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Formáli 

Rannsóknin er 30 ECTS lokaverkefni til meistaraprófs við kennaradeild Háskóla Íslands. 

Markmið hennar var að kanna viðhorf einstaklinga sem lokið hafa námi við Verk- og 

raungreinadeild Háskólabrúar Keilis til eigin námsundirbúnings. Ritgerðin ber heitið 

Komum sterkari til baka, viðhorf nemenda sem lokið hafa Háskólabrú Keilis og 

námslegur háskólaundirbúningur þeirra. Heiti ritgerðar vísar í upplifun þátttenda af því 

að fara aftur í nám eftir að hafa á sínum tíma fallið úr framhaldsskóla. Í rannsókninni 

voru tekin viðtöl við þrjá útskrifaða nemendur um reynslu þeirra af því að hefja nám að 

nýju á fullorðinsárum. Þátttakendurnir fóru sömu námsleið við Háskólabrú Keilis og luku 

stúdentsprófi þaðan. Rannsóknarefnið var að kanna að  námsgrunn þátttakenda fyrir 

komandi háskólanám, námsreynslu þeirra úr framhaldsskóla, upplifun þeirra af náminu 

við Háskólabrú Keilis, hvers konar háskólanám varð fyrir valinu eftir útskrift frá 

Háskólabrú Keilis og upplifun þeirra af því námi.  

Mig langar til að þakka viðmælendum rannsóknarinnar sérstaklega vel fyrir 

aðstoðina, án ykkar væri engin rannsókn. Leiðbeinandanum mínum, Guðrúnu 

Geirsdóttur og Auði Pálsdóttur, vil ég þakka fyrir aðstoðina og öllum þeim sem gáfu sér 

tíma til yfirlestrar. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og sérstaklega strákunum mínum 

tveimur fyrir hugulsemina og þolinmæðina á meðan á rannsókninni stóð, þið eruð 

hetjurnar mínar. 

 

Reykjavík, 2016 

 

Guðrún Ósk Gunnlaugsdóttir 
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Ágrip  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf einstaklinga sem lokið hafa námi við 

Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis til eigin námsundirbúnings þar sem 

sjónum var beint að námsgrunni þátttakenda fyrir komandi háskólanám, námsreynslu 

þeirra úr framhaldsskóla, upplifun þeirra af náminu við Háskólabrú Keilis, hvers konar 

háskólanám varð fyrir valinu eftir útskrift frá Háskólabrú Keilis og upplifun þeirra af því 

námi. 

Viðtöl voru tekin við þrjá háskólanemendur sem lokið hafa námi frá Háskólabrú 

Keilis og hafið háskólanám í kjölfar þess. Þessir þrír þátttakendur hafa valið hver sína 

námsleið að útskrift lokinni og stunda ekki nám við sömu háskóla. Skólarnir sem 

viðmælendur stunda nám í eru Háskóli Íslands, Háskóli Reykjavíkur og Keilir og 

námsgreinarnar sem þeir leggja stund á eru líffræði, tölvunarfræði og tæknifræði. Þeir 

einstaklingar sem klára nám við Verk- og raungreinadeild Keilis hafa úr fleiri 

námsleiðum að velja í háskólanámi heldur en þeir sem velja hinar þrjár námsleiðirnar 

sem eru í boði hjá Háskólabrú Keilis. Viðmælendur gáfu svipaðar ástæður fyrir því hvers 

vegna þeir kláruðu ekki framhaldsskóla. Þeir sem hætta í námi ungir flokkast undir að 

vera brottfallsnemendur þrátt fyrir að snúa aftur í nám eftir námshlé í einhvern tíma. 

Ástæður fyrir því að viðmælendur hættu í námi á sínum tíma voru áhugaleysi á námi, 

námserfiðleikar og kvíði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að upplifun viðmælenda á náminu og 

námsumhverfinu í Háskólabrú Keilis hafi almennt verið mjög góð. Þrátt fyrir 

mismunandi námsreynslu þátttakenda í framhaldsskóla þá gátu þeir tekist á við námið 

við Háskólabrú og töldu það henta vel fullorðnum nemendum. Þó voru skoðanir þeirra 

á kennslu og kennurum einstakra faga ólíkar. Þátttakendur höfðu misgóðan námsgrunn 

fyrir námið í Háskólabrú en niðurstöður sýna að þeir telja að námslegur undirbúningur 

Háskólabrúar Keilis hafi verið góður fyrir það háskólanám sem þeir völdu sér að lokinni 

útskrift.  
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Abstract 

We come back stronger 

The aim of the research was to explore the experience of older students that, after 

leaving secondary school, went their own educational way to study at university. The 

research question was "Do university students think that science studies at Keilir is a 

sufficient preparation for university studies?". The three students that were interviewed 

have all graduated from the Verk- og raungreinadeild (engineering and natural science 

programme) at Háskólabrú Keilis to contiune further their university studies. The 

schools that the participants are studying at are the University of Iceland, University of 

Reykjavik and Keilir. Those who gratuade from the field of verk- og raungreinadeild 

(engineering and natural sciences) have more programmes to choose from than those 

who choose the other three programs that are available at Keilir. Some learning 

programmes at the University of Iceland demand that students have finished verk- og 

raungreinadeild (engineering and natural sciences) to have access to special 

educational programmes at the school. The interviwees had similar reasons why they 

didn't finish the ordinary high school education at the right time. Those who quit young 

are called drop-outs, even if they start learning again. The reason why the interviewees 

dropped out of school is either  because they lost interest in their education, had a 

hard time to learn or anxiety.  

The findings of the research showed that the interviewees felt that studying at Keilir 

was a good learning experience. Despite the different learning experience of 

participants in high school, they could deal with the study of Háskólabrú and 

considered it suitable for adult learners. They had their own different individual views 

on teachers and teaching approach. They also claim that the preparation at Keilir had 

been a good foundation to continue the University programmes.  
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1 Inngangur  

Menntastofnanir landsins bjóða upp á ýmsa möguleika þegar einstaklingar ákveða að 

stefna í nám. Aldur nemenda skiptir oft á tíðum máli þegar ákvörðun er tekin og eru 

námstækifærin mörg. Markmið og stefna ríkisstjórnarinnar í menntamálum til ársins 

2020 er að efla nám og starfsmenntun á landinu. Fjölga á starfs- og 

framhaldsskólamenntuðu fólki á vinnumarkaði og er miðað við að ekki fleiri en 10% 

einstaklinga á vinnumarkaðinum verði án menntunar, þannig að 90% útskrifaðra hafi 

starfs- eða framhaldsskólamenntun af einhverju tagi (Forsætisráðuneytið, 2008). Stefna 

af þessum toga ætti því að hvetja þá, sem hafa ekki gilda menntun, til náms. Rík ástæða 

er til þess að hvetja einstaklinga til náms því talið er að þriðjungur fólks á vinnualdri á 

Íslandi hafi ekki lokið framhaldsskólanámi. Af þessum hópi eru 45% án atvinnu 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2016). Miðað við þessar tölur frá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu þá er mikil þörf á aðgerðum sem hvetja einstaklinga til 

frekara náms til efla stöðu þeirra á vinnumarkaðinum. 

Menntunarstöðu fólks á Íslandi má finna í gögnum Hagstofu Íslands. Til skoðunar var 

mannfjöldi eftir menntunarstöðu og var hlutfallsleg skipting sú að árið 2013 voru 27,8% 

einstaklinga á aldrinum 25 til 64 ára með grunnmenntun en 36,1% með starfs- og 

framhaldsmenntun (Hagstofa Íslands, 2016; 1). Ísland er ekki eina þjóðin sem hefur 

markað ákveðna menntastefnu. Aðrar  Evrópuþjóðir hafa einnig sett sér svipuð 

markmið. Viðmið Evrópuþjóða fyrir árið 2020 er að fjöldi brottfallsnemenda á aldrinum 

18-24 ára eiga að fara fyrir neðan 10% og að minnsta kosti 40% einstaklinga á aldrinum 

30 -34 ára öðlist meiri menntun (European Commission, 2010). 

Á Íslandi lýkur lægra hlutfall einstaklinga framhaldsskólaprófi en tíðkast meðal 

annarra OECD þjóða og á það einnig við um nemendur sem stunda starfsnám (Mennta- 

og menningamálaráðuneyti, 2016). Á Íslandi útskrifast nemendur úr framhaldsskóla 

með tvenns konar stúdenstpróf, þ.e. almennt stúdentspróf og stúdentspróf 

starfsgreina. Samkvæmt Hagstofu Íslands þá eru mun fleiri sem útskrifast með almennt 

stúdentspróf en með stúdentspróf starfsgreina. Þannig úskrifaðist á árunum 2012–2013 

701 nemandi með stúdentspróf starfsgreina og 2.787 með almennt stúdentspróf. 

Svipaðar tölur er að finna á árunum 2010-2012 (Hagstofa Íslands, 2016). Greina má þó 

nokkurn mun á þessum stúdentsprófum miðað við þessar upplýsingar. Í samanburði við 

OECD löndin þá voru 76% nemenda á bóksnámsbrautum og 55% nemenda á 

starfsnámsbrautum sem útskrifuðust á réttum tíma (Hagstofan, 2012). Það verður þó 

að hafa þann fyrirvara á að framhaldsnám í OECD löndunum er miðað við þriggja ára 
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nám en ekki fjögurra ára eins og hefur tíðkast á Íslandi. Greinilegt er að menntamálin 

eru í stöðugri þróun og verður áhugavert að sjá hver staðan verður árið 2020 á Íslandi 

og í Evrópu.  

Samkvæmt íslenskum lögum eiga börn frá 6 ára aldri fram til 16 ára aldurs að sækja 

grunnskóla, sbr. 3. gr 92/2008 lög um grunnskóla. Að lokinni grunnskólagöngu fá 

nemendur tækifæri til að sækja um framhaldsskóla en iðulega eru það eldri nemendur 

sem sækja nám aftur eftir hlé á námi. Ýmsar aðrar leiðir eru þó í boði og einskorðast val 

ekki einungis við framhaldsskóla en hér má t.d. nefna frumgreinadeildir háskólanna og 

nám í háskólabrúm. Samkvæmt lögum um framhaldsskóla sbr. 32. gr 92/2008, eiga 16 

ára einstaklingar kost á framhaldsskólanámi að loknu grunnskólanámi. Líta má á þessi 

lög sem hvatningu fyrir nemendur til að stunda nám að krafti og ljúka því síðan með 

stúdentsprófi eða iðnmenntun. Í lögum um framhaldsskóla eru ekki tilgreind nein 

aldurstakmörk til þess að stunda nám í framhaldsskóla (Lög um framhaldsskóla 

92/2008). Samkvæmt fjárlögum 2015 (þingskjal nr.1/2014-2015) voru einstaklingar 25 

ára og eldri sérstaklega til skoðunar. Megináhersla í fjárlögunum er að koma á móts við 

námsóskir nemenda sem eru undir 25 ára og er þar farið eftir forgangsröðun í 

framhaldsskóla sem og reglugerð um innritun (þingskjal nr.1/2014-2015). Miðað við 

þessar upplýsingar er greinilegt að einstaklingar sem eru 25 ára og eldri hafa ekki 

forgang í framhaldsskóla og að leit annarra leiða til náms, t.d í háskólabrúm. Draga má 

þá ályktun út frá stefnu fjárlaga að menntamálayfirvöld vilji setja menntun yngri 

einstaklinga í forgang. Þessi áhersla styður hins vegar illa við markmið ríkisstjórnar í 

menntamálum árið 2020, þar er miðað við að ekki fleiri en 10% einstaklinga á vinnualdri 

verði án menntunar eða 90% hafi einhvers konar starfs- eða framhaldsskólamenntun 

(Forsætisráðuneytið, 2008). Til að þau markmið náist þarf jafnframt að leita leiða til að 

styðja við eldri nemendur. 

Það er í hlutverk framhaldsskólanna að stuðla að þroska og virkni nemenda til þess 

að taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi og bjóða upp á nám sem hæfir hverjum nemenda fyrir 

sig, sbr. 2. gr. laga um framhaldsskóla 91/2008. Til eru margar námsleiðir í 

framhaldsskólum hvort sem um er að ræða bóknám til stúdentsprófs eða iðnmenntun. 

Þess vegna er mikilvægt að nemendur geti leitað sér aðstoðar til námsráðgjafa ef vafi 

leikur á hvert skal stefna í námi. Ýmsar námsleiðir og skólar á Íslandi bjóða upp á nám 

sem sérstaklega er ætlað eldri nemendum. Skólarnir eru staðsettir víðsvegar um landið 

og sumir þeirra bjóða upp á fjarnám og staðnám á meðan aðrir halda sig við staðnámið. 

Þegar eldri nemendur stefna á nám þurfa þeir að ígrunda vel hvers konar nám hentar 

þeim best.  
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Markmiðið með rannsókninni var að fá vitneskju um hvers vegna þátttakendur 

stefndu á nám við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis, hvert þeir stefndu eftir 

útskrift frá Háskólabrú Keilis, hvers konar háskólanám varð fyrir valinu og hvernig 

þátttakendur töldu sig vera námslega undirbúna fyrir háskólanám. Einnig voru 

persónulegir þættir kannaðir hjá þátttakendunum, þá helst hvort þeir ættu fjölskyldu. Í 

kjölfarið var spurt hvort þeir upplifðu stuðning frá fjölskyldunni og hvernig gekk að 

samræma fjölskyldulíf og námið. Raddir eldri nemenda eru mikilvægt innlegg inn í 

menntarannsóknir og upplifun þeirra og reynsla ætti að nýtast við stefnumótun og 

skipulag námsúrræða fyrir eldri nemendur.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla.  

Í Innganginum hefur verið gerð grein fyrir rannsóknarviðfangsefni, menntunarstöðu 

Íslendinga í samanburði við aðrar þjóðir og markmiðum og stefnu stjórnvalda í 

menntun þjóðarinnar. 

Í næsta kafla er fjallað um fræðilegan bakrunn rannsóknar. Kaflinn hefst með 

skilgreiningu og umfjöllun um eldri nemendur og brottfallsnemendur. Við skoðun á 

eldri nemendum er hugað sérstaklega að atriðum eins og námi, námsumhverfi, 

sjálfstrausti, vantrú á eigin getu og áhrifum fjölskyldu. Í umföllun um 

brottfallsnemendur er gerð grein fyrir íslenskum rannsóknum á brottfallsnemendum og 

ástæðum fyrir brottfalli. Því næst er fjallað um Háskólabrú Keilis, Verk- og 

raungreinadeild Háskólabrúar Keilis og stúdentspróf. Þar sem rannsóknarverkefnið 

tekur til nemenda sem lokið hafa námi við Háskólabrú Keilis gerð grein fyrir hvers konar 

nám er í boði auk þess að kynna sérstaklega nám við Verk- og raungreinadeild skólans. 

Þeir sem ljúka námi frá Háskólabrú Keilis hljóta stúdentspróf og því er í lok kaflans 

fjallað um stúdentsprófið og hvað það merkir að ljúka stúdentsprófi. 

Þriðji kafli lýsir þeirri aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni. Þar er fjallað um 

rannsóknarsnið, þátttakendur rannsóknar, gagnsöfnun og gagnavinnslu. Í lok kaflans er 

síðan fjallað um siðferðileg atriði sem lúta að rannsókninni.  

Í fjórða kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar er til skoðunar 

reynsla þátttakenda af því að falla úr námi og fara aftur í nám eftir mislangt námshlé. 

Undirkaflarnir skoða þessi viðfangsefni: námslega stöðu þátttakenda við upphaf náms 

og val þeirra á námsleið; kennara, kennslu og námsumhverfið í Keili og í lokinn val 

þátttakenda á háskólanámi og námsleg staða þeirra á þeim vettvangi. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknar ræddar í ljósi fræðilegs baksvið 

rannsóknarinnar.  
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Að síðustu koma lokaorð sem höfundur setur fram þær ályktanir sem hann álítur að 

draga megi af niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Námstækifæri fyrir eldri nemendur á Íslandi eru fjölbreytt, eða framhaldsskólar og svo 

háskólabrýr. Eldri nemendur hafa aðgang að háskólabrúm og er hægt að stunda slíkt 

nám víðsvegar um landið. Inntökuskilyrði í nám þar er að viðkomandi þarf að hafa lokið 

ákveðnum fjölda eininga í framhaldsskóla eða hafa lokið námi við menntastoðir eða 

iðnmenntun. Háskólinn á Bifröst býður upp á háskólagátt og þar er boðið upp á fjarnám 

og staðnám (Háskólinn á Bifröst,e.d.). Háskólinn í Reykjavík kallar sína deild 

frumgreinadeild og er staðnám einungis í boði fyrir nemendur (Háskólinn í Reykjavík, 

e.d.). Keilir nefnir sína deild Háskólabrú og þar er í boði staðnám og fjarnám (Keilir,e.d.). 

