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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu nemenda sem stundað hafa aðfaranám 

að háskóla í fjarnámi. Rannsóknin byggir á viðtölum við sjö konur sem stundað hafa námið. 

Helstu niðurstöður benda til þess að þær hindranir sem þátttakendur stóðu frammi fyrir við 

að hefja nám voru óviðeigandi námsframboð, tímaskortur, aldur og fjárhagslegar ástæður. 

Með breyttum aðstæðum og hentugu námsframboði gafst þeim tækifæri til að hefja 

aðfaranám að háskóla í fjarnámi. Reynsla viðmælenda af náminu var góð og voru þeir almennt 

ánægðir með námsskipulag. Samnemendur reyndust vera helsti stuðningur þátttakenda á 

námstímanum og gerði hann reynsluna af náminu betri. Helsti ávinningur af náminu var að 

mörgu leyti persónulegur fyrir þátttakendur þar sem þeir öðluðust aukið sjálfstraust, trúin á 

eigin námshæfni varð meiri og reyndist vera hvatning til áframhaldandi náms. Út frá þessum 

niðurstöðum má ætla að fjarnámið sé vel skipulagt og henti fullorðnum nemendum sem ekki 

hafa kost á því að stunda staðnám. Vonast er til þess að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist 

þeim sem standa að skipulagi fjarnáms til áframhaldandi þróunar á náminu og að rannsóknin 

verði framlag í umræðuna um fjölbreyttar námsleiðir sem standa fullorðnum til boða. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to gain insight into the experience of the students that attended 

distance learning program designed for adults. The study was based on interviews with seven 

women that have participated in the program. The results shows that the barriers that the 

participants faced upon starting their studies were unsuitable organization of studies, lack of 

time, age and lack of financial resoureces. With changed circumstances and availability of 

distance studies for adults they were given an opportunity to start studies. The participants' 

experience of the distance learning program was good and they were generally satisfied with 

the course organization. Fellow students turned out to be the primary support group for 

participants improving their experience during school season. One of the primary benefits of 

the program was in many ways personal for participants, since they gained increased 

confidence and faith in their own learning abilities, and felt inspired to further their education. 

From these results, it can be concluded that the distance learning program is well organized 

and suite for adult students for whom classroom studies are not an option. The results of this 

study could prove useful to the organizers of the distance learning program for the continuing 

development of the program, and contribute to the discussion on diverse educational options 

available for adults.   
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Formáli 

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

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Markmið hennar var að veita innsýn í reynslu einstaklinga sem stundað 

hafa aðfaranám að háskóla í fjarnámi. 

Áhuga minn á þessu efni má rekja til þess að ég sjálf var fullorðinn námsmaður sem fékk 

tækifæri til að fara í staðnám Háskólabrúar. Það hafði áhrif á áhuga minn að búið er að 

takmarka aðgengi 25 ára og eldri í framhaldsskóla. Í kjölfarið fór ég að velta fyrir mér hvaða 

námsleiðir stæðu fullorðnum einstaklingum til boða og kom þá auga á fjarnámsfyrirkomulagið. 

Ég hef mikinn áhuga á námi fyrir fullorðna og mér fannst spennandi að fá tækifæri til að 

rannsaka reynslu fjarnema af aðfaranámi í ljósi þess að nemendum sem kjósa að fara í fjarnám 

hefur farið fjölgandi undanfarin ár.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Sifjar Einarsdóttur og Hrafnhildar V. 

Kjartansdóttur og færi ég þeim sérstakar þakkir fyrir góða og faglega leiðsögn, stuðning og 

hvatningu. Fjölskyldu minni þakka ég fyrir stuðning meðan á námi mínu stóð. Að lokum þakka 

ég viðmælendum rannsóknarinnar fyrir þátttökuna, án þeirra hefði hún aldrei orðið að 

veruleika.  
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1 Inngangur 

Mikil þróun hefur verið í atvinnulífinu síðustu ár og hefur hún leitt af sér aukna kröfu um 

menntun starfsfólks á vinnumarkaðnum. Hlutfall fullorðinna án framhaldsskólamenntunar er 

þó talsvert hátt hér á landi (Jón Torfi Jónasson, 2013). Árið 2000 var hlutfall einstaklinga sem 

lokið hafði framhaldsskólaprófi, á aldrinum 25 til 64 ára, 63% en árið 2012 hafði hlutfallið 

hækkað upp í 71%. Þrátt fyrir fjölgun þeirra sem ljúka framhaldsskólaprófi er Ísland töluvert á 

eftir hinum Norðurlöndunum þegar kemur að fjölda einstaklinga með framhaldsskólapróf. Hér 

á landi taka nemendur sér lengri tíma til þess að ljúka framhaldsskólaprófi og eru auk þess 

eldri við útskrift en á hinum Norðurlöndunum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014b).  

     Árið 2012 voru gerðar breytingar á reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla á 

Íslandi en þar kemur fram að nemendur 25 ára og eldri sem og umsækjendur í fjarnám eða 

kvöldskóla falla neðst á lista í forgangsröðun inn í framhaldsskólana (Reglugerð um breytingu 

á reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla, nr. 1150/2008). Í frumvarpi til fjárlaga fyrir 

árið 2015 kom þessi forgangsröðun í innritun til framkvæmda. Tilgreint var í frumvarpinu að 

nemendum hefði farið fækkandi í bóknámi árið 2014 og væri ástæðan að hluta til vegna 

breyttrar forgangsröðunar um innritun (Þingskjal nr. 1/2014-2015).  

Til þess að koma til móts við nemendur, 25 ára og eldri, sem vilja stunda nám hefur verið 

byggð upp framhaldsfræðsla þar sem námsleiðir eru sniðnar að þörfum fullorðinna 

námsmanna sem ekki hafa lokið framhaldsskólaprófi og stefna á háskólanám. Boðið er upp á 

Grunnmenntaskóla og í framhaldi af honum geta nemendur farið í Menntastoðir. Að þeim 

loknum hafa nemendur öðlast rétt til að hefja nám í aðfaranámi háskólanna sem áður var 

kallað frumgreinanám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015b). Áður en nemendur 

byrja í aðfaranámi þurfa þeir að hafa lokið 140 framhaldsskólaeiningum (feiningum) (Reglur 

um aðfaranám að háskólanámi, nr. 1266/2013). Þar af þarf umsækjandi að hafa lokið í það 

minnsta 10 feiningum í ensku, íslensku og stærðfræði (Keilir, e.d.-e; Háskólinn á Bifröst, 

2015b). Aðfaranám að íslenskum háskólum er ætlað einstaklingum sem uppfylla ekki 

inntökuskilyrði í háskóla, aðallega eldri nemendum sem ekki hafa lokið framhaldsskólaprófi. 

Aðal markhópur aðfaranámsins eru einstaklingar 25 ára og eldri og er það að mestu leyti sami 

hópur og áður stundaði nám í kvöldskóla eða í öldungadeildum framhaldsskólanna. Þrátt fyrir 

að markhópur námsins séu einstaklingar 25 ára og eldri höfðar námið þó jafnframt til yngri 
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nemenda (Ríkisendurskoðun, 2012). Á Íslandi eru þrír skólar sem bjóða upp á aðfaranám, það 

eru Háskólinn á Bifröst, Háskólinn í Reykjavík og Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs. 

Allir þrír skólarnir bjóða upp á staðnám (Ríkisendurskoðun, 2012) en bæði Háskólinn á Bifröst 

og Keilir bjóða nemendum sínum einnig upp á fjarnám (Bifröst, e.d.; Keilir, e.d.-a).  

     Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að áhugi á að fara í nám að nýju sé einn og sér ekki 

endilega nægilegur til þess að fullorðnir einstaklingar taki það skref. Námsframboð sem hentar 

fullorðnum þarf einnig að vera til staðar (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 

2004; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012). Fjarnám er námsskipulag sem kemur til móts við 

þann hóp nemenda sem ekki hefur tök á að stunda nám í dagskóla vegna aðstæðna og þarf 

sveigjanleika hvað varðar stað og stund til náms. Þegar litið er til fyrri rannsókna sem snúa að 

námi innan framhaldsfræðslukerfisins og aðfaranáms kemur fram að nemendur höfðu 

jákvæða reynslu af náminu og reynist það vera hvetjandi fyrir áframhaldandi nám (Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 

2012; Björk Erlendsdóttir, 2013). Í rannsókn Elínar Sifjar Welding Hákonardóttur (2016) kom 

fram að einstaklingar nýttu sér fjarnámsleið aðfaranámsins vegna þess að þeir höfðu ekki 

fjárhagsleg tök á að hætta að vinna og fara í staðnám. Í ljósi jákvæðrar reynslu nemenda af 

fyrrnefndum námsleiðum og þeirri niðurstöðu að fjarnámið auðveldaði ákveðnum hóp 

nemendum að fara í nám er mikilvægt að skoða reynslu fjarnemenda aðfaranáms. Einnig hver 

upplifun þeirra er af náminu til þess að fá vitneskju um hvernig námsfyrirkomulag hentar 

fullorðnum nemendum.  

     Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í reynslu nemenda sem stundað hafa 

aðfaranám að háskóla í fjarnámi. Áhersla verður lögð á að kanna af hverju nemendur völdu að 

fara fjarnámsleiðina í aðfaranámi og hver reynsla þeirra var af náminu. Einnig verður kannað 

hvaða leið þeir fóru til þess að ljúka þeim feiningum sem þarf til þess að eiga rétt á inngöngu í 

aðfaranám. Mikil þróun hefur átt sér stað á síðustu árum varðandi framboð á aðfaranámi í 

fjarnámi en lítið er til af rannsóknum þar sem reynsla fjarnema er könnuð. Því er mikilvægt 

fyrir framþróun fjarnámsins að skoða reynslu fjarnema af þessu námsfyrirkomulagi.  

1.1 Menntunarúrræði fyrir fullorðna  

Aðgengi að menntun fyrir fullorðna einstaklinga hefur aukist undanfarin ár og skiptir menntun 

miklu máli bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið í heild sinni. Vegna aukinnar tæknivæðingar, 

margbreytileika í samfélaginu og fjölbreyttra starfa, er menntun orðin sífellt ákjósanlegri 
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þáttur í atvinnulífinu þar sem samkeppni getur verið hörð. Með því að mennta sig eflast 

einstaklingar gjarnan bæði persónulega og í starfi og hafa aukna möguleika á betri lífsgæðum 

sem leiðir að aukinni framleiðni og hagsæld í samfélaginu (Nordlund, Stehlik og Strandh, 

2012). Í rannsókn Nordlund, Stehlik og Strandh (2012) sem gerð var yfir 12 ára tímabil sýndu 

niðurstöður að einstaklingar sem verið höfðu á vinnumarkaði án menntunar en fóru síðar í 

nám uppskáru hærri laun til lengri tíma litið. Í rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns 

Torfa Jónassonar (2004) sýndu niðurstöður að menntun leiddi til aukinna lífsgæða, til dæmis 

möguleika á hærri launum, meira starfsöryggis og betra starfsumhverfis. Hluti af 

þátttakendum rannsóknarinnar töldu menntun efla þátttöku í daglegu lífi, þar sem kunnátta 

varð meiri til þess að takast á við til dæmis ýmsar ófyrirsjáanlegar aðstæður, áhugamál urðu 

fjölbreyttari og sjálfstraust jókst. 

     Þrátt fyrir að gildi menntunar sé mikið hefur brottfall úr námi á framhaldsskólastigi verið 

töluvert á Íslandi (Forsætisráðuneytið, 2012). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2014) höfðu 45% 

nýnema sem hófu nám árið 2004 verið brautskráðir úr námi á framhaldsskólastigi, sem var í 

það minnsta tveggja ára nám árið 2008. Um það bil 28% nýnema höfðu hætt eða tekið hlé frá 

námi. Fleiri nemendur ljúka námi á framhaldsskólastigi á höfuðborgarsvæðinu eða 49% en á 

landsbyggðinni var hlutfallið um 37% hjá þeim sem luku námi á þessu fjögurra ára tímabili. 

Þegar þetta hlutfall er borið saman við 25 önnur OECD-lönd kemur í ljós að Ísland er með 

lægsta hlutfall brautskráðra nýnema (Hagstofa Íslands, 2014). Til að bregðast við þessari þróun 

hafa íslensk stjórnvöld gert breytingar á menntakerfinu í þeirri von að það leiði af sér hærra 

menntunarstig þjóðarinnar.  

     Síðustu ár hefur markvisst verið unnið að því að gera breytingar sem ætlað er að draga úr 

brottfalli í framhaldsskólum landsins. Árið 2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út 

Hvítbók um umbætur í menntun. Bókinni er ætlað að vera undirstaða nánari umræðu og 

ráðagerð fyrir alla þá sem koma að menntun í landinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014a). Meginmarkmið með Hvítbókinni er að stuðla að því að umbætur verði í menntun á 

Íslandi til ársins 2018. Í Hvítbókinni kemur fram að 44% framhaldsskólanema ljúka menntun á 

tilsettum tíma og er stefnt að því að það hlutfall hækki upp í 60% árið 2018. Til þess að ná fram 

þessu markmiði er lagt til að skimað sé eftir brotthvarfi í öllum framhaldsskólum. Einnig hefur 

verið tekin ákvörðun um að stytta námstíma á framhaldsskólastigi á þann hátt að nám til 

stúdentsprófs taki alla jafna þrjú ár og starfsnám verði einnig stytt og það endurskoðað. 

Jafnframt kemur til álita að sett verði skýrari stefna um aldur nemenda og námstíma. Í flestum 
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öðrum löndum er miðað við að einstaklingar ljúki námi í framhaldsskóla fyrir tiltekinn aldur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). 

