og 

að lokum valið að skilja við þá. Karlmaðurinn hafði að sögn átt í 

hjónabandserfiðleikum og skilið eftir að hann kynntist annarri konu í háskólanum. 

                                                 
65 Edwards, R., 1993 
66 Stone, 2008 
67 Sama heimild 
68 Sturrock, 1988 
69 Wilson, F., 1997 
70 Faith, K., 1988 
71 Wilson, F., 1997 
72 Edwards, 1993  
73 Faith, K., 1988 
74 Stone, 2008 
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2.2.4 Stuðningsúrræði mæðra í námi  
Home75 gerði rannsókn á 443 eldri konum sem höfðum ýmsum hlutverkum að gegna 

sem mæður, makar, nemar og útivinnandi. Var leitast við að segja fyrir um þau átök 

sem fylgdu því að sinna öllum þessum hlutverkum. Kannað var upp að hvaða marki 

aðstæður þeirra, stofnanaaðstoð, kröfur og stuðningsnet segðu fyrir um átökin sem 

þær glímdu við. Niðurstöður sýndu að næstum tveir þriðju af konunum höfðu 

tækifæri til að nota vinnutæki við námið, svo sem tölvur og tæp 40 prósent 

kvennanna voru í fjarnámi. Undir þriðjungur átti kost á að semja um frest á 

verkefnaskilum þegar þær lentu í erfiðleikum vegna fjölskylduaðstæðna. Ýmis önnur 

aðstoð var í boði en einungis notuð af innan við 15 prósent kvennanna, 13 prósent af 

konunum sagðist fá aðstoð frá háskólanum og 19 prósent fengu aðstoð frá 

vinnuveitendum. Til samanburðar fengu 57 prósent kvennanna mestan stuðning frá 

fjölskyldu og vinum. Einnig kom fram að mæður barna undir 13 ára glímdu við meiri 

átök heldur en mæður eldri barna. Hlutverkaátök aukast þegar konurnar lenda í 

ýmsum aðkallandi aðstæðum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fjarnám 

og hærri tekjur dragi úr átökum, þannig geti konurnar sinnt einu hlutverki í einu án 

þess að vera með stöðugar áhyggjur af öðru.  

Home76 bendir á að nemar sem sinni allt í senn vinnu, námi og fjölskyldu séu 

svo breiður hópur að aðstoð sem henti einum henti ekki endilega öðrum í sömu 

sporum. Til dæmis eigi mæður barna á skólaaldri í erfiðleikum með að mæta í 

síðdegis- og kvöldtíma, sem eru tímar sem hugsaðir eru fyrir nema sem sinna auk 

náms fullri dagvinnu. Þetta geti kennarar lagað með því að bjóða upp á breiðari 

stundaskrá sem og nemaþjónustu. Fjarnám var eina háskólaaðstoðin sem dró úr 

vanmætti kvennanna. Macaskill komst að sömu niðurstöðu.77 Copland78 bendir einnig 

á að konur sem sinni mörgum hlutverkum þurfi aðstoð við tímastjórnun og 

skipulagningu, hjálp frá reyndari nemum og fjárhagslega aðstoð auk þess kost á 

ráðgjöf og þjónustu frá stjórnsýslu sem er aðgengileg á óhefðbundnum tímum.  

Stone79 segir mikinn mun vera á aðstæðum og upplifun kvenna og karla í 

námi að því leyti að karlmenn fái mun meiri stuðning frá fjölskyldum, eiginkonum og 

                                                 
75 1998 
76 1998 
77 1988 
78 1988 
79 2008 
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vinnustöðum. Margar kvennanna fengu aftur á móti litla aðstoð frá eiginmönnum og 

fjölskyldum.  

 

2.2.5 Ávinningur með menntun kvenna 
Margar rannsóknir80 hafa sýnt að menntun kvenna hefur áhrif á félagsmótun þeirra 

með þeim hætti að gildismat eykst og hegðun og félagsleg tengsl taka breytingum á 

jákvæðan hátt. Þessar breytingar eru einna mikilvægastar í samskiptum við maka, 

vini og foreldra. Foreldrar eru börnum sínum fyrirmynd í lífinu og hafa þar af 

leiðandi áhrif á menntun þeirra. Þar sem mæður bera oftar meiri ábyrgð á heimili og 

barnauppeldi hafa þær enn meiri áhrif á menntun barna sinna. Flestar rannsóknir sem 

skoða mæður í háskólanámi hafa einblínt á hvaða áhrif nám hafi á mæðurnar sjálfar. 

Suitor og félagar81 gerðu rannsókn á tengslum háskólamenntunar mæðra á háskóla-

menntun barna þeirra. Rannsóknin spannaði tíu ár og sýndu niðurstöður hennar að 

afgerandi tengsl eru á milli háskólamenntunar mæðra og því hvort börn þeirra ljúki 

háskólamenntun, sjá töflu 2. 

 

 
Tafla 2: Áhrif háskólamenntunar mæðra á háskólamenntun barna82 
 

Tafla 2 sýnir að sú fyrirmynd sem börnin fengu af erfiði þeirra mæðra sem náðu að 

ljúka námi sínu var bæði jákvæð og hvetjandi og þau sáu að mæður þeirra fengu laun 

fyrir erfiðið. Suitor og félagar komust hins vegar einnig að því að ef mæðurnar luku 

ekki sínu háskólanámi þá hafði tilraun þeirra til menntunar engin eða neikvæð áhrif á 

háskólamenntun barnanna.83 Stone er sammála því að börn þeirra foreldra, sem nái að 

ljúka háskólanámi, séu líklegri til ljúka sjálf háskólanámi í ljósi jákvæðrar reynslu 

                                                 
80 Stone, 2008; Suitor og Keeton 1997; Suitor et al 1995; Suitor, Pillemer og Keeton, 1995; Suitor, 

1987a og 1987b 
81 2008 
82 Suitor et al, 2008 
83 Sama heimild 
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foreldra sinna.84 Niðurstöður þessara rannsókna styrkja mikilvægi þess að konur nái 

að mennta sig þar sem það virðist koma börnum þeirra til góða. 

Í þjóðfélaginu hefur löngum verið talið að mennt sé máttur. Er það svo í raun? 

Þegar litið er til árslauna karla og kvenna kemur í ljós að karlar hafa mun hærri laun 

en konur, sjá Töflu 3.85 Á vef Jafnréttisstofu má sjá upplýsingar um hlutfall karla og 

kvenna í áhrifastöðum í þjóðfélaginu. Tölurnar sýna að hlutfall kvenna meðal æðstu 

stjórnenda er enn sáralítið þrátt fyrir aukningu milli áranna 2005 og 2007, sjá Töflu 

4.86  

 

 
Tafla 3: Meðalatvinnutekjur í aðalstarfi eftir kyni     Tafla 4: Hlutfall kynja meðal æðstu stjórnenda  

og aldri 1998-2005                                                100 stærstu fyrirtækja á Íslandi 2005 
                                                                                           og 2007 
 
Árið 1975 var gerð könnun á launamun kynjanna og samkvæmt henni höfðu 

konur í þéttbýli að jafnaði 44 prósent af launum karla. Rúmum 30 árum síðar höfðu 

þær að jafnaði 65 prósent af launum þeirra og verður að taka með í reikninginn að á 

þessum tíma hafa konur meiri menntun og vinna orðið lengri vinnudag. Ef heldur 

áfram sem horfir mun launabilið ekki jafnast fyrr en um 2057. Þetta endurspeglar þá 

staðreynd að jafnrétti er langt frá því náð.87  

 

2.3 Notkun upplýsinga og samskiptatækni í námi 

Fyrsta einkatölvan var framleidd árið 1974,88 en áður voru tölvur aðeins notaðar af 

vísindamönnum og fræðimönnum. Ekki leið á löngu áður en tölvur þóttu 

                                                 
84 Stone, 2008 
85 Jafnréttisstofa, 2009 
86 Hagstofa Íslands, [ e.d.] 
87 Berglind Eir Magnúsdóttir, Bryndís E. Jóhannsdóttir og Sigríður Ómarsdóttir, [e.d.] 
88 Vísindavefurinn, 2000 
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nauðsynlegar í rekstri fyrirtækja og inn á heimilum og árið 1994 voru þær orðnar 

fleiri en sjónvörp í Bandaríkjunum.89 Margir geta ekki hugsað  sér að vera án tölva í 

dag og eru flest heimili hér á landi búin þeim. Upplýsinga- og samskiptatæknin hefur 

gjörbreytt alþjóðlegum samskiptum með stórauknum viðskiptum heimshorna á milli. 

Hlutverk upplýsinga og samskipta hefur aldrei verið mikilvægara en nú. Fyrirtæki og 

stofnanir notfæra sér upplýsinga- og samskiptatækni á borð við tölvupóst, spjall, 

myndfundi, hópvinnukerfi og msn til að styðja innri samskipti milli starfsmanna og 

ytri samskipti til viðskiptamanna.90 Stofnanir á borð við Alþjóðabankann styrkja 

ráðstefnur og rannsóknir á alþjóðlega þekkingarsamfélaginu og þjóðir heims leggja 

mikla áherslu á þróun og notkun upplýsinga- og samskiptatækni í atvinnulífi, 

viðskiptum og menntun.91 Menntastofnanir þurfa að mæta utanaðkomandi kröfum 

með því að vera framarlega í notkun upplýsinga- og samskiptatækni  í kennslu. 

 

2.3.1 Internetið og upplýsingar 
21. öldin er af mörgum kölluð öld upplýsinganna. Þróun internetsins og tölvutækn-

innar hefur á skömmum tíma gjörbreytt framsetningu og aðgengi efnis sem hefur haft 

í för með sér stóraukið magn upplýsinga. Í dag er internetið orðið sá upplýsingamiðill 

sem einstaklingar sækja mest í. Þar gefst tækifæri til þess að nálgast rafrænar 

upplýsingar um samfélagsmál og flest öll áhuga- og fræðavið. Magn og gæði helst þó 

ekki alltaf í hendur því ekki eru allar upplýsingar öruggar. Upplýsingar verða fyrst að 

þekkingu þegar þær eru settar í vitrænt samhengi við aðrar upplýsingar í þeim 

tilgangi að auka skilning á umhverfinu. 

Upplýsingar hafa verið varðveittar í rituðum orðum fram á þessa öld. Í dag er 

prentað mál aðeins agnarsmár hluti af heildarupplýsingaflæðinu. Árið 1999 voru 

upplýsingar á pappírsformi innan við 1 prósent af öllum nýjum upplýsingum það ár. 

Um 93 prósent allra upplýsinga eru upphaflega stafrænar og auk þess er fjöldi nýrra 

og gamalla skjala gerður aðgengilegur á stafrænu formi með skönnun. Nær helmingur 

allra upplýsinga kemur frá einstaklingum og eru ætlaðar til persónulegra nota. Má þar 

nefna ljósmyndir, vídeómyndir og tölvupóst.92 Sharon Markless93  segir að þrátt fyrir 

hið mikla magn upplýsinga sem nemendur hafi hingað til sótt á netið hafi það ekki 

                                                 
89 Dorsey, S., [e.d.] 
90 Rutkowski o.fl., 2008 
91 Dorsey, S., [e.d.]  
92 Lyman, 2001 
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haft grundvallaráhrif á það hvernig þeir læri eða hvernig þeir afli upplýsinga. Hún 

telur að aðferðir í upplýsingalæsi eigi jafn vel við rafrænt efni og prentað efni. 

Tölvutækni hefur þróast mikið og á ógnarhraða frá því að fyrsta skilgreiningin 

á hugtakinu kom fram. Tilkoma internetsins hefur gert það að verkum að miklar 

samfélagslegar og tæknilegar breytingar hafa átt sér stað í þjóðfélaginu, ekki síst í 

menntamálum. Í alþjóðlegu samskipta- og viðskiptaumhverfi hefur upplýsingatæknin 

fest rætur fyrir löngu. Menntastofnanir þurfa að svara kröfum atvinnulífsins svo 

einstaklingar séu hæfir á vinnumarkaðinn að námi loknu. Vönduð kennsla í þessum 

greinum er því afar mikilvæg. 

 

2.3.2 Þróun kennsluumhverfis og námstækni 
Tölvur og margmiðlunartækni í skólum bjóða upp á aukin tækifæri til náms sem ekki 

þekktust fyrir stuttu síðan. Guskin94 sagði árið 1997 að á næstu fimm til tíu árum 

myndi nýir möguleikar í upplýsingatækni verða til þess að breyta námstækni 

nemenda og kennsluháttum menntastofnana og var hann nokkuð sannspár. Nú er 

menntun ekki lengur bundin við skólastofuna og kennarann, nám á sér stað með 

margvíslegum hætti, í fjölbreyttu umhverfi og á ýmsum tímum sólarhringsins. Með 

nettenginu hefur takmörkunum til náms fækkað og geta bæði kennarar og nemendur 

haft samskipti í gegnum vefinn, skipulagt fyrirlestra, framfylgt verkefnum, deilt 

vinnu og stofnað til vinskaps um allan heim. Þessi þróun hefur einnig gefið fleiri 

einstaklingum tækifæri til að stunda nám og í kjölfarið er aldurssamsetning nemenda 

mun breiðari en áður þekktist. Menntastofnanir í dag þurfa að mæta þörfum ólíkra 

hópa nemenda, netkynslóðarinnar og eldri nemenda. Þessi þróun hefur kallað á bæði 

breytingar í kennsluháttum stofnana og námstækni nemenda.  

Á undanförnum árum hafa kennsluhættir breyst frá hlutlægu sjónarmiði yfir í 

sjónarmið félagslegrar hugsmíðahyggju. Hlutlægishyggjan gerir ráð fyrir að þekkingu 

sé miðlað frá kennara til nemanda í formi fyrirlestra, fyrirmæla og verkefna. Námið 

er þannig fólgið í því að nemandi tileinki sér upplýsingar og fróðleik sem kennari 

veitir í skólastofunni. Kennslan er miðuð út frá þörfum menntastofnunar og gerir ekki 

ráð fyrir sveigjanleika með tilliti til þarfa nemanda. Hugsmíðahyggja er 

kennsluaðferð sem miðar að virkri uppbyggingu þekkingar hjá hverjum nemanda. 

Hugsmíðahyggjan gerir ráð fyrir opnu og sveigjanlegu námsumhverfi, virkri þátttöku 
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nemandans og ábyrgð hans og stjórn á eigin námi. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni 

felst hlutverk kennarans í stuðningi, hvatningu, leiðbeiningum og stýringu náms.95 „Á 

fundi  frumkvöðla í upplýsingatækni á vegum Evrópska skólanetsins í Portúgal í 

febrúar 2000 lék enginn vafi á að fólk var sammála um að ef tæknin ætti að skila 

árangri í menntun þá ætti að vinna í anda hugsmíðahyggjunnar.“96   

Rusten97 segir það áríðandi að veita menntun sem kenni meira en grundvallar 

hæfni til lestrar og tölvulæsis. Menntun eigi að styrkja vitsmunalega hæfileika, 

fyrirspurnarferli, auðvelda samhæfingu í lausnarleit og búa einstaklinga undir störf í 

alþjóðlegu umhverfi, þvert á menningu og tungumál. Til að ná fram breytingum að 

þessu leyti verði að finna nýjar nálganir og kennsluaðferðir og þar gegni tölvur, 

samskiptatækni og skyld menntunartækni mikilvægu hlutverki. Gulati98 tekur í 

svipaðan streng. Hann segir að lengi hafi formleg menntun verið skipulögð út frá 

hlutlægu sjónarmiði. Við þær aðstæður sé þátttaka og samskipti nemandans í 

lágmarki og hann geti ekki stýrt námi sínu eftir aðstæðum. Gulati segir ennfremur að 

í námi við þessar aðstæður sé aðaláherslan á stjórnun kennara og námshæfi nemanda. 

Þetta hefur kallað á breytingar á kennsluháttum og krefst þess að nemendur séu 

agaðir og geti unnið sjálfstætt. Sjónarmið hugsmíðahyggjunnar henta vel í 

háskólanámi í dag þar sem það krefst þess að nemandi sé ábyrgur fyrir sínu námi og 

sé sjálfstæður í vinnubrögðum. Eins og fyrr hefur verið nefnt hefur fjöldi eldri 

nemenda aukist undanfarin ár. Slíkt kallar á að kennsla sé miðuð út frá mismunandi 

þörfum nemenda og að sveigjanleiki og tilslakanir í námi séu hluti af eðlilegu 

námsskipulagi. Guskin99 segir lykilatriði í kennslu vera fólgin í persónulegum 

samskiptum nemenda og kennara, notkun upplýsingatækni, samskiptum nemenda á 

milli og sjálfsnámi innan og utan menntastofnunar. Rannsóknin Apple Classrooms of 

Tomorrow (ACOT)100 hófst árið 1985 og stóð í tíu ár. Í rannsókninni var notkun tölva 

í námi skoðuð á öllum skólastigum. Niðurstöður sýndu að notkun tölvutækninnar í 

skólum gat aukið námshæfni nemenda þar sem hún studdi samvinnu þeirra, aðgang 

að upplýsingum, framsetningu efnis og  túlkun hugsana og hugmynda. Guskin101 

bendir á að þegar meiri áhersla sé lögð á sjálfsnám nemenda og hagnýtingu 

                                                 
95 Þuríður Jóhanns,  [e.d.] 
96 Sama heimild 
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98 2004 
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100 Dwyer, C.; Ringstaff, C. og Haymore, J., [e.d.] 
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upplýsingatækni í námi þurfi að huga vel að kennslu í þeim efnum. Hann telur 

bókasafns- og upplýsingafræðinga, sem sérfræðinga í þekkingu á upplýsingaauð-

lindum, vera lykilaðila í þessari þróun sem leiðbeinendur. 

 

2.3.3 Upplýsingalæsi og tæknilæsi 

Til þess að geta nálgast þekkingu þarf einstaklingurinn að vera læs. Ekki er langt 

síðan að flest þjóðfélög lögðu ofuráherslu á almennt bóklæsi til þess að útrýma 

fáfræði og draga úr ójöfnuði milli einstaklinga. Tímarnir hafa breyst og nú er ekki 

nóg að vera læs til þess að öðlast þekkingu heldur þurfa einstaklingar að vera læsir á 

upplýsingar óháð miðli. Nemendur eru mjög háðir upplýsingatækninni við 

verkefnavinnu í námi sínu og er Internetið sá staður sem þeir leita oftast heimilda 

á.102 Góð og sífelld kennsla í upplýsingatækni, upplýsingalæsi og heimildaleit er því 

nauðsynleg á öllum skólastigum. Þegar litið er til þróunar í menntunarhegðun 

almennings og með áherslum á símenntun  verður kennslan að vera 

einstaklingsmiðuð að því leyti að ekki koma allir jafn upplýstir til náms. 