Á heimasíðum skólanna var erfitt að greina hvort sett eru aldurstakmörk við skólana en 

miðað við námskröfur við inntöku í deildirnar þá þurfa umsækjendur um nám að sýna 

fram á ákveðna námsframvindu í framhalds- eða menntaskólum eða í menntastoðum. 

Eldri nemendur hafa því um margvíslega kosti að velja í námleiðum og þurfa því að 

ígrunda vel hvers konar nám verður fyrir valinu. 

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um hugtök sem tengjast rannsókninni og móta 

hana. Gerð er grein fyrir skilgreiningu á eldri nemendum og brottfallsnemendum auk 

þess sem fjallað er um ástæður og einkenni brottfalls. Gerð verður grein fyrir helstu 

rannsóknum á sérstöðu eldri nemenda, brottfalli úr framhaldsskóla og ástæðum þess 

og rannsóknum á viðhorfum og reynslu brottfallsnemenda sem fara aftur í nám. 

Kaflanum lýkur með umfjöllun um Háskólabrú Keilis. 

2.1 Eldri nemendur 

Samkvæmt lögræðislögum 1. gr. nr. 71/1997 telst einstaklingur fullorðinn þegar hann 

hefur náð 18 ára aldri. Þrátt fyrir að viðkomandi hafi náð þessum aldri miðað við lögin 

þá þarf að hafa í huga aðra þætti sem greina þann fullorðna frá börnum, þá ber helst að 

nefna þroska og ábyrgð. Kristín Aðalsteinsdóttir (2013) kynnir skilgreiningar Jarvis á 

fullorðnum einstaklingi og segir þann fullorðinn sem hefur félagslegan þroska til að 

takast á við samfélagslega ábyrgð. Þetta felur í sér að fullorðnir einstaklingar eigi að 

hafa þroska til að taka ákvarðanir sem sýna fram á hæfni þeirra til að axla ábyrgð. 

Yfirleitt þegar hugtak líkt og fullorðinn er til skoðunar þá er vísað til aldurs frekar en 

þroska einstaklingsins.  

Fullorðnir nemendur hafa verið rannsóknarefni margra fræðimanna. Einn þeirra er 

Malcom Knowls sem telur að fullorðnir læri á annan máta en þeir sem yngri eru og telur 

að tala megi um sérstaka uppeldisfræði fullorðinna (Hróbjartur Árnason, 2005). Með 
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því er átt við að eldri nemendur nálgist námsefnið á annan hátt heldur en yngri 

nemendur. Kennarar sem hafa reynslu af því að kenna eldri nemendum telja að sá 

nemendahópur nálgist námsefnið oftast af meiri áhuga og marksækni. En fyrri reynsla 

hefur mikið að segja fyrir eldri nemendur því þeir sækja í þá reynslu vegna óöryggis í 

námi (Hróbjartur Árnason, 2005). Knox (1977) telur að eldri nemendur vanmeti oft getu 

sína vegna fyrri skólagöngu og þar af leiðandi verður frammistaða þeirra í námi verri 

heldur en hún ætti í raun að vera. Ef nemandi hefur lítið sjálfstraust í námi þá verður 

getan í samræmi við það og námsreynsla nemandans verður neikvæð. Þess vegna er 

mikilvægt fyrir eldri nemendur að vera í námsumhverfi sem styður við námsgetu og 

sjálfstraust í námi (Knox, 1977).  

Fullorðinsárunum fylgir meiri reynsla. Nemendur sem stunda nám á eldri árum búa 

oft yfir atvinnutengdri reynslu og eða lífsreynslu sem nýtist vel í námi. Á sömu nótum 

telur Smith (1982) að nemendur læri best þegar þeir finna þörfina fyrir að læra og þurfa 

að axla ábyrgð.  

Miðað við þessar rannsóknir þá er nokkuð ljóst að skýr markmið með námi, áhugi 

nemenda á viðfangsefni og áhugi á að auka við þekkingu skiptir máli fyrir eldri 

nemendur. Áhuginn eldri nemenda er oft annar en þeirra sem yngri eru. Eldri 

nemendur bera oft meiri ábyrgð hvort sem það tengist fjölskyldu eða vinnu. Það er því 

mikilvægt þannig nemendu að finna tilgang með náminu, finna að þeir þurfi að axla 

ábyrgð og hafa ákveðin markmið að leiðarljósi. Þegar einstaklingar ákveða að hefja nám 

að nýju þurfa þeir að huga að ýmsum þáttum sem geta haft áhrif á tækifæri þeirra til að 

stunda nám og í náminu þurfa námsmenn oft á hvatningu að halda, þurfa að finna fyrir 

öryggi og sjálfstyrkingu (Elín Oddný Sigurðardóttir, 2016).  

Vantrú á eigin getu getur oft verið vandamál hjá eldri nemendum einkum þegar þeir 

eiga að baki erfiða námsreynslu. Þeir einstaklingar sem hafa tekið sér langt námshlé 

glíma gjarnan við tilfinningar á borð við vantraust og vantrú (Hróbjartur Árnason, Halla 

Valgeirsdóttir, Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010). Þá efast þeir ef til vill um eigin getu 

og hæfni og/eða um það hvort þeir hafi eitthvað í frekara nám að gera. Slíkt hugafar 

getur latt fremur en hvatt þegar stefnt er að námi að nýju. Afleiðingarnar gætu orðið 

þær að viðkomandi hætti við ákvörðun sína um að fara í nám. Slíkt hugafar er sjaldan 

farsælt til árangurs og leiðir aðeins til þess að sá sem tileinkar sér það framkvæmir ekki 

það sem hann raunverulega langar til. Þegar haldið er aftur í nám eftir langt námshlé 

þarf að huga að ýmsu sem viðkemur hugarfari, líkt og jákvæðum hugsunum um nýja 

stefnu í lífinu. Mennta- og menningarmálaráðuneytið bendir á í riti sem ber heitið 

Mótun stefnu um nám alla ævi, að í lykilhæfni nemenda eigi að vera að „tileinka sér 



14 

jákvætt viðhorf til náms“. Þar er þá vísað í mikilvægi þessi að þó að nemendur ljúki 

ákveðnu námsstigi þurfi þeir að vera tilbúnir að bæta við sig þekkingu og menntun síðar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). 

Stuðningur og sjálfstraust er nemendum mikilvægt þegar stefnt er í nám að nýju. 

Eldri nemendur sem hafa lítið nám að baki þurfa frekar á stuðningi og aðstoð að halda. 

Illeris (2005) rannsakaði nám eldri nemenda sem höfðu stutta skólagöngu að baki og 

hafði hann aðrar rannsóknir til hliðsjónar og voru niðurstöðurnar svipaðar þeim sem 

komu í ljós í rannsókn Illeris. Niðurstöður úr þessum rannsóknum gáfu til kynna að 

flestir þyrftu að fá þjálfun í persónulegri hæfni eins og í samskiptum, að geta sýnt 

sveigjanleika, samvinnufærni og uppbyggingu á sjálfstrausti (Illeris, 2005; Elín Oddný 

Sigurðardóttir, 2016). Eins og sjá má á þessum rannsóknum virðist traust á eigin getu 

gjarnan skorta hjá eldri nemendum og þurfa því menntastofnanir og þeir sem koma að 

námi eldri nemenda að huga að þeim þætti sérstaklega þegar eldri nemendur koma 

aftur til náms. Afleiðingar lítils sjálfstrausts geta verið brottfall eða brotthvarf úr námi 

eða að skilningur á viðfangsefnum námsins verður lítill þ.e. getur verið erfitt að skilja 

námsefnið og eða meðtaka það sem kennarinn setur fram. Allir þessir þættir sem 

nefndir eru hér að framan hafa vissulega áhrif á nám eldri nemenda. Félagslegar 

aðstæður eldri nemenda eru oft aðrar en þeirra sem eru yngri. Fjölskylduhagir eldri 

nemenda geta hafa breyst frá því þeir voru upphaflega í námi áður. Oft á tíðum eru þeir 

sem eldri eru búnir að stofna fjölskyldu og þurfa að sinna atvinnu á meðan þeir stunda 

sitt nám. Skipulag í námi og sjálfsagi skipta því töluverðu máli, og sér í lagi ef 

heimilishald og fjölskyldulíf er þungt í vöfum. Fjölskyldur nemandans þurfa að geta veitt 

honum nauðsynlegt öryggi og tilfinningalegan stuðning þegar stórar ákvarðanir eru 

teknar (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2013). Tengslanet eldri nemenda hefur jafnframt áhrif 

og er mikilvægt að viðkomandi finni stuðning frá fjölskyldu sinni, nánustu 

aðstandendum, vinum og samnemendum sínum. Án hans getur verið erfitt að laga nám 

að fjölskyldulífi en því miður búa ekki allir það vel að hafa öflugt tengslanet í kring um 

sig.  

Með ofangreind atriði í huga má álykta að það er margt sem þarf að huga að þegar 

eldri einstaklingur ákveður að fara í nám. Skapa þarf fullorðnum námsmönnum 

uppbyggilegt námsumhverfi þar sem þeir finna fyrir stuðningi í námi sem svo eflir 

sjálfstraust þeirra í kjölfarið. Einnig þurfa fjölskyldur nemandans að hafa í huga að 

álagið við að fara aftur í nám getur oft verið mikið og verður hann því að finna fyrir 

stuðningi og hvatningu frá fjölskyldunni.  
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2.2 Brottfallsnemendur 

Á Íslandi er algengara en hjá öðrum samanburðarþjóðum að ungir einstaklingar hætti í 

framhaldsnámi. Frammistaða í grunnskóla er mikilvæg í því sambandi því lokaeinkunn 

úr 10. bekk virðist hafa mesta forspárgildið um námsgengi í framhaldsskóla. Þeir sem 

stóðu sig illa í náminu eru í meiri hættu að hverfa frá námi (Alþingi, 2011). Meira en 

90% nemenda sem útskrifast úr grunnskóla hefja nám í framhaldsskóla en talið er að 

þriðjungur þeirra hætti, flestir á fyrsta eða öðru ári. Um helmingur hópsins stefnir í nám 

aftur eftir að hafa stundað vinnu í nokkurn tíma (Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður 

Dofradóttir, 2008). Þeir sem hætta ungir í námi heyra undir þá skilgreiningu að vera 

brottfallsnemendur, en sumir þeirra fara aftur í nám seinna á lífsleiðinni. Oftast eru 

brottfallsnemendur einstaklingar sem eru 25 ára og yngri. Talið er að 7% einstaklinga í 

hverjum árgangi fari aldrei í framhaldsskóla og 4% til viðbótar taka ekki nein próf í 

framhaldsskóla (Gestur Guðmundsson, 2002). Yfir 40% nemenda í hverjum árgangi 

ljúka ekki framhaldsskóla fyrir 24 ára aldurinn og 30-35% einstaklinga ljúka ekki 

framhaldsskóla með sínum árgangi (Gestur Guðmundsson, 2002). Talið er að hlutfall 

framhaldsskólamenntaðra Íslendinga sem eru 25 ára sé mun lægra hér á landi en hjá 

flestum öðrum Vestur-Evrópuþjóðum, en hlutfallið er hærra hérlendis eftir 25 ára (Jón 

Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009). Í rannsóknum sínum hefur 

Knowles (1998) dregið fram meginástæður þess að einstaklingar fara seinna á 

lífsleiðinni í nám. Hann segir að þeir fullorðnu sem finna þörf fyrir að fara í nám geri það 

(Knowles 1998; Hróbjartur Árnason, 2005). Þannig virðist áhuginn vera drifkrafturinn að 

baki þess að fullorðnir láti drauma sína rætast. En hverjar eru þá helstu  ástæður fyrir 

brottfalli hjá nemendum? 

2.2.1 Ástæður brottfalls 

Eins og áður kom fram virðist brottfall íslenskra nemenda úr framhaldsskóla vera meira 

en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á brottfallsnemendum en færri rannsóknir snúa að því að skoða reynslu þeirra 

sem hefja nám að nýju (Gestur Guðmundsson og Hulda Karen Ólafsdóttir, 2013). Slíkar 

rannsóknir eru þó mikilvægar fyrir stefnu og skipulag í menntamálum til að geta betur 

mætt þörfum þeirra sem koma aftur í nám. 

Hulda Karen Ólafsdóttir (2012) skoðaði hvers vegna einstaklingar hverfa frá 

framhaldsskólanámi og hvað varð til þess að þeir fóru aftur í nám. Viðmælendur hennar 

voru á aldrinum 27–37 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að orsök 

brottfalls úr námi hefði verið andleg vanlíðan líkt og einelti, félagslegur vandi og 
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námsörðugleikar (Gestur Guðmundsson og Hulda Karen Ólafsdóttir, 2012). Þegar 

einstaklingar finna fyrir andlegri vanlíðan í námi reynist þeim erfitt að komast yfir þann 

hjalla og berjast áfram. Yfirleitt þegar upplifun er slæm þá reynir fólk eftir bestu getu að 

forðast staði sem vekja upp slæmar minningar og viðkomandi líður illa á og samkvæmt 

viðmælendum rannsóknarinnar leiddi það til brottfalls.  

Þátttakendur í rannsókn Huldu Karenar Ólafsdóttur (2012) höfðu allir hafið nám að 

nýju og var reynsla þeirra af því jákvæð. Viðmælendur sögðust hafa fundið fyrir auknum 

styrk og meiri metnaði en samt virtist stærsta skrefið hafa verið að sjá þau tækifæri sem 

eru í boði í framhaldsskólum og háskólabrúm (Gestur Guðmundsson og Hulda Karen 

Ólafsdóttir, 2012). Þannig virtist viðmót og námsumhverfi skipta meira máli þegar eldri 

nemendur ákveða að stefna í nám að nýju. Nú til dags er algengara í þessu sambandi að 

benda á námsráðgjafa til að sinna þessum þætti heldur en hefur verið. Mörgum finnst 

gott að geta leitað til fagaðila til þess að hanna ný námsmarkmið til þess að fá aukinn 

styrk í náminu og efla þar af leiðandi sjálfstraust.  

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) beindu sjónum að 

einstaklingum fæddum árið 1975 og var markmiðið að skoða námsferil og námsgengi 

árgangsins. Rannsóknin var víðtæk og tók á þáttum sem varða námsgengi. Fjöldi 

einstaklinga sem fór ekki í framhaldsnám eftir grunnskóla og þeir sem hættu í 

framhaldsskóla voru 36% af árganginum. Stór hluti þátttakenda í rannsókninni sagðist 

hafa leiðst námið í framhaldsskóla (um 43%), sáu ekki tilganginn með námi (32%), 

fundu ekkert nám sem hentaði þeim (um 29%), höfðu ekki trú á eigin námshæfni (um 

27%) og gekk illa í námi (um 24%) (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Aðrar ástæður sem komu líka fram voru t.d. að 38% einstaklinganna bauðst gott starf, 

um 36% áttu við fjárhagsvandræði að stríða og 35% tilgreindu heimilisaðstæður sem 

ástæða fyrir því að þeir gátu ekki stundað nám (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002).  

Eins og sjá má þá geta ýmsar ástæður legið að baki því að nemendur hætta í 

framhaldsnámi, bæði námslegar sem og félagslegar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu einnig að helmingur þeirra sem fór ekki eða hætti í framhaldsskóla voru sáttir við 

að hafa ekki lokið framhaldsskólanámi miðað við aðstæður á þeim tíma. Tæpur 

helmingur árgangsins taldi stöðu sína á atvinnumarkaði sterkari ef þeir hefðu lokið 

framhaldsskólanámi á sínum tíma og svipaður fjöldi taldi það ekki hafa nein áhrif (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

Af þessu má sjá að skiptar skoðanir voru hjá þátttakendum á framhaldsnámi, sumir 

sættu sig við að hafa ekki lokið því, aðrir fundu ekki fyrir neinum áhrifum þess að hafa 
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ekki lokið námi. Enn aðrir töldu að staða sín á vinnumarkaðinum hefði getað orðið betri 

ef þeir hefðu lokið námi því erfitt væri að fá störf með litla sem enga menntun. 