     Þróun í kennslufræðum hefur leitt til þess að mörg tækifæri hafa skapast fyrir fullorðna til 

að stunda nám. Til þess að koma til móts við fullorðna einstaklinga sem ekki hafa lokið 

framhaldsskólamenntun hafa ýmsar námsleiðir verið þróaðar, bæði innan 

framhaldsfræðslunnar og í aðfaranámi háskólanna. Hér verður farið yfir þær námsleiðir sem 

fullorðnum einstaklingum, sem ekki hafa lokið framhaldsskólaprófi, standa til boða hér á landi. 

Um er að ræða nám innan framhaldsfræðslunnar og aðfaranám að háskóla. Skoðuð verða 

markmið og inntökuskilyrði námsleiðanna, ásamt lagaákvæðum og reglugerðum sem ná til 

þessara námsleiða. Þar sem áherslan er hér á aðfaranám er vert að saga og tilgangur námsins 

sé skoðuð þar sem það getur gefið upplýsingar um námsleiðina og fyrir hvaða hóp námið er 

ætlað.  

1.1.1 Framhaldsfræðsla 

Framhaldsfræðsla er fræðsla sem á sér stað utan formlega skólakerfisins og er ætluð þeim 

einstaklingum sem ekki hafa lokið framhaldsskólaprófi en ákveða að hefja nám á 

fullorðinsárum (Jón Torfi Jónasson, 2013). Í lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 segir að 

framhaldsfræðsla sé „hvers konar nám, úrræði og ráðgjöf sem er ætlað að mæta þörfum 

einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að baki“ (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). 

Markmið laganna er meðal annars að veita einstaklingum sem ekki hafa lokið 

framhaldsskólanámi tækifæri til þess að hefja nám að nýju og styrkja starfshæfni sína. 

Jafnframt er markmið laganna að efla menntakerfið á Íslandi og auka menntunarstig í landinu 

(Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010).  

     Í framhaldsfræðslukerfinu er boðið upp á námsleið fyrir fullorðna einstaklinga sem stefna á 

háskólanám. Fyrir einstaklinga sem ekki hafa lokið grunnskólanámi er starfræktur 

Grunnmenntaskóli (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015b). Námsleiðin er ætluð 

einstaklingum sem eru á vinnumarkaði og hafa stutta formlega skólagöngu að baki 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2009). Fyrir nemendur 23 ára og eldri sem stefna á aðfaranám 

að háskóla er boðið upp á Menntastoðir. Námsleiðin miðar að þörfum fullorðinna nemenda 

og eru helstu markmiðin þau að stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna til áframhaldandi 

náms, auðvelda þeim að takast á við ný verkefni og efla sjálfstraust nemenda (Keilir, e.d.-d). 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á námi innan framhaldsfræðslunnar gefa til 
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kynna að námsleiðirnar henti eldri nemendum vel. Námið hafði góð áhrif á sjálfstraust 

einstaklinga, trú á eigin getu varð meiri og námið varð hvatning til áframhaldandi náms (Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 2012; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 

2012). Í rannsókn Bjarkar Erlendsdóttur (2013) kom í ljós að nemendur sem fóru í 

Menntastoðir áður en þeir hófu aðfaranám að háskóla töldu sig vera vel undirbúna undir 

krefjandi nám. Í framhaldi af þessari umræðu verður aðfaranám að háskóla skoðað þar sem 

það er námsleið sem stendur fullorðnum nemendum til boða eftir að þeir hafa lokið námi 

innan framhaldsfræðslunnar.  

1.1.2 Aðfaranám að íslenskum háskólum  

Þar sem markmiðið er að kanna reynslu fjarnema af aðfaranámi er mikilvægt að varpa ljósi á 

sögu námsins, hvernig það er tilkomið og hvaða áhrif tilkoma þess hefur haft fyrir fullorðna 

einstaklinga sem vilja hefja nám að nýju. Aðfaranám á Íslandi er ekki nýtilkomið en rekja má 

uppruna þess til Tækniskóla Íslands sem fékk við stofnun skólans, árið 1964, heimild til þess 

að bjóða upp á nám í frumgreinadeild. Námið var ætlað einstaklingum sem hugðust stunda 

nám við skólann, höfðu fyrir verklega þjálfun sem til þurfti en skorti þekkingu í 

undirstöðugreinum eins og stærðfræði og eðlisfræði (Ríkisendurskoðun, 2012). Áratug síðar 

fór námið fram á tveimur önnum og lauk með „raungreinadeildarprófi“ (Ríkisendurskoðun, 

2012, bls. 8) sem dugði til þess að hefja nám í tæknifræði og verkfræði í háskóla. Helsta 

fyrirmynd Tækniskóla Íslands voru danskir tækniháskólar sem buðu nemendum, sem ekki 

höfðu lokið stúdentsprófi eða hliðstæðri menntun, upp á undirbúningsnám 

(Ríkisendurskoðun, 2012). Tækniskóli Íslands færðist yfir á háskólastig og sameinaðist síðan 

árið 2005 Háskólanum í Reykjavík og féll þá aðfaranámið undir tækni- og verkfræðideild 

háskólans (Ríkisendurskoðun, 2012). Í dag er námið hluti af þeim námsleiðum sem Háskólinn 

í Reykjavík býður upp á og nefnist Frumgreinanám (Háskólinn í Reykjavík, e.d.). 

     Jafnframt hefur verið boðið upp á aðfaranám í Háskólanum á Bifröst í kjölfar þess að 

Samvinnuskólinn á Bifröst færðist yfir á háskólastig. Í aðfaranáminu gafst samvinnuskóla-

gengnum nemendum tækifæri til að hefja undirbúningsnám til þess að uppfylla inntökuskilyrði 

skólans í viðskiptafræðinám á háskólastigi (Ríkisendurskoðun, 2012). Námið hefur þróast 

talsvert en það var endurskipulagt með hliðsjón af námskrá framhaldsskólanna árið 2013 og 

fékk þá heitið Háskólagátt (Háskólinn á Bifröst, 2013). 
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     Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, var stofnaður árið 2007 og er staðsettur á 

Ásbrú í Reykjanesbæ. Keilir er víðtækt menntafyrirtæki með það markmið að auka menntun á 

Suðurnesjum (Keilir, e.d.-c). Keilir og Háskóli Íslands hófu samstarf sín á milli um aðfaranám 

en með því opnaðist tækifæri til þess að þróa námið á þann veg að það yrði óformlegt nám 

sem líktist framhaldsskólanámi og lyki með ígildi stúdentsprófs. Upp frá þessu var farið að 

bjóða upp á aðfaranám sem uppfyllti inntökuskilyrði í háskóla bæði hérlendis og erlendis. 

Þetta gaf fleiri einstaklingum tækifæri til að mennta sig og ekki aðeins þeim sem lokið höfðu 

iðn- eða starfsnámi eins og tilgangur aðfaranáms var í upphafi (Ríkisendurskoðun, 2012).  

     Árið 2014 voru settar reglur um aðfaranám að háskólanámi. Reglurnar eru settar 

samkvæmt 4. mgr. 19. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006, með áorðnum breytingum (Reglur um 

aðfaranám að háskólanámi, nr. 1266/2013). Markmið reglnanna er að bæta lagaumgjörð um 

aðfaranám og varpa ljósi á uppbyggingu og inntak námsins. Tilgangurinn er jafnframt sá að 

tryggja að nemendur séu upplýstir um hvað felst í náminu og hvaða réttindi aðfaranámspróf 

veitir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015a). Í reglunum kemur fram að námið sé fyrir 

einstaklinga sem hafa í hyggju að hefja nám á háskólastigi en uppfylla ekki þau skilyrði að hafa 

lokið stúdentsprófi. Jafnframt er aðfaranám fyrir þá nemendur sem hafa þegar lokið 

framhaldsskólanámi en þurfa að afla sér þekkingar í tilteknum námsgreinum áður en þeir hefja 

háskólanám (Reglur um aðfaranám að háskólanámi, nr. 1266/2013).  

     Aðfaranám er ætlað sem undirbúningur fyrir nemendur sem stefna að háskólanámi. Ekki er 

hægt að ábyrgjast að nemendur sem ljúka aðfaranámi komist inn í allt nám sem í boðið er á 

háskólastigi á Íslandi. Hver háskóli og háskóladeild hefur leyfi til þess að setja reglur um 

inntökuskilyrði á ákveðnar námsbrautir. Þeim skólum sem bjóða upp á aðfaranám er skylt að 

veita nemendum upplýsingar um fyrrgreindan rétt háskóla og háskóladeilda (Reglur um 

aðfaranám að háskólanámi, nr. 1266/2013). Í reglunum segir jafnframt: „Viðurkenndum 

háskóla er heimilt samkvæmt 4. mgr. 19. gr. laga um háskóla nr. 63/2006 að bjóða upp á 

aðfaranám en námið skal skipulagt í samráði við mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

Háskóli sem hyggst bjóða upp á aðfaranám skal gera tillögur til ráðuneytisins um fyrirkomulag, 

samhengi og inntak náms í samræmi við aðalnámskrá framhaldsskóla, einkum varðandi 

þrepasetningu og umfang“ (Reglur um aðfaranám að háskólanámi, nr. 1266/2013). Í reglunum 

kemur einnig fram að námið sé fyrir einstaklinga sem hafa í hyggju að hefja nám á háskólastigi 

en uppfylla ekki þau skilyrði um inntöku að hafa lokið stúdentsprófi. Aðfaranám á að vera 

skipulagt á þann hátt að nemandi sem stundar fullt nám geti að jafnaði lokið því á tveimur 
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skólaönnum (Reglur um aðfaranám að háskólanámi, nr. 1266/2013). Að ofangreindu má sjá 

að aðfaranámið hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin sem hefur gert það að verkum 

að fleiri fullorðnir einstaklingar hafa tök á því að nýta sér námsleiðina sem er sérstaklega ætluð 

fullorðnum nemendum.  

     Aðfaranám háskólanna hefur þá sérstöðu að nemendur hafa rétt á að sækja um 

framfærslulán hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna en nemendur framhaldsskólanna og 

símenntunarstöðva hafa ekki slíkan rétt (Ríkisendurskoðun, 2012). Í skýrslu verkefnahóps um 

fullorðins- og framhaldsfræðslu sem gerð var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

(2015b) kemur fram að aðfaranámið hafi verið að jafnaði talsvert eftirsótt, en engu að síður 

hafi það fengið þá gagnrýni að vera kostnaðarsamt fyrir nemendur. Niðurstöður rannsóknar 

Elínar Sifjar Welding Hákonardóttur (2016) sýndu að fullorðnir nemendur væru ekki tilbúnir til 

þess að setja sig í skuldir með því að taka framfærslulán meðan á náminu stæði. Fram kom í 

rannsókninni að þátttakendur hefðu valið að fara í fjarnám til að geta stundað atvinnu 

samhliða náminu en hefðu frekar kosið að fara í staðnám til að geta nýtt sér aukinn stuðning 

við námið þar sem þeir áttu við námsörðugleika að stríða.  

     Hér hefur verið fjallað um þær námsleiðir sem aðlagaðar eru að þörfum fullorðinna 

einstaklinga sem hefja nám eftir brotthvarf. Eins og fram hefur komið stendur fullorðnum 

nemendum til boða að stunda nám innan framhaldsfræðslunnar og í framhaldinu geta þeir 

hafið aðfaranám, sem eru hugsað sem undirbúningur fyrir háskólanám. Þær breytingar sem 

átt hafa sér stað á aðfaranáminu síðustu ár hefur leitt til þess að námið er orðið opnara sem 

gefur fleiri einstaklingum tækifæri til þess að nýta sér námsleiðina. Þar sem markmið 

rannsóknarinnar er að skoða reynslu fullorðinna nemenda af fjarnámi aðfaranáms verður í 

framhaldi af þessari umræðu fjallað um ákjósanlegt námsumhverfi sem tekur tillit til aðstæðna 

fullorðinna nemenda, ásamt helstu námshvötum og hindrunum sem geta komið í veg fyrir að 

þeir sæki í nám.  

1.2 Fullorðnir námsmenn 

Við endurkomu í nám eru líkur á að fullorðnir leiti leiða til þess að öðlast gráðu eða 

viðurkenningu þar sem tekið er tillit til hlutverka þeirra og skuldbindinga. Fullorðnir nemendur 

sem eru að byrja í námi að nýju hafa gjarnan mörgum skyldum og hlutverkum að gegna, til 

dæmis gagnvart atvinnu, maka og fjölskyldu (Ross-Gordon, 2011). Þar af leiðandi getur það 

verið stór og jafnvel erfið ákvörðun að hefja nám að nýju (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 
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2007). Niðurstaða rannsóknar innan framhaldsfræðslunnar sem gerð var hér á landi gaf til 

kynna að sveigjanlegt námsfyrirkomulag væri hvatning til þess að hefja nám að nýju (Guðrún 

Jóna Magnúsdóttir, 2012). Hróbjartur Árnason (2005) bendir einnig á að það þurfi að taka tillit 

til aðstæðna fullorðinna námsmanna þar sem þeir hafi ýmsum skyldum að gegna, til dæmis 

gagnvart bæði fjölskyldu og vinnu. Skýrt námsskipulag getur aðstoðað einstakling við að taka 

ákvörðun um það námsfyrirkomulag sem hann telur henta sér best og jafnframt hjálpað 

einstaklingnum að skipuleggja tíma sinn fyrirfram. Malcolm Knowles, sem nefndur er faðir 

fullorðinsfræðslunnar, og þekktur fyrir að festa hugtakið „andragogy“ eða fullorðinsfræðslu í 

sessi, bendir einnig á að nemendur þurfi að vera vel upplýstir um námið áður en það hefst. 

Fullorðnir nemendur vilja gjarnan fá skýr svör um hver tilgangur námsins er og hvernig námið 

fer fram. Með þessari vitneskju gerir nemandinn sér grein fyrir gagnsemi og mikilvægi námsins 

(Knowles, Holton og Swanson, 1998).  