Hér á landi hefst kennsla í upplýsingalæsi og tölvunotkun strax í 1. bekk og 

stendur til loka grunnskólans. Kennslan er þverfagleg svo nemendur læra að nýta 

hana við flest úrlausnarefni sín. Í Aðalnámsskrá grunnskóla103 segir „Beiting 

upplýsingatækni og tölvunotkun er verklag sem setur svip sinn á allar greinar 

þjóðlífsins. Það er því nauðsynlegt að slík tækni og slíkar vinnuaðferðir skipi 

viðeigandi sess í grunnskólanum. Kennsla og nám á öllum námssviðum skólans þarf 

að taka mið af því.“ Í Aðalnámsskrá framhaldsskólanna104 er ekki gert ráð fyrir 

sérstökum skylduáföngum í upplýsingatækni eða upplýsingalæsi. Þar kemur fram að 

skólastjórar framhaldsskóla geti sett forkröfu um að nýnemar, sem ekki hafa 

fullnægjandi kunnáttu á sviði upplýsingalæsi og tölvunotkunar, taki séráfanga á því 

sviði en ekki er getið til um að nemendur þurfi að taka stöðupróf áður en nám hefst. Í 

námsskránni er lagt til að áfanginn sé samstarfsverkefni tölvukennara og bókasafns- 

og upplýsingafræðinga skólanna. Það er ákvörðun hvers skóla hvort þessi áfangi er 

kenndur sem skylduáfangi eða valáfangi. Að öðru leyti er boðið upp á fleiri valáfanga 

í upplýsinga- og tæknimennt. Þegar nemendur hefja háskólanám er reiknað með að 

                                                 
102 Reimer, Brimhall, Cao og O’Reilly, 2009 
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þeir hafi tileinkað sér þá færni í upplýsingalæsi sem lýst er í aðalnámskrá grunn- og 

framahaldsskóla. 

Upplýsinga- og tæknilæsi eru mikilvægar undirstöður að farsælu háskóla-

námi. Í háskólum hafa þessi hugtök orðið æ mikilvægari, bæði í starfi og kennslu. 

Fjöldi háskóla eru í dag farnir að setja inn skylduáfanga í upplýsingalæsi þar sem 

áhersla er lögð á kynningu á þeim gagnagrunnum sem nýtast í viðkomandi 

námsgrein, þróun á leitartækni og mati á upplýsingum. Fræðsluyfirvöld eru auk þess 

almennt farin að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að til þess að árangur náist í 

kennslu í upplýsingalæsi þarf að vera gott samstarf á milli sérfræðinga 

háskólabókasafna og kennara.105 Nemendur þurfa að vera meira sjálfbjarga og 

sjálfstæðari í upplýsingaleitum sínum og er þá mikilvægt er að leitirnar séu 

árangursríkar. Þekking á upplýsingalindum, leitaraðferðum, mati á upplýsingum og 

framsetningu þeirra eru því nauðsynleg kunnátta allra nemenda.   

Athuganir á stöðu upplýsingalæsis hjá stúdentum benda til þess að kunnáttu 

þeirra sé ábótavant í þeim efnum.  Á árunum 1999-2001 stóð yfir Godin verkefnið 

við háskólann í Hróarskeldu. Godin-verkefnið fólst í kerfisbundinni kennslu í 

upplýsingaleit fyrir fyrsta og annars árs nemendur. „Niðurstöður Godin-verkefnisins 

eru í stuttu máli þær að færni háskólanema í upplýsingaleit er ekki nógu mikil og 

kennslunni ekki sinnt sem skyldi.“106  Reimer, Brimhall, Cao og Reilly107 komust 

einnig að því að nemendur áttu í erfiðleikum með að finna áreiðanlegar upplýsingar 

með skilvirkum og áhrifaríkum hætti. Við háskólann í British Columbia í Kanada108  

var svipað upp á teningnum. Nemendur lentu oft í miklum vandræðum þegar þeir 

hófu háskólanám. Þeir voru illa undir það búnir að vinna verkefni sem kröfðust þess 

að þeir finndu og notuðu upplýsingar á sjálfstæðan hátt. Oblinger og Oblinger109 

segja nemendur taka heimildaleit á Google fram yfir leit í viðurkenndum 

gagnagrunnum og á bókasafninu. Rannsókn sem Anna Ólafsdóttir110 gerði á notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu í Háskólanum á Akureyri sýnir að 

notkun íslenskra og erlendra gagnagrunna er ekki almenn á meðal nemenda þar. 

Einungis um þriðjungur nemenda notuðu slíka upplýsingamiðla í tengslum við nám 

sitt. Anna dregur þá ályktun að „Takmörkuð notkun nemenda á rafrænum 
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upplýsingaveitum svo sem rafrænum tímaritum, alfræðibókum og gagnasöfnum 

erlendum og íslenskum gefur vísbendingar um að efla þurfi enn frekar þjálfun 

nemenda á sviði upplýsingalæsis.“ 111 

Patricia Senn Breivik 112 hefur skrifað mikið um upplýsingalæsi. Hún sagði 

árið 1985 að til að fólk væri læst á upplýsingar þá þyrfti það að vera fært um að 

þekkja hvenær upplýsinga er þörf, hafa getu til að staðsetja, meta og nota á 

árangursríkan hátt.  

 Ýmislegt bendir til þess að háskólanemendur umgangist rafrænar upplýsingar 

á netinu með öðrum hætti en aðrar upplýsingar og að upplýsingaleitin sé ekki jafn 

kerfisbundin og skipulögð.113  Í því samhengi er vert að skoða rannsókn  sem Reimer, 

Brimhall, Cao og O’Reilly114 gerðu á glósutækni og heimildavinnu háskólanema. Þar 

kom fram að nemendur notuðu ljósritun, útprentun, tölvupóst og bókamerki á vefnum 

til að skipuleggja námið í stað handskrifaðra glósa. Í rannsókninni kom fram að yfir 

60 prósent nemenda áttu fartölvu og yfir 90 prósent notuðu tölvu í meira en fimm 

daga á viku. Við verkefnavinnu notuðu svo til allir nemendur Internetið og tölvupóst. 

Við heimildaöflun á netinu prentuðu flestir heimildirnar út eða afrituðu og límdu 

upplýsingar í word skjal. Aðeins lítill hluti handskrifaði atriði úr heimildum. 

Varðandi glósutækni í tímum þá fannst nemendum þeir ná að glósa meira með 

tölvunni en á móti fannst þeim þeir muna efni betur ef þeir handskrifuðu glósurnar.    

  Spitzer115 bendir á að það sé mikilvægt að mynda tengingu á milli 

upplýsingalæsis og tæknilæsis svo kennsla í upplýsingalæsi og notkun tækninnar 

verði markviss og árangursrík. The National Educational Technology Standards 

(NETS)116 hafa gefið út staðal varðandi tæknilæsi í skólastarfi. Þessi staðall er 

árangur samvinnu margra sérfræðistofnana, þar á meðal Amerísku skólabóka-

varðasamtakanna (AASL). Í staðlinum eru sett fram undirstöðuatriði tæknilæsis 

(staðallinn er hér styttur): 

 

• Sköpunargáfa og nýsköpun: Skapandi hugsun, þekkingarmyndun, þróun nýstárlegra 

afurða og verkferla. Geta notfært sér þá tækni sem stendur til boða. 
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• Samskipti og samstarf: Nota rafræna miðla og rafrænt umhverfi til samskipta og 

samstarfs. Fjarvinna styður einstaklingsnám og nám annarra. 

• Rannsóknir og upplýsingahæfni: Nota stafræna tækni til að safna, meta og nota 

upplýsingar. 

• Gagnrýnin hugsun, lausnaleit og ákvarðanataka: Nota gagnrýna hugsun til 

skipulagningar og útfærslu rannsókna, verkefnastýringa og lausnaleita með því að 

nota viðeigandi stafræna tækni og auðlindir. 

• Stafrænn borgari: Skilja mannleg, menningarleg og þjóðfélagsleg mál sem tengjast 

tæknimálum. Tileinka sér hegðun sem er í samræmi við lagalegt  umhverfi og siðræn 

gildi.  

• Tæknilegar aðgerðir og hugtök: Sýna undirstöðuskilning á tæknilegum hugtökum, 

kerfum og virkni þeirra. 

 

Staðalinn sýnir þá hæfni sem nemendur þurfa að ráða yfir til þess að teljast 

upplýsinga- og tæknilæsir og ættu háskólanemendur að búa yfir henni. 

 

2.3.4 Heimildaleit - Leitarvélar og gagnasöfn 

Rannsóknir hafa sýnt að við heimildaleit tengda námi sækja nemendur meira í 

almennar leitarvélar á borð við Google fremur en rafræn fræðileg gagnasöfn sem 

ætluð eru þeirra námi og gagnagrunna bókasafna.117  

Tilkoma veraldarvefsins gefur milljónum notenda aðgang að ótal 

vefleitarvélum og rafrænum gagnasöfnum. Daglega standa notendur leitarvéla 

frammi fyrir erfiðleikum í sambandi við notkun þessara leitarvéla, sem þeim reynist 

oft erfitt að nota og skilja. Góð kunnátta í notkun þeirra er nauðsynleg en einnig þarf 

hönnun þeirra að vera einföld og notendamiðuð.  Thomas J. Scott og Michael 

O’Sullivan118 gerðu rannsókn á upplýsingalæsi og notkun internetsins hjá nemendum 

í bandarískum miðskóla. Rannsóknin sýndi að nemendur tóku internetið fram yfir 

aðrar upplýsingaleiðir sem þeir höfðu aðgang að til dæmis rafræna gagnagrunna, 

þegar þeir unnu að verkefnum. Nemendur áttu erfitt með að finna fyrirfram ákveðið 

efni á Internetinu og markvissar leitir eftir efnisorðum þeirra skiluðu litlum 

niðurstöðum. Í rannsókninni kom fram það viðhorf nemenda að allar upplýsingar 

væru góðar upplýsingar, því meira af þeim því betra svo lengi sem það væri auðvelt 
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að nálgast þær. Ótakmarkað magn upplýsinga á Internetinu er einn aðal ókostur þess. 

Því betur sem notandi er að sér í leitaraðferðum, því betri niðurstöður fást við 

fyrirspurnum.119 Upplýsingar á netinu hafa oft takmarkaðan líftíma og ofgnótt þeirra 

verður til þess að nemendur fara í leitarham og vafra netið og þannig er dýrmætum 

tíma varið í að leita upplýsinga sem finnast seint eða aldrei. Þegar nemendur fá 

aðgang að endalausu magni af upplýsingum, lenda þeir í vandræðum með að nýta sér 

þær í námi. Nemendur átta sig ekki alltaf á því hvað er áreiðanlegt og hvað ekki. 

Scott og O’Sullivan120 segja að kennarar þurfi að þróa hæfni nemenda til að draga í 

efa upplýsingar, nota gagnrýna hugsun og fyrirspurnir til að ákvarða sannleiksgildi 

upplýsinga. 

 

2.3.5 Hönnun leitarvéla og gagnasafna 

Vandamál við notkun leitarvéla og gagnasafna er ekki alltaf hægt að skýra með 

kunnáttuleysi notandans. Hönnun leitarvéla á stóran þátt í vali notenda á leitarvélum 

og þar virðist einfaldleiki og hraði tekinn fram yfir gagnsemi.121 Mari-Carmen 

Marcos og félagar122 hafa gert rannsókn á notagildi rafrænna gagnasafna. Þau benda á 

að þau vandamál sem notendur upplifi við notkun gagnasafnanna stafi oftar en ekki 

af því að hönnun þeirra sé ekki í takt við þekkingu og þarfir notandans. Af þeim 

sökum myndist gjá sem leiði til rangrar og óskilvirkrar notkunar. Í rannsókn Mari-

Carmen og félaga var notagildi rafrænna gagnsafna skoðað með tilliti til hversu 

notendavæn þau væru og hversu þægilegt væri að leita í þeim. Niðurstöður sýndu að 

verulega þyrfti að bæta öll þau  gagnasöfn sem metin voru í rannsókninni. 

Rannsakendur töldu að bæta þyrfti gagnastýringu, upplýsingar um notkun, 

notendastjórn, skýrleika, rafræna hjálp, svörun við fyrirspurnum, aðgengi fyrir alla og 

samræmt útlit. Einnig þyrfti að fækka notendavillum og einfalda og skýra 

notendaviðmót. Hong Xie123 komst að sömu niðurstöðum og Marcos og félagar 

varðandi hönnun leitarvéla og gagnasafna. Xie er sammála þeim um að við 

hönnunina ætti meðal annars að gæta betur að einfaldleika og notendastjórnun.         

 

                                                 
119 Mari-Carmen Marcos og félagar, 2006 
120 2000 
121 Mari-Carmen Marcos og félagar, 2006 
122 2006 
123 2004 
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Val á leitarvélum getur verið handahófskennt þegar farið er að afla heimilda 

til nota við verkefnavinnu og rannsóknir. Nemendur hafa oft litla þekkingu á því 

hvaða upplýsingar vélarnar geta nálgast og hvar ákveðnar leitarvélar er að finna. 

Hong Xie124  rannsakaði rafrænar upplýsingaleitarvélar, annars vegar vefleitarvélar 

og hins vegar rafræn gagnasöfn. Rannsóknin miðaði að því að kanna hvor tegundin 

væri nákvæmari og hvaða kostir og gallar væru við notkun þeirra. Niðurstöður leiddu 

í ljós að þátttakendur, sem voru háskólanemendur, völdu að nota almennar leitarvélar 

á borð við Google eða Yahoo frekar en sérhæfðar leitarvélar og gagnasöfn. Viðmót 

almennra leitarvéla þótti einfalt og þægilegt en sérhæfð gagnasöfn þóttu of flókin í 

notkun. Vankunnátta í leitartækni var hamlandi við notkun sérhæfðu gagnasafnanna 

og notendur fundu fyrir óöryggi þar. Hvað varðaði umfang upplýsinga þá voru 

þátttakendur meðvitaðir um að gæði þeirra voru meiri í gagnasöfnunum heldur en í 

almennum leitarvélum, auk þess sem höfundarréttur efnis þar væri tryggður. 

Efnisflokkuð gagnasöfn og almennar leitarvélar voru einnig tekin fram yfir fræðileg 

gagnasöfn þegar viðmælendur voru óvissir um nálgun viðfangsefnis. Viðmælendur 

töldu það þó hamlandi hversu erfitt var að finna efnisflokkuð gagnasöfn. Í heildina 

völdu þátttakendur rannsóknarinnar að nota almennar leitarvélar vegna einfaldleika 

þeirra en þeim líkaði þó vel við áreiðanleika og gagnsemi upplýsinga sem fengust úr 

sérhæfðum gagnasöfnum.  Reimer, Brimhall, Cao og Reilly125 komust að sömu 

niðurstöðu. Um 80 prósent af þátttakendum í rannsókn þeirra notaði almennar 

leitarvélar við heimildaöflun tengda námi sínu. 

 

2.3.6 Samskipti og afþreying 

Samskipti manna á milli hafa tekið miklum breytingum með tilkomu nýrrar 

samskiptatækni. Náin samskipti hafa hingað til verið skilgreind þannig að fólk 

þekkist vel, þyki vænt um og beri umhyggju fyrir hvert öðru. Rannsóknir Giddens 

(1992) og Holland og fl. (2003) sýna að sambönd milli fólks hafa breyst að því leyti 

að hin hefðbundnu nánu samskipti hafa einnig færst yfir í sambönd sem eru án 

umhyggju og byggja ekki á skilgreiningunni um náin samskipti.126 Breyting á 

samskiptahegðun fólks og auknu framboði á samskiptatækni hefur orðið til þess að 

                                                 
124 2004 
125 2009 
126 Valentine, 2006 
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mikið af samskiptum hafa þróast yfir í rafrænt form þar sem hlutlæg návist er oft 

óþörf. Samskiptahópurinn hefur að sama skapi stækkað og inniheldur oft aðila sem 

ekki þekkjast og hafa aldrei sést. 

Einn af  kostum Internetsins hefur verið talin sá að fjölskyldur, vinir og 

kunningjar geti haldið góðu sambandi þrátt fyrir landfræðilegan aðskilnað.  Internetið 

gefur einstaklingum einnig möguleika til að kanna annað umhverfi og mynda 

samskipti út frá því við einstaklinga og hópa sem þar hittast. Það býður upp á ótal 

samskiptasíður sem fólk sækir vegna áhugamála, stefnumóta, upplýsinga- og 

fréttaleitar á fréttasíðum og bloggsíðum. Það fylgist með fjölskyldu og vinum á 

síðum eins og Facebook og Myspace, kannar hvað þau hafa fyrir stafni og hverja þau 

hafa samskipti við.  Fólk verður fyrir ýmsum áhrifum frá þessum síðum og á oft erfitt 

með að átta sig á hvert öðru.127 Samkvæmt könnun ABS fjölmiðlahúss128 eru nær allir 

Íslendingar á aldrinum 20-29 ára skráðir á Facebook og alls er um helmingur 

þjóðarinnar með síðu þar. Trevino, Daft og Lengel (1992)129 segja að bein samskipti 

séu alltaf mikilvægust þrátt fyrir þróun á rafrænum samskiptamáta. Samskipti byggist 

á öllum skilningarvitum okkar, sjón, hljóð, lykt og snertingu.  Návist gefur færi á að 

láta í ljós tilfinningar og líkamstjáningu sem ekki er hægt að tjá með öðrum hætti. 

Þessir þættir gera það að verkum að skilningur ríkir, en það er helsti galli rafrænna 

samskipta að skilningur manna tapast að einhverju leyti. 

 

 

 

 

.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
127 Walther, Van Der Heide, Hamel og Shulman, 2009 
128 2009 
129 Winger, 2005 
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3. Aðferðir og gögn 
Rannsóknin er unnin upp úr tveimur sjálfstæðum rannsóknum sem höfundar gerðu 

veturinn 2005. Í þessum kafla verður fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar 

voru, gagnasöfnun, skráningu og úrvinnslu gagna og þátttakendur. 