Til að koma í veg fyrir brottfall skiptir stuðningur við nemendur miklu máli í 

sambandi við áframhaldandi nám þeirra. Í rannsókn Gests Guðmundssonar og Huldu 

Karenar Ólafsdóttur (2013) kom fram  að stuðningur frá fjölskyldunni skiptir sköpum 

þegar ungmenni fara í framhaldsnám. Þátttakendur í rannsókninni sem fallið höfðu úr 

námi töluðu um að foreldrar hefðu ekki mikla menntun að baki og var stuðningur lítill 

þegar börn þeirra þurftu að finna góða námsleið (Gestur Guðmundsson og Hulda Karen 

Ólafsdóttir, 2013; Hulda Karen Ólafsdóttir, 2012).  

Björg Birgisdóttir (2003) kynnti niðurstöður Obasohan og Kortering sem bentu á að 

fjölskylduþættir eins og námslegur stuðningur og efnahagur hafi áhrif á unga 

námsmenn. Þannig getur slæmur fjárhagur fjölskyldunnar haft áhrif á nám unglingsins 

sem leiðir einnig til þess að stuðningur frá fjölskyldunni verður minni. Í rannsókn Gests 

og Huldu Karenar (2013) voru einnig vísbendingar um að þegar þátttakendur fóru aftur 

í nám héldu þeir áfram að læra af reynslunni þrátt fyrir brottfallið, því í námi þeirra 

unnu kennarar og námsráðgjafar skipulega með reynslu þeirra af atvinnu og tímann 

fram að námi.  

Stuðningur við námsval virðist skipta ungt fólk miklu máli enda eru námstækifærin 

hérlendis fjölbreytt. Ungir framhaldsskólanemar glíma gjarnan við áhugaleysi í námi 

vegna þess að þeir sjá ekki tilgang með náminu eða vita ekki hvert þeir stefna í 

framtíðinni. Valið er í höndum hvers og eins en fyrsta skrefið er jafnan að leita sér 

aðstoðar hjá námsráðgjafa. Hjá Umboðsmanni barna (e.d.) þá gefst 

brottfallsnemendum tækifæri að sækja aðstoð hjá námsráðgafa til þess að finna 

hentugri námsleið. Samkvæmt lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008) segir í 37. gr að 

nemendur eigi rétt á aðstoð hjá náms- og starfsráðgjafa. Því eiga framhaldsskólar að 

bjóða upp á slíka þjónustu fyrir sína nemendur. Markmið með náms- og starfsráðgjöf er 

að draga fram hæfileika, færni, viðhorf og áhugasvið til að hægt sé að nýta í námi og 

starfi. Aldur einstaklinga skiptir litlu máli þegar leitað er til sérfræðings á þessu sviði 

(Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d). Aðstoð sem þessa er hægt að nýta hvenær sem er 

á námsleiðinni því oft geta komið upp aðstæður sem þarf að finna lausnir á og því er 

gott að nýta tækifæri sem náms- og starfsráðgjafar geta veitt. Oft dugar ráðgjöf þó ekki 

til og samkvæmt rannsókn sem gerð var í Verkmenntaskóla Akureyrar kom í ljós að 60% 

nemenda á almennri braut hættu í námi þrátt fyrir að hafa fengið aðstoð frá skólanum 

(Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010). 
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Hérlendis og erlendis virðast svipaðir þættir hafa áhrif á námsgengi nemenda, en 

það eru aðallega námserfiðleikar, leiði og félagsleg einangrun (Björg Birgisdóttir, 2003) 

og hafa slíkar ástæður leitt til brottfalls.  

Ungir framhaldsskólanemar glíma gjarnan við áhugaleysi í námi vegna þess að þeir 

sjá ekki tilgang með náminu eða vita ekki hvert þeir stefna í framtíðinni (Gestur 

Guðmundsson og Hulda Karen Ólafsdóttir, 2013). Fleiri ástæður eru fyrir því að 

nemendur hætta ungir í námi, til að mynda getur slæm reynsla í skóla haft þar áhrif, líkt 

og einelti, eða það viðhorf að lítið gagn sé af skólagöngu eða almennur skólaleiði (Þóra 

Ásgeirsdóttir, 2009; Hróbjartur Árnason o.fl., 2010).  

Það eru ýmsar ástæður fyrir því að valin er sú leið að fara seinna á lífsleiðinni í nám 

og er áhugavert að sjá hverjar þær eru. Gerðar hafa verið samanburðarannsóknir á 

ástæðum þess að nemendur snúa aftur í nám og náði ein þeirra til tíu Vestur- 

Evrópuþjóða. Þessar niðurstöður eru finna í rannsóknum López (2003), Whalter (2006), 

Leccardi og Ruspini (2006), Gests Guðmundssonar og Huldu Karenar Ólafsdóttur (2013). 

Rannsóknirnar draga allar fram það sem kalla má jójó-einkenni sem felst í því að 

einstaklingurinn reynir að móta sitt eigið líf en er stefnulaus um hvert ferðinni skal 

heitið. Bæði fullorðnir og unglingar eru oft ekki búnir að móta sér stefnu. Þeir hefja nám 

og hætta í skóla, skipta um vinnu og skóla, eiga í styttri ástarsamböndum og ferðast 

meira.  

Eins og sjá má hér að ofan liggja fjölmargar ástæður að baki þeirri ákvörðun 

nemenda að hætta í námi. Slík ákvörðun getur verið byggð á reynslu af kvíða, þunglyndi 

eða viðkomandi hafi orðið fyrir einelti í skóla (Gestur Guðmundsson og Hulda Karen 

Ólafsdóttir, 2013). Þá getur neikvæð reynsla úr skóla sem og sú sýn að kennarar hafi 

ekki trú á getu þeirra haft þau áhrif að áhuginn verður minni og viðkomandi dregst aftur 

úr námi (Björg Birgisdóttir, 2003). Einnig kom fram í rannsókn á nemendum í 

Verkmenntaskóla Akureyrar að einkenni brottfallsnemenda væri lítið sjálfstraust, 

sjálfsmynd þeirra var brotin og áhugaleysi ríkti gagnvart námi (Hjalti Jón Sveinsson og 

Börkur Hansen, 2010).  

Samkvæmt Wells, Miller, Tobacyk og Clanton (2002) er ákvörðunin um að hætta í 

námi sjaldan skyndiákvörðun heldur mótast hún á lengri tíma og á þessum tíma hafa 

nemendur oft minna sjálfstraust og hafa ekki trú á námsárangri sínum (Björg 

Birgisdóttir, 2003; 151). En hvers vegna velja brottfallsnemendur að hefja aftur nám og 

hvaða áhrif hefur sú ákvörðun? 

Houle (1961) telur þrjár ástæður fyrir því að fullorðnir vilja stefna aftur í nám. Í 

fyrsta lagi til þess að ná ákveðnu markmiði, í öðru lagi vegna námsins því þeir vilja læra 
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og sækja í félagsskapinn sem myndast og að lokum vilja þeir auka við þekkingu sína 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2013). Eins og fram kom í rannsókn Gests Guðmundssonar og 

Huldu Karenar Ólafsdóttur (2012) var reynsla þátttakenda af því að halda aftur í nám 

mjög jákvæð. Viðmælendur fundu fyrir auknum styrk og meiri metnaði og fannst 

stærsta skrefið að átta sig á þeim mögleikum sem þeim stóð til boða um frekara nám. 

Það er engu að síður stórt skref að stefna aftur í nám eftir langt námshlé. Í rannsókn 

Kristínar Aðalsteinsdóttur (2013) var sjónum beint að námi og kennslu fullorðinna, 

áhugahvöt þeirra, líðan og leiðsögn í námi og ávinningi viðmælenda af námi. 

Viðmælendur í rannsókninni voru sammála um að námið hefði haft áhrif bæði á líf og 

störf þeirra og kom það þeim á óvart (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2013). Með því að stunda 

nám á eldri árum virtist sjálfstraust aukast sem hefur oftast jákvæð áhrif á líf fólks sem 

og atvinnu þeirra. Samkvæmt rannsókninni var ávinningur viðmælenda sá að öðlast 

meiri þekkingu á ýmsum sviðum, eins og hvert mætti sækja þekkinguna. Aukinn 

skilningur var á áhrifum þekkingar sem tengdist atvinnu þeirra en meginatriðið var 

aukin gagnrýnin hugsun og þá hvernig væri hægt að nýta hana. Þá kom í ljós að flestir 

þátttakendur skiptu um starfsvettvang eftir námið en þeir sem fóru í sama starf fundu 

fyrir auknum möguleikum til starfsþróunar. Af þessu má dæma að nám eldri nemenda 

skipti þá máli á margskonar hátt, bæði hvað viðkemur atvinnu og persónulegum 

málefnum. En eins og Kristín Aðalsteinsdóttir (2013) bendir á vantar fleiri rannsóknir á 

Íslandi sem snúa að eldri nemendum. 

Samkvæmt Illeris (2004, 2007, 2015) er mikilvægt að kennari sem sér um kennslu 

eldri nemenda skapi gott andrúmsloft og hvetjandi námsaðstæður með því að taka tillit 

til þarfa námsmanna. Andrúmsloftið í kennslustofunni þarf að vera gott til þess að eldri 

námsmönnum líði vel og þori að spyrja út í námsefnið en slíkar þarfir eru 

einstaklingsbundnar. Spurnaraðferð Ingvars Sigurgeirssonar (1999) hefur ákveðið 

markmið að leiðarljósi þegar kennari spyr nemendur spurninga. Spurnaraðferð getur 

aðstoðað nemendur á margan hátt t.d vekja þá til umhugsunar og þjálfa rökhugsun en 

markmið kennarans er að fá sem flesta nemendur til að taka þátt í umræðunni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Ef nemendum líður vel og þeir finna fyrir öryggi í námsumhverfinu 

þá eflast þeir frekar í námi. Illeris (2004, 2007) bendir einnig á að nám samanstandi af 

þremur víddum, námi, þroska og félagsmótun, sem séu samofnar. Hann skilgreinir 

fyrstu víddina sem hugræna hlið náms, næstu vídd sem tilfinningar og innri hvata náms 

og þriðju víddina sem samfélagslegan þátt. Allar þessar víddir tengjast hverjum 

nemanda fyrir sig og þarf að huga vel að þessum þáttum, hvort sem er í daglega lífinu 

eða í námi. Oft á tíðum þekkja einstaklingar ekki styrkleika sína og jafnvel veikleika og 
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getur ýmslegt komið upp á yfirborðið þegar eldri nemendur hefja nám. Þess vegna er 

gott að hver og einn hafi þá vitneskju að ráða um sjálfan sig sem námsmann og hvað 

þurfi að leggja áherslu á áður en uppbygging hefst til að vel gangi í náminu. 

2.2.2 Háskólabrú Keilis 

Í rannsókninni er markmiðið að skoða upplifun nemenda í Háskólabrú af eigin námi. Í 

þessum kafla er gerð grein Háskólabrú Keilis, þeim námsleiðum sem þar eru í boði og 

fjallað sérstaklega um nám í Verk- og raungreinadeild skólans. 

Háskólabrú Keilis var stofnuð árið 2007 á Keflavíkurflugvelli. Markmið skólans er að 

nemendur geti valið úr nokkrum námsleiðum þannig að hver og einn geti fundið nám 

við hæfi. Keilir býður nám fyrir einstaklinga sem eru 23 ára og eldri auk þess sem 

nemendur þurfa að uppfylla ákveðnar námskröfur. Samkvæmt Velferðarráðuneytinu 

(2012) þá er markmið Keilis að leggja „aðaláherslu á að fylla upp í göt í menntakerfinu, 

vinna með atvinnulífi og bjóða fólki annað tækifæri í lífinu“. Ýmsar ástæður eru fyrir því 

að nemendur velja frekar háskólabrú heldur en framhaldsskóla og má þar nefna 

námsumhverfið, námskröfur, uppbyggingu námsins og það að nemendur geta tekið lán 

hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (Ríkisendurskoðun, 2012). 

Keilir býður upp á fjórar námsleiðir. Þær eru Íþróttaakademía , Háskólabrú, 

Tæknifræðinám (BS-gráða) og Flugakademía (Keilir, e.d.). Menntastofnun Keilis er á 

þremur stöðum á landinu, Ásbrú á Keflavíkurflugvelli, Akureyri og Selfossi. Þeir sem 

ákveða að stunda staðnám í gegnum Keili geta nálgast námið á þessum stöðum en 

aðalbygging þeirra er á Ásbrú á Keflavíkurflugvelli. 

Háskólabrú Keilis býður bæði upp á fjarnám og staðnám og er námstíminn 

mismunandi eftir hvaða námsleið er valin. Að námi loknu fá nemendur vitnisburð um 

að hafa lokið stúdentsprófi sem er forsenda háskólanáms.  

Námið í Keili gefur færi á að ljúka stúdentsprófi á stuttum tíma. Inntökuskilyrðin eru 

að viðkomandi hafi lokið 117 framhaldsskólaeiningum (kallað feiningar) sem jafngilda 

70 einingum í framhaldsskóla (Keilir, e.d.). Miðað við þessar feiningar þurfa nemendur 

að hafa lokið 10 feiningum í nokkrum fögum, þ.e. íslensku, ensku og stærðfræði. 

Nemendur geta fengið starfsreynslu sína metna til eininga til þess að ná lágmarks 

einingum (Keilir, e.d.).  

Samkvæmt heimasíðu Keilis hafa 700 nemendur útskrifast frá Háskólabrú Keilis frá 

stofnun hennar og um 85% þeirra nemenda hafa farið í frekara nám að loknu 

stúdentsprófi (Keilir, e.d.). Gerð var könnun fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

(Ríkisendurskoðun, 2012) á námsleiðum fyrir eldri nemendur. Hún náði til ársins 2010–
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2011 kom fram að við Háskólabrú Keilis voru 300 nemendur í staðnámi og þar af voru 

123 nýnemar. Þetta skólaár útskrifuðust 93 nemendur en brottfall var 24%. Í fjarnámi 

voru 231 nemendur skráðir, 94 nýnemar, 73 útskrifuðust en brottfall var 22%. 

2.2.3 Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis 

Við val á þátttakendum í rannsókninni var sérstaklega leitað eftir nemendum sem lokið 

höfðu námi við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis. Raunvísindanám hefur 

lengst af verið talið námslega erfiðara en nám á öðrum fræðasviðum og því áhugavert 

að skoða sérstaklega námsupplifun og námsgengi nema af því sviði. Hér verður gerð 

grein fyrir námsleiðinni sem Verk- og raunvísindadeild Háskólabrúar Keilis býður upp á.   

Háskólabrú Keilis býður upp á fjórar námsleiðir til stúdentsprófs sem hver um sig er í 

sérstakri deild. Þessar deildir eru, Félagsvísinda- og lagadeild, Hugvísindadeild, 

Viðskipta- og hagfræðideild og Verk- og raunvísindadeild (Keilir, e.d.). Nemendur við 

Verk- og raunvísindadeild stunda þriggja missera nám á meðan nám við hinar deildirnar 

er einungis tvö misseri. Viðfangsefnin sem unnið er með í Verk- og raungreinadeild 

tengist raunvísindum eins og líffræði og eðlis- og efnafræði. Aðrir áfangar líkt og 

stærðfræði, íslenska, danska og upplýsingatækni eru samkenndir með hinum 

deildunum en þó þurfa nemendur sem stunda nám við Verk- og raungreinadeild að 

ljúka fleiri einingum í stærðfræði en nemendur í öðrum deildum.  

Gerðar eru meiri kröfur um undirbúning til nemenda sem skrá sig í nám í Verfræði- 

og raunvísindadeild en nemenda annara deilda.Nemendur sem ekki hafa lokið 

ákveðnum grunnáföngum í framhaldsskóla þurfa að taka sérstök undirbúningsnámskeið 

(Keilir, e.d.). 

Samkvæmt rannsóknarskýrslu Ríkisendurskoðunar (2012) er hlutfall nemenda 

Háskólabrúar sem stunda nám við Verk- og raungreinadeild um 25%, en hlutfall þeirra 

sem stunduðu nám í Félagsvísinda- og lagadeild eða 43–55%. Þetta bendir til þess að 

hlutfall þeirra sem taka Verk- og raungreinadeild er um helmingi færri en þeirra sem 

taka félagsvísinda og lagadeild.  