     Hafa ber í huga, þegar rætt er um nám sem ætlað er fullorðnum einstaklingum, að þeir hafa 

oft á tíðum ekki verið í námi í alllangan tíma og þurfa því að fá skýrar upplýsingar áður en 

námið hefst. Ein af ástæðum þess er að þeir vita oft á tíðum ekki hvar þeir standa gagnvart 

námsefninu og þurfa jafnvel tíma til þess að undirbúa sig undir það sem þeir eru að fara að 

taka sér fyrir hendur. Hróbjartur Árnason (2005) bendir á að lítið sjálfstraust einkenni oft 

fullorðna námsmenn í upphafi náms. Fullorðnir nemendur upplifa gjarnan óöryggi sem hægt 

er að tengja við nýtt námsefni og umhverfi sem nemandinn þekkir ekki. Fullorðnir einstaklingar 

sem hefja nám að nýju hafa oft á tilfinningunni að þeir hafi ekki næga þekkingu og færni til að 

takast á við námið. Birtingarmynd óöryggis kemur fram á þann hátt að þeir óttast að þeir verði 

sér til skammar vegna vankunnáttu sinnar.  

     Í kjölfar þessarar umræðu um fullorðna nemendur er mikilvægt að draga fram helstu þætti 

sem hafa áhrif á nám þeirra. Bæði hvaða þættir það eru sem hafa hvetjandi áhrif á þátttöku 

og einnig hvaða þættir það eru sem geta hindrað fullorðna til þátttöku í námi. 

1.2.1 Námshvatning  

Vert er að skoða hvatningu nánar með tilliti til þess hvað það er sem hvetur fólk til að hefja 

nám og hvaða þættir það eru sem hvetja fullorðna til þess að mennta sig. Þegar fullorðnir taka 

ákvörðun um að hefja nám að nýju hefur hvatning og stuðningur frá fjölskyldu, vinnuveitanda, 

vinum og samnemendum jákvæð áhrif á nám og námsáhuga (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón 

Torfi Jónasson, 2004; Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012). 
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Merriam, Caffarella og Baumgartner (2007) benda á að það séu margar ástæður fyrir því að 

fullorðnir sæki í fullorðinsfræðslu. Helstu ástæðurnar eru þó vegna náms- og 

starfsferilsþróunar, það er að segja að einstaklingar vilja auka atvinnumöguleika sína eða 

langar að ljúka framhalds- eða háskólamenntun. Knowles skipti námshvötum fullorðinna í ytri 

og innri hvata. Ytri hvati hefur töluverð áhrif á fullorðna námsmenn, til dæmis betra starf eða 

launahækkun. Innri hvati eins og aukið sjálfstraust, ánægja í starfi og meiri lífsleikni er þó talinn 

hafa meiri áhrif hjá fullorðnum (Knowles o.fl., 1998). 

     Í rannsókn Cyril O. Houle frá árinu 1961 var tilgangurinn að komast að því af hverju fullorðnir 

tækju þátt í fræðslu. Houle komst að þeirri niðurstöðu að það væri hægt að skipta fullorðnum 

nemendum í þrjá ólíka nemendahópa sem væru markmiðsmiðaðir, félagslyndir og 

lærdómsmiðaðir námsmenn. Houle tók samt sem áður fram að skiptingin væri ekki að fullu 

undantekningarlaus því ákveðin skörun gæti verið á milli hópanna. Markmiðsmiðaður 

námsmaður leitar leiða til þess að ná fram markmiðum sínum og stefnir þangað sem hann 

telur sig geta náð þeim markmiðum sem hann setur sér. Félagslyndur námsmaður leitar eftir 

nýjungum og sækir frekar í félagsskap annarra en að velta fyrir sér hvaða þekkingu hann öðlast 

í því sem hann tekur sér fyrir hendur. Að lokum er það lærdómsmiðaður námsmaður en hann 

sækir í að auka þekkingu sína í gegnum nám og starf og hefur ákveðna þörf fyrir að vera sífellt 

að öðlast meiri þekkingu (Cross, 1981; Knowles o.fl., 1998). Ætla má að nemendur sem fara í 

fjarnám flokkist undir að vera markmiðsmiðaðir námsmenn þar sem þeir leita að 

námsfyrirkomulagi sem hentar þeim best. Markmiðsmiðaði námsmaðurinn finnur fyrir áhuga 

eða þörf sem leiðir til þess að hann til dæmis sækir ákveðin námskeið. Slíkur námsmaður 

einskorðar sig ekki við einstakar námsstofnanir heldur nýtir sér þær námsleiðir sem henta 

honum best (Knowles o.fl., 1998). 

     Knowles heldur því fram að fullorðnir vilji gjarnan læra og hafi áhuga á því sem þeir telja 

gagnlegt til þess að efla sig persónulega eða í starfi. Sjálfsmynd fullorðinna nemenda 

einkennist af því að þeir vilja axla ábyrgð á því sem þeir gera og sínum ákvörðunum. Fullorðnir 

nemendur hafa þörf fyrir viðurkenningu annarra á því sem þeir gera og að finna að þeir hafi 

stjórn á eigin ákvörðunum og séu sjálfstæðir (Knowles o.fl., 1998). Í niðurstöðum rannsóknar 

Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004) kemur fram að meðal ástæðna 

fyrir því að þátttakendur fóru í frekara nám voru áhugi, möguleiki á hærri launum og betri 

staða á vinnumarkaðnum. Helsti ávinningur af námi fyrir fullorðna er að þeir öðlast aukna trú 

á eigin getu og sjálfstraust verður meira, ásamt því að námið er hvati fyrir áframhaldandi 
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menntun (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 2012; 

Björk Erlendsdóttir, 2013). 

     Af framangreindu er ljóst að fjölmargir þættir hafa hvetjandi áhrif á fullorðna til þess að 

stunda nám. Í framhaldinu verður skoðað hvaða þættir það eru sem hindrað geta fullorðna 

einstaklinga til þess að taka þátt í fræðslu eða námi.  

1.2.2 Námshindranir  

Hindranir verða skoðaðar út frá helstu ástæðum þess að fullorðnir veigri sér við að taka þátt í 

námi og fræðslu. Eins og áður hefur komið fram eru ýmsar ástæður fyrir því hvers vegna 

fullorðnir taka þátt í námi og fræðslu, til dæmis er það vegna vilja til þess að efla sig í starfi. 

Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvað hindri fullorðna einstaklinga helst í að sækja í nám eða aðra 

fræðslu sem þeim stendur til boða (Merriam o.fl., 2007; Hróbjartur Árnason, Halla 

Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010).  

     Þátttökuhindranir hafa í gegnum tíðina verið flokkaðar af ýmsum fræðimönnum. Árið 1965 

skiptu Johnstone og Rivera hindrunum upp í tvo flokka, aðstæðubundnar og viðhorfsbundnar 

hindranir. Aðstæðubundnar hindranir vísa til utanaðkomandi þátta sem einstaklingurinn getur 

ekki stjórnað, til dæmis námsframboðs og kostnaðar. Viðhorfsbundnar hindranir endurspegla 

hins vegar það viðhorf sem einstaklingurinn hefur til sjálfs sín, til dæmis það að honum finnist 

hann vera of gamall til þess að stunda nám (Merriam o.fl., 2007).  

     Kathryn Patricia Cross (1981) er að mörgu leyti sammála Johnstone og Rivera en telur að 

hægt sé að skipta hindrunum að mestu leyti í þrjá flokka. Hún talar um aðstæðubundnar og 

viðhorfsbundnar hindranir, líkt og Johnstone og Rivera gera en bætir við þriðja flokki hindrana 

sem hún nefnir stofnanabundnar hindranir en þær vísa til framkvæmdar og fyrirkomulags 

náms og geta dregið úr eða útilokað þátttöku einstaklingsins í fræðslustarfi. Þetta eru þættir 

eins og staðsetning fræðslunnar eða óhentugt námsframboð. Cross (1981) talar um að 

aðstæðubundnar hindranir séu gjarnan til staðar hjá ungum einstaklingum þar sem fólk telji 

sig ekki geta stundað nám vegna tímaleysis eða af fjárhagslegum ástæðum. Jafnframt geta 

ferðalög milli staða haft þau áhrif að einstaklingur eigi í vandræðum með að stunda nám. Eins 

nefnir Cross að viðhorfsbundnar hindranir tengist sjálfsmynd einstaklingsins en til dæmis getur 

skortur á trú á eigin námsgetu haft hamlandi áhrif á þátttöku í fræðslu.     
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     Merriam og félagar (2007) benda á að það sé algengara að eldri einstaklingar vísi í 

viðhorfsbundnar hindranir en yngra fólk og konur vísi frekar í aðstæðubundnar hindranir þegar 

kemur að þátttöku í námi. Í rannsókn Elínar Sifjar Welding Hákonardóttur (2016) komu fram 

stofnanabundnar hindranir þar sem þátttakendur töldu vera þörf á fjölbreyttara 

námsframboði í þeirra nærumhverfi til þess að auðvelda aðgengi að námi. Einnig kom fram að 

mikilvægt væri að koma betur til móts við fullorðna einstaklinga sem ekki hefðu tök á að hætta 

að vinna og fara í nám, til dæmis með því að bjóða upp á fjölbreyttara fjarnám eða kvöldnám.  

     Fullorðnir einstaklingar geta staðið frammi fyrir margs konar hindrunum og geta bæði verið 

innri og ytri þættir sem hafa áhrif á að þessi hópur veigri sér við að afla sér fræðslu. Helstu 

skýringar sem einstaklingar gefa eru skortur á tíma og fjármagni, neikvæð fyrri reynsla úr námi, 

að námsframboð sé ófullnægjandi, félagslegar aðstæður, ábyrgð gagnvart fjölskyldu og 

skortur á sjálfstrausti (Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Steingerður 

Ólafsdóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 2014; Hróbjartur Árnason o.fl., 2010). Niðurstöður 

rannsókna gefa til kynna að fyrrnefndar skýringar á því að fullorðnir leita ekki í nám og fræðslu 

séu helstu hindranir sem fólk glímir við þegar kemur að menntun (Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012; Björk Erlendsdóttir, 2013; Elín Sif 

Welding Hákonardóttir, 2016). Jafnframt hefur komið fram að einstaklingar sem hafa minni 

menntun eru ólíklegri til þess að sækja nám eða fræðslu þegar á fullorðinsaldur er komið en 

þeir sem hafa stundað einhvers konar nám eftir skólaskyldu (Jón Torfi Jónasson og Andrea 

Gerður Dofradóttir, 2007; Hróbjartur Árnason o.fl., 2010). Slæm reynsla af skólagöngu getur 

gert það að verkum að erfitt getur verið fyrir einstaklinga að hefja nám að nýju (Illeris, 2005).  

     Af ofangreindu er ljóst að sveigjanlegt námsfyrirkomulag og skýrt námsskipulag geta haft 

jákvæð áhrif á endurkomu fullorðinna í nám. Ásamt því hafa bæði innri og ytri hvatar töluverð 

áhrif á þá ákvörðun að fullorðnir sæki sér menntun, til að mynda aukin lífsleikni, betra starf 

eða launahækkun. Engu að síður eru ýmsar hindranir sem geta komið í veg fyrir að fullorðnir 

nýti  sér það nám sem stendur þeim til boða, til dæmis óviðeigandi námsframboð, tímaskortur, 

aldur og fjárhagslegar ástæður. Þar af leiðandi er mikilvægt að varpa ljósi á hvernig fjarnám 

fer fram og hvernig fjarnámsumhverfi getur hentað fullorðnum námsmönnum sem ekki hafa 

tök á að stunda staðnám vegna aðstæðna sinna. 
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1.3 Fjarnám  

Í upphafi var fjarnám hannað til þess að koma til móts við nemendur sem ekki höfðu aðgang 

að hefðbundnu námi. Á Íslandi var Kennaraháskóli Íslands fyrstur til þess að bjóða upp á 

fjarnám. Náminu var ætlað að veita leiðbeinendum á landsbyggðinni kennsluréttindi því mikill 

skortur var á menntuðum kennurum (Anna Guðrún Eðvarðsdóttir, 2013). Með stöðugri þróun 

tölvutækninnar hefur netið orðið öflugur og hagkvæmur miðill lærdóms og fjarkennslu (Khan, 

2015). Með tilkomu þráðlausa netsins hefur reynst mun auðveldara að vera í tengslum og 

samskiptum við aðra einstaklinga. Nemendur geta verið tengdir netinu nánast hvar sem er, 

hvort sem er í gegnum fartölvur, síma eða spjaldtölvur (Corbeil og Corbeil, 2015).  

     Vilkonis, Bakanoviené og Turskiené (2013) benda á að sífellt fleiri fullorðnir sækist eftir að 

auka menntun sína. Eftirspurn eftir menntun í fjarnámi er til staðar þar sem það gefur 

einstaklingum tækifæri á að mennta sig án þess að það hafi mikil áhrif á atvinnu, fjölskyldulíf 

og staðsetningu heimilis. Niðurstöður úttektar á fjarkennslu í framhaldsskólum sem Sólveig 

Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir (2010) gerðu fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið sýndu að helstu ástæður þess að nemendur á aldrinum 26 til 40 

ára voru í fjarnámi voru að þá vantaði einingar til að ljúka stúdentsprófi. Námið væri 

sveigjanlegt því hægt væri að stunda það með vinnu. Jafnframt kom fram að búseta hafði áhrif 

á að fólk stundaði fjarnám. Þegar kennarar voru spurðir hvort þeir teldu fjarnám henta 

ákveðnum nemendum betur en öðrum kom fram að þeir töldu fjarnám henta illa þeim 

nemendum sem ekki væru vel að sér í tæknimálum eða illa staddir námslega. Að mati kennara 

fjarnámsins hentaði námið vel eldri nemendum sem væru að hefja nám að nýju eftir hlé og þá 

gjarnan þeim nemendum sem gengi vel í námi, hefðu skýr markmið, væru áhugasamir, 

skipulagðir og byggju yfir sjálfsaga (Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2010).  