 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir fela í sér nákvæma rannsókn á félagslegum fyrirbærum.130  Þessar 

rannsóknaraðferðir voru valdar þar sem þær þykja hentugar til að nálgast 

einstaklinginn í hans eigin umhverfi og kynnast honum á hans eigin forsendum. 

Þannig má öðlast dýpri skilning á  lífi hans og þeirri merkingu sem hann leggur í það 

og aðstæður sínar. Litið er á einstaklinginn og umhverfi hans í heildrænu samhengi 

þar sem þessir þættir hafa áhrif hvor á annan. Öll sjónarmið sem koma fram í 

rannsóknunum eru jafnmikilvæg og ber að skoða vandlega. Eigindlegar rannsóknir 

eru huglægar og byggja á aðleiðslu. Það þýðir að ekki eru settar fram kenningar eða 

tilgátur í upphafi rannsóknar, heldur myndast þær í gögnunum sjálfum.131 Við 

greiningu rannsóknargagna eru þróuð hugtök og mynduð innsýn og skilningur með 

því að finna mynstur í gögnunum. Með þeim hætti má túlka gögnin og setja fram 

tilgátu eða kenningu án þess að alhæfa um niðurstöður.  

Í rannsókninni var gögnum safnað með því að beita opnum viðtölum auk þess 

sem þátttökuathuganir voru gerðar. Opin viðtöl fara þannig fram að leitast er við að 

fá þátttakendur til að lýsa með eigin orðum upplifun sinni og reynslu af 

viðfangsefninu. Þessi viðtöl líkjast meira venjulegum samtölum manna á milli en 

formlegu viðtali.132 Í þátttökuathugunum fara rannsakendur á vettvang þar sem 

félagslíf á sér stað og fylgjast með því sem fólk gerir í því umhverfi. Í 

atferlisrannsóknum spila rannsakendur töluvert stærra hlutverk en í annars konar 

                                                 
130 Esterberg, 2002 
131 Ingibjörg Kaldalóns, 1996  
132 Rannveig Traustadóttir, 1993 
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rannsóknum. Oftast nær blanda þeir sér saman við sérstakar aðstæður í langan tíma 

og mynda náin tengsl við fólk í þessum aðstæðum.133 

Við framkvæmd eigindlegra rannsókna er mikilvægt að rannsakandi reyni 

eftir megni að leggja til hliðar eigin skoðanir og viðhorf svo hægt sé að túlka gögnin 

á hlutlausan hátt og láta þau tala sínu máli. Góð tengsl við viðmælendur eru einnig 

lykilatriði svo traust myndist og þar með raunsönn mynd af félagslegum veruleika 

viðmælenda. Þessar tegundir rannsókna byggjast á færni. Settar hafa verið fram 

leiðbeiningar fyrir rannsakendur til að fara eftir en ekki reglur, rannsakandi er aldrei 

þræll aðferðar og tækni.134 

 

3.2 Gagnasöfnun 

Gögnum var safnað saman með þeim hætti að tekin voru opin viðtöl við tíu 

viðmælendur auk þess sem gerðar voru tvær þátttökuathuganir.  

 Fyrri hluti rannsóknarinnar, þar sem tekin voru sex opin viðtöl, fór fram á 

tímabilinu október til nóvember 2005. Sjöunda viðtalið var tekið í nóvember 2007 og 

síðustu þrjú viðtölin í febrúar 2009. Lengd viðtala spannaði frá 30 mínútum upp í 70 

mínútur, alls samtals 453 mínútur. Fjögur viðtalanna fóru fram í hópvinnuherbergi 

Þjóðarbókhlöðunnar, fimm á heimilum viðmælanda og eitt heima hjá öðrum 

rannsakandanum. Ekki var notast við staðlaða spurningarlista í viðtölunum heldur 

voru rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar og flæði viðtalsins látið ráða hvort, 

hvenær og hvernig þær voru bornar upp. Áhersla var lögð á að viðmælendur fengju 

tækifæri til að fjalla um þau atriði sem lágu þeim sjálfum mest á hjarta.  

Þátttökuathuganirnar voru gerðar 30. og 31. október 2005. Sú fyrri fór fram á 

heimili konu í sömu sporum og viðmælendur og tók hún 120 mínútur og hin  fór fram 

á vinnusvæði nemenda á þriðju hæð í Odda, húsi félagsvísindadeildar Háskóla 

Íslands. Hún var framkvæmd án vitneskju viðstaddra og var það gert svo sem réttust 

mynd fengist af nemendum við iðju sína, tók hún 55 mínútur. 

 

3.3 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á diktafón og síðan afrituð og skráð inn í tölvu. Í annarri 

þátttökuathuguninni var diktafónn látinn rúlla, í báðum voru gerðir minnispunktar 
                                                 
133 Esterberg, 2002 
134 Taylor, S og Bogdan, R, 1998 
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sem síðan voru skráðir inn í tölvu. Rannsóknargögnin, sem aflað var á þennan hátt, 

voru samtals 364 blaðsíður. Þegar kom að úrvinnslu og greiningu gagnanna var 

byrjað á að marglesa gögnin á kerfisbundinn hátt samhliða því sem skrifaðar voru 

athugasemdir. Þetta skilaði sér í dýpri innsýn og skilningi á lífi, aðstæðum og 

upplifun þeirra sem rannsóknina snerti. Því næst hófst kóðun gagnanna og var hún 

gerð með rannsóknarspurningarnar til hliðsjónar. Markmiðið með kóðun er að 

einbeita sér að hugsanlegri merkingu gagnanna.135 Fyrst var gerð opin kóðun, þar sem 

áhersluþættir í gögnunum voru undirstrikaðir og athugasemdir skráðar á spássíu með 

það í huga að greina endurtekin mynstur og þemu.  Að þessu loknu voru gögnin 

greind með lokaðri kóðun, en þá var lögð áhersla á þá þætti sem komu oft fyrir og 

voru sameiginlegir í öllum gögnum.136 Greiningarferlið fólst í því að draga fram, 

halda til haga og flokka upplýsingar um atvinnu, aðstoð varðandi börn, nám, 

tölvunotkun við nám, samskipti og afþreyingu. 

Í seinni hluta rannsóknarinnar skiptust höfundar á gögnum og lásu þau 

margoft yfir, því næst voru fundin sameiginleg þemu og dýpkun rannsóknar ákveðin. 

Varð úr að nýjar rannsóknarspurningar voru gerðar. Ákveðið var dýpka rannsóknina 

með því að spyrja nánar út í verkaskiptingu á heimilum, hvort ábyrgð kvenna væri 

önnur en karla og nýtingu upplýsingatækni í námi. 

 

3.4 Þátttakendur  

Þátttakendur voru tíu talsins, allt konur. Þær voru nær allar giftar eða í sambúð, auk 

þess sem þær eru flestar mæður. Þátttakendur voru María Guðmundsdóttir rúmlega 

þrítug, móðir tveggja barna á grunnskólaaldri; Eva Einarsdóttir á fimmtugsaldri, 

móðir tveggja grunnskólabarna; Yrsa Jónsdóttir tæplega þrítug, móðir barns á 

leikskólaaldri og auk þess stjúpmóðir barns í framhaldsskóla; Auður Óladóttir 

rúmlega þrítug, móðir tveggja barna á leikskólaaldri; Agla Pálsdóttir á fimmtugsaldri, 

móðir fjögurra barna í leikskóla, grunnskóla og menntaskóla, auk þess á 

sambýlismaður hennar tvö börn á grunnskólaaldri; Þórdís Jóhannsdóttir rúmlega 

þrítug, móður barns á fyrst ári; Alda Kjartansdóttir, barnlaus á þrítugsaldri; Tinna 

Svansdóttir, barnlaus á þrítugsaldri; Gréta Þórarinsdóttir, á fimmtugsaldri, móðir 

                                                 
135 Esterberg, 2002 
136 Rannveig Traustadóttir, 1993 
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þriggja barna, eitt í grunnskóla og hin tvö uppkomin og Rán Sigurjónsdóttir, rúmlega 

fertug með þrjú börn á grunnskólaaldri.  

Í bók Esterberg137  kemur fram að þátttakendur í eigindlegum rannsóknum eru 

yfirleitt valdir með tilliti til sérstakra eiginleika sem henta vel rannsókninni. Með það 

í huga voru viðmælendur valdir eftir markvissu úrtaki (purposive sampling) allt 

konur sem stunduðu nám í bókasafns- og upplýsingafræði, nema ein sem lagði stund 

á uppeldisfræði. Þátttakendur voru í upphafi valdir út frá minni rannsóknunum 

tveimur, þar sem í þeirri fyrri var sett sem skilyrði að konurnar væru mæður í sambúð 

og ættu börn og þeirri síðari að þær notuðu tölvur að staðaldri. Þegar dýpkun nýju 

rannsóknarinnar var ljós voru þátttakendur einnig valdir með það í huga að þeir væru 

nemar í bókasafns- og upplýsingafræði, væru í sambúð, ættu börn og notuðu tölvur 

að staðaldri. Konurnar voru flestar samnemendur rannsakenda sem þeir könnuðust 

við, en þekktu lítið sem ekkert. Nálgun á þátttakendum fór fram með þeim hætti að 

flestar konurnar voru spurðar augliti til auglitis hvort þær vildu taka þátt en hringt var 

í tvær og einnig var sendur tölvupóstur. Allar voru konurnar jákvæðar og samþykktu 

að taka þátt án frekari umhugsunar. Við alla vinnslu viðtala var gætt trúnaðar og 

fullrar nafnleyndrar ásamt því að upplýsingum, sem gætu vísað til viðmælenda var 

breytt. Konunum voru öllum gefin dulnefni. 

Rannsakendur íhuguðu vel og vandlega hvort tengsl við viðmælendur gætu á 

einhvern hátt skekkt niðurstöður rannsóknarinnar. Það er almennt talið óæskilegt í 

eindlegum rannsóknum að tekin séu viðtöl við fólk sem rannsakendur þekkja, þar 

sem þeir gætu ósjálfrátt myndað sér fyrirfram ákveðna skoðun á viðfangsefninu. Þetta 

er þó ekki talið algilt.138 Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að tengsl við 

þátttakendur væru það lítil að ekki  yrði hætta á að þetta myndi gerast. 
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir upplifun viðmælenda okkar á því að vera í 

háskólanámi og hvernig þeim tekst að samþætta nám og fjölskyldulíf. Niðurstöðurnar 

eru byggðar á greiningu á viðtölum við konurnar. 

 

4.1 Bakgrunnsupplýsingar – ástæða fyrir námi 
Viðmælendur okkar voru konur á aldrinum 25 til 45 ára. Þær voru flestar mæður með 

börn á aldrinum átta mánaða upp í 24 ára. Samsetning fjölskyldnanna var með 

ýmsum hætti; kjarnfjölskyldur, samsettar fjölskyldur og fjölskyldur þar sem 

uppkomin börn bjuggu heima með eigin börn. Konurnar áttu það allar sameiginlegt 

að stunda nám í bókasafns- og upplýsingafræði fyrir utan eina sem stundaði nám í 

uppeldisfræði. 

Ákvörðunin um námsval bar misjafnlega að. Ein þeirra sá, eftir að hafa 

skoðað hvaða nám var í boði, að þetta var það sem hún hafði mestan áhuga á, tvær 

höfðu dreymt um þetta nám frá barnæsku og enn ein valdi námið með starfsöryggi í 

huga. Eva Einarsdóttir ákvað að hefja þetta nám eftir að hafa byrjað í tungumálanámi. 

Það rifjaðist upp fyrir henni að hafa heyrt um námið hjá bókasafns- og 

upplýsingafræðingi og henni fannst það spennandi, sérstaklega þá 

upplýsingaþjónustan ,,að finna fyrir fólki, eitthvað svona að þurfa að grúska og leita 

og það hérna er svona það svona það er svona leynilöggan í mér sem að mér sko það 

var það, sá hluti sko bókasafns- og upplýsingafræðingsins sem að mér fannst 

spennandi.“ Yrsa Jónsdóttir ætlaði upphaflega í erfiðara nám en námsráðgjafi 

ráðlagði henni frá því þar sem að hún var með lítið barn.  

Fjórar af konunum höfðu lokið annarri menntun. Evu er útskrifuð úr 

listaskóla, Yrsa og Agla Pálsdóttir úr skólum sem tengjast atvinnulífinu og Rán 

Sigurjónsdóttir er með uppeldisfræðimenntun. Allar voru þær í góðum störfum, sem 

tengdust þeirra menntun.  

Flestar kvennanna voru að hefja nám eftir langt hlé og voru væntingar þeirra 

misjafnar. Sumar sáu sig standa jafnfætis öðrum, eiga möguleika á betra og öruggara 

starfi, hærri launum og öðlast meira sjálfstraust. Ein þeirra sagði ,,Mig langaði í 

háskólamenntun, háskólamenntun gefur mér þann styrk og sjálfs... semsagt hérna, 
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sjálfálit til þess að biðja um hærri laun.“ Fleiri tóku í sama streng, þeim fannst þær 

öðlast meira sjálfstraust og leið betur ,,En veistu að svona andlega þá líður mér bara, 

veistu þá líður mér bara miklu betur... Maður er eiginlega að sanna sjálfan sig fyrir 

sjálfum sér, í rauninni sko.“  Þær kvennanna sem voru að hefja nám eftir að hafa 

verið úti á vinnumarkaðinum lengi áttu erfitt með að fóta sig í byrjun ,,fannst mér 

erfitt og hafa breyst frá því að ég var í námi. Svo var maður náttúrulega yngri og 

kærulausari. Nú náttúrulega er maður eldri og samviskusamari eða þannig, vill 

ekkert vera að fá of lágar einkunnir, ha.“ Fyrsta árið var konunum sérlega erfitt þar 

sem þær voru að átta sig á þeim kröfum sem gerðar voru til þeirra í náminu. Þær 

reyndu einnig að halda öllu óbreyttu heima fyrir svo námið bitnaði ekki á 

fjölskyldum þeirra og lagði það aukið álag á þær sjálfar.  

Margt kom konunum á óvart þegar þær hófu námið. Þær upplifðu sig 

vanmáttugar og einar í þessu stóra háskólasamfélagi, þeim vantaði stuðningsnet og 

uppgötvuðu að í háskólanámi þarf maður að stóla á sjálfan sig.  

 

4.2 Heimilislíf 

Í dag eru fjölskyldutengsl orðin flóknari en þau voru áður. Einnig telst það til 

undantekningar ef aðeins annar aðilinn er útivinnandi. Ýmsir þættir geta aukið álag á 

fjölskyldur og heimilislíf. Einn af þeim er þegar forsjáraðili fer í háskólanám. 

 

4.2.1 Verkaskipting á heimili 

Á fæstum heimila viðmælenda var sérstök verkaskipting áður en nám hófst og voru 

ekki gerðar ráðstafanir um slíkt meðan á því stóð. Svo virðist sem verkaskipting inni 

á heimilunum sé í föstum skorðum og jafnvel svolítið gamaldags. Konan virtist hafa 

fleiri skyldum að gegna þegar  kom að heimilinu. Karlmennirnir gegndu að mestu 

enn sömu skyldum og feður þeirra og afar, það er að sjá fjölskyldunni farborða. Þeir 

studdu konur sína þó með ýmsum hætti eða eins og Gréta Þórarinsdóttir sagði ,,það 

var ekkert rætt um þetta, en að sjálfsögðu studdi hann mig og sýndi það alveg, sko í 

svona andlegum stuðningi og svoleiðis.“ Á heimili Auðar Óladóttur var heldur engin 

verkaskipting og sá hún til dæmis alveg um þvottinn. Hún sagði: 
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En það blundar voða gamalt í honum, mamma hans er voðaleg 
svona bakar og þrífur og allt þetta og rumpar öllu af, ég er alveg 
öfugt við hana og það blundar ennþá í honum að hann geti haft 
mig þannig og talar mikið um það að ég baki ekki og svona. 

 
 
Auður sagði einnig að það hafi alveg bjargað henni að móðir hennar þreif fyrir hana 

einu sinni í viku. Hún sagðist minna sig á það öðru hvoru hvað hún hefði það í 

rauninni gott og viðurkenndi að heimilisstörfin hafi setið svolítið á hakanum. Gréta 

sagði að það væri mikil óreiða á heimilinu og hún reyndi að láta námið ganga fyrir. 

Heimilið sat í raun og veru á hakanum, en hún sinnti börnum og heimili algjörlega 

sjálf. Gréta leit svo á að verkaskiptingin milli hennar og maka fælist í því að hann 

ynni mikið og aflaði tekna en hún sæi um allt annað, þannig hafi það alltaf verið. Eva 

tók í sama streng, á hennar heimili ríkti engin verkaskipting. 

  

Þetta er alveg yndislegt... veistu ég geri allt hérna heima, veistu 
það er þannig. Þetta er svo eins gamaldags og hægt er að hugsa 
sér sko... en ég hérna, ég sé algjörlega um sko allan þvott og 
svona. Maðurinn minn setur í uppþvottavélina, hann gerir það... 
hann hérna hengir með mér upp þvott ef ég bið um það. 

  
Evu fannst þetta í raun ekki mikið mál og taldi sig komast yfir þetta. Þó viðurkenndi 

hún að hafa  stundum mikið að gera og sagðist verða svolítið þreytt. Þrátt fyrir að 

Yrsa væri með mesta starfshlutfallið af viðmælendunum og ynni vítt og breytt um 

bæinn þá hvíldi einnig mesta ábyrgðin á henni þegar kom að heimilinu. 