2.2.4 Stúdentspróf 

Til þess að ljúka stúdentsprófi þarf nemandi að hafa lokið námi við framhaldsskóla, 

frumgreinadeild eða Háskólabrú. Stúdentspróf gefur einstaklingnum kost á og tækifæri 

til að stunda nám við háskóla landsins og eykur þar af leiðandi tækifæri hans innan 

samfélagsins til þess að hljóta þá menntun sem stefnt er að fyrir framtíðina.  
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Rannsóknir sýna að færri nemendur útskrifast með stúdentspróf fyrir 25 ára 

aldurinn en í samanburðarlöndum okkar. Talið er að hlutfall framhaldsskólamenntaðra 

Íslendinga sé mun lægra miðað við flestar Vestur-Evrópuþjóðir og er þá miðað við 

einstaklinga sem eru 25 ára, en hlutfallið er hærra hjá einstaklingum eldri en 25 ára (Jón 

Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2008; Gestur Guðmundsson og Hulda 

Karen Ólafsdóttir, 2013)  Að sama skapi luku einnig mun færri nemendur á árunum 

2000–2009 við stúdentspróf (6–9%), mun fleiri kusu frekar að stunda starfsnám (Gestur 

Guðmundsson og Hulda Karen Ólafsdóttir, 2009). Samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands 

(2016) útskrifast mun fleiri með almennt stúdentspróf heldur en stúdentspróf 

starfsgreina. Árið 2012–2013 útskrifuðustu 2787 nemendur með almennt stúdentspróf 

en 701 með stúdentspróf starfsgreina. Þegar starfsnám er stundað þá er hægt að ljúka 

því með sveinsprófi en það er einnig möguleiki á að útskrifast með almennt 

stúdentspróf.  

Nemendur sem hafa lokið prófi frá Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis 

hafa stúdentspróf sem veitir þeim aðgang að ýmsu háskólanámi. Inntökuskilyrði fyrir 

gunnnám í verkfræði- og náttúruvísindasviði háskólastigs er að umsækjandinn verður 

að hafa lokið stúdentsprófi og í öllum greinunum er æskilegt að hafa undirbúning í 

ákveðnum fögum (Háskóli Íslands., e.d.). Einnig er tekið fram að allir nemendur sem 

hafa lokið prófi frá Verk- og raungreinadeild frá Háskólabrú Keilis hafa rétt á að hefja 

nám á Verkfræði og náttúruvísindasviði. Þær námsgreinar sem er í boði fyrir nemendur 

á þessu sviði samanstendur af sex deildum sem eru, iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- 

og tölvunardeild, jarðvísindadeild, líf- og umhverfisdeild, rafmagns- og 

tölvuverkfræðideild,  raunvísindadeild og umhverfis- og byggingarverkfræðideild 

(Háskóli Íslands., e.d ).  

Af þessu má sjá að útskrifaðir nemendur frá Háskólabrú Keilis geta stundað nám á 

ýmsum námsleiðum við Háskóla Íslands. Sérstakur samningur ríkir á milli Háskóla 

Íslands og Keilis þess efnis að nemendur sem útskrifast frá Háskólabrú Keilis hafi aðgang 

að námi við Háskóla Íslands (Keilir, 2011). Nemendur sem hafa lokið námi frá 

Háskólabrú Keilis hafa þó líka aðgang að öðrum háskólum landsins og einnig erlendis 

samkvæmt heimasíðu skólans.  

Frumgreinadeildir virðast hanna námið í ljósi þess að tilvonandi nemendur hafi 

ákveðinn námsgrunn að baki og aldur til þess að takast á við námið. En brottfall 

nemenda á sér einnig stað í frumgreinadeildum líkt og í framhaldsskólum. Árið 2010–

2011 var gerð könnun meðal nemenda sem stunda nám við Keili og er þá átt við allan 

skólann í heild. Niðurstöður bentu til 24% brottfalls nemenda í staðnámi en 22% 
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brottfalls nemenda í fjarnámi. Fjöldi nemenda sem stunduðu nám við skólann voru 300 

í staðnámi en 231 í fjarnámi (Ríkisendurskoðun, 2012). Úr þessu má lesa að fullorðnir 

nemendur geta átt á hættu að hverfa frá námi líkt og ungir nemendur.  

Það er áhugavert að skoða hvert nemendur frá Háskólabrú Keilis stefna eftir útskrift. 

Í rannsóknarskýrslu Ríkisendurskoðunar var kannað hvert nemendur fóru að námi loknu 

við Háskólabrú Keilis. Meginhluti nemenda sem útskrifaðist sótti um háskólanám eða 

85–92% nemenda, flestir skráðu sig í nám við Háskóla Íslands eða 55–77%, í Háskólann í 

Reyjavík sóttu 5–19% nemenda og í Háskólann á Akureyri 5–8% nemenda 

(Ríkisendurskoðun, 2012). Samkvæmt þessum tölum fóru flestir nemendur í nám við 

Háskóla Íslands. Niðurstöður könnunarinnar sýndu einnig að frumgreinadeildir líkt og 

Háskólabrú Keilis eru vænlegur kostur fyrir eldri nemendur.  

Árið 2010 tóku Háskóli Íslands og stúdentaráð höndum saman og lögðu fyrir könnun 

á viðhorfi nýnema til undirbúnings náms. Í þeirri könnun kom í ljós að 77–80% nemenda 

sem höfðu útskrifast frá Háskólabrú Keilis voru almennt sammála um að „Háskólabrú 

hefði veitt þeim mjög góðan eða góðan undirbúning fyrir háskólanám“ 

(Ríkisendurskoðun, 2012).  

Haustið 2010 innrituðust 182 útskriftarnemendur frá Háskólabrú Keilis í grunnnám 

við Háskóla Íslands. Flestir við Félagsvísindasvið (56%) og næstflestir við 

Menntavísindasvið (21%) (Ríkisendurskoðun, 2012). 

Þær rannsóknir sem hafa verið reifaðar hér að ofan sýna að brottfall úr námi er 

meira á Íslandi en í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Ástæður þess að 

nemendur hverfa úr námi eru bæði námslegar og félagslegar. Rannsóknir sýna 

jafnframt að hluti brottfallsnemenda sækir af ýmsum ástæðum aftur í nám seinna á 

lífsleiðinni. Það skref getur hins vegar reynst flókið bæði námslega og félagslega. 

Háskólabrú Keilis er námsleið sem sérstaklega er sniðin að þörfum eldri nemenda. Þar 

gefst eldri nemendum kostur á að ljúka stúdentsprófi m.a. af Verk- og raungreinadeild. Í 

þessari rannsókn lék mér hugur á að kanna viðhorf eldri nemenda sem valið höfðu þá 

námsleið en höfðu jafnframt hafið háskólanám að stúdentsprófi loknu. Ákveðið var að 

leita frekar til nemenda útskrifaðra af Verk- og raunvísindadeild fremur en úr öðrum 

deildum því raunvísindanám er að jafnaði talið erfiðara en annað. Mig langaði að kanna 

hvernig þeir nemendur telja námsundirbúning sinn fyrir frekara nám vera. Í 

rannsókninni var því eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

Telja háskólanemendur nám við verk- og raungreindadeild Keilis góðan 

námsgrunn fyrir háskólanám? 

Til að fá fyllri niðurstöður var einnig spurt:  
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- Hver var námsreynsla þeirra frá framhaldsskóla?  

Hvernig var upplifun þeirra af náminu frá Háskólabrú Keilis?- Hvers konar 

háskólanám var fyrir valinu? Í næsta kafla verður fjallað um þær leiðir sem farnar voru 

til að leita svara við rannsóknarspurningum. 
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3 Aðferðafræði 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf einstaklinga sem lokið hafa námi við 

Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis til eigin námsundirbúnings. Til að leita 

svara við viðfangsefnum sem snúa að viðhorfum og reynslu eru eigindlegar aðferðir 

ákjósanlegur kostur því ekki er verið að reyna að alhæfa um niðurstöður heldur reynt 

að fá dýpri skilning á tilteknu viðfangsefni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ákveðið að 

taka viðtöl við útskrifaða nemendur sem væru í námi tengt raunvísindum á háskólastigi. 

Ástæða þess að þessi markhópur varð fyrir valinu var að með því var hægt að skoða 

einstaklinga sem lokið hafa námi við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis og 

rannsaka hvort námslegur undirbúningur þátttakenda hafi verið nægur þegar komið var 

í háskóla. Í rannsókninni var ákveðið að beina sjónum að  námsgrunni þátttakenda fyrir 

komandi háskólanám, námsreynslu þeirra úr framhaldsskóla, upplifun þeirra af náminu 

við Háskólabrú Keilis, hvers konar háskólanám varð fyrir valinu eftir útskrift frá 

Háskólabrú Keilis og upplifun af því námi og námslegri stöðu til að takast á við það. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Til þess að fá nánari innsýn í rannsóknarefnið var ákveðið að nota viðtöl og fá þannig 

tækifæri til að spyrja ítarlegri spurninga en ef megindlegri aðferð væri beitt. Þannig 

gefst líka tækifæri til að gefa viðmælendum tækifæri til að hafa áhrif á og móta viðtalið 

upp að ákveðnu marki.  

Í eigindlegum rannsóknum er fjöldi þátttakenda yfirleitt takmarkaður, markmið 

rannsakandans er ekki að alhæfa heldur að fá aukinn skilning og þekkingu á fyrirbærinu 

sem er til rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þar af leiðandi þarf hann að vera 

hlutlægur og gæta þess að láta ekki sínar skoðanir í ljós meðan rannsókn stendur yfir. 

Hugtakið hlutlægur þýðir að viðkomandi sé trúr þekkingunni ásamt því að hann taki tillit 

til hugsunar eða mats á einstaklingunum sem taka þátt í rannsókninni (Guðmundur 

Sæmundsson, 2010). Það á ekki að vera hlutverk rannsakandans að leiða viðmælendur 

stíft áfram heldur að leyfa viðtalinu að þróast og hafa það óþvingað þannig að hann fái 

tækifæri til að greina vel frá sinni upplifun. 

Rannsóknin hér flokkast undir það að vera fyrirbærafræðileg. Fyrirbærafræði 

stendur fyrir „að koma auga á þemu til að lýsa fyrirbærum/reynslu fólks“ (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þegar þátttakendur mæta í viðtal hafa þeir tækifæri til að segja 

það sem þeim liggur á hjarta um málefnið og eigin reynslu af því en rannsakandinn 

verður að sjá til þess að þeir haldi sig innan ákveðins ramma til að 
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rannsóknarspurningum verði svarað. En samt sem áður þarf hann að varast að stöðva 

ekki þátttakendur. Hættan er að þeir geti gleymt því hvað þeir ætla sér að segja. Flæði 

og hugsanir fara á önnur mið sem getur leitt til þess að viðtalið verði ekki nægilega 

marktækt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

3.2 Þátttakendur  

Til þess að finna viðmælendur var stofnuð síða á samfélagsmiðlinum Facebook. Þar 

höfðu þeir einstaklingar sem höfðu lokið Verk- og raungreinadeild Keilis tækifæri til 

þess að gerast meðlimir og yfir 40 manns skráðu sig inn á síðuna. Einnig bentu aðrir 

einstaklingar á vini og vandamenn sem höfðu lokið þessu tiltekna námi. Í upphafi lagði 

rannsakandinn fram beiðni á samfélagsmiðlinum um þátttöku þeirra sem höfðu áhuga 

á að vera hluti af rannsókninni. Af öllum þessum hópi gáfu þrír aðilar kost á sér til 

viðtals. Nokkrar tilraunir voru gerðar til að fá fleiri viðmælendur og biðlað til þeirra sem 

voru skráðir á síðuna en án árangurs. Til þess að finna stað og stund var notast við 

samfélagsmiðilinn með persónulegum skilaboðum og reyndist mjög auðvelt að ákveða 

tíma fyrir viðtalið.  

Þátttakendur tengjast í raun tveimur tegundum úrtaka, tilgangsúrtaki og 

sjálfboðaúrtaki. Þar sem viðmælendur hafa lokið sama námi og hafa því svipaða 

þekkingu á því sem er til skoðunar má telja úrtakið til tilgangsúrtaks (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sjálfboðaúrtök eru nýtt þegar lítil eða engin tenging er á 

milli einstaklingana og rannsakandi þarf að auglýsa og þátttakendur gefa sig fram 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru einstaklingar sem höfðu lokið námi við Verk- og 

raungreinadeild Háskólabrúar Keilis. Þeir þátttakendur sem gáfu leyfi sitt til viðtals voru 

þrír talsins, tvær konur og einn karl á aldrinum 25 ára til 35 ára. Hér verður stuttlega 

greint frá viðmælendum en nöfnum hefur verið breytt til þess að fela 

persónuupplýsingar. 

• Haraldur er þrítugur og býr með kærustu sinni og þau eiga þriggja ára gamlan 

dreng. Hann fór beint í framhaldsskóla 16 ára gamall en hætti fljótlega sökum 

áhugaleysis. Þegar hann var um 19 ára gamall lærði hann blikksmíði og útskrifaðist með 

sveinspróf í þeirri grein. Hann útskrifaðist sumarið 2014 frá Háskólabrú Keilis við Verk- 

og raungreinadeild og fór strax í háskólanám eftir útskrift. Hann stundar nám í 

tæknifræði til BS-gráðu í mekatróník-hátæknifræði hjá Keili.  

• Guðný er 25 ára og býr með barnsföður sínum og eiga þau saman tveggja ára 

stúlku. Hún stundaði nám í tvö ár í Kvennaskólann í Reykjavík en hætti þá námi. Hún 



27 

hafði þá hafið sambúð. Guðný útskrifaðist frá Háskólabrú Keilis við Verk- og 

raungreinadeild í janúar 2016 og ákvað strax að fara í háskólanám eftir útskrift. Hún 

stundar líffræðinám við Háskóla Íslands og er að klára sitt fyrsta misseri þar.  

• Helga er 35 ára einstæð fráskilin móðir með fjögur börn. Hún stundaði 

framhaldsskólanám í litlum framhaldsskóla á landsbyggðinni og var í námi þar í tvö ár 

en sagðist ekki hafa neinar einingar til að sýna fram á. Eftir þessi tvö ár fór hún síðan í 

annan framhaldsskóla og tók þar tvær annir. Helga útskrifaðist í janúar 2013 frá 

Háskólabrú Keilis við Verk- og raungreinadeild og hóf strax háskólanám. Helga stundaði 

nám í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík og útskrifaðist þaðan sumarið 2016.  

Þessir þátttakendur falla allir undir það að teljast brottfallsnemendur sem ákváðu að 

taka af skarið og halda aftur í nám. Viðmælendurnir þrír sækja eða hafa sótt nám við 

ólíka háskóla. Þeir eru úr ólíkum útskrifarárgöngum Keilis og þekkjast ekki.  

3.3 Gagnasöfnun og gagnavinnsla 

Þegar úrtak hafði verið valið hófst gerð viðtalsramma og var notast við hálf-opnar 

spurningar. Viðtalsrammi var útbúinn til að leiða viðtalið (sjá viðauka A). Ramminn var 

mjög víðtækur og hafði þann kost að rannsakandi hafði tækifæri til að spyrja nánar út í 

umræðuefnið og svör viðmælanda sem vöktu áhuga. Kostur þess að hafa þær hálf-

opnar er að rannsakandinn getur spurt nánar og hægt er að auka við svarkostum um 

það sem var ekki þekkt (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Kosturinn er einnig sá að svörin 

eru ekki formuð á neinn hátt sem eykur líkur á að þau veiti  miklar upplýsingar og verði 

dýpri (Grétar Eyþórsson, 2013) heldur en lokaðar spurningar. Rannsakandi bjóst ekki við 

fyrirfram ákveðnum svörum við spurningunum sem lagðar voru fram heldur fengu 

þátttakendur að lýsa og segja sína skoðun á meðan á viðtalinu stóð. 

Viðmælendur voru beðnir um að rifja upp framhaldsskólagöngu sína, gera grein fyrir 

vali sínu á Háskólabrú Keilis sem og Verk- og raungreinadeild, leggja mat á námslega 

stöðu eftir námið sitt þar, og í lokin að ræða hvers konar háskólanám varð fyrir valinu. 

Viðtölin þrjú tóku um þrjátíu mínútur hvert og voru hljóðrituð og afrituð frá orði til 

orðs. Fysta viðtalið var tekið upp í skólastofu í Keili, næsta var tekið upp í Háskóla 

Íslands í Öskju og síðasta var tekið upp í kaffihúsi í Háskólanum í Reykjavík. Viðtölin voru 

því tekin upp í skólnunum sem viðmælendur stunda háskólanámið sitt.  