     Hér á eftir verður farið yfir æskilegt fjarnámsumhverfi og það hvernig samspil kennslu og 

samskipta spilar mikilvægan þátt þegar kemur að fjarnámi. Jafnframt verða skoðuð þau 

námsúrræði sem í boði eru fyrir fullorðna nemendur sem vilja stunda fjarnám. Um er að ræða 

fjarnám í framhaldsskólum og í símenntunarmiðstöðvum þar sem einstaklingar með litla 

framhaldsskólamenntun geta lokið feiningum til þess að uppfylla inngönguskilyrði í aðfaranám 

að háskóla. Að því búnu verður fjallað um fjarnám aðfaranáms að háskóla, rætt um 

kennsluaðferðir og þá fjölgun nemenda sem orðið hefur í fjarnámi. 
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1.3.1 Ákjósanlegt fjarnámsumhverfi  

Torhild Slåtto (2008) bendir á að gæði kennslu séu mikilvæg í öllu námi. Þegar fullorðnir hefja 

nám verða gjarnan miklar breytingar á lífi þeirra og er því stuðningur mikilvægur þáttur, 

einkum við upphaf náms. Kennarar eru í aðstæðum til að efla tengslamyndun nemandans við 

aðra í skólasamfélaginu. Í fjarnámi er mikilvægt að kennari bregðist hratt við fyrirspurnum frá 

nemendum og aðstoði þá við að nýta netið sem samskiptamiðil til samskipta við aðra fjarnema 

(Eygló Björnsdóttir, 2012).  

     Góð kennsla og kennsluáætlun eru ekki ávísun á að nemandi nái góðum árangri í námi, 

gæðin beinast einnig að nemandanum sjálfum og hvernig forgangsröðun hans er háttað 

(Slåtto, 2008). Fjarnemar bera ábyrgð á því að vera virkir þátttakendur í náminu og veltur 

frammistaða nemenda í fjarkennsluumhverfi á vinnusemi þeirra hvort sem það er í hópvinnu 

eða í annarri vinnu tengdri náminu (Johnson, 2014). Ef nemandi leggur sig ekki fram í námi eru 

líkur á að hann uppskeri lítið (Slåtto, 2008). Song, Singleton, Hill og Koh (2004) rannsökuðu 

upplifun og reynslu nemenda af fjarnámi. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að flestir 

nemendur væru sammála um að gott námsskipulag, hvatning, tímastjórnun og sá sveigjanleiki 

sem fylgdi því að geta stundað nám í gegnum netið hefði góð áhrif á árangur í námi og á 

upplifun nemandans af fjarnámi. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að helstu vandamál sem 

nemendur upplifðu voru að þeim fannst vera skortur á skilningi frá samfélaginu, þeim fannst 

erfitt að skilja markmið kennslunnar, þeir lentu í tæknilegum vandræðum og upplifðu lélega 

tímastjórnun. Í rannsókn Yang og Durrington (2010) bentu niðurstöður til þess að samskipti 

við jafningja, viðbrögð frá kennara og uppbygging námsins hefði áhrif á gæði fjarnámsins.  

     Í hefðbundnu staðnámi eru samskipti við kennara og samnemendur hluti af 

námsumhverfinu og er nemandi í stöðugum félagslegum samskiptum (Johnson, 2014). Því 

þurfa fjarnemar á öðruvísi stuðningi að halda en staðnemar þar sem nemandi hittir kennara 

ekki reglulega. Algengt er að fjarnemar finni fyrir óöryggi vegna skorts á samveru með kennara. 

Nám sem stundað er í gegnum netið, óháð staðsetningu og tíma, getur verið einmanalegt fyrir 

þá nemendur sem ekki eru vanir að vinna í slíku umhverfi (Eygló Björnsdóttir, 2012). Þar af 

leiðandi eru hvatning, faglegur stuðningur og miðlun upplýsinga mikilvægir þættir í gæðum 

fjarnáms (Slåtto, 2008). Nemendur þurfa að venjast fjarnámsumhverfinu þar sem tölvan er 

þeirra helsta námsumhverfi og vinna með öðrum nemendum fer að miklu leyti fram í gegnum 

netið (Eygló Björnsdóttir, 2012).  
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     Samskipti við jafningja í fjarnámi er mikilvægur þáttur og ættu nemendur að eiga kost á því 

að geta lært af kennara sem og samnemendum. Thurmond, Wambach, Connors og Frey (2002) 

rannsökuðu ánægju nemenda með fjarnámsumhverfið. Niðurstöður sýndu að samskipti 

nemenda við aðra í gegnum tölvupóst, spjallhópa og netumræður höfðu mikil áhrif á ánægju 

þeirra með námið. Í fyrrnefndri úttekt sem gerð var á fjarkennslu í framhaldsskólum kom fram 

að nemendur töldu gæði staðnáms vera meiri en fjarnáms þegar kom að samskiptum við 

kennara og samnemendur (Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2010).  

     Árið 2011 var farið af stað með tilraunanámskeið við Háskólann á Akureyri þar sem stað- og 

fjarnemar voru saman í námskeiði. Með þessu var verið að leggja áherslu á sveigjanleika hvað 

varðar „stað og stund“ til náms fyrir nemendur (Eygló Björnsdóttir, 2012). Áður hafði námið í 

Háskólanum á Akureyri þróast í að staðnemar og fjarnemar væru tveir aðskildir hópar í tíma 

og rúmi. Staðnemendur stunduðu nám sitt í húsnæði skólans á meðan fjarnemendur fengu 

sína kennslu á öðrum tíma í gegnum fjarfundabúnað (Eygló Björnsdóttir, 2012). Í 

tilraunanámskeiðinu fór kennslan nánast alfarið fram í gegnum netið þar sem kennari miðlaði 

námsefni námskeiðsins, svo sem upptökum og öðru efni, inn á kennsluvef þess. Í 

spurningakönnun sem gerð var að námskeiði loknu kom fram að 67% staðnema og 50% 

fjarnema fannst mikilvægt að hitta aðra nemendur í kennslustund. Þegar nemendur voru 

spurðir hvert þeir leituðu stuðnings vegna námsins kom í ljós að bæði fjarnemar og staðnemar 

leituðu eftir stuðningi innan síns hóps. Ástæða þess hversu aðskildir hóparnir voru er talin vera 

sú að nemendur voru þá þegar búnir að aðgreina sig í ákveðna hópa (Eygló Björnsdóttir, 2012).  

1.3.2 Fjarnám í símenntunarstöðvum og framhaldsskólum 

Eins og áður hefur komið fram þurfa nemendur sem hyggjast hefja aðfaranám að háskóla að 

hafa lokið í það minnsta 140 feiningum (Reglur um aðfaranám að háskólanámi, nr. 1266/2013). 

Fyrir þá nemendur sem ekki hafa lokið tilteknum feiningum og vilja öðlast þær í fjarnámi eru 

möguleikar á að afla þeirra annars vegar í gegnum símenntunarstöðvar og hins vegar í 

framhaldsskólum.  

     Framhaldsfræðslukerfið á Íslandi hefur gefið fullorðnum einstaklingum tækifæri til þess að 

efla sig í námi og starfi. Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum er einn þeirra fræðsluaðila sem 

bjóða upp á nám í Menntastoðum. Til þess að koma til móts við sem flesta sem vilja stunda 

nám í Menntastoðum er nemendum boðið að velja þá leið sem hentar þeim best, í staðnámi, 

dreifnámi eða fjarnámi (Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, e.d.-a). Fjarnám í 
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Menntastoðum tekur tíu mánuði, námið er kennt í lotum þar sem eitt fag er kennt í einu. 

Staðlotur eru skipulagðar á um það bil sex vikna fresti þar sem nemendur mæta í skólann en 

þess á milli fer kennslan fram á netinu (Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, e.d.-b).  

     Fyrir fullorðinn nemanda sem hefur hug á að bæta við sig feiningum er einnig möguleiki að 

gera það í fjarnámi í gegnum framhaldsskóla. Síðan Verzlunarskóli Íslands byrjaði að bjóða upp 

á fjarnám árið 2005 hafa nokkrir nemendur útskrifast úr því námi með stúdentspróf og/eða 

verslunarpróf (Verzlunarskóli Íslands, e.d.-a). Þrátt fyrir að það sé hægt að útskrifast með 

prófgráðu úr fjarnámi getur það reynst nemendum erfitt vegna þess hvernig forgangsröðun í 

innritun er háttað. Fram kemur á heimasíðu Verzlunarskóla Íslands að nemendur 25 ára og 

eldri geti sótt um fjarnám við skólann en þar sem fjárlög ríkisins geri ekki ráð fyrir að borgað 

sé með þessum nemendahópi fari nemandi aftast í forgangsröðunina og ef það sé laust pláss 

komist hann inn í námið (Verzlunarskóli Íslands, e.d.-b).  

     Í úttekt Sólveigar Jakobsdóttur og Þuríðar Jóhannsdóttur (2010) á fjarnámi voru þrír stærstu 

skólarnir sem bjóða upp á fjarnám skoðaðir en þeir eru Fjölbrautaskólinn við Ármúla, 

Verzlunarskóli Íslands og Verkmenntaskólinn á Akureyri. Í skólunum þremur er hægt að velja 

áfanga í iðnnámi, bæði til sveins- og meistaraprófs, stunda nám á heilbrigðisbrautum, nám til 

stúdentsprófs og verslunarprófs. Fjarnámið er sett upp á þann hátt að nemendur setja námið 

saman sjálfir með því að velja einstaka áfanga eftir því hvað hentar þeirra námsleið best. Í 

fjarnáminu í þessum þremur skólum er almennt ekki gert ráð fyrir mætingu nemenda í skólann 

yfir önnina. Öll kennsla, samskipti nemenda við kennara og samnemendur fer fram í gegnum 

kennslukerfi á netinu (Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 2010; Fjölbrautaskólinn 

við Ármúla, 2016; Verkmenntaskólinn á Akureyri, e.d.).  

     Með ofangreindum upplýsingum má sjá að fullorðnir nemendur hafa val um hvernig þeir 

safna sér þeim feiningum sem þarf til þess að fá inngöngu í aðfaranámið. Í næsta kafla verður 

aðfaranám skoðað nánar út frá þeim skólum sem bjóða upp á það í fjarnámi.  

1.3.3 Aðfaranám að háskóla í fjarnámi 

Eins og fram hefur komið eru tveir skólar á Íslandi sem bjóða nemendum upp á að stunda 

aðfaranám að háskóla í fjarnámi. Keilir er með námsleiðina Háskólabrú en Háskólinn á Bifröst 

er með Háskólagátt (Ríkisendurskoðun, 2012). Skólarnir eru að mörgu leyti ólíkir en Keilir 

vinnur í samstarfi við Háskóla Íslands og er námið hliðstætt stúdentsprófi samkvæmt 

samkomulagi milli Keilis og Háskóla Íslands. Í Háskólabrú er boðið upp á nám í félagsvísinda- 
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og lagadeild, viðskipta- og hagfræðideild og hugvísindadeild (Keilir, e.d.-e; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2012). Í Háskólagátt er boðið upp á nám á hug- og félagsvísindasviði, í 

félagsvísindum, lögfræði og viðskiptafræði, þar sem námið tekur mið af gildum, 

kennsluaðferðum og stefnu Háskólans á Bifröst (Háskólinn á Bifröst, 2015b). Markmið námsins 

er, líkt og í Háskólabrú, að undirbúa nemendur undir háskólanám (Keilir, e.d.-e; Háskólinn á 

Bifröst, 2015b).  

     Í Háskólabrú er talsverður munur á kennsluaðferðum í stað- og fjarnámi. Í staðnáminu fer 

kennslan fram í dagskóla þar sem byggt er á fyrirlestrum, verklegum tímum í raungreinum, 

verkefna- og dæmatímum (Keilir e.d.-e). Fyrirkomulagið á fjarnáminu er með öðrum hætti en 

haldnar eru staðlotur í tvo daga við upphaf hverrar námslotu, frá föstudegi til laugardags. 

Námsgreinar eru kenndar í lotum í um það bil fimm til sex vikur. Hverri lotu lýkur með lokaprófi 

eða lokaverkefni (Keilir, 2015). Á milli þess sem nemendur mæta í námslotur fer kennsla fram 

í kennslukerfi á netinu þar sem settir eru inn fyrirlestrar og annað námsefni. Í gegnum 

kennslukerfið geta nemendur einnig haft samband við samnemendur og kennara (Keilir, 

2015).  

     Í Háskólagátt eru kennsluaðferðir í staðnámi og fjarnámi svipaðar þar sem unnið er í sjö 

vikna kennslulotum. Hver námsgrein er kennd í sex vikur og í sjöundu viku fer fram próf. 

Staðnemar hlusta á rafræna fyrirlestra og mæta í verkefnatíma á meðan fjarnemar hlusta á 

rafræna fyrirlestra og vinna í gegnum fjarnámsvef skólans. Í öllum námsgreinum er ein 

vinnuhelgi fyrir fjarnema þar sem nemandi mætir á staðinn og hittir kennara og samnemendur 

sína (Háskólinn á Bifröst, e.d.).  

     Fjarnám virðist vera nokkuð vinsælt námsskipulag, árið 2008 sóttu 48 nemendur um 

fjarnám í Háskólabrú en árið 2011 hafði umsóknum fjölgað í 232 (Ingvar Sigurgeirsson, 2012). 