Verkaskipting á heimili hennar var eiginlega engin. Hún gerði það sem þurfti að gera 

og sagðist vera sú eina sem þrifi og eins sagðist hún fara í Bónus einu sinni í viku og 

versla inn fyrir alla. Hún eldaði ofan í heimilisfólkið en tók þó fram að maðurinn 

hennar vaskaði einstaka sinnum upp auk þess sem hann sæi yfirleitt um að baða 

stelpuna þeirra. Hún var ekki alltaf sátt við þessa verkaskiptingu en sagði ,,... það er 

bara ýmislegt sem ég vil gera og mér finnst ég bara gera það betur en hinir. Í staðinn 

fyrir að láta þá gera það og þurfa að gera það síðan aftur, þá geri ég það bara 

sjálf.“ Henni fannst til dæmis að þau hengdu þvottinn ekki nógu vel upp. Hún hafi þó 

reynt að kenna þeim réttu handtökin en þá hafi hún fengið framan í sig að hún gæti þá 

bara gert þetta sjálf. Hún sagði:  

 
 Þau tala öll um það heima hjá mér að það sé svo erfitt að hjálpa 
mér ég sé alltaf tuðandi yfir því hvað allt sé illa gert. Ég heyri það 
alveg og veit alveg sjálf hvernig ég er. Ég veit alveg af þessu, þetta 
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er bara galli hjá mér. Ég vil hafa þetta svolítið svona fullkomið 
sko. 

 

Agla lofaði sjálfri sér því að láta heimilið ekki sitja á hakanum, frekar námið. Hins 

vegar snérist það við og hún einbeitti sér að náminu. Hún sagði að engin 

verkaskipting hefði verið á heimilinu og að hún hafi alltaf ætlað að ráða sér 

heimilishjálp. Hins vegar hafi ekki verið hljómgrunnur fyrir því hjá fyrrverandi maka 

,,En svo náttúrulega skiljum við, þú veist á meðan á náminu stendur, þannig að það 

breytast náttúrulega allar aðstæður alveg svakalega.“ Agla rakti orsök skilnaðarins 

eingöngu til þess að hún hóf nám í óþökk fyrrverandi maka sem vildi að hún væri 

eingöngu heimavinnandi. Í dag er staðan önnur, núverandi maki tekur ábyrgð til jafns 

við hana á börnum og heimilistörfum. Rán sagði að hún hefði alltaf séð um heimili og 

börn þar sem hún hafi unnið úti hálfan daginn áður en hún hóf nám. Nú þegar hún sé 

í námi fái hún góða hjálp frá maka sínum. Hún sagðist þó oft þurfa að minna hann á 

verkin og hlutirnir falli í gamla farið þegar hún sé í skólafríi ,,heyrðu bara, sko þú 

þarft að gera þetta ha, þú getur ekki ætlast til að ég geri það... þá er svo fyndið 

hvernig rútínan fer strax aftur í það, að ég þarf að gera hlutina... hann gerir bara 

það sem hann var vanur að gera áður.“  Það viðhorf kom fram hjá einni af konunum 

að karlmenn myndu ekki geta verið í 100 prósent námi og einnig séð um börn og 

heimili.  

Jafnréttrisbaráttan virðist ekki hafa skilað sér inn á heimilin hvað 

verkaskiptingu varðar og svo virðist sem konur taki að sér stærstan hluta 

heimilisstarfa. Oft á tíðum kjósa þær að hafa þetta svona, þrátt fyrir að makar þeirra 

séu boðnir til að aðstoða ef þær vilja. Þó kom það viðhorf sterkt fram hjá Yrsu að hún 

þáði ekki hjálp frá öðrum heimilismeðlimum, þar sem enginn gerði hlutina nógu vel 

að hennar mati. Gréta telur þetta mikið til konum sjálfum að kenna ,,þetta er bara af 

því við, við kannski búum þetta svolítið til sjálfar. Við erum svoddan ofurkonur, 

getum svo mikið og gerum svo mikið, ætlum bara að gera þetta.“  Svo virðist sem 

mikilvægt sé að sátt ríki um heimilisverkin hvort sem það felst í því að konan geri 

bróðurpartinn, svo lengi sem allir eru sáttir við aðstæður sínar. Ef ekki er hætt við því 

að brestir komi í samböndin eins og gerðist hjá einni af konunum. 
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4.2.2 Umönnun barna 

Fram hefur komið að konurnar taka meiri ábyrgð á heimilisstörfum, eins virðast þær í 

meiri mæli taka að sér umönnun barnanna. Hjá þeim eru börnin alltaf í forgangi og 

þær voru sammála um það að þannig vildu þær hafa það. 

Þegar upp komu veikindi hjá börnunum voru ýmiss úrræði notuð. Þær virtust 

þó alltaf bera meiri ábyrgð á því hvernig málin voru leyst. Konurnar kusu að vera 

heima sjálfar  væri það mögulegt en leituðu annars til ættingja. Agla sagðist treysta 

eingöngu á sjálfa sig í sambandi við að hugsa um börnin og gerði allt sem þurfti að 

gera. Hennar maður tók lítinn þátt í umönnun barnanna og sá hún um allt sem að 

þeim snéri, til dæmis að mæta á foreldrafundi. Stuðningsnet hennar var lítið og því 

hafði hún engan til að leita til þegar börnin voru lasin ,,...maður hafði engan aðila til 

að fara fyrir sig eða passa fyrir mann þegar börnin voru veik og svona, þá varð 

maður bara að skrópa í skólanum.“ Eva vildi vera heima hjá börnunum sínum ef þau 

veiktust ,,...Sko já, þeir eru orðnir svo stórir, það kemur mjög sjaldan upp á  eitthvað 

að þeir séu veikir, en ef þeir eru veikir þá er ég heima. Það er þannig, en þá get ég 

oft nýtt tímann til þess að læra sko.“ Auður sagði að veikindi barna hennar hafi lítil 

áhrif haft á hennar nám, þrátt fyrir að maki hennar tæki engan þátt í umönnun þeirra. 

Ef hún lenti í vandræðum þá hlupu foreldrar og tengdamóðir hennar oftast í skarðið. 

Hvað varðar heimanám barnanna þá voru það oftar konurnar sem aðstoðuðu 

börnin við það. Makar tveggja kvennanna tóku þó jafn mikinn þátt. Yrsa hafði 

áhyggjur af námi 16 ára stjúpsonar síns. Hún sagði:  

 

 Ég er ekki mamma hans og þurfa að fylgja eftir mínu námi og hafa 
áhyggjur af hans námi í leiðinni, hvort að hann sé að sinna 
skólanum það er bara þannig að það hefur soldið lent líka bara þú 
veist auðvitað er það pabba hans að sjá um það, en svo fer maður 
alltaf að skipta sér af. Ég er miklu svona stressaðri yfir því að 
hann standi sig heldur en pabbi hans. 

 

Það kom fram í þátttökuathugun sem tekin var á heimili Sögu Kristjánsdóttur 

og fjölskyldu að þrátt fyrir að hún væri að vinna verkefni með tveimur skólafélögum 

sínum, þá var hún samt allt í öllu. Hún sinnti börnunum sínum í leiðinni og fórst 

henni það vel úr hendi. Maki hennar fór til dæmis út með börnin, en Saga fylgdi þeim 
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samt sem áður út úr dyrunum og valdi yfirhöfn á son þeirra. Svo virðist sem konurnar 

vilji alltaf  hafa síðasta orðið þegar kemur að börnunum. 

Hjá þeim konum sem voru í sambúð virðist ekki hafa verið rætt um hvernig 

skildi staðið að rekstri heimilis og umönnun barna á meðan á námi stæði. Ein þeirra 

komst svo að orði: ,,Ég hugsaði ekkert út í það, ég hellti mér bara út í þetta.“ Eftir á 

fannst henni hún ekki hafa undirbúið það nægilega vel að hefja nám. Konurnar hafa 

fengið mismikinn stuðning frá mökum sínum og hefur það mikil áhrif á líðan þeirra. 

Ein kvennanna skildi við maka sinn á meðan á námi stóð. Eiginmaðurinn ætlaðist til 

að hún sinnti eingöngu heimili og börnum og sagði hún að vöntun á stuðningi hans 

hafi verið ástæða skilnaðar þeirra. Nám kvennanna hefur lagt aukið álag á heimilið. 

Fyrsta árið í námi var erfiðast hjá þeim flestum og voru þær oft á tíðum afar 

stressaðar og þá sérstaklega fyrir prófin. Þær voru að átta sig á náminu og þeim 

kröfur sem gerðar eru í háskólanámi. Sjálfar gerðu þær miklar kröfur til sín og fannst 

þær þurfa að sanna sig.  

 

4.3 Atvinna 

Konurnar tilheyra flestar þeim hópi í þjóðfélaginu sem býr í eigin húsnæði, flestar 

eiga þær börn og reka bíla. Það gefur því augaleið að þeirra fjárhagslegu skuld-

bindingar eru aðrar en ungra námsmanna sem búa í foreldrahúsum. Heimilisrekstur 

þessa hóps kallar á auknar tekjur og því þurfa konurnar oft að vinna samhliða námi. 

 

4.3.1 Tegund atvinnu og vinnutími 

Sjö af konunum tíu unnu samhliða námi. Þær sinntu þjónustu- og umönnunarstörfum,  

auk þess sem ein þeirra hafði atvinnu af listum. Þær unnu mismikið, frá 30 upp í 80 

prósent starf. Yrsa vann langmest og fólst starf hennar í þjónustu við heimili og 

fyrirtæki. Annarri fannst frábært að vinna með náminu og taldi sig heppna og sagði 

vinnuna henta mjög vel. Yrsa var vön því að hafa mikið að gera og myndi ekki kunna 

við að vera eingöngu í skóla, einnig spiluðu peningar þar inní. Hún sagði: 

  

...í vinnunni þá var ég komin með þannig tekjur ég var ekki tilbúin, 
við vorum búin að kaupa okkur hús, að ég var ekki tilbúin að fara 
að vera einhver fátækur námsmaður. Þannig að ég ákvað bara að 
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ég mundi bara, ég ætla að halda sömu tekjum og ég var með þegar 
ég var að vinna...  

 
Rán var í 30 prósent starfi við afgreiðslu og sagðist þurfa á peningunum að halda. 

Maðurinn hennar vann dagvinnu og þau þurftu að láta enda ná saman ,, ...sko manni 

veitir ekkert af þessum pening fyrir utan nátturulega námslánin, en þau eru ekkert 

há... það bara vita það allir þetta er eitthvað sem maður þarf að gera.“ Síðustu tvö 

ár námsins vann Agla 25 prósent starf með náminu. Henni fannst það fínt og sagði 

,,Ég datt nú ofaní  þessa vinnu bara svona óvart af því að það var einn partur af 

náminu að taka hérna vettvangsnám og ég fór í fyrirtæki og átti að vera þar í viku og 

ég er búin að vera föst þar síðan og það eru komin þrjú ár.“ Hún var í fullu starfi í 

fyrirtækinu samhliða því að vinna að lokaritgerð sinni þegar að viðtalið fór fram.  

Eva starfaði við listir og fannst það frábært þar sem  það var einnig hennar helsta 

áhugamál. Hún taldi sig heppna að geta sameinað vinnu og áhugamál. Það gerði það 

að verkum að hún var mjög sátt við sitt hlutskipti.  

Það kom skýrt fram að konunum leið misvel með það að vinna með náminu. 

Ríflega helmingur þeirra vann af illri nauðsyn, en hinar völdu að gera það. Þeim 

fannst jafnvel kærkomið að komast út af heimilinu og kúpla sig þannig út úr sínu 

daglega amstri. Þó má nefna að Eva var sérstaklega sátt við sína vinnu enda tengdist 

hún aðal áhugamálinu. Það er greinilegt að vinnan tekur drjúgan tíma og  þar að 

leiðandi skapast minna svigrúm og tími til lærdóms. 

 

4.4 Nám 

Konurnar voru allar í fullu námi. Forgangsröðun þeirra varðandi nám, heimilishald 

og vinnu var misjöfn, þó reyndu þær að hafa námið í forgangi. Allir konurnar áttu 

fartölvu og nýttu tölvu við nám sitt. Þær notuðu fartölvuna heimafyrir og allar nema 

ein tóku hana með í skólann. Þórdís Jóhannsdóttir  notaði sjaldan fartölvuna sína og 

tók hana aldrei með í skólann. Heima fyrir notaði hún borðtölvu við námið.  

 

4.4.1 Tölvunotkun 

Konurnar voru allar sammála um að nauðsynlegt væri að nota tölvu við námið þar 

sem þróunin í háskólanámi sé orðin í þá átt að upplýsingar liggi mikið á netinu. Þær 

höfðu allar nema Alda Kjartansdóttir keypt sér fartölvu við upphaf náms. Þórdís hafði 
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verið í Háskólanum tíu árum áður en hætt námi eftir eitt misseri. Segist henni hafa 

brugðið þegar hún hóf nám aftur og sá hve það var mikið á netinu: 

 
...ég verð að viðurkenna að mér brá hvað háskólanámið er mikið á 
netinu. ...það fyrsta sem ég geri þegar ég vakna á morgnana að 
það er að kveikja á tölvunni, það er algjör nýjung, til á gá hvað, þú 
veist til þess að fá póstana og svo framvegis og svo framvegis. Þú, 
þetta er bara svona rútína sem ég bjóst ekki við að yrði nokkurn 
tímann í mínu lífi, ég verð að viðurkenna það. 

 

Rán tekur í sama streng ,,Ég bjóst í raun við, sko það sem kom mér á óvart er hvað 

það er mikið tölvu..., mikið tölvunám.“ Henni fannst sem hún myndi ekki ráða við 

námið ,,...mér fannst ég ekkert kunna, það var bara svona heilastopp í fyrsta 

tímanum, ó mæ god á ég að fara að gera allt þetta á tölvuna.“ Upplifun Öglu var 

svipuð, það kom henni á óvart hvað námið byggðist í rauninni mikið upp á tölvu. 

Hún sagðist ekki hafa getað stundað námið án þess að nota tölvu: ,,Ég hefði ekki 

viljað vera upp á að læra bókasafnsfræði þegar áður en tölvan kom bara það er svo 

miklu, miklu, miklu erfiðara, enn lengri tími í heimildaöflun og bara úff, fara leita í 

einhverjum spjaldskrám og eitthvað, nei.“ Hún leit svo á að það væri ekki hægt að 

vera bókasafns- og upplýsingafræðingur og nota ekki tölvu.  

Flestar kvennanna voru sammála um nauðsyn þess að nota fartölvu í 

skólanum og mættu þær nær allar með hana í tíma. Þannig gátu þær skipulagt námið 

betur, þar sem allt væri á einum stað. Þær gátu haldið utan um námskeiðin í sér 

möppum og flokkað þau eftir misserum. Notkun fartölvu í tímum auðveldaði þeim að 

skrifa glósur þar sem þær náðu að skrifa hraðar. Þeim fannst flestum meira atriði að 

ná góðum glósum í tímum heldur en að reyna að ná inntaki fyrirlestranna. Alda og 

Tinna höfðu hafið sitt fyrra háskólanám án þess að eiga fartölvu og töldu það hafa 

bitnað á náminu þar sem glósur voru í óreiðu og illa hafi gengið að glósa í tímum. 

Alda hóf nám í læknisfræði þar sem yfirferðin í tímum var svo hröð að hún náði ekki 

að glósa hjá sér efni fyrirlestra. Núna tengir hún tölvunotkun sína við góðar einkunnir 

eins og hún sagði sjálf „…ég væri ekki að fá svona fínar einkunnir þar ef ég hefði 

ekki svona góðar glósur og ég hefði ekki svona góðar glósur ef ég hefði ekki 

tölvuna.“ Þórdísi fannst aftur á móti óþægilegt að fara með fartölvu í skólann. Bæði 

þar sem henni fannst betra að handskrifa glósurnar og einnig lagði hún áherslu á að 

ná inntaki fyrirlestranna í tímum. 
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4.4.2 Námsaðstaða 

Meiri hluti kvennanna var sammála um að það hentaði þeim ekki að læra á 

Þjóðarbókhlöðunni eða bókasöfnum. Þær áttu það sameiginlegt að finnast best að 

læra heima hjá sér. Það kom fram í viðtölunum að í upphafi náms byrjuðu þær á að 

læra á bókhlöðunni, þær hættu því fljótlega þar sem það átti ekki alveg við þær. Bæði 

vildu þær vera meira heimavið og einnig líkaði þeim aðstaðan þar misvel. Þeim 

fannst þögnin þar þrúgandi, of margmennt, vont að geta ekki brugðið sér frá vegna 

áhyggna af námsgögnunum og að geta ekki fengið sér kaffi eða reykt þegar þeim 

hentaði. Ein þeirra forðaðist þó að læra heima þar sem hún var alltaf farin að sinna 

heimilisverkum í staðinn. Í raun sagði hún sjálf þegar hún var spurð hvar henni þætti 

best að læra ,,þú meinar þegar ég læri.“ Eva var ein af þeim sem kaus að læra heima 

hjá sér. Hún sagði: 

Hérna heima hef ég allt, allt sem ég þarf... Netið, maður fer inná 
Netið og hérna ef að það er e-ð sérstakt sem að maður þarf að 
leita að. Maður finnur allt þar. Þannig að mér finnst ég bara, það 
er þá aðallega bara eitthver verkefni sem að maður þarf að vinna 
inn á, inn á hérna kerfinu niðrí skóla... Svo vil ég hafa oft kveikt á 
útvarpinu þegar ég er að læra, hlusta á tónlist sko. 

 

Önnur barnlausa konan lærði yfirleitt í skólanum eða á Þjóðarbókhlöðunni  

þar sem hún vildi eiga frí á kvöldin. Flestar kvennanna höfðu ekki komið sér upp 

sérstakri vinnuaðstöðu heima og lærðu því við matarborðið. Gréta sagðist sjá eftir því 

að hafa ekki undirbúið sig nægilega vel hvað þetta varðar ,,Ég hefði þurft að útbúa 

mitt eigið rými innan veggja heimilisins.“ Fleiri tóku í sama streng. Ein af konunum 

sagðist helst vilja læra heima með fólkið sitt í kringum sig. ,,Mér finnst það bara 

róandi.“ Henni fannst verra að einbeita sér alein í einhverju herbergi. 

Það er greinilegt að mæðurnar vilja helst læra heima. Þær velja sér miðpunkt 

heimilisins, helst matarborðið, þar sem þær vilja geta fylgst með öllu og stýrt 

heimilinu. 