Söfnun og úrvinnsla gagna var unnin með tilliti til viðfangsefnis rannsóknar og svör 

þátttakenda skoðuð til þess að geta svarað henni. Eftir afritun voru viðtölin marglesin 

og leitað eftir þemum. Viðtölin voru kóðuð og niðurstöður dregnar saman.  
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3.4 Siðferðileg atriði 

Þar sem rannsóknin er eigindleg var stuðst við viðtöl við þátttakendur sem eru mjög 

persónuleg og því var mikilvægt að huga að ýmsum siðferðilegum atriðum. Þar sem 

verið er að spyrja um persónulega reynslu viðmælenda var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar. Þá var útbúin samþykkisyfirlýsing sem hver viðmælandi þurfti að 

undirrita áður en viðtalið hófst auk þess sem rannsakandinn greindi frá því að 

viðmælandi þyrfti ekki að svara spurningum sem reyndust óþægilegar og mætti stöðva 

viðtalið ef hann óskaði eftir því. Einnig kom fram í samþykkisyfirlýsingunni að öllum 

gögnum sem tengdust viðmælendum yrði eytt að lokinni rannsókn (sjá viðauka Á). 

Þegar viðtöl eru tekin við einstaklinga þarf að hafa í huga að upplýsingarnar eru 

persónulegar og fyrir suma getur verið erfitt að rifja upp einstaka atburði sem jafnvel 

tengjast vanlíðan. Fjórar siðareglur voru hafðar að leiðarljósi á meðan á rannsókn stóð 

yfir. Þessar reglur eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013). Reglurnar byggja á ákveðnum forsendum 

eins og heiti þeirra gefur til kynna. Sjálfræðisreglan segir til um mikilvægi þess að bera 

virðingu fyrir viðmælendum, skoðunum þeirra og að val á viðmælendum sé frjálst og 

óþvingað. Áður en viðtal hefst þurfa viðmælendur að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu 

þess efnis að þeir gefi sitt samþykki til viðtals. Skaðleysisreglan gefur til kynna að 

rannsakandinn haldi vel utan um rannsóknargögnin sem notast er við í rannsókninni og 

á þetta við um nafnleynd. Að enginn annar hafi aðgang að gögnunum sem safnast hafa 

við rannsóknarvinnuna sem verður eytt þegar henni lýkur. Velgjörðarreglan segir til um 

að rannsakandinn láti rannsóknina leiða til góðs þar sem verið er að skoða reynsluheim 

viðmælanda og gæta þess að hagsmunir hans skaðist ekki af rannsókninni. 

Réttlætisreglan á að leiða til þess að rannsakandi og viðmælendur njóti góðs af 

rannsókninni og niðurstöðurnar séu nothæfar til uppbyggingar í komandi framtíð. 

Rannsakandinn sýni fram á traust og trúnað og noti upplýsingarnar á réttmætan hátt 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Viðmælendur í rannsókninni fengu ríkulegar upplýsingar 

fyrir viðtalið og þeir sem tóku þátt gáfu skriflegt leyfi (sjá viðauka Á). Gögnum verður 

eytt að lokinni rannsókn og rannsakandi mun gæta þess að skaða á engan hátt 

þátttakendur. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar sem aflað var með viðtölunum við 

einstaklinga sem lokið hafa námi við verk- og raungreinadeild Háskólabrú Keilis og fóru 

strax í kjölfarið í háskólanám. Gerð er grein fyrir viðhorfum og upplifun af námi 

viðmælenda frá því að þeir hófu framhaldsnám fyrst fram til dagsins í dag. Gerð er grein 

fyrir þeim þemum sem greind voru í viðtölum þ.e. reynslu nemenda úr framhaldsnámi, 

námsgengi við Háskólabrú Keilis og svo val á háskóla og námsgengi þar. Gerð er grein 

fyrir ástæðum þess að viðmælendur féllu úr námi, hvers vegna þeir ákváðu að halda 

aftur í nám, námslegri stöðu fyrir nám í Háskólabrú, upplifun þátttakenda af námi sínu 

þar og að lokum hvernig viðmælendur töldu sig vera námslega stadda eftir námið við 

Háskólabrú, og hvers konar háskólanám varð fyrir valinu og upplifun þeirra af því námi. 

4.1 Að falla úr námi 

Margar ástæður geta haft áhrif á hvort nemendur ljúka framhaldsskólanámi á réttum 

tíma eða ekki. Viðmælendur mínir áttu það sameiginlegt að hafa fundið fyrir áhugaleysi 

á framhaldsskólatímanum og töldu sig lítið hafa lært þar. Þar sem þau fundu öll fyrir 

slíkum tilfinningum ákváðu þau hvert fyrir sig að hætta í námi og fara út á 

vinnumarkaðinn. 

Haraldur hóf nám 16 ára en hætti eftir fyrsta árið og var ástæðan ... enginn áhugi á 

skóla þannig að það féll um sig, þá fór ég að vinna... Fyrsta önnin hans í framhaldsskóla 

gekk vel og hann náði öllum áföngum en á seinni önninni missti hann áhugann og féll í 

öllum greinum og ákvað í kjölfarið að hætta í námi. 

Guðný tók tvö ár í Kvennaskólanum og féll seinna árið vegna mætingar eins og hún 

segir sjálf ... ég var ekki að nenna þessu sko ... Þrátt fyrir að hafa fallið á mætingu eftir 

þessi tvö ár þá reyndi hún að hefja aftur nám en fór aftur í gamla farið og mætti ekki í 

tíma. Í upphafi framhaldsskólagöngunnar sagðist hún hafa haft mikinn metnað fyrir 

námi og vildi fara í góðan menntaskóla. Eftir að hafa gefist upp á framhaldsskólanum 

fór hún út á vinnumarkaðinn. 

Helga hóf framhaldsskólagöngu sína í framhaldsskóla úti á landi og var þar á 

heimavist í tvö ár. Reynslan hennar var þessi ... lærði ekki neitt, ekkert... Hún segist hafa 

farið í framhaldsnám vegna þess að allir aðrir fóru í nám á hennar aldri en hún hafi haft 

lítinn áhuga. Í skólanum sem hún stundaði nám segir hún að enginn nemandi hafi verið 

rekinn þrátt fyrir að stunda ekki námið. En einu ári seinna kvaddi hún skólann og sótti 

um nám í öðrum og stærri skóla. Hún var þar í eina önn og kláraði einn eða tvo áfanga á 
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þeim tíma. ... Ég var aldrei í framhaldsskóla til að læra ... Helga lýsir ákveðnu 

skilningsleysi á tilgangi náms og lítilli framtíðarsýn sem meginástæðu þess að hún hætti 

í framhaldsnámi: ... ég vissi ekki af hverju maður var að fara í framhaldsskóla, ég vissi 

ekki að það myndi leiða til áframhaldandi náms eða vinnu sem mig langar að vinna... 

Eins og sjá má eru ástæður sem viðmælendur gefa fyrir fráhvarfi frá námi svipaðar. 

Álykta má af þessum svörum viðmælenda minna að áhugaleysi hafi verið töluvert 

ásamt skilningsleysi um hvert sé hægt að stefna að loknu námi í framhaldsskóla. Greina 

má viðmælendur mína sem brottfallsnemendur þar sem framhaldsskólaganga þeirra 

náði hámarki tveimur árum án árangurs.  

4.2 Að fara aftur í nám 

Þrátt fyrir brottfall úr framhaldsskólanámi höfðu allir viðmælendur ákveðinn draum um 

að stefna aftur í nám og létu þann draum rætast. Öll fóru þau í nám við Háskólabrú 

Keilis við Verk- og raungreinadeild.  

Haraldur fór reyndar aftur í nám 19 ára gamall og útskrifaðist 22 ára sem 

blikksmiður og vann við þá atvinnugrein í nokkurn tíma. Helsta ástæða þess að hann 

vildi fara í annað nám var vegna þess hve blikksmíðin var líkamlega erfið vinna. Þá hafði 

efnahagshrunið og breytingar í atvinnulífi í kjölfar þess einnig áhrif á að hann ákvað að 

skella sér í nám við Verk- og raungreinadeild Keilis. Þá hafði vinnutíminn í blikksmíðinni 

einnig áhrif á þessa framvindu er langur og ef eitthvað á að hafa uppúr krafsinu og hann 

segir: ... Ég vil þegar ég er kominn á seinni árin sé bara með vinnu frá 8.00 til 17.00 og 

svo bara búið ...  

Guðný átti draum um að fara í líffræði eða einhverju því tengdu í framtíðinni. Guðný 

hóf nám í annarri deild í Háskólabrú Keilis en vildi síðan breyta til og fór yfir í Verk- og 

raungreinadeildina. Ástæðuna segir Guðný vera þá að hana langaði að læra líffræði eða 

lífeðlisfræði og deildin sem hún hóf nám í Háskólabrú Keilis bauð ekki upp á sérgreinar 

sem kæmu sér að góðum notum fyrir háskólanámið. Henni hafði alltaf gengið vel í skóla 

og það blundaði alltaf í henni sú hugmynd um að fara í skóla. Þegar að hún var í 

fæðingarorlofi tók hún stóra skrefið og skráði sig í nám hjá Keili og hugsaði ... það er 

eiginlega núna eða aldrei, ég hafði tíma til að vera í fjarnámi ... Eftir ákvörðunina var 

ekki aftur snúið og hún lét verða af því að fara aftur í nám. 

Helga var búin að vera í 13 ár í skrifstofuvinnu hjá sama fyrirtækinu. Hún vissi að 

það myndi auka líkur á betra starfi að hafa meiri menntun ef hún vildi breyta til og 

sækja um nýtt starf ... Það voru allir einhvern veginn með framhaldsskólamenntun og 

háskólamenntun á einhverju sviði... Hugur hennar var kominn á þann stað að hún vildi 
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breyta um starfsvettvang en hún vildi einnig komast í frekara nám til þess að auka 

atvinnutækifærin. ... Ég hafði unnið hjá sama fyrirtækinu síðan 2001 ég hætti síðan en 

tók Keili með vinnu ... Hún sótti tvisvar sinnum um í Háskólabrú Keilis og hætti við en í 

þriðja skiptið lét hún verða af því. Í upphafi skoðaði Helga frumgreinadeild í 

Háskólanum í Reykjavík en þar sem ekki var í boði fjarnám þá ákvað hún að stefna 

frekar á nám í Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis.... Svo hugsaði ég þegar ég 

var 31. árs og ég á alveg 35 ár ennþá eftir sko, þannig að ég vildi drífa í þessu mig 

langar... Ástæðurnar fyrir því að hún hætti við á sínum tíma var að kostnaðurinn var 

mikill og henni fannst hún ekki tilbúin að takast á við námið.  

Viðmælendur mínir höfðu skoðanir á því hvers vegna stefnt var aftur í nám þó að 

Guðný og Helga væru ekki alveg ákveðnar hvert þær ætluðu í upphafi námsins. 

Haraldur hafði aftur á móti skýra sýn og stefndi beint á Verk- og raungreinadeild 

Háskólabrúar Keilis. Guðný og Helga voru ekki eins ákveðnar og Haraldur í upphafi. 

Ástæður þess að viðmælendur stefndu í nám var að skapa sér betri aðstæður í lífinu, að 

sitja ekki eftir í starfi vegna menntunarskorts og auka möguleika sína í atvinnulífinu. 

4.3 Námsleg staða í upphafi náms við Háskólabrú Keilis 

Námshlé þátttakenda var mislangt en þeir voru allir sammála um að það hefði reynst 

erfitt að hefja nám aftur. Í viðtölum ræddu þeir um mikilvægi þess að skipuleggja sig vel 

og töldu það eitt af mikilvægustu þáttunum í náminu. 

Haraldi fannst hann ekki vera illa staddur námslega þar sem hann hafði lokið 

sveinsprófi í blikksmíði. En hann taldi það samt hafa tekið tíma að koma sér í gang aftur 

og fara að læra aftur ... um leið og þú bíður í nokkur ár, gerir ekki neitt þá ertu lengi að 

stað ... Einnig fannst honum skipulag skipta öllu máli í náminu. 

Það kom Guðnýju á óvart hvað hún var námslega vel stödd miðað við árin sem hún 

var ekki í neinu námi. Að hennar sögn var hún fljót að komast inn í námsefnið og var 

hún spennt að hefja nám að nýju og fann hvað hún var reiðbúin að takast á við þetta 

nýja verkefni. Hún fann fyrir stressi þegar hún þurfti að finna tíma til að læra en með 

góðu skipulagi hófst þetta. En að hennar mati þurfti hún hins vegar að halda rétt á 

spöðunum til þess að halda skipulaginu.  

Helgu fannst hún standa illa að vígi námslega og taldi sig óskrifandi á þessum tíma 

þrátt fyrir að hafa verið að skrifa í vinnunni en þar voru skrifin allt öðruvísi: 

... heilinn í manni er ekki í neinni þjálfun sko ... og einnig hvað varðar annað í 

náminu ... ég hafði ekki reiknað stærðfræðidæmi í 15 ár eða eitthvað, þannig að ég var 

alveg hrikalega stödd ...  



32 

Þar sem námshléið var langt þá virtist vera flókið að hefja nám að nýju. Fyrir Helgu 

var erfitt að taka upp þráðinn að nýju eftir langt hlé frá námi. Hún segir ... en þetta var 

rosalega erfitt fyrir mig að læra að læra aftur.. Í upphafi námsins fannst henni jafnframt 

erfitt að mæta um helgar þar sem hún þekkti engan því hún átti ekki auðvelt með að 

kynnast fólki af fyrra bragði. Hennar fyrstu skref í námi í Verk- og raungreinadeildinni 

voru því þung. Þegar leið á námið var Helga komin í samband við tvær aðrar konur, 

samnemendur sem gerði námsumhverfið betra fyrir hana og þær lærðu oft saman líka. 

Eins og sjá má hjá Helgu þá var erfitt fyrir hana að mæta í tíma í skólanum og henni 

fannst erfitt að takast á við námið í upphafi en það lagaðist eftir að hún fann sitt 

tengslanet. Námsstaða Haraldar og Guðnýjar var að þeirra sögn mun betri en hjá Helgu 

og þrátt fyrir nokkuð langt hlé frá námi reyndist þeim ekki erfitt að hefja nám á ný. 

 

4.4 Val á námsleið 

Viðmælendur hafa allir lokið námi við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis, eins 

og áður hefur komið fram. En hvers vegna varð þessi námsleið fyrir valinu hjá 

þátttakendum? Hvers vegna heillaði þessi námsleið viðmælendur frekar en aðrar leiðir?  

Haraldur skoðaði ekki aðrar námsleiðir heldur en Verk- og raungreinadeildina því 

hann var ákveðinn í að stunda tæknifræðinám hjá Keili og hafði bakgrunn á því sviði í 

tengslum við blikksmíðina. Hann var búinn að skoða tæknifræðina hjá Keili vel og var 

ákveðinn í að stefna þangað eftir útskrift frá Háskólabrú Keilis. Til að eiga mögleika á 

inngöngu í tæknifræðina hjá Keili varð hann að hafa grunn í raungreinum. Hann hafði 

strax skýra námssýn og vissi nákvæmlega hvert hann ætlaði að stefna með 

háskólanámi. Haraldur hafði ekki sérstakar væntingar til námsins annað en að þetta 

væri krefjandi nám og hann hafði heyrt látið vel af skólanum. Hann var því opinn fyrir 

öllu í sambandi við námið í Verk- og raungreinadeild Keilis. 

Guðný valdi í upphafi félagsvísinda- og lagadeild við Háskólabrú Keilis því sú 

námsleið var stutt eða tvær annir. Fyrstu skrefin í náminu virtust því ekki eins 

óyfirstíganleg. Þar sem draumur hennar var að fara í líffræði þá skipti hún fljótlega yfir í 

Verk- og raungreinadeild skólans, enda hafði henni vaxið sjálfstraust eins og kom fram 

þegar hún sagði: ... Já ég get alveg gert þetta... Til þess að skipta yfir í aðra deild talaði 

hún við námsráðgjafa hjá skólanum sem sagði henni að hún þyrfti að vera undirbúin að 

„giftast“ stærðfræðinni. Guðný var reiðbúin í það og skipti yfir og sér ekki eftir því í dag 

því núna stundar hún nám við líffræðideild Háskóla Íslands. Þegar hún var í 

framhaldsskólanámi fann hún fyrir kvíða og sá kvíði gerði aftur vart við sig þegar hún 
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hóf nám í Verk- og raungreinadeildinni. Hún fann mest fyrir honum í sambandi við 

fyrstu hópverkefnin sem hún átti að vinna með samnemendum. Hún var hins vegar 

einbeitt í að ná árangri og fannst hún skuldbundin ákvörðun sinni: ... Ég er orðin allt of 

gömul til að sleppa því að mæta og búið að eyða pening í skólann, það var aðallega það 

sem gerði að ég kláraði þetta ... Einnig gekk námið það vel hjá henni, hún hlaut hæstu 

meðaleinkunnina af hópnum sem útskrifaðist frá Verk- og raungreinadeild 

Háskólabrúar Keilis það skiptið. 