Í ársskýrslu Keilis (2015) kemur fram að útskrifaðir nemendur frá Háskólabrú árið 2015 voru 

fleiri í fjarnámi, eða 80 nemendur, en í staðnámi voru útskrifaðir nemendur alls 69 talsins. Í 

skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2013 kemur fram að fjöldi útskrifaðra nemenda 

Háskólabrúar hefur aukist milli ára og er á bilinu 52% til 73% af útskrifuðum nemendum á 

hverju ári. Talsvert meira brottfall er úr náminu hjá fjarnemum en staðnemum en svo virðist 

sem það fari minnkandi milli ára. Samkvæmt Ríkisendurskoðun (2013) er eitthvað um að 

nemendur sem eru í aðfaranámi á Keili þurfi lengri tíma til þess að ljúka náminu en 

námsskipulagið segir til um. Jafnframt er eitthvað um að nemendur skipti um námsskipulag og 

hætti í staðnámi til þess að færa sig yfir í fjarnám. Þeir nemendur sem breyta upphaflegri 
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áætlun teljast ekki sem brotthvarfsnemendur að mati Keilis og allflestir nemendur eða 85% 

ljúka námi í Háskólabrú (Ríkisendurskoðun, 2013). Í Háskólagátt voru 190 nemendur skráðir í 

fjarnám og 81 nemandi í staðnám árið 2013 (Háskólinn á Bifröst, 2013). Árið 2014 hafði 

fjarnemum fjölgað í 200 en staðnemum hafði fækkað og voru þeir 64 það ár. Árið 2014 voru 

útskrifaðir nemendur fjarnámsins í Háskólagátt 74 talsins og á móti voru útskrifaðir staðnemar 

36 talsins (Háskólinn á Bifröst, 2015a). 

     Í skýrslu Ingvars Sigurgeirssonar (2012) Mat á námi og kennslu á Háskólabrúnni var viðhorf 

nemenda til aðfaranámsins kannað. Þar kom fram að 73% fjarnema voru ánægðir með námið. 

Þegar nemendur voru spurðir um hvað þeir væru ánægðastir með kom fram að flestir þeirra 

voru ánægðir með að geta stundað námið í fjarnámi. Fjarnemendur hrósuðu kennurum sínum 

fyrir gott skipulag, jákvætt atlæti og áhuga á að sinna nemendum ásamt því hversu fljótir þeir 

væru að svara fyrirspurnum. Þegar nemendur voru spurðir um hvað mætti bæta í náminu var 

ekkert sem stóð sérstaklega upp úr heldur kvörtuðu nemendur yfir einstaka þáttum í áföngum 

og að einhverjir kennaranna væru reynslulitlir og þyrftu jafnvel betri leiðsögn um kennslu. 

Jafnframt kom fram að vinnuálag í náminu mætti vera jafnara og að kröfur væru miklar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2012).  

1.4 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í reynslu nemenda sem stundað hafa aðfaranám 

að háskóla í fjarnámi. Rannsókn sem gerð var hér á landi gaf til kynna að sveigjanlegt 

námsfyrirkomulag væri hvatning til þess að hefja nám að nýju (Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 

2012). Einnig hafa fyrri rannsóknir sýnt að nemendur öðlist aukna trú á eigin getu og 

sjálfstraust verði meira við að stunda nám ásamt því að námið sé hvati fyrir áframhaldandi 

menntun (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 2012; 

Björk Erlendsdóttir, 2013). Ingvar Sigurgeirsson (2012) kannaði viðhorf nemenda Háskólabrúar 

til námsins, helstu niðurstöður sýndu að fjarnemendur hrósuðu kennurum sínum fyrir gott 

skipulag, jákvætt viðhorf og áhuga á að sinna nemendum ásamt því hversu fljótir þeir væru að 

svara fyrirspurnum. Reynsla fjarnemenda af aðfaranámi hefur lítið verið skoðuð hér á landi því 

er vert að kanna nánar hver reynsla þeirra er af náminu.  

     Til að nálgast markmið rannsóknarinnar verður framkvæmd eigindleg rannsókn til þess að 

komast að því hvers vegna einstaklingar velja að fara í fjarnám og hvernig nemendum vegnar 
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í náminu þar sem staðbundin mæting í skólann er lítil og kennsla fer að mestu leyti fram í 

gegnum netið. Einnig er mikilvægt að afla upplýsinga um það hvernig nemendur upplifa 

samskipti, bæði við samnemendur og kennara. Með því að kanna reynslu fjarnemenda af 

náminu er hægt að fá hugmyndir um hvernig námsskipulagið er að henta fullorðnum 

nemendum og hvort það sé ákjósanlegur kostur fyrir þennan hóp. Vonast er til þess að 

niðurstöður rannsóknarinnar nýtist til áframhaldandi þróunar á náminu og sem framlag í 

umræðuna um fjölbreyttar námsleiðir fyrir fullorðna einstaklinga.  

 

Rannsóknarspurningarnar sem settar eru fram í ljósi þess sem hér kemur fram og til stuðnings 

markmiði rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

 

1. Hver er fyrri reynsla af skólagöngu? 
 

2. Hver var hvatinn til að hefja fjarnám í aðfaranámi að háskóla?  

 Hvers vegna varð fjarnám fyrir valinu? 
 

3. Hver var reynsla af fjarnámi í aðfaranámi?  

 Hver var reynslan af náminu, samskiptum við samnemendur og kennara? 
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2 Aðferð 

Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) en 

aðferðin hentar vel til þess að öðlast skilning á tilfinningum og upplifun einstaklings sem 

rannsóknin snýr að og hvaða merkingu hann leggur í upplifun sína (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). Rannsóknaraðferðin gefur rannsakanda tækifæri til að skilja rannsóknarefnið út frá 

sjónarhorni þátttakenda, hvaða merkingu þeir leggja í tiltekið fyrirbæri og er áherslan á að lýsa 

sameiginlegri reynslu þátttakenda af fyrirbærinu (Kvale og Brinkmann, 2015; Esterberg, 2002). 

Telja mátti þessa rannsóknaraðferð eiga vel við hér þar sem markmiðið var að fá innsýn í 

upplifun nemenda af fjarnámi aðfaranáms að háskóla. Leitaðist rannsakandi við að skilja hvaða 

sameiginlegu reynslu þátttakendur byggju yfir þegar kom að námsvali. Einnig var leitast við að 

fá innsýn í reynslu þátttakenda af fjarnámsumhverfinu og hvaða merkingu sú reynsla hefði 

fyrir þá. Þar að auki var leitast við að skilja hvernig fjarnámið hefði áhrif á framtíðarákvarðanir 

varðandi námsval. Í gagnasöfnun voru notuð hálfopin (e. semi-structured) einstaklingsviðtöl 

þar sem stuðst var við viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1). Í opnum viðtölum reynir rannsakandi að 

öðlast djúpan skilning á upplifun og reynslu viðmælenda og viðmælanda gefst rými til þess að 

tjá sig og útskýra eigin reynslu með sínum eigin orðum (Kvale og Brinkmann, 2015; Esterberg, 

2002).  

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö konur á aldrinum 25-44 ára sem eiga það sameiginlegt 

að hafa stundað aðfaranám í fjarnámi. Tilviljun réði því að enginn karlmaður var þátttakandi. 

Við val á þátttakendum var notast við markmiðsúrtak (e. purposive sampling) og 

hentugleikaúrtak (e. convenience sampling). Í markmiðsúrtaki eru einstaklingar valdir sem 

taldir eru hæfa rannsóknarefninu vel þar sem þeir geta gefið mikilvægar upplýsingar (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með hentugleikaúrtaki er leitað að einstaklingum í 

rannsóknina sem auðvelt er að ná til (Hennink o.fl., 2011). Við val á þátttakendum voru sett 

þau viðmið að þeir hefðu farið í fjarnám aðfaranáms að háskóla og hefðu ýmist lokið námi eða 

væru á seinni önn námsins. Þessi viðmið voru sett til þess að fá fjölbreyttari sýn á reynslu 

nemenda af náminu. Ekki var gengið út frá því að þátttakendur hefðu farið í ákveðinn skóla 

sem býður upp á aðfaranám í fjarnámi og komu þátttakendurnir sjö bæði frá Háskólagátt 

Bifrastar og Háskólabrú Keilis.  
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Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum rannsóknarinnar en til að tryggja nafnleynd og 

trúnað hefur nöfnum þeirra verið breytt.  

     Aníta er 35 ára og býr erlendis. Hún er í sambúð og á tvö börn. Aníta fór í framhaldsskóla í 

tvö ár eftir grunnskóla en hætti. Aníta hefur lokið námi í Menntastoðum, aðfaranámi og 

grunnnámi til fyrstu háskólagráðu. 

     Anna er 25 ára og býr á höfuðborgarsvæðinu. Hún er í sambúð og á tvö börn. Anna fór í 

framhaldsskóla í eitt ár en hætti. Anna hefur lokið námi bæði í Grunnmenntaskólanum og 

Menntastoðum og stefnir á að útskrifast úr aðfaranámi í janúar 2017.  

     Erla er 31 árs og býr á landsbyggðinni. Hún er í sambúð og á eitt barn. Erla fór í 

framhaldsskóla í eitt og hálft ár eftir grunnskóla en hætti, reyndi svo við fjarnám í 

framhaldsskóla en hætti því námi einnig. Erla hefur lokið aðfaranámi.  

     Helga er 39 ára og býr á landsbyggðinni. Hún er í sambúð og á þrjú börn. Eftir grunnskóla 

fór Helga í framhaldsskóla í eitt ár en hætti, reyndi svo nám við kvöldskóla síðar en hætti aftur 

námi. Helga hefur lokið námi í Menntastoðum og aðfaranámi. 

Íris er 44 ára og býr á höfuðborgarsvæðinu. Hún er gift og á tvö börn. Eftir grunnskóla fór Íris í 

framhaldsskóla í þrjú ár en hætti, reyndi svo aftur við framhaldsskóla en hætti á ný. Íris hefur 

lokið aðfaranámi.  

     Jóna er 36 ára og býr á landsbyggðinni. Hún er gift, á fjögur börn og eitt stjúpbarn. Eftir 

grunnskóla fór Jóna í framhaldsskóla en hætti eftir eitt ár, reyndi svo fjarnám í framhaldsskóla 

en hætti því einnig. Jóna hefur lokið námi í Menntastoðum og aðfaranámi. 

     Sigrún er 33 ára og býr á landsbyggðinni. Hún er í sambúð, á tvö börn og tvö stjúpbörn. Eftir 

grunnskóla fór Sigrún í eina önn í Handverks- og hússtjórnarskólann og síðan í framhaldsskóla 

en hætti, reyndi svo kvöldskóla og fjarnám í framhaldsskóla en hætti þar einnig. Sigrún gerði 

tilraunir til þess að hefja nám í framhaldsskóla að nýju en hætti því og fór loks í aðfaranám og 

stefnir á að útskrifast úr því í janúar 2017. 

2.2 Framkvæmd rannsóknar 

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2016. Auglýst var eftir viðmælendum á Facebook og 

fengust góð viðbrögð frá einstaklingum sem ýmist höfðu samband í gegnum Facebook eða 

sendu tölvupóst og buðust til þess að vera þátttakendur í rannsókninni. Einnig fengust 

ábendingar frá vinum og kunningjum um einstaklinga sem haft var samband við. Viðtölin fóru 

fram á tímabilinu 4. til 21. október 2016, ýmist á heimilum viðmælenda eða á heimili 
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rannsakanda auk þess sem eitt viðtal var tekið í gegnum Skype þar sem viðmælandi er búsettur 

erlendis. 

     Tekin voru sjö einstaklingsviðtöl og var hvert viðtal 30-70 mínútur að lengd. Viðtölin voru 

hljóðrituð með samþykki viðmælenda. Í upphafi var þátttakendum gerð grein fyrir bæði 

markmiði og tilgangi rannsóknarinnar áður en viðtöl fóru fram. Þátttakendur skrifuðu undir 

trúnaðaryfirlýsingu og samþykki vegna þátttöku sinnar (sjá fylgiskjal 2) en þar kom fram að 

nöfnum þeirra yrði breytt, að fyllsta trúnaðar yrði gætt sem og að þeim væri frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem væri í ferlinu. Jafnframt kom fram að við lok rannsóknarinnar yrði öllum 

gögnum eytt. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 sem segja til um tilkynningarskyldu rannsókna. Í 

viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem byggður var á rannsóknarspurningum en þess var 

þó gætt að viðmælendur gætu tjáð sig óhindrað. Viðmælendur voru beðnir um að lýsa reynslu 

sinni af skólagöngu eftir grunnskóla og tilgreina megin ástæður þess að þeir ákváðu að fara í 

nám að nýju og hvers vegna aðfaranám varð fyrir valinu. Einnig voru viðmælendur spurðir 

hvers vegna þeir völdu að fara í fjarnám. Reynt var að fá viðmælendur til þess að tjá sig um 

fyrstu upplifun af náminu, hvernig samskiptum við kennara var háttað á námstímanum og 

hvernig þeir upplifðu samskipti við samnemendur. Jafnframt voru þeir beðnir að lýsa því 

hvernig hefði gengið að stunda nám í gegnum internetið og hvernig þeim hefði fundist 

skipulagið á náminu vera. Einnig var reynt að ná fram hver hefði verið þeirra helsta hvatning 

til náms meðan á námstímanum stóð.  

     Í rannsóknum þar sem lögð er áhersla á reynsluheim einstaklinga er einblínt á að skilja 

upplifun og reynslu fólks af rannsóknarefninu. Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um 

eigin reynslu og sjónarmið um rannsóknarefnið (Hennink o.fl., 2011). Rannsakandi er sjálfur 

brotthvarfsnemi, líkt og þátttakendur, og fór staðnámsleiðina í aðfaranámi þegar á 

fullorðinsaldur var komið. Rannsakandi veit því sitthvað um þá upplifun að hefja nám að nýju 

eftir hlé en lagði sig fram við að vera hlutlaus í viðtölum og túlkun á efninu og gætti þess eftir 

fremsta megni að eigin skoðanir og hugmyndir hefðu ekki áhrif.  