 

4.5 Tímastjórnun 

Þegar kemur að skipulagningu náms er hver mínúta dýrmæt. Ólíkt þeim konum sem 

voru barnlausar þurftu mæðurnar að nýta hverja stund sem gafst til lærdóms. 
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Tvær af konunum voru innan við þrítugt og barnlausar þegar rannsóknin var 

gerð. Þær voru báðar í sambandi en önnur þeirra bjó heima. Önnur þeirra tók hvern 

dag sem vinnudag og lauk öllum lærdómi í skólanum áður en hún fór heim þar sem 

hún vildi eiga kvöldin með maka sínum. Hin hafði góða aðstöðu til lærdóms heima 

hjá foreldrum sínum og hafði litlum skyldum að gegna þar. Þó gætti hún yngri bræðra 

sinna töluvert en það hafði engin áhrif á heimanám hennar. Aðstæður mæðranna voru 

allt aðrar. Þær tóku hvern dag fyrir sig og reyndu að finna jafnvægi milli barna og 

náms. Þetta skilaði sér í því að þær nýttu hverja smugu sem gafst til þess að læra og 

oft enduðu þær á því að vera að læra fram eftir nóttu, sérstaklega þegar um 

verkefnaskil var að ræða. Þær voru sammála um að erfiðasti hluti heimanámsins væri 

hópavinnan. Þar gátu þær ekki stjórnað tímanum sjálfar þar sem hópurinn þyrfti að 

koma sér saman um stað og stund. ,,Þetta reddaðist allt, erfiðast er að skipuleggja 

tímann í þessum hópaverkefnum, finna tíma sem að hentar öllum sko það var alveg 

rosalegt.“ Þetta fyrirkomulag hentaði mæðrunum illa þar sem þær skipulögðu tíma 

sinn fyrst og fremst út frá þörfum barnanna. 

María Guðmundsdóttir sagðist ná að nýta tímann þó allt væri á fullu á 

heimilinu, þá lokaði hún sig af. ,,Ég þarf ekkert að sitja ein með eyrnahlífar sko. 

Stundum fer maður inn í herbergi ef það er mikið aksjón sko.“ Eva var áberandi 

skipulögðust af konunum. Hún gerði tímaáætlun í byrjun hverrar annar. Bjó til 

dagatal, færði inn á það alla skiladaga sem skiptu máli og tók frá tíma til að gera 

verkefni. Hún velti fyrir sér hverri einustu mínútu en sagðist samt hvíla sig inn á milli 

þegar hún væri að læra, til dæmis með því að spila tölvuleik. Henni fannst svona 

niðurnjörvað tímaplan dálítið þreytandi og sagðist verða leið á þessu ,,en af því að 

þetta er hérna tímabil bara, en ekki sko maður, þetta er ekki alltaf svona mikið...“ 

Agla hefur alltaf gert tímaáætlun og sagði hún að öðruvísi gengi hlutirnir ekki upp. 

Hún gerði þetta bæði í vinnunni og eins heima. Henni fannst best að skrifa hluti sem 

hún þurfti að gera á miða, þannig myndi hún eftir þeim.  

Flestar konurnar gera ekki tímaáætlun en sumar vildu gera hana svo tíminn 

nýttist betur. Oft voru þær á síðustu stundu með verkefnaskil ,,já maður ætlar alltaf 

að vera eitthvað svo skipulagður, svo einhvern veginn  flýgur tíminn og maður vill oft 

vera að gera hlutina á síðustu stundu. Þá er líka komin þessi pressa á mann að 

setjast niður og gera hlutina.“ Sumar þurftu jafnvel að vaka heilu næturnar ,,Bara í 

rauninni ég var náttúrulega með tvo litla krakka á þessum tíma og tvo unglinga 

meðan ég var að læra og sólahringnum var bara hagað eftir aðstæðum. Ég lærði á 
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kvöldin og á nóttunni, það kom oft fyrir að ég lærði heilar nætur sko fór svo bara að 

koma liðinu í skólann.“  Rán lærði oftast með börnin í kringum sig en nýtti sér það 

líka að læra í vinnunni þegar lítið var að gera. Hún sagði:  

 

Þetta var svolítið mál en þegar maður er kominn þangað, það er 
náttúrulega mismunandi mikið að gera, þegar maður er kominn 
þangað þá getur maður líka svolítið verið að lesa. Ég hef verið að 
nýta mér svolítið að vera að lesa greinar og svona þarna í 
vinnunni, þú veist þegar það koma pásur. Jú auðvitað er þetta 
mikið. 

 

Gréta var ekki með neitt skipulag á sínum tíma heldur fór heimanám hennar eftir því 

hvernig hver dagur var á heimilinu. Hún sagðist hafa gert tímaáætlun en aldrei getað 

fylgt henni, það bara virkaði ekki hjá henni. Þegar eyður voru á milli kennslustunda 

fór Gréta heim og sinnti heimilisstörfum.   

Konurnar mættu allar skilningi hjá fjölskyldum sínum varðandi námið en eins 

og áður hefur komið fram fengu þær mismikinn stuðning frá mökum sínum. 

Eiginmaður Maríu var mjög skilningsríkur gagnvart hennar námi, studdi hana að öllu 

leyti og vildi að námið hennar væri í forgangi. Helmingur kvennanna nýtti eyður milli 

kennslustunda til þess að læra. Þær notuðu námsaðstöðuna í Odda og einni fannst 

Norræna húsið góður staður til vera á, þar væri rólegt og lítill umgangur. Yrsa nýtti 

ekki göt eins og hún vildi „það tekur mig svolítinn tíma bara að einbeita mér að því 

sem að ég er að fara að gera og tveir tímar eru bara ekki nóg í það að fara að setjast 

niður, ná mér niður og þurfa síðan að fara að græja mig aftur í tíma.“  

Allar konurnar veltu tímanum fyrir sér og reyndu að nýta hann sem best enda 

tíminn sem þær höfðu oft lítill. Kom það meðal annars til þar sem að meiri partur 

þeirra vann með náminu. Hlutirnir virtust þó yfirleitt ganga upp að lokum. Fæstar 

konurnar skipuleggja tíma sinn með tilliti til lærdóms og heimilislífs. Það kemur 

skýrt fram að mikill munur er á aðstæðum kvennanna til heimanáms þegar horft er til 

aldurs og þess hvort þær eru mæður. 

 

4.6 Nýting upplýsingatækni 

Í háskólanámi er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér fræðileg vinnubrögð og nýti 

fræðilegar rannsóknir og greinar í tengslum við nám sitt.  Til þess að svo megi vera er 

gott aðgengi að upplýsingum lykilatriði  auk kunnáttu í að finna þær og meta. 
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Framþróun í kennsluháttum hefur orðið mikil með tilkomu veraldarvefsins. Notkun 

upplýsingatækni er orðinn stór þáttur í námi og samskiptahættir hafa breyst í 

kjölfarið.  Í dag byggir háskólanám mikið á rafrænum samskiptum nemenda við 

kennara, stjórnsýslu skólans og samnemendur. Samskiptin eru í gegnum heimasíður 

námskeiða og með tölvupósti. Á Uglunni geta nemendur meðal annars nálgast 

tilkynningar, fyrirlestra kennara á rituðu formi og jafnvel sem hljóðupptökur og 

myndupptökur. Þar má einnig nálgast allar námstengdar upplýsingar eins og 

stundatöflur og niðurstöður prófa. Með það að markmiði að kanna viðhorf og reynslu 

kvennanna af Uglunni voru þær sérstaklega spurðar um notkun þeirra á vefsvæðinu. 

 

4.6.1 Uglan, glærur og glósur 

Það kom fram að Uglan, vefkerfi nemenda, þjónar sem mikilvægur þáttur milli 

nemenda og Háskólans og fannst nær öllum kvennanna það fyrirkomulag þægilegt og 

jafnvel veita þeim öryggi. Þægilegt þar sem flestir kennarar setji orðið glærur þar inn, 

en það gerði þeim kleift að undirbúa sig og nota glærurnar annað hvort í tölvunni 

sinni eða útprentaðar til að glósa í í tímum. Öruggt þar sem þær gátu fylgst með í 

náminu þrátt fyrir að komast ekki í tíma. Þær fylgdust með upplýsingum sem komu 

inn á Ugluna og kom fram að þeirra fyrsta og síðasta verk á degi hverjum var að kíkja 

á tölvupóstinn sinn á Uglunni.  

Konurnar voru misánægðar með vefinn þrátt fyrir að vera sammála um 

mikilvægi hans fyrir nám þeirra. Sumum fannst Uglan óaðlaðandi og ruglingsleg á 

meðan öðrum fannst hún auðveld og þægileg. Gréta og Agla notuðu Ugluna lítið. 

„Það bara, það er bara allt of mikið á henni, bara allt of mikið á henni einhvern 

veginn. Hún er bara óaðlaðandi, hún er bara óaðlaðandi og já hún er ekki bara 

einhvern veginn þannig að hún kalli í mann“ sagði Gréta. Hún sagði þó að það hafi 

hjálpað sér þegar hún ekki gat mætt í tíma að geta sótt glærurnar eða hlustað á 

upptökur frá Uglunni. Rán fannst Uglan bæði þægileg og ómissandi við námið „Mér 

finnst það þægilegt, þarna eru bara allar, þú veist að þarna eru bara allar 

upplýsingar... Ja ég vildi allavega ekki vera í háskóla og hafa engan vef og enga 

tölvu, ha ég veit ekki hvernig maður færi að.“ Þórdís var sammála Rán hvað þetta 

varðaði. Henni fannst þróunin í kennsluháttum góð með tilkomu Uglunnar ,,mér 

finnst það góð þróun að þurfa ekki, ekkert  endilega að stóla á kennslustundirnar.“ 
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 Konunum fannst kennslu á Ugluna ábótavant. Það vanti kennslu fyrir nýnema, 

þær hafi til dæmis enga kennslu eða kynningu fengið á vefnum. „Það náttúrulega er 

lágmark að láta mann fá einhvern bækling um hvað Uglan er, hvað hún gerir“ segir 

Agla. Hún er sú eina sem finnst Uglan ekki hafa hjálpað henni við að stunda námið. 

 

4.6.2 Heimildaleit 

Í háskólanámi er gerð krafa um að nemendur noti fræðilegar heimildir við nám sitt. Á 

Íslandi stendur háskólanemum til boða aðgangur að rafrænum fræðilegum 

gagnasöfnum á vef Landbókasafns – Háskólabókasafns. Nýstúdentar fá kynningu á 

þessum gagnasöfnum í áfanga um vinnulag. Einnig eru haldnar kynningar á vegum 

Landsbókasafnsins í notkun þeirra. Þrátt fyrir þetta virðast nemendur oft ekki hafa 

næga kunnáttu í notkun  fræðilegra gagnasafna og  telja jafnvel almennar leitarvélar á 

borð við Gooogle þægilegri.  

Flestar kvennanna höfðu ekki heyrt um rafræn fræðileg gagnasöfn áður en 

þær hófu nám. Þær könnuðust heldur ekki við Hvar.is eða Timarit.is. Við 

verkefnavinnu notuðu konurnar netið mikið til þess að sækja heimildir og nefndu þær 

allar Google leitarvélina í því sambandi. Þau fræðilegu gagnasöfn sem eru nemendum 

aðgengileg notuðu þær lítið. Þórdís og Tinna sögðust ekki kunna nógu vel á þau, 

bæði hvað varðar innihald og leitartækni, þær voru jafnvel hræddar við þau. Þórdís 

lýsir þessu sem svo „mér leiðast leitarvélar, því miður, þá finnst mér þær svo 

leiðinlegar og mér finnst leiðinlegt þetta, af því að ég er hrædd við þetta því þetta er 

bara svona, þetta er ókunnugt.“ Agla sagðist ekki hafa þekkt til upplýsingatækni 

áður en hún hóf nám eða vitað að rafræn gagnasöfn væru til. Gréta var í  mannfræði 

áður en hún hóf nám í  bókasafns- og upplýsingafræði. Hún sagði að líklega hefði 

hún bara alltaf ,,gúgglað” heimildir ef hún hefði ekki skipt yfir í bókasafns- og 

upplýsingafræðina. Þar lærði hún að nota fræðilegu gagnasöfnin betur. Hún sagði 

„Þau eru flókin og mér finnst þau geta pirrað fólk mjög mikið en ég held samt að það 

sé satt sem fólk segir, um leið og þú ert búin að læra mjög vel á eitt þá ertu vel fær á 

öll.“ Flestum fannst konunum heimildaleitin á netinu tímafrek og ullu því nokkrir 

þættir. Langan tíma tekur að finna réttar heimildir, erfitt er að meta gagnsemi þeirra 

og einnig leiddust þær út í að skoða óþarfa efni sem þeim fannst spennandi.   

Eftir að konurnar hófu nám sögðust þær vera orðnar meðvitaður um gildi 

fræðilegu gagnasafnanna „Sko það er ekkert voðalega langt síðan að ég fór að 
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sannfærast um að þau hefðu ákveðið gildi, ég er svoddan gúgglari“ segir ein þeirra. 

Agla sagði að gagnasöfnin nýtist henni mjög vel í dag. Hún noti þau mikið í sinni 

vinnu og eins bendi hún fólki á þau í sambandi við allt mögulegt. Hún sagði að 

kennslan í náminu hafi alls ekki verið nógu góð: 

 

 ... sko í náminu þá er manni kennt að leita sko íííí hvað á maður 
að segja, manni er kennt að leita sko í gagnagrunnum... það vantar 
alveg að kenna manni að leita að svona almennar leitir, ekki 
einhverjar sérhæfðar rannsóknarleitir, maður lærir það, en ekki 
svona almennar leitir. Það vantar alveg. 

 
Tölvupóstur og msn tók einnig tíma frá náminu þar sem konunum fannst nauðsynlegt 

að vera alltaf í sambandi við vini og vandamenn. Tinna sagði netið vera stórhættulegt 

að þessu leyti og hafi hún upplifað það að þurfa að vaka lengur til þess að ljúka 

verkefni sem tafðist vegna óþarfa netnotkunar. 

Í heild virtust konurnar nota Google leitarvélina mikið við heimildaleit en þó 

á annan hátt en fræðileg rafræn gagnasöfn. Þær virtust nota Google meira til að 

nálgast viðfangsefnið og kynna sér það. Þær virtust einnig vera vel meðvitaðar um að 

gæði heimilda á Google eru ekki þau sömu og í fræðilegum gagnasöfnum. Einnig 

kom fram að sumar þeirra töldu sig ekki hafa næga kunnáttu til að nota síðarnefndu 

gagnasöfnin á markvissan hátt og hræddust þau jafnvel. 

 

4.6.3 Tölvuaðstaða Háskólans 

Konunum fannst tölvuver Háskólans almennt bjóða upp á góða aðstöðu en þó væri 

erfitt að treysta á að fá pláss. Tinna þurfti að nota tölvuverin í fyrra og fannst það 

erfitt „[maður þurfti] oft að bíða þá í biðröð og eitthvað eftir að fá tölvu þannig að... 

það borgar sig ekki, miklu betra að nota sína eigin.“  Þórdís er sama sinnis „Ég 

myndi ekki fara upp í skóla, þú veist ég verð að hafa allt svo fullkomið. Ég treysti mér 

ekki til þess að fara upp í skóla til að stóla á það að það sé laus tölva.“   

Konurnar töldu vinnuaðstöður nemenda og kennslustofum almennt nokkuð 

ábótavant með tilliti til þeirra sem nota eigin tölvur. Ekki væri nóg af borðum og 

stólum, netsambandið dytti mikið út eða væri ekki til staðar og tengla og fjöltengla 

vantaði. Alda sagði að þegar hún hafi byrjað að koma með tölvu í skólann þá hafi hún 

þurft að mæta snemma til þess að komast í tengil. Þó hafi ástandið batnað töluvert 
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undanfarin ár eftir að stúdentafélögin hafi keypt inn fjöltengla til notkunar í 

vinnuaðstöðum nemenda.  

4.7 Samskipti 

Auk beinna samskipta notuðu konurnar allar tölvupóst til samskipta við bæði 

samnemendur, kennara,  vini og vandamenn. Einnig notuðu Alda og Tinna msn 

mikið og nokkrar kvennanna héldu úti bloggsíðum og voru með Facebook.  

 

4.7.1 Samskipti innan Háskólans 

Samskipti við samnemendur voru aðallega tengd náminu hvort sem um var að ræða 

bein eða rafræn samskipti. Nemendur studdu hver annan með því að samnýta glósur, 

vinna saman og veita upplýsingar tengdar náminu. Þórdís sagði að í sinni grein væri 

hún með fólki sem hún gæti treyst á að hjálpaði henni og var það henni mikils virði. 

Tölvupósturinn var einn mikilvægasti samskiptamáti nemenda. Hann nýttist til stuttra 

fyrirspurna, glósuskipta og verkefnavinnu. Agla notaði tölvupóstinn mikið meðan 

hún var í náminu. Til dæmis ef hún gat ekki mætt í tíma, þá var hún í sambandi við 

samnemendur sína í gegnum póstinn. Þannig fékk hún sendar glósur og annað er 

viðkom tímunum og verkefnavinnu. Hún sagði að samnemendur hennar hafi verið 

sáttir við að aðstoða hana og hún hafi þá aðstoðað fólk á móti.  

Hópaverkefni fóru mikið fram í gegnum tölvupóst og voru verkefnahlutar 

sendir fram og til baka á milli hópsins. Alda sagði að með þessu móti hafi nemendur 

unnið í takt og sparað tíma í leiðinni. Hún sagði hópinn hittast og ákveða nokkurn 

veginn hvernig eigi að taka á verkefni og skipti svo með sér verkum. Í framhaldinu 

vinni hver fyrir sig og sendi á milli verkefnin í tölvupósti. Þannig geti allir séð hvað 

hinn sé að gera og séu því að vinna í takt, þetta spari mikinn tíma. Svo hittist 

hópurinn eftir  því sem þarf og fari yfir efnið. Hún sagði að yfirleitt tækju allir með 

sér sína tölvu í hópavinnu. Þetta kom einnig fram í annarri þátttökuathuguninni. Sú 

athugun fór fram á vinnusvæði nemenda á 3. hæð í Odda. Nemendur hittust þar og 

unnu saman að verkefnum hver með sína tölvu og ræddu um að vera í tölvusambandi 

við áframhald verkefna.  

Þórdísi fannst að nemendur og kennarar ættu að nota tölvupóstinn meira og að 

kennarar ættu að sýna gott fordæmi í þeim málum. Sjálf var hún óörugg í byrjun og 

þorði ekki að senda kennara fyrirspurn í tölvupósti eða eins hún sagði „En þetta er 
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kennarinn minn og hann, ég á að gera þetta og þegar ég sá hérna hvað ég fékk strax 

góð viðbrögð þá leið mér betur...“  Bæði Þórdísi og Öldu fannst mikilvægt að fá 

skilaboð strax þegar tölvupóstur barst þeim. Í því skyni létu þær póstforritið gefa 

merki í hvert sinn er póstur barst.  