Helga skoðaði Háskólann í Reykjavík og Háskólabrú Keilis en þá eingöngu Verk- og 

raungreinadeildina. Hún hafði skýra framtíðarsýn og vissi nákvæmlega hvert hún ætlaði 

að stefna í háskólanáminu. Þá hentaði Verk- og raungreinadeildin henni vel ásamt því 

að geta valið að vera í fjarnámi en það virtist ekki vera í boði í frumgreinadeild í 

Háskólanum í Reykjavík. Helgu fannst lotukerfið sem er námsfyrirkomulag í Háskólabrú 

Keilis henta sér vel. Lotukerfið gengur út á að taka einn áfanga í einu og fara síðan í 

lokapróf og að því loknu er næsti áfangi tekinn. Helga var einnig ákveðin hvert hún 

ætlaði að stefna að lokinni útskrift frá Háskólabrú Keilis en hún valdi tölvunarfræði. 

Ástæðan fyrir vali hennar á námsleið var til að efla stærðfræðikunnáttu hennar í þessu 

fagi. ... Ég kæmist aldrei neins staðar inn ef ég hef ekki nógu góða og mikla stærðfræði 

á bakinu ... Þegar viðtalið átti sér stað var Helga langt komin í háskólanámi sínu og 

útskrifaðist í júní 2016. 

Eins og sjá má voru viðmælendur allir búnir að ákveða hvert þeir ætluðu að stefna 

með námi sínu í framtíðinni. Einnig voru þeir allir búinir að kynna sér námsleiðirnar vel 

og vissu nákvæmlega hvaða einingar og námsgreinar þeir þyrftu að ljúka til þess að geta 

sótt um aðgang í námið sem varð fyrir valinu. 

4.5 Kennarar, kennslan og námið við Háskólabrú Keilis 

Háskólabrú Keilis er námsleið sem sérstaklega er skipulögð fyrir eldri nemendur. 

Þátttakendur mæta til náms með ólíka reynslu að baki. Hér verður gerð grein fyrir 

reynslu þeirra af á náminu við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis.   

Haraldur tók ákveðna stefnu í náminu og lagði mesta áherslu á raungreinar líkt og 

eðlis- og efnafræði og stærðfræði sem hann kafaði vel í. ... ég fór rosalega djúpt í það 

og í skilninginn sérstaklega ... sagði hann, því hann vissi að námið sem hann ætlaði að 

fara í væri byggt mikið á þessum námsgreinum. Hann lagði minni áherslu á íslensku og 

ensku enda sagðist hann ekkert hafa gaman að ritgerðum eða ljóðagerð. Hann var 

marksækinn og skipulagði sig á þann veg að eyða mestum kröftum í þau fög sem skiptu 

mestu máli í komandi háskólanámi. Hvað varðar kennsluna þá vissi hann að Háskólabrú 
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Keilis byði upp á ákveðna kennsluhætti sem hann hafði ekki reynslu af en mætti með 

opnum huga. ... ég var opinn fyrir öllu ég vissi að það væri spegluð kennsla ... en það 

vandist og hentaði mér ágætlega ...  

Guðnýju fannst vanta meiri vinnu sem sneri að verklega þættinum en að öðru leyti 

komu kennsluhættir henni ekkert á óvart og var námið í raun eins og hún bjóst við. 

Kennararnir voru misjafnir að hennar sögn en hún var mjög ánægð með þá suma en 

fannst eðlis- og efnafræðikennslan ekki nægilega góð þar sem kennarinn virtist vera 

mjög fróður um efnið en náði ekki vel að skila því til nemenda. Í fögum líkt og eðlis- og 

efnafræði vantaði að mati Guðnýjar verklega kennslu. Töluvert væri af alls kyns 

hugtökum sem gott væri að útskýra með verklegri kennslu. Annað sem henni þótti 

ábótavant var kennsla í skýrslugerð, það var ekki lagt nægilega mikið upp úr því og því 

fannst Guðnýju sig vanta meiri æfingu í að skrifa skýrslur. Sumarönnin var áhrifaríkust 

og erfiðust að sögn Guðnýjar. En í almenna náminu sem allir tóku líkt og ensku og 

íslensku þá fannst henni gott að æfa sig í að skrifa ritgerðir og texta. Í lokin sagði Guðný 

að annars hefði fátt komið henni á óvart: ... Annars var þetta svona eins og ég bjóst við 

... 

Helga hafði heyrt að námið væri „gefins“ í Verk- og raungreinadeildinni sem fól í sér 

að það væri léttara en það sem væri í boði annars staðar. Í viðtalinu sagði hún að það 

hafi alls ekki verið raunin. Helga var mjög ánægð með íslensku- og stærðfræðikennsluna 

og samskipti við kennarana hafi verið góð. Af raungreinunum var hún sáttust við 

líffræðina og efnafræðina og kennara almennt,  fyrir utan einn kennara sem hún taldi 

reynslulítinn og hafa í upphafi átt erfitt með að miðla efninu nægilega vel til nemenda. 

Helga var á heildina litið ánægð með námið og sagði þetta um kennsluna ... Hún var 

bara mjög fín að öllu leyti ég man reyndar var ég einu sinni ósátt við einhvern kennara 

...  

Reynsla Guðnýjar og Helgu er mjög svipuð og þær tala mikið um 

stæðfræðikennsluna hvað hún hafi verið góð og kennarinn hafi veitt góða aðstoð. 

Haraldur talaði mestu um sérgreinarnar sem hann lagði mesta áherslu á fyrir komandi 

háskólanám en hann talaði um stærðfræðina en ekkert sértaklega um gæði 

kennslunnar. Á heildina litið virðast þau öll vera sátt við kennsluna og námið. 

 

4.6 Líðan í Háskólabrú Keilis 

Það getur reynst eldri nemendum erfitt að sækja aftur í nám og því voru viðmælendur 

spurðir um líðan þeirra í Háskólabrú Keilis í nýju námsumhverfi með samnemendum.  
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Haraldur var mjög ánægður og sáttur við námið og námsumhverfið. Bekkurinn hans 

var samheldinn eins og hann sagði sjálfur ... þarna kynntumst við öll mjög vel og höldum 

mörg ennþá sambandi sko í dag ... þetta var mjög skemmtilegt og skemmtilegt fólk ... 

Haraldur lýsti því hvernig bekkjarfélagarnir kenndu hver öðrum og hjálpuðust að með 

námsefnið. Tengslin sem mynduðust væru það sterk að þeir héldu enn sambandi í dag. Í 

viðtalinu taldi hann upp nokkra fyrrverandi samnemendur og talaði um hvert þeir 

stefndu eftir útskrift.  

Guðný fann hvað sjálfstraustið jókst eftir útskrift frá Verk- og raungreinadeildinni. Í 

upphafi skólans upplifði hún ýmsar blendnar tilfinningar ... ég var alveg rosalega 

stressuð fyrir fyrstu hópverkefnunum í Keili ... En þegar leið á námið var líðanin önnur ... 

Svo var þetta auðveldara og auðveldara með hverju verkefni ... Kvíðinn fyrir 

hópverkefnunum minnkaði og hún fann hvað henni leið vel í þessu námsumhverfi.  

Helga hafði góða reynslu frá Verk- og raungreinadeildinni. Hún eignaðist sitt fjórða 

barn á námstímanum og þurfti að taka sjúkrapróf ... Ég fór í lokapróf á sumarönninni 

með 7 daga gamalt barn heima ... Þar sem þetta var hennar síðasta próf bauðst henni 

að taka sjúkrapróf eða seinka útskrift. En Helga var einbeitt og hafði fullan hug á að 

klára námið ... ég man að ég gaf mér 4 daga, ég lá í 4 daga. Eftir 4 daga þá byrjaði ég 

að læra og lærði straight þar til prófið var í eðlisfræði 2 ... Helga taldi álagið á nemendur 

vera mikið í Háskólabrú Keilis og fannst óeðlilegt hversu margir kennarar lögðu fyrir 

verkefni á sama tíma. En síðan er svipað vinnufyrirkomulag í háskólanáminu í dag hjá 

Helgu: ... Ég man að ég hugsaði þetta er algjört rugl þetta er aldrei svona í skólum hver 

leggur verkefni ofan í verkefni ofan í verkefni eitthvað svona. Svo er þetta alveg sama 

hérna. En í dag er maður betur í stakk búin til þess, maður kann bara að velja og hafna 

... Álagið getur verið mismunandi hvort sem um sé að ræða háskólabrú eða 

háskólanám. En álagstímar eru oftast erfiðir, nemendur eiga oft í fullu fangi við að skila 

verkefnum til kennara á þessum tímum. 

Áhugavert var að fá vitneskju um hvernig viðmælendum mínum hafi liðið í 

námsumhverfinu með samnemendum sem stefndu allir að sama markmiði. Því reynsla 

getur verið mismunandi eftir því hvernig einstaklingurinn upplifir umhverfið sitt og 

þarna stunda eldri nemendur sitt nám og móta tengsl við aðra nemendur. Haraldur 

talaði um að halda sambandi við sína fyrrum námsfélaga. Þrátt fyrir kvíða leið Guðnýju 

að lokum vel í skólanum Helga fjallar meira um álagið sem tengdist náminu og hvað það 

hafi komið á óvart að verkefnaskil í háskólanámi er svipuð og í Háskólabrú Keilis. 

Þátttakendur voru þannig sammála um að þeim hafi liðið vel og verið öruggir í námi. 
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4.7 Námsleg staða í háskóla 

Í viðtölum við þátttakendur var leitast við að kanna mat þeirra á námslegri stöðu í 

upphafi náms og svo hversu góðan undirbúning þeir töldu sig hafa til að takast á við 

háskólanám að námi loknu námi við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis. Í 

upphafi rannsóknar var einungis leitað til þeirra einstaklinga sem fóru strax í 

háskólanám eftir útskrift frá Háskólabrú Keilis enda er markmið með rannsókninni að 

kanna námslega stöðu þeirra sem hafa lokið við námsleiðina hjá Keili og hafa farið í 

kjölfarið í háskólanám. 

Haraldur var mjög ánægður með námið í Háskólabrú Keilis. Honum fannst hann 

vera vel undirbúinn fyrir tæknifræðinámið sem hann stundar í Keili. Í tæknifræðinni er 

farið dýpra í stærðfræði og eðlisfræði en í Háskólabrú Keilis en hann fann hvað 

kunnáttan sem hann býr yfir eftir grunnnámið er góð. Haraldur tók sérstaklega fram að 

hann ... var rosalega vel undirbúinn í allt ... meira að segja stærðfræði og skýrslugerð 

það var farið vel yfir skýrlsugerð í eðlis- og efnafræðinni ... Hann telur aðra sem farið 

hafa sömu námsleið og hann einnig búa yfir þessum góða grunni. Nokkrir fyrrverandi 

samnemendur fóru sömu námsleið og Haraldur í tæknifræðinámið og Haraldur sagði þá 

taka eftir því að aðrir nemendur hefðu ekki sama grunn. Þeir sem kæmu í námið eftir 

öðrum leiðum stóðu verr að vígi. Haraldur er mjög sáttur í sínu námi í dag og hefur 

aðstoðað aðra nemendur í Háskólabrú Keilis, sérstaklega í stærðfræði og eðlisfræði. 

Hann hefur þetta um námið í dag að segja ... núna er það að verða miklu skemmtilegra 

heldur en þetta fræðilega. Jú ég er mjög vel staddur bara í náminu sjálfu. Ég hef verið 

að taka að mér aukakennslu fyrir aðra nemendur ... 

Guðný var að hefja sínu fyrstu önn í sínu háskólanámi og hefur því ekki mikla 

reynslu til að leggja mat á hvar hún sé námslega stödd. En samt sem áður segir hún ... 

Þetta hefur gengið frekar vel sko, hingað til ... En Guðný stundar líffræðinám í dag ... Já 

líffræðin í Keili var alveg nákvæmlega það sem ég þurfti ... Eins og fyrr hefur Guðný 

þurft að glíma við kvíða tengdan skólagöngu og sá kvíði gerir síður vart við sig núna í 

nýjum námsaðstæðum, nokkuð sem hún þakkar reynslu sinni frá Keili: ... Já, alveg sko 

þennan gamla kvíða sem ég hef alltaf verið með svona smá. Eins og með hópverkefni og 

það var erfitt sko ...  

En starfsfólk Háskólabrúar Keilis hefur aðstoðað hana eftir fremsta megni að komast 

yfir þennan þröskuld og hún segist núna standa ... miklu betur og er miklu öruggari. Jú 

ég get alveg haldið fyrirlestur núna ég myndi alveg treysta mér til þess miðað við hvað 

ég átti rosalega erfitt með það ... 
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Helga var á síðustu önninni sinni í sínu háskólanámi þegar viðtalið fór fram en eftir 

útskriftina frá Háskólabrú Keilis var hún að eigin mati reiðubúin að takast á við hvaða 

nám sem er. En þegar hún hóf háskólanámið var það mun erfiðara en hún bjóst við ... 

En svo kom ég í HR og grenjaði fyrstu önnina mína ... Samkvæmt Helgu þá var 

undirbúningurinn góður frá Verk- og raungeinadeild en í háskólanum var forritun mjög 

mikilvægur þáttur og það er ekkert sem undirbýr fólk undir það að hennar sögn: 

... Jú jú hann [námsgrunnur] var nægilega góður en tölvunarfræði er bara, það er 

ekkert sem undirbýr þig undir það. Þú ert allt í einu farin að forrita og vinna í einhverju 

umhverfi sem þú hefur aldrei séð eða heyrt um ... Stærðfræðin frá Háskólabrú Keilis 

hjálpaði mikið og hafði hún góðan grunn í því fagi fyrir háskólanámið. 

Bæði Haraldur og Guðný töldu sig hafa verið nokkuð vel stödd námslega í upphafi 

þegar þau hófu nám í Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis. Greinilegt var að sá 

námsgrunnur sem Haraldur og Guðný ræddu um í upphaflega hafði komið að góðum 

notum fyrir háskólanámið. Helgu fannst hún hins vegar ekki hafa verið nægilega vel 

undirbúin þegar hún hóf nám í Verk- og raungreindadeild Háskólabrúar Keilis. Þegar 

Helga byrjaði í háskólanáminu sínu fannst henni skorta á undirbúning fyrir forritun en 

fannst hún hafa góðan grunn í stærðfræði. Að undanskildu forritun töldu allir 

viðmælendur námið við Háskólabrú Keilis hafa veitt þeim góðan undirbúning til að 

takast á við háskólanám.  

4.8 Háskólanámið  

Þegar einstaklingar standa frammi fyrir því að velja háskólanám fyrir framtíðina getur 

reynst erfitt að velja eina leið frekar en aðra. Þegar að viðmælendur höfðu lokið námi 

við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis var næsta skref að velja háskólanám. Í 

rannsókninni var kannað hvers konar háskólanám varð fyrir valinu og hvers vegna sú 

leið var valin. Viðmælendur rannsóknarinnar stunda nú nám í þremur háskólum.  

Haraldur ákvað að fara í háskólanám ... aðallega upp á framtíðina að gera ... Þar 

sem hann er lærður blikksmiður þá fylgir slíkri vinnu líkamlegt erfiði og yfirvinna sem 

hann hefur engan áhuga á í dag. Einnig sagði hann: 

... ef þú ert vel menntaður sérstaklega kannski sem tæknifræðingur eða 

verkfræðingur þá getur þú haft mjög góðar tekur þó þú vinnir bara venjulega vinnuviku 

...  

Haraldur fann svo sannarlega fyrir meiri námsáhuga eftir útskriftina frá Háskólabrú 

Keilis og er sáttur við námsleiðina sína. 
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Guðný hafði í upphafi áhuga á að fara sálfræði og miðað undirbúning sinn í Keili við 

það nám en þar sem hún ákvað síðan að skipta um deild í Háskólabrú Keilis skoðaði hún 

námsleiðir sem vöktu meiri áhuga og virtust henta hennar framtíðaráformum betur. 