2.3 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð á snjallsíma sem nýttur var sem upptökutæki. Hvert viðtal var afritað 

orðrétt strax að því loknu. Meðan á afritun stóð voru athugasemdir skráðar jafnóðum og í lokin 

voru hugleiðingar og aðdragandi viðtals skráð. Við greiningu gagna var stuðst við nálgun 



29 

grundaðrar kenningar (e. grounded theory) en slík nálgun felur í sér kerfisbundna aðferð við 

að safna og greina gögn sem aflað er með eigindlegum hætti. Með því að styðjast við þessa 

nálgun fer greining bæði fram á meðan gagna er aflað og að gagnasöfnun lokinni (Charmaz, 

2006). Samkvæmt Kathy Charmaz (2006) felur gagnagreining, unnin eftir aðferðum 

grundaðrar kenningar, í sér tvö þrep, opna kóðun og markvissa kóðun. Opin kóðun snýst um 

að lesa gögnin vel, hverja línu fyrir sig, leitast er við að finna þemu, hugtök eða kóðunarflokka 

og gera sér grein fyrir mikilvægum þáttum sem koma fram í gögnunum. Í markvissri kóðun eru 

gögnin síðan lesin út frá ákveðnu þema eða kóðunarflokki sem þegar kom fram til þess að 

hægt sé að skilgreina þau hugtök sem birtast og samþætta heildarmyndina í gögnunum 

(Charmaz, 2006). Í markvissri kóðun komu fram skýr meginþemu og undirþemu í gögnunum. 

Með því að styðjast við aðferð grundaðrar kenningar var farið ítrekað yfir gögnin en þannig 

náði rannsakandi dýpri skilningi á upplifun þátttakenda á rannsóknarefninu.  
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3 Niðurstöður  

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu fjarnemenda af aðfaranámi. Áhersla var 

lögð á að fá fram námsreynslu eftir skyldunám og skoða hver helsta ástæðan hefði verið fyrir 

því að þátttakendur hefðu ekki lokið framhaldsskólanámi. Jafnframt var skoðað hvaða ástæður 

lágu á bak við þá ákvörðun að hefja aðfaranám í fjarnámi. Áhersla var lögð á að fá fram upplifun 

og reynslu þátttakenda af fjarnámi aðfaranáms, bæði af náminu sjálfu og samskiptum við 

kennara og samnemendur. Sjónum var einnig beint að skipulagi viðmælenda á námstímanum 

ásamt því að velta upp hver helsti ávinningurinn af náminu hefði verið. Nokkur meginþemu 

komu fram við úrvinnslu gagnanna og er niðurstöðum skipt í þrjá kafla þar sem í hverjum kafla 

fyrir sig er fjallað um nokkur undirþemu. Þegar spurt var um nám eftir grunnskóla komu fram 

þemun áhugaleysi og hindranir í námi. Því næst er fjallað um að takast á við nám að nýju þar 

sem þemun voru aukinn námsáhugi, rétta tækifærið og áskorun að taka fyrsta skrefið. Því næst 

var sjónum beint að reynslu af fjarnámi aðfaranáms og þar komu fram þemun námsumhverfi, 

að tilheyra hópnum, skipulag, tímastjórnun og ávinningur af náminu. 

3.1 Menntasaga eftir skyldunám  

Skólaganga þátttakenda eftir grunnskóla var nokkuð misjöfn, en allir áttu það sameiginlegt að 

hafa farið í nám strax eftir grunnskóla en hætt því. Misjafnt var hversu lengi þeir stunduðu 

framhaldsskólanám. Þegar reynsla viðmælenda af skólagöngu eftir grunnskóla var skoðuð 

komu fram þemun áhugaleysi gagnvart námi og hindranir í námi.  

3.1.1 Áhugaleysi gagnvart námi 

Viðmælendur áttu það allir sameiginlegt að hafa farið í nám að loknum grunnskóla. Sigrún fór 

eina önn í Handverks- og hússtjórnarskólann og síðan í framhaldsskóla, en allir hinir 

þátttakendurnir fóru beint í framhaldsskóla eftir skyldunám. Námsárangur þátttakenda var 

misjafn í framhaldsskólanáminu, kom fram að nokkrir viðmælendur áttu í erfiðleikum með 

nám og sagði Jóna til dæmis: „Ég var náttúrulega aldrei sterkur námsmaður“. Jafnframt talaði 

Jóna um að hún væri með athyglisbrest og að líklega hefði það einnig haft áhrif á námið. Eftir 

að hafa hætt í framhaldsskóla sagðist hún hafa verið „frelsinu fegin“. Anna átti einnig í 

erfiðleikum með nám og sagði að hún hefði mætt illa í skólann og að áhuginn hefði verið 

takmarkaður á náminu: 
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Ég bara hafði engan áhuga á því sem ég var að gera og átti erfitt með að læra og 

bara var ekkert tilbúin til að læra og fannst ég einhvern veginn virkilega vera að 

gera ekki neitt, bara þoldi ekki skólann sko… Í tveimur fögum var sagt við mig þegar 

ég mætti, heyrðu þú þarft ekkert að mæta aftur og ég bara já okei. 

Anna talaði um að hún hefði fengið takmarkaðan stuðning og sagðist jafnframt hafa haft lítinn 

áhuga á námi. Það sama kom fram hjá meirihluta viðmælenda að áhugaleysi gagnvart náminu 

hafði talsvert mikil áhrif á brottfall úr framhaldsskóla. Erla og Aníta höfðu svipaða sögu að 

segja um ástæður þess að þær hættu í námi og sagði Aníta: 

Beint eftir grunnskóla fór ég í framhaldsskóla og var í tvö ár með svona mis góðum 

árangri og hérna, fannst síðan bara betri hugmynd að fara að vinna… eiga peninga 

og hætti í framhaldsskóla. 

Þar sem bæði námsárangur var lítill og áhuginn á náminu orðinn takmarkaður sáu þær ekki 

tilgang með því að vera í skóla og töldu hentugast að fara á vinnumarkaðinn. Sigrún gerði 

tilraun til þess að hefja nám að nýju í framhaldsskóla eftir hlé en að loknum tveimur önnum 

veiktist hún mikið og varð að hætta. Hún var þó staðráðin í því að fara aftur í nám og klára 

„alvöru stúdentinn“ og sagði að þegar hún hætti hefði verið mikið í umræðunni að eldri 

nemendur fengju ekki að koma aftur inn í framhaldsskólann. Hún sagði:  

Með fjölbraut, þegar ég hætti þá var sem sagt verið að tala um að eldri 

nemendurnir fengju ekki að koma inn aftur... Ég veit ekki hvort því var breytt svo 

eða hvað, þú veist að það væri lokað á gamla fólkið að það þyrfti að velja sér aðrar 

leiðir í námi eða borga sjálft.  

Það var talsvert sjokk fyrir Sigrúnu að hugsa til þess að hún ætti líklega ekki möguleika á að 

halda áfram í framhaldsskóla síðar. Íris hætti í framhaldsskóla eftir þriggja ára nám, fór á 

vinnumarkaðinn og síðan í förðunarnám. Hún setti síðan allt nám á bið og flutti til útlanda:  

Ég var eitthvað svo týnd, ég vissi bara að mig langaði að fara til útlanda og lifa 

lífinu og hérna, mér fannst ég alveg eins vera betur sett með að vera að vinna 

í staðinn fyrir að vera eitthvað að slefa þetta í skólanum. 

Íris sagðist samt sem áður ekki hafa lagt drauminn um að mennta sig á hilluna og það hefði 

alltaf blundað í henni að klára stúdentsprófið. Þegar hún bjó erlendis ákvað hún að fara í nám 
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en hætti eftir eina önn. Hún fann sig ekki í því námi þar sem hún var mun eldri en 

samnemendur hennar.  

     Þátttakendur nefndu allir fleiri en eina ástæðu fyrir því að hafa hætt í framhaldsskóla enda 

geta margar hindranir haft samverkandi áhrif á brotthvarf frá námi. Þrátt fyrir að hafa hætt í 

framhaldsskólanámi voru þó allir viðmælendur sammála um að hugmyndin um að fara aftur í 

skóla hefði alltaf verið til staðar.  

3.1.2 Hindranir í námi 

Eftir að hafa hætt í framhaldsskóla fóru flestir viðmælendur á vinnumarkaðinn en voru með 

þann draum að hefja nám að nýju. Flestir þeirra gerðu tilraunir til þess að hefja nám innan 

framhaldsskólanna, ýmist í kvöldskóla eða í fjarnámi, en voru sammála um að 

námsfyrirkomulagið sem framhaldsskólar buðu upp á hefði ekki hentað þeim. Helga og Sigrún 

fóru báðar í kvöldskóla og sagðist Sigrún hafa farið til þess að „safna sér einingum“ en stoppaði 

stutt við þar sem námsáhuginn var ekki nægilega mikill. Erla skoðaði einnig þetta 

námsfyrirkomulag en fannst það ekki henta sér nægilega vel. Þar sem námið gaf af sér fáar 

einingar sá hún fram á að það tæki hana of langan tíma að safna feiningum upp í stúdentspróf 

með þessum hætti. 

     Jóna, Sigrún og Erla ákváðu að fara í fjarnám í framhaldsskóla og voru þær sammála um að 

það hefði ekki hentað þeim. Jóna sagði að námið hefði ekki hentað henni vegna þess að það 

hefði verið svo mikill „losaragangur“ í því og lítil samskipti við kennara og samnemendur. 

Sigrún sagði að fjarnámið í framhaldsskólanum hefði ekki hentað henni og sagði „…ég setti 

ekkert andlit við það, mér var alveg sama hvort ég skilaði ekki einhverju af því að það var ekki 

neitt andlit þarna“. Skortur á samskiptum hafði því þau áhrif að þær náðu ekki að halda sig við 

námið. Erlu fannst erfiðast að vera í stærðfræði í gegnum fjarnám og sagðist oft hafa sent 

kennaranum tölvupóst til þess að afla sér upplýsinga og þurfti mikla hjálp. Erla horfði í upphafi 

á fjarnámið sem leið til þess að safna feiningum en sá svo fljótlega að ef hún ætlaði að klára 

„stúdentsprófið í fjarnámi“ kæmi það til með að taka allt of langan tíma. Erla var í fullri vinnu 

og gat aðeins tekið nokkrar einingar á hverri önn.  

     Nokkrir viðmælendur nefndu að þeim hefði fundist þeir vera of gamlir til þess að fara í 

framhaldsskólanám og sagði Aníta:  
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…þegar maður er kominn á ákveðinn aldur og kominn með börn og svona þá getur 

maður ekki heldur farið að setjast inn í framhaldsskóla og klárað stúdentsprófið 

eða mér fannst ég ekki geta þetta með 16 ára krökkum sem voru að koma úr 

grunnskóla, mér fannst ég ekki eiga samleið…  

 

Líf fullorðinna breytist töluvert eftir að þeir eignast börn og nefndu viðmælendur að þeir hefðu 

haft mikið að gera og þurft að finna rétta tímann til þess að hefja nám. Helga sagði að tímaleysi 

hefði haft töluverð áhrif á að hún fór ekki í nám: „…ég varð bara að finna tíma í þetta eða svona 

að sjá fram á það að ég hefði tíma til þess að læra“. Þegar hún fór að vera heimavinnandi fór 

hún að sjá að hún hefði þann auka tíma sem hún þurfti til þess að geta sinnt námi.  

     Flestir viðmælendur nefndu að kostnaðurinn við að fara í nám hefði „stoppað“ þá í að fara 

og sagði Erla: „…ég hafði eiginlega ekki efni á að vera í skóla án þess að vera með einhverjar 

tekjur“. Erla og Sigrún voru búnar að vera á vinnumarkaðnum í töluverðan tíma og orðnar 

fjárhagslega sjálfstæðar. Erla sagði: „Maður þarf að sjá fyrir sér,“ og taldi það ekki vera 

mögulegt fyrir sig að vera í fullri vinnu ef hún ætlaði í framhaldsskólanám. 

3.2 Að takast á við nám að nýju 

Eins og fram hefur komið áttu viðmælendur það sameiginlegt að hafa átt brotakennda 

framhaldsskólagöngu, þar sem flestir gerðu fleiri en eina tilraun til að hefja nám að nýju. Þrátt 

fyrir að endurteknar tilraunir hefðu ekki skilað árangri gáfu þátttakendur ekki upp á bátinn 

þann draum að ganga menntaveginn. Eftir því sem viðmælendur urðu eldri var bæði áhuginn 

á námi meiri og löngunin til þess að „verða eitthvað“ jókst. Þegar þátttakendur voru spurðir 

hvaða þættir það hefðu verið sem höfðu áhrif á það að þeir fóru í aðfaranám og hvaða ástæður 

hefðu legið á bak við þá ákvörðun að velja fjarnám komu fram þemu sem voru aukinn 

námsáhugi, rétta tækifærið og áskorun að taka fyrsta skrefið. 