 

4.7.2 Samskipti við vini og vandamenn  

Samskipti við fólk utan Háskólans skila sér inn í skólastofuna í gegnum netið. Yngstu 

konunum, Tinnu og Öldu, fannst mikilvægt að vera alltaf í sambandi við umheiminn. 

Í tímum voru þær með kveikt á msn og gátu þannig fylgst með því sem var að gerast í 

vinahópnum. Alda sagðist vera orðin mjög fjölhæf í sinni tölvunotkun í tímum. Hún 

glósaði, talaði á msn og skoðaði jafnvel netsíður, allt í sömu andrá. Flestar hinna 

kvennanna sögðust aftur á móti nota kaffihléin til þess að kíkja á netið, skoða 

fréttasíður og eiga samskipti við vini og vandamenn.  Agla er sú eina sem ekki vill 

nota msn ,,Það eru alltaf allir bara í tölvunum þú veist fólk er ekkert með eitthvað líf, 

þessi situr í þessari tölvu og hinn situr í hinni tölvunni... mér finnst þetta svo mikill 

tímaþjófur. Mér finnst þetta ekki gott, þessi samskipti“.  

Nokkrar af konunum halda úti bloggsíðum og flestar eru með Facebook. 

Þessir miðlar virka sem ákveðið samskiptaform fyrir þær. Á bloggsíðunum sögðu þær 

frá sér og fengu fréttir af öðrum annað hvort með svörum inn á síðurnar eða með því 

að skoða bloggsíður annarra. Tinna talaði um að einhvern veginn hafi samskipti milli 

fólks breyst með tilkomu netsins og fólk létti á sér með þessum hætti. Gréta var 

sammála þessu  „Það er nú bara ... stundum verð ég svo brjáluð að mig langar að 

skrifa í blöðin um eitthvað... það veitir mér útrás.“  

Facebook nota þær til þess að fylgjast með vinum og vandamönnum. Ein 

þeirra sagðist hafa náð saman allri stórfjölskyldunni, afkomendum afa hennar og 

ömmu, á Facebook, það hefði aldrei gengið öðruvísi segir hún. Rán sagði það vera 

æðislegt að hafa samskipti á Facebook, þar væru gamlir vinir og vinnufélagar og 

vinirnir sem hún sé í samskiptum við í dag „auðvitað fer maður minna í heimsóknir, 

það náttúrulega segir sig bara sjálft.“ Gréta sagðist einnig fara minna í heimsóknir 

og systur hennar kvarti yfir því að hún hafi ekki jafn mikið samband og áður.  Hvað 

varðar samskipti við vini sagði hún „Ég hef hugsað um það hvað maður hefur hérna, 

meira fjarlægst ákveðinn hluta og nálgast meira hinn og þá er það vegna þess að sá 
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hluti sem  maður nálgast á það sameiginlegt að hann er búinn að ganga þennan 

sama menntaveg en hinn ekki.“ 

Í heild snérust samskipti kvennanna við samnemendur um námið. Rafræn 

samskipti virtust almennt vera stuttorð, hnitmiðuð og tímasparandi. Þetta fannst 

konunum vera kostur. Sumar þeirra höfðu oft upplifað ónæðistilfinningu þegar alltaf 

var hægt að ná í þær og fólk vissi það. Kostir þessa samskiptamáta fannst þeim þó 

vega það upp. Samskipti við vini og vandamenn hafa færst í annað form síðustu 

misseri. Konurnar töldu að það væri þróunin í samskiptatækni sem valdi því, ekki 

námið þeirra og tímaleysi því fylgjandi. Þær voru ánægðar með þessa þróun þar sem 

þeim gafst nú tækifæri til að vera í sambandi við vini og vandamenn sem þær annars 

hefðu ekki  verið í sambandi við. Flestar kvennanna hafa orðið minni tíma til að hitta 

fólk nú en áður en þær hófu nám. Ein þeirra hefur auk þess fundið fyrir því  að með 

auknum þroska og þekkingu sem námið færi henni þá nálgist hún meira þann hóp 

vina sem deilir þeirri reynslu með henni. 

 

4.8 Hvíld frá námi 

Tölvusamskipti eru orðin stór þáttur í daglegu lífi almennings í dag. Konurnar notuðu 

allar tölvuna mikið til samskipta við vini og vandamenn og til bæði fréttatengdrar og 

almennrar upplýsingaöflunar. Sumar fengu útrás fyrir tilfinningar sínar með bloggi 

og enn aðrar nýttu sér myndasíður á netinu til að vista og koma á framfæri 

ljósmyndum sínum. Hluti kvennanna spilað einnig  tölvuleiki, spil á spjallborðum og 

tóku þátt í nethópum sem tengdust áhugamálum þeirra. 

 

4.8.1 Blogg 

Konurnar áttu það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á bloggi. Þær blogguðu sjálfar 

og lásu bloggsíður annarra. Bloggið var þeim aðallega til skemmtunar en einnig viss  

samskiptamáti eins og áður sagði. Þær fylgdust með vinum og fjölskyldum í gegnum 

bloggsíður og mynduðu ný félagstengsl með þessum hætti við aðra bloggara. Eftir að 

hafa byrja að blogga fannst þeim sem þeim bæri skylda til þess að láta vita af sér 

reglulega á þeim vettvangi. Bloggið virtist auk þess vera þeim leið til að uppfylla 

ákveðna drauma sem blunduðu með þeim og orðaði Þórdís það svona „...stundum 

sest ég bara niður, mig hefur alltaf langað til að skrifa, þetta er svona ritþrá, 
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ritþráarforrit í rauninni.“  Rán bloggar um áhugamál sitt og er komin í hóp á netinu 

sem hefur sama áhugamál „Já, ég skráði mig í svona hvað ætli það sé svona hálft ár 

síðan, í leshring á netinu og það er rosa skemmtilegt.“ Hún segir hópinn hittast 

reglulega á netinu og spjalla um þessi mál og það gefi henni mikið. Tinna bloggar 

líka:  

...ég ætlaði aldrei að vera með bloggsíðu mér fannst það bara 
hallærislegt sko, en svo fór ég að hugsa það að það er örugglega 
rosalega gaman að eiga þetta þegar maður er orðin eldri, gamall, 
það, þetta er bara eins og dagbók í rauninni og hvað, hvernig, 
hvað maður var að hugsa á þessum aldri og ég, þetta er aðallega 
það, bara svona heimildir fyrir mig um það hvernig mitt líf var og 
hvað ég var að hugsa... 

 

4.8.2 Facebook 

Flestar kvennanna voru með Facebook síðu. Hana notuðu þær til þess að safna saman 

stórfjölskyldunni, gömlum vinum og skólafélögum. Þarna gafst færi á að fylgjast með 

því sem aðrir voru að gera. Gréta náði að safna saman stórfjölskyldu sinni á 

Facebook, eitthvað sem ekki hefði gengið með öðrum hætti þar sem fjölskyldan er 

dreifð víða um lönd „Hún er alveg að nota þetta og ég bjó til inn á facebook, ég bjó 

til hérna svæði sem, þar sem að stórfjölskyldan, sem sagt afi minn og amma mín, 

börnin þeirra, barnabörn og barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn eru komin 

inn í þennan legg, þetta heitir Fjarðarleggurinn.“  Með þessum hætti finnst Grétu 

gott að geta haldið utan um sín skyldmenni svo þau verði ekki ókunnug og týnist. 

Rán notar einnig Facebook. Hún telur samskiptin hafa breyst mikið undanfarin ár og 

finnst þessi samskiptamáti kærkominn til að halda kynnum við ættingja og gamla vini 

„... þar eru náttúrulega bara allir inn á hvort sem það eru gamlir vinir, vinnufélagar, 

vinirnir sem maður er í samskiptum við í dag og það er æðislegt maður hefur 

samskipti þar svolítið.“ 

 

4.8.3 Tölvuleikir 

Afþreying í formi tölvuleikja mætti afgangi hjá konunum. Bæði Þórdís og Alda 

sögðust vera þess meðvitaðar að þeir leikir sem þær spiluðu tækju mikinn tíma frá 

þeim og slíkt gætu þær ekki leyft sér þegar mikið var að gera í náminu. Þó kom fram 

það viðhorf hjá Þórdísi að gott væri að spila stuttan leik til þess að hressa sig við 
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þegar hún væri þreytt „þá fær maður auka orku til þess að geta síðan unnið síðan í 

náminu aðeins áfram.“  Eva og Gréta voru sammála um að gott væri að spila 

tölvuleiki til þess að slaka á þegar þær ynnu heimanámið sitt. Alda spilaði Sims 2 

tölvuleikinn mikið og varð að fjarlægja hann af tölvunni sinni þar sem hún átti erfitt 

með að stoppa þegar hún byrjaði að spila hann. Ein þeirra sagði „Ég get verið í 

tölvuleik í þrjá klukkutíma  stanslaust, mér finnst svo gaman að því.“   

 

4.8.4 Fréttamiðlar 

Flestar konurnar notuðu fréttamiðla á netinu, með mismunandi hætti þó. Svo virðist 

sem notkun fréttamiðla byggist á vana sem þær hafa komið sér upp og fannst Tinnu 

til dæmis sem hún yrði að skoða fréttasíðurnar oft á dag þrátt fyrir að hún teldi sig 

vita að ekkert hafi breyst. 

  

Já he, he, sérstaklega með fréttir bara það fyrsta sem ég verð að 
gera það er að kíkja hvort eitthvað nýtt hafi gerst... maður er að 
kíkja þú veist oft á dag þannig að og yfirleitt er nú ekkert mikið 
búið að gerast frá því áður þannig að...en þetta er einhvern 
veginn, manni finnst maður verða að skoða. 

 

Þórdís sótti aftur á móti meira í sérhæft efni sem hún hafði áhuga á eða hafði misst af. 

Agla sagðist hafa það fyrir reglu heima að fara ekki á netið. Hún sagðist í mesta lagi 

skoða mbl.is eða visir.is. Hún hefði ekki tíma til að eyða tíma í það.   

Þær konur sem blogguðu voru allar sammála um að töluverður tími fari í það 

að blogga og virtist það vera sá þáttur afþreyingar sem þær áttu erfiðast með að neita 

sér um. Þær voru mjög meðvitaðar um það að tölvuleikir væru tímafrekir og þess 

eðlis að auðvelt væri að gleyma stund og stað. Alda tók út uppáhalds leikinn sinn 

vegna þess.  Allar konurnar fylgdust vel með fréttamiðlum á netinu, fannst það 

þægilegt að geta hoppað þar inn þegar það hentaði. Facebook er tiltölulega nýlegur 

samskiptamáti sem hefur náð skjótri útbreiðslu. Flestum þótti Facebook góð viðbót 

við annan samskiptamáta og þær virtust meira nota hann til að halda utan um vini og 

vandamenn sem stóðu fjær. Í það heila fannst konunum sem þær næðu að samræma 

námið og aðra netnotkun ágætlega og létu þær námið alltaf ganga fyrir á endanum. 
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5. Samantekt 
Konurnar reka nær allar heimili samhliða því að stunda háskólanám. Þær stunda allar 

nám til fyrstu háskólagráðu, en flestar þeirra eiga styttra nám að baki. Sumar þeirra 

eiga börn og hluti þeirra vinnur einnig með námi. Fram kemur að konunum líður 

misvel með það að þurfa að vinna með námi. Einhverjar vinna þrátt fyrir að þurfa 

þess ekki í raun og veru og tengist starf einnar áhugamáli hennar og fyrir vikið er það 

skemmtilegra. Nokkrar af konunum vinna af illri nauðsyn og ein hætti vinnu þar sem 

hún náði ekki að halda utan um nám og heimili. Konurnar vinna mismikið og ein 

áberandi mest. Námið hjá henni situr líka á hakanum, þar sem vinnan og heimilið 

virðast vera mikilvægari þættir. 

 Þær konur sem eru í sambúð virðast bera meiri ábyrgð á börnum og heimilum 

heldur en makar þeirra og virðist það oft á tíðum valda auknu álagi hjá þeim. Þetta 

kemur einnig fram í viðhorskönnun Forsætisráðuneytis.139 Svo virðist sem rekstur 

heimilis og uppeldi barna séu þættir sem konur vilji sjálfar stýra, þar sem þær telji sig 

hafa bestu þekkingu og yfirsýn til þess. Mætti líta svo á að þetta sé í raun ekki 

spurning um jafnrétti á þessu sviði heldur einfaldlega þátt sem virðist innbyggður í 

kvenlegt eðli. Námið virðist valda streitu á heimilunum og hefur það áhrif á samskipti 

við maka og börn. Í sumum tilfellum er fórnin mikil og getur jafnvel leitt til skilnaðar 

eins og raunin varð hjá einni konunni sem skildi á fyrsta ári. Rannsókn Rosalind 

Edwards140 styður þetta, en hún bendir á að sambönd eigi á hættu að enda ef ekki 

náist jafnvægi milli náms og fjölskyldulífs. 

Konurnar eiga það flestar sameiginlegt að nýta sér ekki þá námsaðstöðu sem 

Háskólinn býður upp á. Þær nota hvorki námsverin eða bókasöfnin þar sem þeim 

finnst erfitt að finna lausa vinnuaðstöðu, aðgang að tölvu og finnst jafnvel óþægilegt 

að geta ekki matast um leið og námi er sinnt. Einnig virðist það hafa áhrif að börnin 

og heimilisverkin bíða þeirra.  

Þar sem konurnar eru önnum kafnar við nám, heimilishald og jafnvel vinnu 

nýtist tími þeirra ekki sem skyldi. Allar velta þær tímanum mikið fyrir sér og reyna 

að nýta hann sem best þær geta. Þær konur sem vinna með náminu þurfa að 

skipuleggja sig enn betur. Hlutirnir virðast þó yfirleitt ganga upp að lokum. Fæstar 

                                                 
139 2004 
140 1993 



60 
 

þeirra skipuleggja tíma sinn með tilliti til lærdóms og heimilislífs. Þetta kom líka 

fram í rannsókn Copland.141 Það kemur skýrt fram að mikill munur er á aðstæðum 

kvennanna til heimanáms þegar horft er til aldurs og þess hvort þær eru mæður. 

Konurnar mæta mismiklum skilningi í sínu námi hjá fjölskyldum sínum og gæti það 

aukið streitu þeirra.  

Það viðhorf kom sterkt fram að ekki er hægt að stunda háskólanám í dag án 

þess að nota tölvu þar sem námið liggur mikið á netinu. Þeir þættir sem vega þar 

þyngst eru að samband milli kennara og nemanda eru mikið í gegnum netið í formi 

glæra og tilkynninga. Heimildaleit er að stórum hluta í gegnum netið og samskipti við 

samnemendur líka. Þetta hefur komið fram í fleiri rannsóknum.142 Flestar konurnar 

telja auk þess nauðsynlegt að nota fartölvu við námið, þar sem það skilar betri 

námstækni og námsárangri. Það er athyglisvert að margar þeirra hófu háskólanámið 

án þess að hugsa sérstaklega út þátt tölvunnar. Flestar upplifðu þær vandræði í byrjun 

af þessum sökum þar sem þær gerðu sér ekki grein fyrir tilhögun náms og þróun þess 

í sambandi við netið. Mætti því segja að kröfur um tölvueign og jafnvel fartölvueign 

séu undirliggjandi skilyrði fyrir því að stunda háskólanám með árangursríkum hætti. 

Heimildaleit vegna verkefnavinnu nemenda virðist vera vandamál vegna 

kunnáttuleysis þeirra og óöryggis. Nemendur veigra sér við að nota fræðileg 

gagnasöfn þar sem þeir kunna illa á leitaraðferðir og vita ekki hvað þau innihalda. 

Rannsókn Hong Xie sýndi sömu niðurstöður.143 Tilhneiging virðist vera til að 

nemendur noti Google leitarvélina frekar en fræðileg gagnasöfn þrátt fyrir að hafa 

fengið kennslu í þeim. Þetta veldur því að heimildaleitin er ómarkviss og tímafrek þar 

sem þeir leiðast ósjálfrátt út í að skoða hluti sem koma náminu ekki við. 

Tölvuaðstaða Háskólans virðist ekki enn vera í takt við þá aukningu og þróun 

sem orðið hefur á tölvunotkun háskólanema. Helst er sem þar vanti betri aðstöðu fyrir 

nemendur sem nota eigin tölvur. Til þess að stuðla að árangursríku námi nemenda er 

nauðsynlegt að aðstaðan að þessu leyti sé góð því eins og kemur fram í gögnunum þá 

tengja konurnar tölvuna beint við betri námsárangur.  

Samskipti nemenda í skólanum eru að mestu tengd námi og felast í 

gagnkvæmum stuðningi þeirra á milli. Þetta stuðningskerfi virðist vera mikilvægur 

þáttur í vel heppnuðu námi. Tölvupósturinn gegnir lykilhlutverki í þessum 

samskiptum þar sem upplýsingar, glósuskipti og samstarf fer fram. Áhersla á notkun 
                                                 
141 1988 
142 Reimer, Brimhall, Cao og Reilly, 2009 
143 2004 
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tölvupóstsins er mikil hjá konunum og það viðhorf kom fram að kennarar ættu að 

sýna gott fordæmi í notkun hans svo nemendur lærðu að nýta sér hann sem mest. Þeir 

nemendur sem nota fartölvur virðast vilja vera í sambandi við umheiminn öllum 

stundum, einnig á meðan þeir sitja fyrirlestra.   

Konurnar eru sammála um það að sjálfsnám sé stór þáttur af þeirra námi. Það 

kemur til af því að aðstæður þeirra eru með þeim hætti að þær geta ekki sótt alla tíma 

sökum heimilisaðstæðna. Það skiptir miklu máli fyrir konurnar að geta sótt 

fyrirlestra, tilkynningar og fleira á Háskólavefinn. Því má segja að Háskólavefurinn 

auki möguleika þeirra til að stunda nám.  