Guðný valdi að fara í háskólanám til að ná í ákveðna þekkingu á sérstöku sviði og til að 

auka atvinnumöguleika sína. Þrátt fyrir að vera á fyrstu önninni í háskólanámi þá sagði 

hún ... Ég veit ekki hvað ég mun gera sko en ég myndi vilja fara í master samt ... 

Námsáhugi Guðnýjar var mikill og hún lýsti því hvernig sá áhugi jókst jafnt og þétt á 

meðan hún stundaði nám við Háskólabrú Keilis.  

Helga valdi tölvunarfræði því hana langaði að vinna við tölvur. Upphaflega ætlaði 

hún í verkfræði en tölvunarfræðin heillaði hana meira. Hún hélt í fyrstu að þetta fag 

væri meira fyrir karla en konur en svo kom í ljós að konur stunduðu þetta nám líka. 

Helgu hafði þetta að segja um háskólanámið sitt: 

... Það er jafnan ótrúlega skemmtilegt. Það er ógeðslega erfitt. Ég læri alla daga og 

öll kvöld og allar helgar og ég er ógeðslega þreytt. En þetta er samt ógeðslega gaman 

maður er búin að læra helling og svo breytist einhvern veginn allt. Breytist hugsun 

skilurðu maður er miklu gagnrýnni á allt. Þetta hljómar klisjulega en það er samt þannig 

... 

 Þar sem hún skildi við manninn sinn fyrir ári síðan hefur hún, sem einstæð fjögurra 

barna móðir, þurft að skipuleggja sig vel. Guðný telur sig sterka eftir námið og hefur 

fengið atvinnutilboð sem hún þáði eftir útskrift sína frá Háskólanum í Reykjavík. 

Viðmælendur mínir fóru sömu námsleið í Háskólabrú Keilis. En þegar kom að því að 

velja háskólanám sóttu þau í ólíkar námsleiðir. Öll höfðu þau ákveðna framtíðarsýn um 

menntun til starfs og völdu námsleiðir í háskólanámi í samræmi við þá sýn. 

Námsundirbúningur Háskólabrúar Keilis reyndist að mati viðmælenda góður 

undirbúningum til náms á þeim námssviðum sem þeir völdu sér. Greina mátti að 

námsáhugi hafði kviknað hjá þeim öllum eftir námið í Háskólabrú Keilis.  

4.9 Upplifun í háskóla 

Það getur verið mikið stökk að fara úr Háskólabrú Keilis yfir í háskóla þar sem 

kennsluhættir eru aðrir og nemendur fá hugsanlega minni stuðning en í námi í 

háskólabrúm. Hvernig voru þessi umskipti fyrir þátttakendur?  

Haraldur stundar áfram nám við Keili og þekkir því umhverfið mjög vel enda segir 

hann ... bara mjög skemmtilegt ... það koma alveg tímar sem eru alveg erfiðir en hérna 

almennt séð líður mér vel í þessu umhverfi ... Þar sem hann fór ekki í annan skóla, virðist 

hann njóta þess að nemendur þekkist vel og námsumhverfið sé heimilislegt. Samvinna 
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er þó nokkur í náminu og hvetja flestir kennarar nemendur til þess að vinna saman að 

völdum verkefnum. Haraldur bendir þó á að þegar mikið álag er í náminu þá finni 

fjölskylda hans vel fyrir því og hún bíður spennt eftir því að hann útskrifist.  

Guðný stundar nám við Háskóla Íslands í líffræði þannig að hún skipti yfir í nýtt 

umhverfi eftir útskrift frá Háskólabrú Keilis. Henni líður mjög vel í skólanum og finnst 

gott að hafa löng lokapróf og er sátt við að minna er um hópverkefni í háskólanum. Hún 

var búin að skoða námsleiðina vel og kynna sér kennsluhætti og segir ... Ég vissi það svo 

sem líka sko það hentar vel ... Guðný finnur fyrir meira öryggi í náminu núna heldur en 

áður og treystir sér alveg í að halda fyrirlestra sem henni fannst rosalega erfitt á árum 

áður. En þar sem Guðný var með hæstu meðaleinkunn í Háskólabrú Keilis og gerði 

miklar kröfur til sín þá þrufti hún  að draga úr þeim þegar hún hóf háskólanám og sætta 

sig við lægri einkunnir heldur en hún var vön.  

... Ég þurfti að hugsa með mér að allt yfir 7,5 það er bara gott ... En líffræðin í 

Háskólabrú Keilis hjálpaði mér mjög mikið í náminu mínu í dag og hef góðan 

undirbúning til að takast á við það.  

Guðný er mjög þakklát fyrir tækifærið sem hún fékk í Háskólabrú Keilis ... Mig langar 

samt að segja að Keilir bjargaði eiginlega lífinu mínu ...  

Helga fór í tölvunarfræði og var í fjarnámi og þurfti ekki að sækja tíma fyrstu önnina 

í skólanum. Hún finnur fyrir félagsfælni og nýtti hún sér upplýsingatæknina þar sem allir 

tímar voru teknir upp. Þegar lengra leið á námið byggði hún upp tengslanet með fjórum 

öðrum konum sem leiddi til þess að hún kynntist í raun engum öðrum samnemendum í 

náminu. Það var ekki fyrr en á síðustu önninni sem hún fór að mæta í tíma. Aðspurð um 

Verk- og raungreinadeild Keilis sagði Helga: ... þetta samt ótrúlega góður grunnur og 

var ítrekað að benda fólki á að fara þarna ...  

Allir þátttakendur virtust sáttir við nám sitt og námsupplifun við Háskólabrú Keilis en 

hafa samt ólíka upplifun eða reynslu af skólanum. Greinilegt var að námið hafði styrkt 

stöðu þeirra í háskólanáminu sem þeir stunda í dag. Á heildina litið virtust þau öll sátt 

við nám og þá kennslu sem þau höfðu fengið frá Háskólabrú Keilis en bentu á þætti sem 

mætti bæta eða laga. 
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5 Umræður  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf einstaklinga sem lokið hafa námi við 

Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis til eigin námsundirbúnings. Rætt var við 

þrjá nemendur sem eru útskrifaðir frá Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis og 

höfðu hafið nám í háskólum. Í rannsókninni var sjónum beint að námsgrunni 

þátttakenda fyrir komandi háskólanám, námsreynslu þeirra úr framhaldsskóla, upplifun 

þeirra af náminu við Háskólabrú Keilis, hvers konar háskólanám varð fyrir valinu eftir 

útskrift frá Háskólabrú Keilis og upplifun af því námi. Þegar rýnt er í niðurstöðurnar má 

færa fyrir því rök að viðhorf einstaklinganna sem þátt tóku í rannsókninni sé jákvætt til 

náms þeirra í Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis. 

Viðmælendur rannsóknarinnar hurfu allir frá framhaldsskólanámi í upphafi en 

seinna á lífsleiðinni vaknaði áhugi þeirra á að mennta sig fyrir háskólanám. Til þess að 

eiga möguleika á háskólanámi urðu þeir að taka stúdentspróf. Þess vegna lá leið þeirra 

allra í Háskólabrú Keilis og varð Verk- og raungreinadeildin fyrir valinu vegna 

námsgreinanna sem námsleiðin býður upp á. Allir viðmælendur höfðu skýra sýn hvert 

þeir vildu stefna í framtíðinni og vissu hvað þeir þurftu að læra til þess að komast á þá 

menntabraut sem heillaði mest. Þetta er í góðu samræmi við það sem Smith (1982) 

bendir á um að nemendur læri best þegar þeir finna þörfina fyrir að læra og axla 

ábyrgð. Viðmælendur rannsóknarinnar sýndu fram á mikla ábyrgð og fundu allir þörf 

fyrir að stefna í nám að nýju. 

5.1 Að falla úr námi 

Viðmælendurnir flokkast allir undir að vera brottfallsnemendur þar sem þeir hófu nám í 

framhaldsskóla og hættu eftir stutta viðveru. Sem brottfallsnemendur falla þeir í stóran 

hóp þeirra sem ekki ljúka framhaldsskólanámi sem þeir hefja. Þau eru því hluti þess 

þriðjungs sem hættir á fyrsta eða öðru ári í framhaldsskóla en líka í þeim helming þeirra 

sem hefja svo aftur nám eftir að hafa verið í vinnu (Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður 

Dofradóttir, 2008). Viðmælendurnir fóru beint út á vinnumarkaðinn eftir að hafa hætt í 

framhaldsskóla. Lengsta viðvera í framhaldsskóla í hópi viðmælenda voru tvö ár og eru 

þau í hópi helmingsins sem stefndi aftur í nám eftir að hafa verið á vinnumarkaðinum. 

Eins og margir aðrir ungir framhaldsskólanemar glímdu viðmælendur mínir við 

áhugaleysi í námi vegna þess að þeir sáu ekki tilgang með náminu og voru óörygg með 

framtíðaráfrom (Gestur Guðmundsson, Hulda Karen Ólafsdóttir, 2013). 
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Ástæður fyrir brottfalli úr námi geta verið andleg vanlíðan líkt og einelti, félagslegur 

vandi og námsörðuleikar (Björg Birgisdóttur 2003; Gestur Guðmundsson og Hulda 

Karen Ólafsdóttir, 2012). Þá getur slæm reynsla í skóla, einelti, eða það viðhorf að lítið 

gagn sé af skólagöngu eða almennur skólaleiði leitt til brottfalls (Hróbjartur Árnason, 

Halla Valgeirsdóttir, Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010). Rannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002), sýndi að um um 43% árgangsins sem var 

kannaður, sá ekki tilganginn með námi (32%), fundu ekkert nám sem hentaði þeim (um 

29%), höfðu ekki trú á eigin námshæfni (um 27%) og gekk illa í námi (um 24%) (Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). En þátttakendur gáfu líka fram aðrar 

ástæður. Þannig bauðst 38% einstaklinganna gott starf, um 36% áttu við 

fjárhagsvandræði að stríða og 35% tilgreindu heimilisaðstæður sem ástæða fyrir því að 

þeir gátu ekki stundað nám (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002).  

Ýmsar ástæður eru fyrir því að nemendur hætta ungir í námi. Slæm reynsla í skóla 

getur haft áhrif, líkt og einelti, eða það viðhorf að lítið gagn sé af skólagöngu eða 

almennur skólaleiði (Þóra Ásgeirsdóttir, 2009; Hróbjartur Árnason o.fl., 2010). Allir 

viðmælendur mínir lýsa áhugaleysi sínu í framahaldsskóla og tala um það hvernig þeim 

bæði leiddist og sáu lítinn tilgang með náminu. Tveir af viðmælendun mínum, þær 

Guðný og Helga lýsa jafnframt andlegri vanlíðan tengdri fyrri skólagögnu sem þær báru 

með sér í námið við Keili. Guðný var með kvíða þegar kom að hópavinnu og flutning á 

verkefnum fyrir framan samnemendur. En Helga átti við félagslegan vanda þar sem hún 

átti erfitt með að kynnast fólki. Í upphafi námsins við Háskólabrú Keilis fannst henni 

erfitt að mæta þar sem hún þekkti engan. Eins og þær stöllur Guðný og Helga sá 

Haraldur lítinn tilgang í framhaldsskólanámi og hætti fljótlega. Hins vegar fór hann aftur 

í nám 19 ára og lauk sveinsprófi í blikksmíði sem hann starfaði svo við þar til fór í 

Háskólabrú Keilis. Námsleg staða hans er því að mörgu leyti önnur en þeirra Guðnýjar 

og Helgu. 

 

Aftur í nám 

Rannsóknir á þeim sem fara aftur í nám eru mun færri en þær sem snúa að ástæðum 

brottfalls (Gestur Guðmundsson og Hulda Karen Ólafsdóttir, 2013). Þátttakendur í 

rannsókn Huldu Karenar Ólafsdóttur (2012) höfðu jákvæða reynslu af því að hefja nám 

að nýju og töldu sig hafa fundið fyrir auknum styrk og metnaði. Slík viðhorf má greina 

hjá viðmælendum mínum sem lýsa því öll hvernig námsáhuginn kviknaði í náminu við 

Háskólabrú Keilis, áhugi sem leiddi þau áfram næsta skrefið í háskólanám.  
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Houle (1961) telur þrjár ástæður fyrir því að fullorðnir vilja stefna aftur í nám. Í 

fyrsta lagi til þess að ná ákveðnu markmiði, í öðru lagi vegna námsins því þeir vilja læra 

og sækja í félagsskapinn sem myndast og að lokum vilja þeir auka við þekkingu sína 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2013). Haraldur var með skýra námssýn þegar hann stefndi 

aftur í nám. Hans markmið var að nýta nám sitt til að komast í annað starf en blikksmíði 

sem oft kallar á líkamlegt erfiði. Þær Helga og Guðný voru í upphafi náms ekki eins 

ákveðnar um markmið en vildu almennt bæta möguleika sína á starfsvettvangi og auka 

möguleika sína og val á framtíðarmöguleikum. 

Illeris (2005) rannsakaði nám eldri nemenda sem höfðu stutta skólagöngu að baki og 

hafði hann aðrar rannsóknir til hliðsjónar. Niðurstöður úr þessum rannsóknum gáfu til 

kynna að eldri nemendur þyrftu yfirleitt að fá þjálfun í persónulegri hæfni eins og í 

samskiptum, læra að sýna sveigjanleika, samvinnufærni og uppbyggingu á sjálfstrausti 

(Illeris, 2005; Elín Oddný Sigurðardóttir, 2016). Niðurstöður sýndu að Guðný og Helga 

hefðu þurft á slíkri aðstoð að halda þó sérstaklega varðandi persónulega hæfni í 

samskiptum og uppbyggingu á sjálfstrausti. Þar sem Helga átti erfitt með samskipti við 

samnemendur í náminu leiddi það til þess að hún átti erfitt með að sækja námið í 

upphafi. Guðný átti frekar erfitt þar sem sjálfstraust hennar var frekar lítið og hún á við 

kvíðavandamál að stríða.  

5.2 Námsleg staða í upphafi náms við Háskólabrú Keilis 

Þegar námsleg staða viðmælenda í upphafi náms við Háskólabrú Keilis var könnuð kom 

í ljós að Haraldur og Guðný voru sátt við sína stöðu á meðan Helga efaðist um eigin 

getu. Þeir einstaklingar sem hafa tekið sér langt námshlé glíma gjarnan við tilfinningar á 

borð við vantraust og vantrú (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir, Svava Guðrún 

Sigurðardóttir, 2010). Helga hafði verið í mun lengra námshléi heldur en Haraldur og 

Guðný og gæti það að einhverju leyti skýrt vantrú hennar á eigin getu í upphafi námsins 

við Háskólabrú Keilis. Í rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2013) var sjónum beint að 

námi og kennslu fullorðinna, áhugahvöt þeirra, líðan og leiðsögn í námi og ávinningi 

viðmælenda af námi. Viðmælendur í rannsókninni voru sammála um að námið hefði 

haft áhrif bæði á líf og störf þeirra og kom það þeim á óvart (Kristín Aðalsteinsdóttir, 

2013). Svipaða niðurstöðu er að finna hjá viðmælendum rannsóknarinnar. Öllum 

þremur gekk vel í námi, leið vel og héldu öll áfram ótrauð áfram í háskólanám. Af 

þessari niðurstöðu má álykta að námið við Háslólabrú Keilis hafi haft jákvæð áhrif á líf 

viðmlenda og möguleika þeirra. 
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Þrátt fyrir að námsundirbúningur hafi verið misjafn hjá viðmælendum þá tókst þeim 

að ljúka náminu við Verk- og raungreinadeildina. Áherslur þeirra í námi voru ekki þær 

sömu enda lögðu þau hvert um sig mesta áherslu á ákveðnar námsgreinar sem kæmu 

að góðu notum fyrir á háskólaleið sem þau stefndu á. En eins og eldri nemendur í 

rannsókn Knowles (1998) fundu viðmælendur rannsóknarinnar hjá sér þörf og vilja til 

þess að hefja nám að nýju.  

5.3 Námsaðstæður við Háskólabrú Keilis 

Í viðtölum voru viðmælendur sammála því að námsumhverfið og námsskipulag 

Háskólabrúar Keilis væri vel til þess fallið að styðja við fullorðna námsmenn. 