3.2.1 Aukinn námsáhugi  

Fjórir viðmælendur hófu námsferilinn að nýju í Menntastoðum. Draumurinn um að fara í nám 

gerði það að verkum að þátttakendur voru með opin augun fyrir hvers kyns tækifærum til þess 

að hefja aftur nám. Jóna sagðist hafa séð Menntastoðir auglýstar og það hefði verið 

„skyndiákvörðun“ að drífa sig af stað í námið. Anna hafði áður farið í Grunnmenntaskólann og 

eftir það langaði hana í frekara nám og valdi að fara í Menntastoðir. Aníta talaði um að hún 

hefði ekki haft mikla trú á sjálfri sér sem námsmanni en hefði vitað að hana langaði alltaf að 

gera eitthvað meira. Hún taldi sig ekki eiga erindi í háskólanám og vissi ekkert hvað hún vildi 
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gera í framtíðinni. Hún hafði rætt við fyrrum vinnuveitanda sinn um hvort hún ætti ekki að 

skella sér í eitthvað nám og hafði vinnuveitandinn hvatt hana áfram til þess. Aníta sá 

auglýsingu um Menntastoðir og þar var tilgreint að námið væri sniðið fyrir fólk sem hefði hætt 

í framhaldsskóla og að það nýttist vel sem brú í frekara nám: 

Þetta var alveg ágætur tími til þess að koma sér af stað aftur… að sjá það að ég var 
ekki eins vitlaus og ég hélt og ég gæti þetta alveg. Þetta var svona andlegur 
undirbúningur undir eitthvað meira og bara hjálpaði mér virkilega mikið, bara 
svona að efla sjálfstraustið sko aðallega. 

 
Af orðum Anítu má álykta sem svo að hún hafi haft litla trú á eigin getu í námi í upphafi og hún 

hafi litið á námið í Menntastoðum sem fína byrjun á námsferlinum til að efla sjálfstraust í námi. 

Anítu gekk vel í Menntastoðum og fór upp frá því að leyfa sér að hugsa um frekara nám.  

Saga Helgu er af svipuðum toga: 

Ég sá það bara auglýst eitthvað svona tækifæri til þess að komast og byrja upp á 

nýtt, þú veist að byrja aftur á einhverjum rólegum hraða og svoleiðis, bara að finna 

sig aðeins í þessu maður vissi náttúrulega ekkert hvar maður stóð bara námslega 

eða neitt sko. 

Orð Helgu lýsa því hversu óörugg hún var gagnvart námi og því hvar hún stæði námslega. Hún 

treysti sér þar af leiðandi ekki í nám þar sem farið væri yfir námsefnið á miklum hraða. Þeir 

viðmælendur sem fóru í Menntastoðir voru sammála um að námið hefði verið hentugt til þess 

að byrja aftur eftir námshlé, vegna þess að námið er sniðið af þörfum fullorðinna einstaklinga 

sem jafnvel hafa ekki verið í námi í mörg ár. Námið í Menntastoðum var hvatning fyrir 

viðmælendur til þess að íhuga að fara í áframhaldandi nám.  

     Að taka þá ákvörðun að hefja aðfaranám var stórt skref fyrir þátttakendur, hvort sem þeir 

höfðu farið í Menntastoðir eða lokið feiningum í framhaldsskólakerfinu. Á þeim tíma sem liðið 

hafði frá fyrra námi hafði námsáhuginn aukist verulega sem leiddi til þess að viðmælendur 

ákváðu að skoða þann möguleika að fara í aðfaranám í fjarnámi. Auk vaxandi námsáhuga 

höfðu þættir eins og þörf fyrir starfsöryggi, aukin lífsgæði og auknir möguleikar til frekara náms 

mikil áhrif á að þátttakendur ákváðu að fara í aðfaranámið.  

     Allir þátttakendur höfðu heyrt um aðfaranámið, séð það auglýst og flestir vissu um einhvern 

sem hafði farið þessa leið. Aníta sagðist hafa fylgst með fólki í kringum sig á hennar aldri sem 

var í námi og kláraði það og hugsaði með sér: „…þau geta þetta, af hverju ekki ég eins og allir 

aðrir og ég hugsaði með mér, ég ætla bara að fara og prófa þetta“. Flestir viðmælendur höfðu 
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einnig heyrt góðar umsagnir um aðfaranámið, bæði að námið væri skipulagt sem eins árs nám 

og að námsskipulag væri hentugt. Þessi atriði vöktu forvitni um að skoða námið nánar. Má því 

segja að jákvæð reynsla annarra af fjarnámi aðfaranámsins hafi vakið áhuga á að skoða námið 

nánar. Íris sagði að henni hefði fundist það „snilld“ að vita það fyrirfram að hún væri ekki að 

fara í skóla með 18 ára „krökkum“ af því að aðfaranámið væri „sniðið fyrir 25 ára og eldri“. 

     Anna talaði um að hún væri með „frestunaráráttu“ og væri meðvituð um að hún gæfist 

fljótt upp þegar á móti blési. Það sem veitti henni auka stuðning til þess að fara í námið var að 

vinkona hennar ætlaði að fara í það og hvatti Önnu til þess einnig. Anna horfði á það sem 

„kjörið tækifæri“ til þess að láta verða af því að fara í námið.  

     Aðstæður á vinnumarkaði höfðu einnig töluverð áhrif á það að nokkrir af viðmælendum 

fóru að horfa til frekara náms. Erla var ánægð með vinnuna sem hún var í og hafði komið sér í 

góða stöðu á vinnumarkaðnum en eftir efnahagshrunið á Íslandi árið 2008 fór hún að taka eftir 

því hversu mikið af fólki í kringum hana fór í nám:  

Ég fór svo bara að hugsa að eftir einhver x ár þá væru þeir sem eru í námi núna, 
líklegir til þess að fá svo vinnuna mína eða ég hugsaði þetta einhvern veginn 
svona… það var svona svolítið það sem ýtti á mig til þess að byrja. 

Sigrún hafði lengi unnið í þjónustustarfi þar sem miklar mannabreytingar voru og hafði horft 

„…á litlu krakkana koma og fara og allt í einu eru þau orðnir lögfræðingar eða eitthvað 

merkilegt…“ Sigrún sagðist hafa tekið vel eftir þessu og það að sjá aðra ganga menntaveginn 

hefði haft þau áhrif að henni fannst eins og hana vantaði einhverja „fyllingu“ og sá að hana 

vantaði menntun inn í líf sitt.  

     Í viðtölunum kom fram að sú staðreynd að hafa ekki lokið stúdentsprófi hafði töluverð áhrif 

á sjálfstraust viðmælenda þar sem „…háskólamenntun er lykillinn sem þarf í dag til þess að 

sækja um vinnu en þú þarft stúdentinn til þess að fara í háskólanám“. Viðmælendur voru 

sammála um að gildi menntunar væri mikið og nokkrir þeirra nefndu að þá langaði að láta 

verða „eitthvað úr sér“ og kom sú hugsun gjarnan út frá samfélagsumræðu um kröfur 

vinnumarkaðarins. Það kom einnig fram að viðmælendur vildu vera „fyrirmynd fyrir börnin“ 

með því að klára „stúdentspróf“ og geta sagt „gerðu eins og ég geri, ekki bara gerðu eins og 

ég segi…“ Þessi orð lýsa vel hversu mikilvægt það er fyrir viðmælendur að ganga 

menntaveginn, ekki aðeins fyrir þá sjálfa heldur einnig fyrir börn þeirra.  
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3.2.2 Rétta tækifærið 

Þátttakendur áttu það allir sameiginlegt að hafa valið fjarnámsleiðina í aðfaranámi. 

Ástæðurnar sem þátttakendur gáfu upp þegar þeir voru spurðir hvers vegna þeir völdu að fara 

þessa leið voru til dæmis vegna vinnu, vegna þess að þeir áttu stóra fjölskyldu og vegna 

fjarlægðar frá skóla. Það að boðið væri upp á að stunda aðfaranám í fjarnámi gerði þeim kleift 

að fara í námið. Erla og Sigrún sögðu að þær hefði alltaf langað að klára framhaldsskólanám 

en fannst erfið tilhugsun að byrja aftur í skóla eftir að hafa hætt og vera komnar út á 

vinnumarkaðinn. Þegar Erla skoðaði hvaða námsleiðir hún gæti stundað með vinnu rakst hún 

endurtekið á aðfaranámið: 

Það að þeir buðu upp á fjarnám, að maður gæti gert þetta með vinnu, það er 

eiginlega ástæðan fyrir því að ég fór… ég er ekki viss um að ég hefði tekið af skarið 

ef ég hefði þurft að fara í staðnám, bara upp á fjárhagslega sko.  

Með því að fara í fjarnám gat Erla hins vegar farið í nám og haldið vinnunni en hún taldi sig 

ekki eiga rétt á framfærslu frá Lánasjóði íslenskra námsmanna í upphafi náms þar sem hún 

hafði verið lengi á vinnumarkaði. Aníta hóf námsferilinn í Menntastoðum en þar öðlaðist hún 

aukna trú á eigin getu sem varð til þess að hún ákvað að fara í aðfaranámið. Þar sem hún horfði 

á aðfaranámið sem eitthvað stærra og meira nám sem tengdist háskóla var hún þó enn 

töluvert óörugg með sig en langaði samt sem áður að mennta sig: 

Sko ástæðan fyrir því að ég fór í fjarnám var sú að ég var í 100% vinnu. Í mjög 
skemmtilegri vinnu sem ég tímdi ekki að sleppa og ákvað að fara í fjarnám… Sko 
ég vissi alltaf að ég ætlaði svona að prófa og athuga hvort þetta myndi virka og 
hvort ég væri týpa sem gæti farið í háskólanám og allt þetta og þá vildi ég hafa 
vaðið fyrir neðan mig og taka þetta bara í fjarnámi og halda vinnunni minni. 

Þar sem aðfaranámið var í fjarnámi gat Aníta „prófað“ námið og séð hvernig henni líkaði það 

og hvort það hentaði henni. Á þessum tíma var hún komin með fjölskyldu og hafði ekki 

tækifæri til þess að hætta að vinna til að fara í nám. Anna hafði svipaða sögu að segja og vildi 

ekki segja upp vinnunni til að fara í staðnám. Hún vildi vera viss um að námið myndi ganga upp 

áður en hún tæki þá ákvörðun að segja starfi sínu lausu. Önnu gekk vel í náminu og eftir fyrstu 

önnina tók hún þá ákvörðun að segja upp starfinu sínu og einbeita sér að náminu. 

     Íris bjó erlendis á meðan hún var í aðfaranáminu og ef ekki hefði verið boðið upp á það í 

fjarnámi hefði hún ekki getað tekið skrefið og byrjað aftur í námi vegna fjarlægðar. Íris sagði 

að það hefði alltaf haft áhrif á hana að hafa ekki klárað framhaldsskólanámið og að 
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sjálfstraustið hefði verið lítið út af því. Fjarnámið gaf henni „tækifæri á að fara og klára 

stúdentsprófið“ sem var eitthvað sem henni fannst hún þurfa á að halda fyrir sjálfstraust sitt: 

Í fyrsta lagi var það að vera komin aftur í skóla, mér fannst það bara, já frábært. 

Þetta gerði svo rosa mikið fyrir mitt sjálfstraust og þetta var eitthvað sem að ég 

átti eftir að gera og þarna fékk ég þetta frábæra tækifæri að geta gert þetta bara í 

gegnum fjarnám á netinu þó ég byggi úti… Ég var svo rosalega nálægt því að klára 

þannig að þetta var bara frábært, þetta er besta skref sem ég hef tekið.  

Aðfaranámið er krefjandi og töldu nokkrir viðmælendur það vera mikinn kost að þurfa ekki að 

mæta og ferðast til og frá skóla daglega. Jóna og Helga eiga báðar stórar fjölskyldur og börn 

bæði á leikskóla- og grunnskólaaldri og það hentaði þeim vel að „…geta notað tímann á meðan 

börnin voru í skóla og leikskóla til þess að læra“, eins líka „að vera með svigrúm ef það eru 

veikir krakkar“ og að geta mætt á foreldrafundi án þess að þurfa að biðja sérstaklega um frí. 

Að vera í staðnámi og vera að koma heim seinnipart dags og eiga þá eftir að læra heima og 

sinna fjölskyldunni hefði ekki hentað vel. Sigrún leit á það sem mikinn kost að „sleppa við að 

keyra“ ákveðna vegalengd á hverjum degi til skóla. Fjölskylduerfiðleikar sem hún var að takast 

á við á þessum tíma gerðu það einnig að verkum að hún þurfti að geta stjórnað tíma sínum 

sjálf og hafa ákveðinn sveigjanleika í náminu.  

3.2.3 Áskorun að taka fyrsta skrefið 

Eftir að hafa tekið þá ákvörðun að fara í aðfaranámið var næsta skref að mæta í skólann en 

viðmælendur voru sammála um að fyrstu skrefin hefðu verið erfið, óöryggi var mikið þar sem 

þeir voru að hefja nám í umhverfi sem þeir þekktu ekki: 

Þegar ég mætti fyrst, ég var náttúrulega að deyja, ég var svo stressuð sko og svona 

lítil í mér og ég hugsaði með mér í hvað er ég komin, af hverju gerði ég þetta, get 

ég ekki bara farið... Það mætti mér bara svona risa stór hópur af fólki og ég hugsaði 

með mér nei, þetta fólk er allt miklu klárara heldur en ég. 

 

Þessi sýn lýsir því hversu erfið fyrstu skrefin í námi sem fullorðinn einstaklingur geta verið. 