Afþreyingar- og samskiptamáti nemenda fer að miklu leyti orðið fram á 

Veraldarvefnum. Hann er einnig þáttur í félagslegum samskiptum við vini, 

vandamenn og við myndum nýrra félagstengsla. Fram kemur að tímaleysi og þróun í 

rafrænum samskiptum valdi því að samskiptahegðun fólks hafi breyst og þessi 

vettvangur geri fólki kleift að fylgjast með lífi hvers annars. Einnig nota konurnar  

netið sem hvíld frá námi og öðru daglegu amstri. 
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6. Umræður og lokaorð 
Vel menntaðir einstaklingar er mesti mannauður hvers þjóðfélags. Það er greinilegt 

að mæður í námi er vanmetinn hópur sem þarf að huga betur að. Til þess að svo megi 

verða þarf að marka stefnu sem hentar þessum þjóðfélagshópi. Menntastofnanir hafa 

ábyrgðamiklu hlutverki að gegna varðandi menntun mæðra. Þær þurfa á 

sveigjanleika, stuðningi og hvatningu að halda. Það er mikill ávinningur fyrir 

þjóðfélagið að þær mennti sig. Með menntun þeirra eykst sjálfstraustið, fjárhagsleg 

afkoma batnar og líkurnar á að börn þeirra mennti sig aukast. Menntun mæðra er talin 

geta haft áhrif um ókomna tíð. 

 Þróun í upplýsinga- og samskiptatækni hefur aukið tækifæri mæðra til náms 

og gert það að verkum að þær hafa meiri stjórn á því. Staðnám hentar ekki alltaf 

mæðrum, þar sem að aðrar skyldur geta komið í veg fyrir að þær nái að mæta í 

fyrirlestra. Þær eru ekki lengur bundnar við skólastofuna, heldur getur námið farið 

fram á þeim tíma sem þeim hentar best. Æskilegt er að auka framboð á fjarnámi og 

eins þarf að hafa góða kynningu á tölvum og tölvuumhverfi í upphafi náms, því 

mæður sem hefja nám eftir hlé skortir oft tölvuþekkingu. Háskólayfirvöldum er 

mikilvægt að reyna að móta vinnureglur, skipuleggja þjónustu og aðgengi í takt við 

þá þróun sem orðið hefur með aukinni tölvunotkun. 

Það krefst mikils að vera móðir í námi og jafnvel sinna launaðri vinnu þar 

fyrir utan. Sú tilhneiging virðist vera hjá konum að þurfa að standa sig á öllum 

vígstöðvum, en að lokum hlýtur eitthvað að láta undan. Á Íslandi er vinnan talin 

dyggð, en hins vegar má segja að vinna með háskólanámi sé löstur því háskólanám er 

fullt starf. Góð kynning í upphafi háskólanáms er mikilvæg og jafnvel ættu mæður að 

fá ráðgjöf sem hjálpar þeim að finna jafnvægi á milli náms og fjölskyldu.  

 Draga má þann lærdóm af niðurstöðum rannsóknarinnar að það er hægara 

sagt en gert að vera móðir í háskólanámi. Mikill tími fer í að sinna því sem þarf að 

gera dags daglega og það krefst mikillar skipulagningar að ná að púsla öllum 

hlutverkum saman. Rannsóknin skilar aukinni þekkingu á hlutskiptum mæðra í námi, 

hvernig þær upplifa veruleika sinn og hvaða úrræði standa þeim til boða. Hún gefur 

til kynna að nauðsynlegt sé að meta reglulega skipulag kennslu og upplýsingar þar að 

lútandi. Við vinnslu rannsóknarinnar safnaðist saman mikið magn af upplýsingum og 

margar nýjar spurningar vöknuðu. Það sem kemur á óvart er hversu konurnar höfðu 
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mörgum hlutverkum að gegna og hve duglegar og ákveðnar þær voru í að öðlast 

menntun. 

 Rannsóknin hefur haft hagnýtt gildi að því leyti að höfundar hafa fengið 

innsýn í líf hóps sem lítið hefur verið skoðaður. Ekki er hægt að alhæfa um 

niðurstöður rannsóknarinnar, en gefur hún þó vísbendingar um hvað megi betur fara 

til þess að þessum hópi vegni betur. Áhugavert væri að rannsaka mæður í námi innan 

fleiri fræðasviða Háskólans og jafnvel skoða hvort feður í námi upplifi sig á annan 

hátt en mæður. 

 

 



64 
 

Heimildaskrá 
 

ABS fjölmiðlahús. (2009). Nær allir Íslendingar á aldrinum 20-29 ára eru skráðir á 

Facebook. Sótt 8. apríl 2009 af http://www.absmedia.is/frettir/nr/81341/ 

 

Anna Ólafsdóttir. (2003). Mat á notkun upplýsinga- og samskiptatækni í námi og 

kennslu í Háskólanum á Akureyri. Óbirt M.Ed. ritgerð: Kennaraháskóli Íslands. 

 

Asselin, M. M. og Lee, E.A. (2002). I wish someone had taught me. Information 

literacy in a teacher education program [Rafræn útgáfa]. Teacher Librarian, 

30(2),10-18. 

 

Auður Styrkársdóttir. (1998). From feminism to class politics: The rise and decline of 

women's politics in Reykjavík, 1908-1922. [Umeå] : Umeå University, 

Department of Political Science. 

 

Ásdís H. Hafstað og Stefanía Arnórsdóttir. (2003). Upplýsingalæsi og 

kennarahlutverk bókasafnsfræðingsins. Bókasafnið, 27, 33-38. 

 

Berglind Eir Magnúsdóttir, Bryndís E. Jóhannsdóttir og Sigríður Ómarsdóttir. (e.d.). 

Menntun kvenna og staða í þjóðfélaginu: Ísland á Evrópumet í launamun 

kynjanna. Sótt 10. apríl 2009 af 

http://utkonur.files.wordpress.com/2007/06/mennt-stada-studbl070515.pdf 

 

Copland, B. (1988). Returning women on campus: Higher education takes notice. Í 

Lewis, L. (Ritstj.), Addressing the needs of returning women. (bls. 35-47). San 

Francisco: Jossey-Bass. 

 

Dorsey, S. (e.d.). Information and Communications Technology (ICT). Digital 

opportunities for developnment.  Sótt 10. apríl 2009 af 

http://learnlink.aed.org/Publications/Sourcebook/home.htm 

 



65 
 

Drífa Hjartardóttir. (2000). Kvenfélög: Kvenfélagasamband Íslands 70 ára. 

Morgunblaðið. Sótt 12. apríl 2009 af 

http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=515770 

 

Dublin Institute of Technology. (2009).  Mature Students at DIT. Sótt 11. apríl 2009 

af http://www.dit.ie/study/mature/support/maturesoc/ 

 

Dwyer, D., Ringstaff, C. og Sandholtz, J. (e.d.). Apple classrooms of tomorrow. Sótt 

2. apríl 2009 af 

http://www.thutong.doe.gov.za/ResourceFiles/edn/ukzncore1b/Documents/core

1b.ACOTrpt1.pdf 
 

Edwards, R. (1993). Mature women students: Separating or connecting families and 

education. London: Taylor and Francis.  

 
Edwards, R. (1990). Access and assets: The experience of mature mother students, 

Journal of Access Studies, 2(5), 188–203. 

 

Esterberg, K. G. (c2002). Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-  

Hill. 

 

Faith, K. (1988). Naming the problem. Í Karlene Faith (Ritstj.), Toward new horizons 

for women in distance education : International perspective (bls. 3-18). 

London: New York  

 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2009). Skýrsla félags- og 

tryggingamálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála: Jafnrétti kynjanna í 

tölum. Sótt 25. apríl 2009 af 

http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/Jafnrettisthing09/Jafnrth2009_net.pdf 

 
Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2006). Gæðin sem felast í því að vera foreldri. 

Sótt 25. apríl 2009 af  

http://www.felagsmalaraduneyti.is/radherra/RaedurMS/nr/2957 

 



66 
 

 

Félagsmálaráðuneytið. (2004). Skýrsla félagsmálaráðherra um stöðu og þróun 

jafnréttismála frá árinu 2004. Sótt 24. mars 2009 af 

http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-

skjol/Skyrsla_um_jafnrettismal_fra_2004.pdf   

 

Femínistafélag Íslands. (2004). Karlahópur Femínistafélagsins. Sótt 10. mars 2009 af 

http://www.feministinn.is/hopar/karlahopur.htm 

 

Forsætisráðuneytið. (2004).  Efnahagsleg völd kvenna: Skýrsla nefndar um 

efnahagsleg völd kvenna: unnin fyrir forsætisráðuneytið. Sótt 28. mars 2009 af  

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Efnhasleg_vold_kvenna/EVKskyrsla.pd

f  

 

Gulati, S. (2004). Constructivism and emerging online learning pedagogy: A 

discussion for formal to acknowledge and promote the informal. Sótt 4. apríl 

2009 úr British education index af 

http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003562.htm 

 

Guskin, A. (1997). Restructuring to enhance student learning (and reduce costs). 

Liberal Education, 83(2), 10. Sótt  12. apríl 2009 úr MasterFILE Premier 

gagnagrunninum. 

 

Hagstofa Íslands. (2009). Nýnemar á háskólastigi 1997-2007. Sótt 14. mars 2009 af 

http://hagstofan.is/Pages/95?NewsID=4242  

 

Hagstofa Íslands. (2009). Skráðir nemendur í skólum á háskólastigi eftir kyni og 

kennsluformi 2001-2008. Sótt 10. apríl 2009 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=783&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO0

4102%26ti=Skr%E1%F0ir+nemendur+%ED+sk%F3lum+%E1+h%E1sk%F3la

stigi+eftir+kyni+og+kennsluformi+2001%2D2008%26path=../Database/skola

mal/hsNemendur/%26lang=3%26units=Fjöldi 

 



67 
 

Hagstofa Íslands. (e.d.). Meðalatvinnutekjur í aðalstarfi eftir kyni og aldri 1998-

2005. Sótt 12. apríl 2009 af 

http://hagstofan.is/?PageID=636&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN07002

%26ti=Me%F0alatvinnutekjur+%ED+a%F0alstarfi+eftir+kyni+og+aldri+1998

%2D2005++++%26path=../Database/vinnumarkadur/atvinnutekjur/%26lang=3

%26units=Þúsundir%20króna 

 

Hagstofa Íslands. (e.d.). Nemendur námsbrautir og kyn, 1975-2006. Sótt 26. apríl 

2009 af  

http://hagstofa.is/?PageID=783&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=SKO04103

%26ti=Nemendur%2C+n%E1msbrautir+og+kyn+1975%2D2006++%26path=..

/Database/skolamal/hseldra/%26lang=3%26units=Fjöldi 
 

Háskóli Íslands. (2008). Stefna Háskóla Íslands 2006-2011. Sótt 12. apríl 2009 af 

http://www.hi.is/is/skolinn/stefna_2006_2011 

 

Higher education research institute. (e.d.). The nation’s female freshmen lack 

confidence, UCLA study reveals: The American freshman – national norms for 

2000. Sótt 3. apríl 2009 af http://www.heri.ucla.edu/pr-display.php?prQry=20 

 

Hinchliffe., Janicke, L. og Beth S. Woodard. (2001). Instruction. Í Bopp, Richard E. 

og Linda C. Smith (Ritstj.), Reference and Information Services: An Instruction 

(3. útg.). Englewood, Colorado: Libraries unlimited, bls. 177-209. 

 

Hirt, J. B.,  Murray,  J. H. og McBee, J. K. (2000). Technology and diversity: An 

impending collision on the information superhighway? NASPA Journal, 38(1). 

Sótt 15. apríl 2009 úr ProQuest gagnagrunninum.  

 

  Home, A. (1998). Predicting role conflict, overload and contagion in adult women 

university students with families and jobs. Adult Education Quarterly, 48, 85-98. 

Sótt 20. mars 2009 úr  ProQuest gagnagrunninum. 

  



68 
 

Home, A. (1995). Do universities support multiple role women students? Proceedings 

of the 36th annual adult education research conference. Edmonton: University 

of Alberta, bls. 183-186. 

 

Ingibjörg Kaldalóns. (1996). Aðferð. Í Vímuefnaneysla íslenskra unglinga (bls. 24-

27). Óbirt M.A. ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild (sýnishorn af 

umfjöllun eigindlegra og megindlegra aðferða).  

 

Ingibjörg St. Sverrisdóttir. (2001). Upplýsingalæsi: Nauðsynleg kunnátta á nýrri öld: 

Þróun hugtaks. Bókasafnið, 25, 7-11. 

 

International society for technology in education. (e.d.). National educational 

technology standards: Nets for students 2007. Sótt 3. apríl 2009 af 

http://www.iste.org/AM/Template.cfm?Section=NETS 

 

Jafnréttisstofa. (2009). Skýrsla félags- og tryggingamálaráðherra um stöðu og þróun 

jafnréttismála 2009. Sótt 18. mars 2009 af 

http://www.jafnretti.is/D10/_Files/Jafnrth2009_net.pdf 

 

Jafnréttisstofa. (2009). Tölulegar upplýsingar: Hlutföll og fjöldi karla og kvenna á 

ýmsum sviðum samfélags. Sótt 8. apríl 2009 af 

http://jafnretti.is/D10/_Files/Tölur%20hlutföll%20og%20fjölda%20karla%20og

%20kvenna%202009.pdf  

 

Kársnesskóli. (e.d.). Merk ártöl í kvennasögunni. Sótt 16. apríl 2009 af 

http://karsnesskoli.kopavogur.is/nemendasidur/8S/8S7k/listar.htm 

 

Kvennasögusafn Íslands. (e.d.). Ártöl og áfangar í sögu Íslenskra kvenna. Sótt 23. 

apríl 2009 af http://www.kvennasogusafn.is/Kvennasaga/artol.html 

 

Kvenréttindafélag Íslands. (e.d.). Stefnuskrá. Sótt 12. mars 2009 af 

http://www.krfi.is/krfi/content/view/19/28/ 

 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. 



69 
 

 

Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000. 

 

Lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976. 

 

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975. 

 

Lög um námslán og námsstyrki nr. 89/1968. 

 

Lyman, P. (2001). Information literacy [Rafræn útgáfa]. Liberal Education, 87(4), 

28. 

 

Macaskill, J. (1988). Teaching art at a distance in New Zealand. Í Karlene Faith 

(Ritstj.), Toward new horizons for women in distance education : International 

perspectives (bls. 82-93). London: New York . 

 

Mannréttindaskrifstofa Íslands. (e.d.). Réttindi kvenna. Sótt 23. apríl 2009 af 

http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/hopar/konur/ 

 

Mansfield, H. (2003). The Manliness of Men. The American Enterprise, 14, 32-34.  

Sótt 4. april 2009 úr Academic Research Library gagnagrunninum. 

 

Mari-Carmen Marcos et al. (2006). Usability evaluation of online terminology 

databases [on line]. Hipertext.net, 4. Sótt 3. apríl 2009 af 

http://www.hipertext.net/english/pag1017.htm 

 

Markless, S. (2009). A new conception of information literacy for the digital learning 

evironment in higher education. Nordic journal of information literacy in 

higher education , 1(1). Sótt 3. apríl 2009 af  

https://noril.uib.no/index.php/noril/article/viewFile/17/3 

 

Menntamálaráðuneytið. (1999a). Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og 

tæknimennt 1999. Námsskrá 8. Reykjavík. 



70 
 

 

Menntamálaráðuneytið. (1999b). Upplýsinga- og tæknimennt: Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 1999. Námsskrá 17. Reykjavík. 

 

Merriam, S.B. og Caffarella, R. S. (1999). Learning in Adulthood. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

 

Oblinger, G. og Oblinger, J. (2005). Educating the net generation [Rafræn bók]. Sótt 

5. apríl 2009 af http://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf 

 

Powney, J., Mcpake, T., Edwards, L. og Hamilton, S. (2000). Gender, Equality and 

Lifelong Learning in Scotland (Manchester, Equal Opportunities Commission). 

 

Rannveig Traustadóttir. (1993). Könnun á atvinnuhögum nemenda brautskráðum frá 

starfsdeild Öskjuhlíðaskóla. Reykjavík: Landssamtökin Þroskahjálp.  

 

Reimer, Y., Brimhall, E., Cao, C. og O'Reilly, K. (2009).  Empirical user studies 

inform the design of an e-notetaking and information assimilation system for 

students in higher education. Computers & Education, 52(4). 

 

Risquez, A., Moore, S. og Morley, M. (2008). Welcome to college? Developing a 

richer enderstanding of the transition process for adult first year students using 

reflective written journals. Journal of College Student Retention, 9(2), 183-204. 

Sótt 10. apríl 2009 úr ProQuest gagnagrunninum.  

 

Rousseau, J. (1974). Emile. London: Dent ; New York: Dutton. 

 

Rusten, E. (e.d.) Using Computers in Schools. Digital opportunities for development. 

Sótt 10. apríl 2009 af 

http://learnlink.aed.org/Publications/Sourcebook/home.htm 



71 
 

 

Rutkowski., Vogel, G., Van Genuchten, M. og Saunders, C. (2008). Communication 

in Virtual Teams: Ten years of experience in education. IEEE Transactions on 

Professional Communication, 51(3), 302.  Sótt 15. apríl 2009 úr ProQuest 

gagnagrunninum.  

 

Sanders, J. (2005). Gender and technology in education: A research review. Sótt 8. 

apríl 2009 af http://www.josanders.com/pdf/gendertech0705.pdf 

 

Scott, T. og  O'Sullivan, M. (2000). The Internet and information literacy: 

Taking the first step toward technology education in the social studies. The 

Social Studies, 91(3). Sótt 10. apríl 20009 úr ProQuest gagnagrunninum.  

 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. (2000). Tvö kyn, tvö menntakerfi. Sótt  18. mars 

2009 af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-

pdf_Annad/SDTvomenntakerfi.pdf  

 

Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson. (2003). Stúdentar með 

fjölskylduábyrgð. Sótt 12. apríl 2009 af http://www3.hi.is/~sigjul/greinar/ 

 

Spitzer, K. (1999). Information literacy: Facing the challenge. Sótt 12. april 2009 úr 

Academic Search Premier gagnagrunninum.  

 

Stone, C. (2008). Listening to individual voices and stories – The mature age student 

experience. Australian Journal of Adult Learning. 48(2), 263-290. Sótt 9. apríl 

2009 úr Eric gagnagrunninum.  