Viðmælendur töldu námið í Háskólabrú hafa verið góðan undirbúning fyrir háskólanám 

og töldu sig hafa fengið þekkingargrunn og öðlast góða hæfni til frekara náms. Þá 

fannst þeim tekið tillit til sérstöðu þeirra sem nemenda og þeirra aðstæðna sem þeir 

voru í jafnframt námi. Þetta er í anda þess sem Elín Oddný Sigurðardóttir (2016 ) bendir 

á að séu mikilvægir þættir í kennslu hjá eldri nemendum, en það eru gott andrúmsloft, 

tillit tekið til þarfa einstakra námsmanna og hlutverk nemenda að þora að spyrja og 

sýna skilningsleysi. Þá er þetta í anda þriggja vídda sem Illeris (2004, 2007) greinir frá að 

séu mikilvægar í námi fullorðinna, sú fyrsta er hugræna hlið námsins, næsta bendir á 

tilfinningu og innri hvata náms og sú þriðja á samfélagslegan þátt þess. Lýsingar 

viðmælenda af náminu í Keili sýna að þar er að finna allar þessar víddir. Þátttakendur 

takast á við námsgreinar, þeir fá stuðning við að ná námsmarkmiðum sínum og þeir 

greina frá mikilvægi námshópsins og samstarfsins sem hjálpar þeim að takast við 

námið. Álykta má að námsskipulag Háskólabrúar Keilis sinni þessum víddum þegar 

kemur að námi fullorðna einstaklinga.  

5.4 Kennarar, kennslan og námið við Háskólabrú Keilis 

Til þess að nám verði gott þá þarf kennslan og kennarar að vinna vel saman með 

námsefninu. Miðað við svör viðmælenda þá má greina ánægju með flesta kennara og 

kennsluna við Háskólabrú Keilis. Námið í Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis 

samanstendur af sérgreinum sem tengjast raunvísindum. Helga og Guðný höfðu 

athugasemdir varðandi kennslu hjá sérgreinakennara sem hafði þó ekki áhrif á námið 

þeirra. Guðnýju fannst vanta meira upp á verklega þáttinn í sínu námi en Helgu fannst 

eðlisfræðikennarinn reynslulítill. Samkvæmt Illeris (2004, 2007, 2015) er mikilvægt að 

kennari sem sér um kennslu eldri nemenda skapi gott andrúmsloft og hvetjandi 

námsaðstæður með því að taka tillit til þarfa námsmanna. Þrátt fyrir þá annmarka sem 
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viðmælendur fjalla um eru þau almennt sammála um gæði námsins og er sátt við 

skipulag þess og kennsluhætti. 

Samkvæmt Velferðarráðuneytinu (2012) þá er markmið Keilis að leggja „aðaláherslu 

á að fylla upp í göt í menntakerfinu, vinna með atvinnulífi og bjóða fólki annað tækifæri 

í lífinu“. Þar sem framhaldsskólum er gert að leggja frekar áherslu á nemendur yngri en 

25 ára (þingskjal nr.1/2014-2015) þurfa þeir sem eldri eru eða yfir 25 ára að leita annrra 

leiða til að taka stúdentspróf. Markmið og stefna ríkisstjórnarinnar í menntamálum til 

ársins 2020 er að efla nám og starfsmenntun á landinu. Fjölga á starfs- og 

framhaldsskólamenntuðu fólki á vinnumarkaði og er miðað við að ekki fleiri en 10% 

einstaklinga á vinnumarkaðinum verði án menntunar, þannig að 90% útskrifaðra hafi 

starfs- eða framhaldsskólamenntun af einhverju tagi (Forsætisráðuneytið, 2008). Eigi 

þessi stefna að ganga eftir þarf að efla enn fremur menntastofnanir sem bjóða upp á 

nám fyrir eldri nemendur. 

5.5 Líðan í Háskólabrú Keilis 

Þegar einstaklingar hefja nám á nýjum stað getur upplifunin verið margskonar. 

Viðmælendum rannsóknarinnar leið vel í náminu. Haraldur var í samheldnum bekk og 

halda sumir bekkjarfélagar enn sambandi. Guðný fann hvað sjálfstraustið varð mun 

betra í námsumhverfinu í Háskólabrú Keilis og kvíðin varð minni. Helgu leið betur þegar 

leið á námið og átti í upphafi erfitt með að kynnast fólki. Hverjar eru ástæður fyrir því 

að einstaklingar velja frekar nám fyrir eldri nemendur? Ýmsar ástæður eru fyrir því að 

nemendur velja frekar háskólabrú heldur en framhaldsskóla og má þar nefna 

námsumhverfið, námskröfur, uppbyggingu námsins og það að nemendur geta tekið lán 

hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (Ríkisendurskoðun, 2012). Þá hafa ný ákvæði um 

framhaldsskóla (þingskjal nr.1/2014-2015) gert eldri nemendum ókleift að sækja 

þangað í nám. 

Námsreynsla viðmælenda í Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis var talsvert 

önnur en sú sem þau höfðu frá fyrstu skrefum sínum í framhaldsskóla. Þá hafði nám 

þeirra einkennst af stefnuleysi og áhugaskorti en í Háskólabú voru markmiðin orðin 

skýr. Viðmælendur töldu sig hafa þroskast á þann hátt að vilja efla kunnáttu og 

þekkingu með meira námi. 

5.6 Námsleg staða í Háskóla 

Það var stórt skref fyrir viðmælendur rannsóknarinnar að hefja háskólanám. Greina má 

mismunandi tilfinningar hjá viðmælendum. Þau upplifðu öll háskólanámið sem 
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skemmtilegt og áhugavert en ræða jafnframt um að það hafi á köflum líka verið erfitt. 

Fyrri reynsla hefur mikið að segja fyrir eldri nemendur því þeir sækja í þá reynslu vegna 

óöryggis í námi (Hróbjartur Árnason, 2005). Bæði Helga og Guðný lýsa óöryggi í námi. Í 

upphafi háskólanámsins upplifði Helga óöryggi en Guðný fann fyrir kvíða en mun minni 

heldur en áður. Knox (1977) telur að eldri nemendur vanmeti oft getu sína vegna fyrri 

skólagöngu og þar af leiðandi verður frammistaða þeirra í námi verri heldur en hún ætti 

í raun að vera. En miðað við námið sem viðmælendur hafa hlotið frá Háskólabrú Keilis 

þá virðist námslegur undirbúningur þeirra góður og þau tilbúin að takast á við 

háskólanámið. Erfið reynsla úr framhaldsskóla hefur ekki hamlað þeim að ná árangri. 

Malcom Knowls (vísað til í Hróbjartur Árnason, 2005) telur að fullorðnir læri á annan 

máta en þeir sem yngri eru og telur að tala megi um sérstaka uppeldisfræði fullorðinna. 

Í þessari rannsókn var uppeldisfræði Háskólabrúar Keilis ekki skoðuð en þeir 

kennsluhættir sem þar eru í öndvegi (t.d. vendikennsla) virðist hafa stutt vel við nám 

viðmælenda minna.  

5.7 Háskólanámið 

Næst ber að skoða hvers vegna viðmælendur fóru í háskólanám og hvert þeir stefndu 

eftir námið í Keili. Þau Guðný, Helga og Haraldur völdu sér hvert sína leið í háskóla og 

stunda ekki nám í sama háskóla. Þau völdu öll að hefja háskólanám strax að lokinni 

útskrift. Ástæðurnar sem viðmælendur gáfu fyrir vali sínu á háskólanámi voru: Að 

námið væri gott fyrir framtíðina, tekjur góðar, ákveðin þekking skapaðist, 

atvinnutækifærum fjölgaði og að vinna fengist frekar við það sem vekti áhuga. Falla 

þessar ástæður vel að því sem Kristín Aðalsteinsdóttir (2013) kynnti sem meginástæður 

fyrir því að fullorðnir stefndu aftur í nám. Í rannsóknarskýrslu Ríkisendurskoðunar var 

kannað hvert nemendur fóru að námi loknu við Háskólabrú Keilis. Meginhluti nemenda 

sem útskrifaðist sótti um háskólanám eða 85–92% nemenda, flestir skráðu sig í nám við 

Háskóla Íslands eða 55–77%, í Háskólann í Reyjavík sóttu 5–19% nemenda og í 

Háskólann á Akureyri 5–8% nemenda (Ríkisendurskoðun, 2012).  

5.8 Upplifun í háskóla 

Markmiðið viðmælenda með námi sínu í Háskólabrú var að ljúka stúdentsprófi til að 

sækja háskólanám og höfðu þau skýra sýn á hvert átti að stefna. Rannsókn sem sýndi 

fram á að viðmælendum fannst stærsta skrefið hafa verið að sjá þau tækifæri sem eru í 

boði í framhaldsskólum og háskólabrúm (Gestur Guðmundsson og Hulda Karen 

Ólafsdóttir, 2012).  
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Viðmælendur voru sammála því að námið við Háskólabrú Keilis hafi verið góður 

grunnur fyrir háskólanám. Könnun sem Ríkisendurskoðun (2012) sýndi fram á að 77–

80% nemenda sem höfðu útskrifast frá Háskólabrú Keilis voru almennt sammála um að 

„Háskólabrú hefði veitt þeim mjög góðan eða góðan undirbúning fyrir háskólanám“ 

(Ríkisendurskoðun, 2012). 

Upplifun þátttakenda og mat á eigin undirbúningi fyrir háskólanám er misjöfn. 

Haraldur hélt áfram námi í Keili og er því á heimavelli. Honum gengur þar mjög vel og 

telur undirbúning sinn úr Háskólabrú hafa nýst vel. Guðný hefur þurft að endurskoða 

kröfur til sjálfra sín hvað varðar einkunnir. Sem fyrrum dúx í Hásólabrú þarf hún nú að 

sætta sig við lægri einkunnir í háskóla. Hún finnur hins vegar til öryggis og á orðið 

auðvelt með að gera hluti sem hún átti erfitt með áður eins og að halda fyrirlestra. 

Helga er sátt við námsundirbúning sinn frá Keili en á glímir en við félagsfærni sem hefur 

áhrif líðan hennar í námi.  

5.9 Samantekt og takmarkanir rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf einstaklinga sem lokið hafa námi við 

Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis til eigin námsundirbúnings.  

Meginniðurstaða rannsóknar er að fyrir viðmælendur rannsóknar, þau Guðnýju, Helgu 

og Harald, var námið í Keili góður undirbúningur fyrir frekara háskólanám. Þrátt fyrir að 

vera brottfallsnemendur úr framhaldsskóla tóku þau öll ákvörðun um að stefna í 

háskólanám. Námsleg staða þeirri í upphafi náms var misjöfn. Haraldur hafði lokið 

sveinsprófi og bjó að því en Guðný og Helga höfðu verið frá námi í langan tíma. Það var 

þeim áskorun að takast á við námið en námaðstæður og kennsluhættir virtust styðja vel 

við þau sem eldri nemendur. Öll völdu þau að fara í námsleið í Háskólabrú sem talin er 

vera erfið til að geta náð markmiðum sínum um frekari störf. Viðmælendur hófu 

háskólanám strax eftir útskrift og telja öll að námlegur undirbúningur frá Keili hafa verið 

góðan. Engu að síður reyndist háskólanámið viss áskorun fyrir bæði Helgu og Guðnýju. 

Þó niðurstöður rannsóknar séu skýrar er rétt að minna á að þátttakendur voru 

einungis þrír og því erfitt að draga ályktanir um námsgengi annarra sem útskrifast hafa 

frá Háskólabrú Keilis. Engu að síður er lærdómsríkt að heyra sögu þátttakenda. 

Niðurstöður kalla á frekari rannsóknir á viðhorfum og reynslu fullorðinna nemenda sem 

halda í framhaldsskólanám og fróðlegt hefði verið að fylgja niðurstöðum eftir með 

spurningakönnun sem næði til fleiri. Þá væri áhugavert að kanna reynslu þeirra sem 

ekki ná að klára nám sitt við Háskólabrú og þeirra sem því ljúka en velja að halda ekki 

áfram í háskólanám. 
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6 Lokaorð 

Í rannsókninni voru könnuð viðhorf einstaklinga sem lokið hafa námi við Verk- og 

raungreinadeild Háskólabrúar Keilis til eigin námsundirbúnings. Niðurstöður benda til 

þess að nám við Háskólabrú Keils sé góður kostur fyrir eldri nemendur sem hefja nám 

að nýju á framhaldsskólastigi. Námsskipulag og námsumhverfi sem þar er skipulagt 

virðist taka mið að námsþörfum eldri nemenda sem oft mæta til náms með erfiða 

námsreynslu úr framhaldsskóla. Þó að rannsóknin sé ekki umfangsmikil er hún að vissu 

leyti saga þriggja sigurvegara sem ná að láta drauma sína um frekara nám rætast. Hún 

gefur innsýn inn í raunverulegar aðstæður fullorðinna sem námsmanna. En niðurstöður 

hennar vekja jafnframt spurningar um möguleika og aðstæður þeirra sem ekki hafa lagt 

út á þá braut sem viðmælendur mínir þorðu og gerðu. Brottfall úr framhaldsskólum 

hérlendis er enn mjög hátt miðað við aðrar OECD-þjóðir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2016) og því má leiða að því líkum að á hverju ári falli úr 

námi nemendur sem eiga hugsanlega eftir að feta sömu slóð og mínir viðmælendur. 

Íslensk menntayfirvöld þurfa, ef vel á að vera, að huga enn frekar að aðstæðum þessa 

hóps og möguleikum hans á að koma aftur til náms. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Spurningar 

Persónulegar upplýsingar 

Hver er aldur þinn? 

Framhaldsnámið 

Lýstu fyrir mér hvernig þú upplifðir framhaldsskólanám? 

Hverjar eru ástæður fyrir því að þú kláraðir ekki framhaldsnám á sínum tíma? 

Upplifðir þú stuðning og hvatningu frá fjölskyldu eða vinum á meðan þú stundaðir 

framhaldsnám? 

Aftur í nám 

Útskýrðu fyrir mér hvers vegna þú stefndir aftur á nám? 

Á hvaða aldri varstu þegar þú ákvaðst að fara aftur í nám? 

Hvers konar námsframboð skoðaðir þú? 

Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis 

Hvernig varst þú námslega stödd/staddur áður en þú hófst nám við Verk- og 

raungreinadeild Keilis? 

Hvernig upplifðir þú að fara aftur í nám? 

Hvers vegna hentaði þér að stunda nám við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar 

Keilis? 

Skoðaðir þú aðrar námsleiðir en hjá Háskólabrú Keilis? 

Hverjar voru væntingar þínar til námsins við Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar 

Keilis? 

Hvernig upplifðir þú kennslu og kennara sem sáu um námið þitt við Verk- og 

raungreinadeild Háskólabrúar Keilis? 

Hvaða ár útskrifaðsti þú frá Háskólabrú Keilis? 

Kviknaði meiri námsáhugi eftir útskrift frá Háskólabrú Keilis? 

Háskólanámið 

Hvers vegna valdir þú að fara í háskólanám? 
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Hvers konar háskólanám valdir þú? 

Hver er ástæða þess að þú valdir þessa námsleið í háskóla? 

Hvernig upplifðir/upplifir þú háskólanám? 

Lýstu fyrir mér hvernig þú stendur námslega í háskólanámi? 

Námslegur undirbúningur og um Háskólabrú Keilis 

Telur þú Háskólabrú Keilis hafa veitt þær nægilega góðan undirbúning fyrir 

háskólanám? Getur þú nefnt einhver dæmi? 

Er eitthvað sem vantar eða mætti betur fara í Verk- og raungreinadeild Háskólabrúar 

Keilis? 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri í lokin? 
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Viðauki Á: Samþykkisyfirlýsing 

Hér gef ég samþykki mitt til að takak þátt í rannsókn Guðrúnar Óskar Gunnlaugsdóttur. 

Í rannsókninni er verið að skoða námsstöðu einstaklinga sem hafa lokið námi við Verk- 

og raungreinadeild Háskólabrú Keilis. Meginmarkmið er að skoða hvert nemendur 

stefndu að loknu námi við Háskólabrú Keilis og hvernig nemendur standa námslega. 

Farið verður með öll gögn sem tengjast viðmælanda sem trúnaðarmál og nafnleynd 

ríkir. Gögn verða í vörslu þar sem engin nema rannsakandi hefur aðgang að. Viðtalið er 

hljóðritað og gef ég mitt samþykki til þess að nýta það til frekari rannsóknar en með því 

að gögnum verði eytt þegar rannsókn lýkur. 

 

 

Staður: 

Dagsetning: 

Nafn: 

 

 

 