 

Student.is. (2008). Eru konur að taka yfir háskólann? Sótt 20. mars 2009 af  

http://www.student.is/node/331  

 

Sturrock, J. (1988). Canada: The West coast. Í Karlene Faith (Ritstj.), Toward new 

horizons for women in distance education: international perspectives (bls. 25-

39). London: New York . 

 



72 
 

Suitor, J., Plikuhn, M., Gilligan, M. og Powers, R. (2008). Unforeseen Consequences 

of Mothers' Return to School: Children's Educational Aspirations and 

Outcomes. Sociological Perspectives, 51(3), 495-513. Sótt 10. apríl 2009 úr 

ProQuest gagnagrunninum.  

 

Suitor, J. og Keeton, S. (1997). Once a friend, always a friend? Effects of 

homophilyon eomen’s support networks across a decade.  Social Networks 19, 

51–62. Sótt 10. apríl 2009 úr ProQuest gagnagrunninum.  

 

Suitor, J., Pillemer, J. og Keeton, S. (1995). When experience counts: The effects of 

experiential and structural similarity on patterns of support and interpersonal 

stress. Social Forces 73(4), 1573. Sótt 10. apríl 2009 úr ProQuest 

gagnagrunninum.  

 

Suitor, J. (1987a). Friendship networks in transition: Married mothers return to 

school. [Útdráttur]. Journal of Social and Personal Relationships 4, 445–61. 

Sótt 9. apríl 2009 úr SageJournal Online af  

http://spr.sagepub.com/cgi/content/abstract/4/4/445 

 

Suitor, J. (1987b). Marital happiness of returning women Students and Their 

Husbands:  Effects of part-time and tull-time enrollment. [Útdráttur]. Research 

in Higher Education 27, 311–32. Sótt 9. apríl 2009 úr SpringerLink 

gagnagrunninum af http://www.springerlink.com/content/l68674276114h237/ 

 

Taylor, S. og Bogdan, R. (1998). Introduction: Go to the people. Í Introduction to 

qualitative research methods: A guidebook and resource (3. útgáfa). New York: 

John Wiley & sons. 

 

Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir. (2005). Karlar í 

útrýmingarhættu? Um stöðu kvenna og karla í framhaldsskólum og háskólum. Í 

Arna H. Jónsdóttir, Steinunn Helga Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir (Ritstj.), 

Kynjamyndir í skólastarfi (bls.199-219). Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

 



73 
 

Þuríður Jóhannsdóttir. (2009). Hugsmíðahyggja: Um félagslega hugsmíðahyggju 

(social constructivism). Sótt 9. apríl 2009 af http://ust.khi.is/tjona/hugsmid.htm  

 

University of Central Lancashire. (e.d.) Mature students’ pages. Sótt 14. apríl 2009 af   

http://mss.at-uclan.com/home/main/ 

 

University of Huddersfield. (2007). Mature students handbook. Sótt 12. apríl 2009 af 

http://huddersfieldstudent.com/files/mature_students_handbook_06.07.pdf 

 

University of Manchester. (e.d.). Mature students. Sótt 12. apríl 2009 af 

http://www.manchester.ac.uk/postgraduate/taughtdegrees/studentlife/maturestu

dents/ 

 
University of Winchester. (e.d.) Mature Students’ Handbook: Undergraduate and 

Postgraduate, full time and part time Students 2008/09. Sótt 12. apríl 2009 af 

www.winchester.ac.uk/view.ashx?Item=27917 

 

 Valentine, G.  (2006). Globalizing intimacy : The role of inforamtion and 

communication tecnologies in maintaining and creating relationships. Women's 

Studies Quarterly, 34(1/2), 365-393. Sótt 10. apríl 2009 úr ProQuest 

gagnagrunninum. 

 

Vísindavefurinn. (2000).  Hver smíðaði fyrstu tölvuna og hvenær var það? Sótt 10. 

apríl 2009 af http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=492 

 

 Walther, J.B., Van Der Heide, B.,  Hamel, L. og Shulman, H. (2009). Self-Generated 

Versus Other-Generated Statements and Impressions in Computer-Mediated 

Communication: A Test of Warranting Theory Using 

Facebook.  Communication Research, 36(2), 229. Sótt 13. apríl 2009 af 

ProQuest gagnagrunninum. 



74 
 

 

Warner, S. (1989). Access: Towards education or miseducation? Adults imagine the 

future. Í O. Fulton (Ritstj.), Access and Institutional Change. (London and 

Washington, DC, The Society for Research into Higher Education, Buckingham 

and Philadelphia, PA, Open University Press). 

 

Wilson, F. (1997). The construction of paradox?: One case of mature students in 

higher education. Higher Education Quarterly, 51, 347-366. Sótt 28. mars 2009 

af  http://www3.interscience.wiley.com/cgi-

bin/fulltext/119159204/PDFSTART?CRETRY=1&SRETRY=0  

 

Winger, A.  (2005). Face-to-face communication: Is it really necessary in a digitizing 

world? Business Horizons, 48(3), 247-253. Sótt 5. apríl 2009 af ProQuest 

gagnagrunninum. 

 

Wisker, G. (1996). Empowering Women in Higher Education. (London, Kogan 

Page). 

 

Xie, Hong. (2004). Online IR system evaluation: Online databases versus web search 

engines. Online Information Review, 28(3), 211-219. Sótt 1. apríl 2009 úr 

ProQuest gagnagrunninum.  



75 
 

 

Viðauki I 
Viðtalspunktar fyrir rannsóknina Skipulagning mæðra í háskólanámi sem unnin 

var haustið 2005. 

 

Almennt 
 
Hvað ertu gömul? 

Í hvaða námi ertu? 

Hvað var til þess að þú ákvaðst að fara í þetta nám? 

Hvernig hefur námið komið þér fyrir sjónir? Er þetta það sem þú bjóst við eða.... 

En hvað með annað nám? Hefur þú verið í öðru námi? 

Getur þú sagt mér nánar frá því? 

 

Fjölskyldan og þú sjálf 

Hvernig eru fjölskylduhagir þínir? 

Hvað eru börnin þín gömul? 

Finnst þér fjölskyldan taka tillit til þín þegar kemur að náminu og hvernig þá? 

Varðandi þig sjálfa, hvernig hugsar þú um þig? 

Varðandi áhugamál þín. Áttu þér áhugamál? 

Eigið þið fjölskyldan sameiginleg áhugamál? 

Getur þú eitthvað spáð í hvað þú eyðir miklum tíma kannski á viku í áhugamál? 

 

Atvinna 

Vinnur þú með námi? 

Hvernig finnst þér þá að vinna með námi? 

 

Lærdómur 

En varðandi námið, þegar þú ert að læra. Hvar finnst þér þá best að læra og hvers 

vegna? 

Hvernig líður þér best við lærdóm? Lærir þú heima hjá þér, lærir þú ekki í skólanum 

eða bókasöfnum..... 
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En þegar eru eyður í stundatöflunni, hvernig nýtir þú þær þá? 

 

Tímastjórnun 

Hvernig finnst þér tími þinn nýtast. Spáir þú í það? 

Nú er oft talað um að það sé gott að gera svokallaða tímaáætlun. Hefur þú spáð í þetta 

eða farið eftir þessu? 

En hvað finnst þér um þetta? 

Hvað  með forgangsröðun þá, spáir þú í það? 

 

Börn og aðstoð 

Hvaða aðstoð færðu varðandi börnin? 

Þegar veikindi koma upp hjá börnunum þínum, hefur það haft áhrif á námið? 

Fer mikill tími í tómstundir barnanna? 

 

Heimilisstörf 

Hvernig skiptið þið á milli ykkur heimilisstörfunum? 

 

Annað 

Er eitthvað sem að þér finnst vera tímaþjófur, eins og sjónvarp, tölvur og svo 

framvegis? 

Hefur þú spáð í þessa hluti hjá fólkinu í kringum þig, er þetta eitthvað sem fólk talar 

um. 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokinn?  Sem þér finnst hafa gleymst eða vantar? 
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Viðtalspunktar fyrir rannsóknina Upplifun og reynsla háskólanema af 

tölvunotkun við nám sem unnin var haustið 2005. 

 
 
Almennt 

Viltu segja mér aðeins frá sjálfri þér – bakgrunni og fjölskyldu? 

Hver eru áhugamál þín, hvað gerir þú í tómstundum þínum? 

Segðu mér frá námi þínu, af hverju þú hófst nám. 

 
Tölvunotkun og kunnátta 

Ég hef tekið eftir því að þú notar fartölvu í tímum... 

Hvenær og af hverju fékkstu þér fartölvu? 

Notar þú alltaf tölvu við nám þitt, af hverju? 

Geturðu lýst því hvernig tölvan nýtist þér við nám þitt? 

Notar þú tölvuna daglega? 

Hversu mikinn tíma á dag? 

Hver er tölvukunnátta þín? 

Finnst þér það tímasparnaður að nota tölvuna í námi? 

Þegar þú notar tölvuna við nám, leiðist þú út í aðra tölvunotkun eða netnotkun? 

Hvernig upplifir þú háskólanámið með tillit til tölvunotkunar? 

 
Nám 

Hvar lærir þú? 

Klárar þú lærdóminn í skólanum? 

Lærir þú mikið frameftir? 

Skipuleggur þú nám þitt með hjálp tölvunnar? 

Hópavinna – hvernig fer hún fram, hittist hópurinn? 

Finnst þér háskólinn bjóða upp á stuðning varðandi tölvunotkun? 

Hvernig finnst þér tölvuaðstaða í skólanum? 

Nýtir þú tölvuverin þar? 

Hvað finnst þér um Ugluna? Hvernig notar þú hana? 

Geturðu lýst námsvenjum þínum? 

 

Heimildaleit 

Hefur þú fengið kennslu í heimildaleit og notkun rafrænna gagnasafna? 
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Ef já, hvernig nýtist hún þér? 

Hvar leitar þú að heimildum fyrir nám þitt? 

Hvernig leitarvélar eða gagnasöfn sækir þú mest í? 

Getur þú lýst heimildaleit á netinu fyrir mér? 

Finnst þér þú hafa næga þekkingu á heimildaleit og rafrænum gagnagrunnum? 

Ertu örugg í heimildaleit? 

Námsefni og heimildir á netinu, prentar þú það út eða lest af skjánum? 

 

Önnur tölvunotkun – samskipti 

Getur þú lýst því hvernig þú notar tölvuna við annað en námið? 

Ert þú með heimasíðu? 

Bloggar þú, af hverju? 

Notar þú msn, af hverju? 

Notar þú tölvupóst, af hverju? 

Fréttasíður, af hverju? 

Heimabanka, af hverju? 

Gerir þú einhver innkaup á netinu, af hverju? 

Spilar þú tölvuleiki, af hverju? 

Hvernig eru samskipti þín við vini og vandamenn? 

Hafa samskipti ykkar eitthvað breyst með tilkomu upplýsinga- og 

samskiptatækninnar? 

Kýstu rafræn samskipti (msn og tölvupóst) frekar en síma og heimsóknir? 

Finnst þér rafræn samskipti vera truflandi? 

Finnst þér nauðsynlegt að vera alltaf í sambandi (t.d. skráð á msn)? 

 
Líðan með tölvuna 

Finnst þér tölvunotkun hafa einhverjar neikvæðar hliðar? 

En jákvæðar? 

Hvernig finnst þér viðhorf samnemenda og kennara gagnavart þeim sem nota 

fartölvur í tímum? 

Getur þú rakið einhverja líðan þína (líkamlega, andlega) til tölvunotkunar? 
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Annað 

Sumir segja að tölvan sé tímaþjófur í námi en aðrir að hún sé bráðnauðsynleg, hver er 

þín skoðun? 

Er eitthvað sem þér finnst að Háskólinn megi gera eða bæta til þess að koma til móts 

við þá sem nota tölvur? 
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Viðauki II 
 
Viðtalspunktar fyrir BA-ritgerð í bókasafns- og upplýsingafræði sem fjallar um 

aðstæður kvenna í háskólanámi með tilliti til samþættingar náms og 

fjölskyldulífs. 

 

Almennt 

Hvað ertu gömul? 

Í hvaða námi ertu?  

Hvað var til þess að þú ákvaðst að fara í þetta nám? 

Hvað með annað nám?  Hefur þú áður verið í öðru námi? Hvaða námi? Getur þú sagt 

mér nánar frá því? 

Hverjir eru fjölskylduhagir þínir? 

Hvað gerir maki þinn? 

Vinnur þú með náminu? Ef já hve mikið?  

Hvernig finnst þér að vinna með náminu? Getur þú sagt mér nánar frá því? 

 

Undirbúningur náms 

Hvað varð til þess að þú fórst í nám? 

Var þetta sameiginleg ákvörðun ykkar? Getur þú lýst því? 

Undirbjóstu þig fyrir námið að einhverju leyti (fjármál, heimili, tölvukaup, 

vinnuaðstaða, vinna, börn, maki)? 

Þegar þú ákvaðst að fara í nám hvernig sástu þá daglega lífið fyrir þér hvað varðar 

nám og heimili? 

Er eitthvað sem kom þér á óvart varðandi þinn undirbúning og væntingar annars 

vegar og svo raunveruleikann hins vegar? 

 

Væntingar 

Hafðir þú sérstakar væntingar til skólans og tilhögun náms áður en þú hófst nám? 

Getur þú lýst því með hvaða hætti þessar væntingar stóðust eða stóðust ekki? 

Hverjar voru væntingar þínar til þinna nánust þegar þú hófst nám?  

Hefur þessum væntingum verið mætt og þá hvernig (sama ef ekki)? 

Hvað væntingar gerðir þú þér að námi loknu? 
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Heimili og fjölskylda 

Getur þú lýst því hvernig þú samlagar nám og heimili/vinnu? 

Var gerður einhver samningur/tekin ákvörðun um verkaskiptingu og stuðning heima 

fyrir á meðan þú stundaðir nám?  

Hefur þessi samningur/ákvörðun haldið? 

Skiptið þið með ykkur verkum á heimilinu, hvernig? 

Ber annað ykkar meiri ábyrgð á rekstri heimilisins og uppeldi barnanna? Hvernig þá? 

Ef konan ber ábyrgðina, af hverju? 

Getur þú lýst því hvort orðið hafi breytingar á samskiptum þínum við 

stórfjölskylduna? 

 

Líðan 

Upplifir þú að námið valdi streitu á heimilinu, hvernig? 

Getur þú sagt mér hvort og hvernig námið hefur haft áhrif á samskipti þín og 

maka/barna? 

Telur þú námið hafa komið niður á líðan fjölskyldunnar og þinni eigin líðan, hvernig? 

Finnst þér þú hafa einangrast eftir að þú hófst nám? 

Getur þú sagt mér hvernig þér líður núna samanborið við líðan þína fyrir nám (finnur 

þú mun)? 

 

Samskipti 

Notar þú msn, Facebook eða annan rafrænan samskiptamáta (blogg, heimasíðu...)? 

Getur þú líst því af hverju þú notar þessa miðla?  

Getur þú sagt til um hversu mikinn tíma þú nýtir í þessi samskipti?  

Hvernig finnst þér þessi samskiptamáti? Finnst þér þetta truflandi? Hvernig þá? 

Hefur þú jafnmikil samskipti við vini þína og áður en þú hófst nám, hvernig? 

Hafa samskipti ykkar breyst/farið í annan farveg? 

Hvernig er samskiptum ykkar háttað (hittast, sími, tp, blogg, msn, Facebook) 

 

Námstækni og skipulag náms 

Hvernig finnst þér tími þinn nýtast til lærdóms?  

Hvar finnst þér best að læra? Getur þú sagt mér hvers vegna? 

Á hvaða tíma dagsins lærir þú? 

Hvernig skipuleggur þú námið? 
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Nýtir þú eyður í skólanum til þess að læra eða í eitthvað annað? 

Hvað með tímaáætlun? Nú er oft verið að tala um að það sé gott að gera svokallaða 

tímaáætlun. Hvað finnst þér um það?  

Hvernig er forgangsröðun háttað milli heimilis og náms? 

 

Tölvukunnátta 

Áttu tölvu og þá fartölvu? 

Var til tölva á heimilinu áður en þú hófst nám? 

Hver var tölvukunnátta þín áður en þú hófst nám? 

Hvernig nýttir þú tölvu áður? 

Með hvaða hætti hafðir þú nýtt netið fram að þeim tíma er nám hófst? 

Hvernig og hvaða upplýsingar sóttir þú á netið (kunnir þú að sækja upplýsingar á 

netið)? 

Telur þú þig geta stundað háskólanám án þess að nota tölvu? Af hverju þá? 

Var eitthvað sem kom þér á óvart í sambandi við nám og tölvunotkun? 

Hver er kunnátta þín varðandi upplýsingaleit á netinu? 

Hver er kunnátta þín á notkun rafrænna fræðilegra gagnasafna? 

Hafðir þú notað þau gagnasöfn áður en nám hófst? 

Hvaða kennslu hefur þú fengið í heimildaleit í þessum gagnasöfnum? 

Geturðu sagt mér hvernig þú upplifir þessi gagnasöfn? 

Finnst þér notkun gagnasafnanna skila árangri fyrir þig? 

Hvar leitar þú heimilda til nota við nám þitt? 

Hvað finnst þér um leitarvélar sem liggja á netinu (Google og fleiri)? 

Ertu með VPN tengingu? Ef já hvar fékkstu upplýsingar um hana? Ef nei hefur þú 

fengið upplýsingar um hana?  

Getur þú sagt mér hvernig þessi VPN tenging nýtist? 

 

Uglan 

Hvað finnst þér um Ugluna, vefsvæði Háskólans? 

Fékkst þú kennslu/kynningu á Uglunni (eða öðru vefsvæði nemenda) þegar nám 

hófst? 

Getur þú lýst því fyrir mér hvernig samskiptavefur skólans nýtist þér (Uglan, 

nemendavefur)? 

Telur þú þennan vef hjálpa þér við að stunda námið, hvernig? (sjálfsnám). 
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Finnst þér þú myndir geta stundað námið án þess að hafa þennan samskiptavef, 

hvernig. (spyrja hér út í fyrirlestra kennara, tilkynningar, glósuskipti og samskipti við 

kennara). 

Hvað með tímasókn hvernig er henni háttað hjá þér?  

Hvernig eru möguleikar þínir til að stunda nám þitt ef þú ekki getur mætt í tíma? 

 

Annað 

Spyrja viðmælendur hvort að þeir vilji að  lokum koma einhverju á framfæri? 

 

 
 
 