Lýsingar annarra viðmælenda af upphafi námsins voru með svipuðum hætti og hjá þeim öllum 

kom fram að það hefði verið mikil áskorun að taka þetta skref. Hjá flestum viðmælendum var 

sjálfstraustið lítið í upphafi náms og ótti um að ná ekki að standa sig vel í náminu: „…ég var 

hrædd við að falla í einhverju eða já, að þurfa að segja já, ég féll“. Einn viðmælandi ákvað að 

láta lítið fara fyrir þeirri ákvörðun að fara í nám og sagði: „…ég var svo sem ekkert að tala um 
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þetta við neinn af því að ég vildi ekki vera að segja einhverjum eitthvað ef að það síðan myndi 

ekki ganga upp…“. En þrátt fyrir þessar tilfinningar í upphafi voru viðmælendur fljótir að finna 

fyrir öryggi og voru þeir sammála um að móttökurnar í skólanum hefðu verið mjög góðar. Jóna 

sagði: „Maður varð strax hluti af heild“ og voru viðmælendur fljótir að átta sig á því að þeir 

voru ekki einir um að finna fyrir stressi og vera óöruggir: „…það kom svo í ljós fljótlega að fólkið 

var bara í nákvæmlega sömu stöðu og ég…“. Allir voru sammála um að móttökurnar frá 

starfsfólki skólanna og gott skipulag í upphafi náms hefði hjálpað mikið til í byrjun:  

Já sko þeir gerðu þetta alveg frábærlega í fyrstu… fyrsta daginn sem að við erum 

þarna öll, þá er þarna eitthvað fólk sem að sér svona um að hrista hópana saman 

og þá voru allir settir í hópa og látnir gera einhverjar svona hópeflisæfingar og fyrir 

framan fólk og þá líka sá maður að það voru allir eins og ég, það voru allir bara 

einir einhvern veginn. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að hópeflið í byrjun hefði hjálpað þeim að komast í 

samskipti við annað fólk sem var einnig í þeirri stöðu að vera að fara út fyrir eigin 

þægindaramma og hefja nám að nýju eftir mislanga fjarveru frá námi. Aníta og Íris kynntust 

báðar einstaklingum í upphafi sem þær voru síðan í miklum samskiptum við meðan á náminu 

stóð og mynduðu vinasambönd við: „…við urðum bara strax á fyrstu vinnuhelginni bara 

ákveðinn kjarni sem að múraðist einhvern veginn saman og höldum enn þá sambandi í dag“. 

Erla og Sigrún fóru í upphafi „einar“ í námið en þegar þær mættu í skólann sáu þær einstaklinga 

sem þær könnuðust við: „…ég fór þarna ótrúlega ein en svo voru alveg nokkrar stelpur sem ég 

þekkti…“. Báðar leituðust þær við að auka samskipti við þá sem þær þekktu fyrir þar sem þetta 

voru einstaklingar sem bjuggu í sama bæjarfélagi. Þær leituðu í öryggi í upphafi og litu á það 

sem kost að vera í samskiptum við aðra sem bjuggu í nálægð við þær. Anna, Helga og Jóna 

þekktu allar einhverja sem voru að fara í sama nám á sama tíma og þær. Það hjálpaði mikið til 

að vera ekki einar í upphafi og hafa stuðning frá öðrum: „…ég er ekkert rosalega mikið að 

tengjast ókunnugu fólki þannig að það var mjög þægilegt að vita þarna af nokkrum…“. Þrátt 

fyrir að þekkja aðra sem voru á sama róli sögðust þær allar hafa verið óöruggar í byrjun 

námsins en voru sammála um að tengslin við aðra nemendur í upphafi hefði verið mikilvægur 

stuðningur við námið og þá krefjandi vinnu sem það fól í sér.  
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3.3 Reynsla af fjarnámi aðfaranáms 

Þátttakendur voru spurðir út í reynslu sína af aðfaranáminu, hvernig þeim líkaði 

námsskipulagið og hvernig samskipti við kennara og samnemendur hefðu verið. Einnig var 

spurt út í námsvenjur þeirra. Þemun sem komu fram voru námsumhverfi, að tilheyra hópnum, 

skipulag, tímastjórnun og ávinningur. 

3.3.1 Námsumhverfi  

Skipulag námsins hentaði öllum þátttakendum vel, námið fór rólega af stað og fengu þeir 

tækifæri til að aðlagast nýju námsumhverfi og tileinka sér vinnuaðferðir sem fjarnemar. Fyrir 

flesta viðmælendur reyndist nokkuð auðvelt að tileinka sér að vinna í gegnum internetið. 

Nokkrir lentu þó í smávægilegum tæknivandræðum í upphafi náms en voru fljótir að læra á 

kennslukerfi skólanna. „Ég lenti alveg í einhverjum vandræðum og þá hafði maður bara 

samband og lét vita, það var ekkert mál“. Flestir viðmælendur voru sammála um að fyrirlestrar 

hefðu verið skýrir og bæði auðvelt að hlusta á þá og skilja hvað kennarinn var að tala um:  

Það bara hentar mér ótrúlega vel, bara að geta stjórnað tímanum sjálf, mér finnst 

þessir fyrirlestrar snilld, maður getur bara hlustað á þá og maður getur hlustað 

aftur og aftur... Það hentar mér alveg ótrúlega vel og líka stundum var maður bara 

að elda matinn eða eitthvað og var bara að hlusta í leiðinni til þess að reyna að ná 

þessu betur, mér fannst það bara mjög þægilegt. 

Það að geta hlustað á fyrirlestra hvenær sem er, eins oft og viðmælendur vildu, þótti þeim 

vera mikill kostur. Það gaf þeim tækifæri til að ná góðum skilningi á námsefninu. Sigrún sagði 

að henni hefði fundist flest verkefni vera „vel útskýrð og maður fer bara eftir leiðbeiningum“, 

jafnframt að hún hefði ekki mikið þurft að leita til kennara eftir útskýringum. Misjafnt var milli 

viðmælenda hversu mikið þeir leituðu eftir stuðningi kennara meðan á náminu stóð.  

     Allir þátttakendur voru sammála um að kennarar hefðu verið misjafnir og kennsla þar af 

leiðandi misjafnlega góð á milli áfanga. Nokkrir þeirra töldu að sumir kennarar hefðu verið 

reynslulitlir og það hefði haft áhrif á kennsluna. Aðrir viðmælendur töldu kennara vera 

áhugalausa þar sem samskipti við nemendur voru fremur lítil. Þrátt fyrir að kennarar væru 

með misjafnar kennsluaðferðir og hefðu ólíka reynslu af fjarnámskennslu voru viðmælendur 

samt sem áður á heildina litið ánægðir með kennsluaðferðir og hvernig samskipti voru við 

kennarana. Jóna lýsti samskiptum sínum við kennara á eftirfarandi hátt:  
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Heilt yfir mjög fín, þeir voru mjög skilningsríkir á það hvað við vorum að gera og 

tóku fullt tillit til okkar þannig séð, að við vorum svona öll á sitt hvorum staðnum 

námslega séð. Margir að mæta eftir hellings tíma og aðrir sem voru kannski að 

koma ekki eftir svo langan tíma aftur í skóla… Það var bara tekið mjög gott tillit til 

þess og allir mjög svona skilningsríkir, maður stóð þarna nötrandi og skjálfandi að 

mæta eftir langan tíma. Þetta var bara já, haldið svona utan um mann, maður var 

ekkert einn.  

Ætla má út frá þessum orðum að kennarar hafi verið undirbúnir undir það að taka á móti 

fjölbreyttum nemendahópi. Jafnframt hafa þeir samkvæmt þessum orðum gert sér grein fyrir 

því að fullorðnir nemendur eru gjarnan óöruggir í upphafi náms og standa misjafnlega vel 

námslega séð. Erla var á heildina litið ánægð með þau samskipti sem hún átti við kennara og 

lýsti þeim þennan hátt: 

Kennararnir voru misjafnir en mér fannst þeir langflestir mjög góðir og svöruðu 

vel, eða þeir svöruðu manni alveg um helgar af því að þetta var náttúrulega 

fjarnám og maður var kannski að vinna mikið um helgar og maður þurfti að fá 

svar… Þeir voru alveg að svara manni á kvöldin og svoleiðis þannig að mér fannst 

þeir mjög svona almennilegir og reyna að koma til móts við mann. Eins þegar prófin 

voru, maður var náttúrulega svolítið að byrja og þeir svona hjálpuðu manni svolítið 

í fyrsta áfanganum af stað fannst mér, voru að reyna að róa mann svolítið niður 

fyrir prófin og svoleiðis, þið getið þetta alveg.  

Stuðningur frá kennurum veitti nemendunum ákveðið öryggi með það sem þeir voru að vinna 

að hverju sinni. Kom það fram að yfirleitt hefðu kennarar tiltekið að þeir myndu ekki svara 

tölvupóstum eftir klukkan 16:00 á daginn né um helgar en engu að síður hefðu kennarar oft á 

tíðum verið að svara nemendum á kvöldin og um helgar.  

     Allir þátttakendur voru sammála um að aðfaranámið hefði verið krefjandi en skipulagið á 

náminu gott. Aðfaranáminu í fjarnámi er skipt upp í lotur þar sem kennd eru fá fög í einu í 

stuttan tíma og hentaði það viðmælendum vel: 

Hvernig lotunum er skipt upp, við erum að taka bara rosa hraðferð, svo er það bara 

búið og við förum í næsta. Það eru einhverjir tveir, þrír áfangar sem eru kenndir, 

svo er það bara búið og svo bara tekur næsta við. 

Viðmælendum fannst öllum það fyrirkomulag að vera í hverju fagi í um það bil sex vikur gott 

skipulag. Hver lota fyrir sig var krefjandi vegna þess að nemendur höfðu þá stuttan tíma til 

þess að tileinka sér námsefnið en viðmælendur sögðu það hafa verið þægilegt að klára 
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áfangann á stuttum tíma „…í staðinn fyrir að fá leið á öllu einhvers staðar á miðri önn…“. Flestir 

höfðu reynslu af námsskipulagi sem var ekki sett upp í lotur og sagði Íris: „…mér finnst þetta 

rosalega gott skipulag, þetta er ekki of yfirþyrmandi eins og fjögur, fimm fög í einu…“ 

Viðmælendur voru á því að þegar fólk væri orðið fullorðið og hefði ýmsum öðrum skyldum að 

gegna, gagnvart fjölskyldu og öðru, þá væri þægilegt að þurfa ekki að einbeita sér að of 

mörgum áföngum í einu.  

3.3.2 Að tilheyra hópnum  

Það reyndist viðmælendum mikilvægur stuðningur að upplifa að þeir tilheyrðu 

nemendahópnum. Kom það fram að í upphafi náms hefðu verið stofnaðar Facebook-síður sem 

ætlaðar voru fyrir hvern áfanga fyrir sig. Flestir viðmælendur sögðust hafa nýtt 

nemendasíðurnar og töldu þær vera kjörinn vettvang fyrir fólk til að deila hugsunum sínum 

varðandi námið. Anna sagði: 

Það er svona Facebook-síða sem er sér fyrir hvert fag og getur maður verið alveg 

ófeiminn að senda spurningu þarna inn á og þá svara 20 eða 30 manns, bara allir 

ótrúlega almennilegir… Mér finnst þessi síða algjör snilld eins og fyrir próf þá eru 

margir að spyrja og svona, maður lærir ótrúlega á þessu. Mér finnst almennt allir 

vera með gott viðmót og allir einhver veginn svona vinir og maður upplifir engan 

hroka eða neitt svona, þannig að þetta er bara ótrúlega góður hópur.  

Út frá þessum orðum má ætla að samstaða innan nemendahópsins hafi verið töluvert mikil. 

Þessi stuðningur sem myndast út frá umræðum milli nemenda hjálpar mikið til þar sem 

fjarlægðin milli nemenda er oft á tíðum mikil í fjarnámi. Erfitt getur reynst að nálgast aðra 

nemendur þar sem mæting í skólann er takmörkuð og getur það leitt til þess að nemendur 

tengist ekki við hópinn.  

     Einnig kom fram að flestir viðmælendur voru auk þess í litlum hópum á Facebook með þeim 

einstaklingum sem þeir þekktu vel og voru alla jafna að vinna verkefni með. Erla lýsti samvinnu 

hópsins á þennan hátt:  

Við hjálpuðumst rosa mikið að, sem sagt í verkefnum og svoleiðis og reyndum 

svolítið að bakka hver aðra upp. Stundum var það þannig að ein sem var með börn 

og ef það voru kannski veikindi eða eitthvað svoleiðis þá kannski bökkuðum við 

hana upp og svo kom eitthvað upp hjá einhverri annarri, við svona reyndum bara 

að hafa það þannig að það væru allir jafnir og það væri sanngjarnt.  
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Það að vera í góðum vinnuhópi þar sem samvinna var til staðar reyndist viðmælendum vel. 

Ætla má að traust hafi skapast innan hópsins þar sem viðmælandi talar um að hópurinn hafi 

sýnt skilning á því ef eitthvað kom upp á hjá einhverjum í hópnum. Sigrún var í hópi með 

nokkrum öðrum nemendum og sagði: „…mér finnst það líka fínt svona öryggi ef eitthvað myndi 

klikka þá er alltaf einhver sem bakkar mann upp, það er góð tilfinning“. Það veitti því 

viðmælendum ákveðið öryggi að vera í góðum hópi.  

     Íris bjó erlendis á meðan hún var í aðfaranáminu en hún náði engu að síður að tengjast 

nokkrum sem hún var með í hópi. Það reyndi talsvert mikið á Írisi að vera í mikilli hópvinnu þar 

sem tímamismunur á milli landanna var mikill. Hún þurfti því að leggja mikið á sig „…til að 

enginn myndi finna mikið fyrir að ég væri í svona miklum tímamismun. Ég var bara tilbúin þegar 

þau vildu…“. Íris sýndi mikinn liðleika í samskiptum við samnemendur sína til þess að 

hópasamstarfið myndi ganga vel fyrir sig og passaði upp á að vera til staðar þegar hópurinn 

vildi hittast og vinna verkefni í gegnum internetið. Einnig sagði Íris að hún hefði náð að tengjast 

einni stelpu sem reyndist henni vel „…það var ein stelpa sem að ég svona fylgdi, hún passaði 

svolítið svona upp á að ég væri með henni…“ Íris talaði um að þessi vinkona hennar hefði 

komið henni í samband við aðra þegar unnin voru hópverkefni og sagði: „…það er mikilvægt 

að hafa svona eina manneskju, svona sem heldur með þér“. Jafnframt tók Íris það fram að 

samstarfið við vinkonu sína hefði ekki verið á einn veg heldur hefðu þær báðar verið að 

„græða“ hvor á annarri, samstarf þeirra hefði verið gott og góð tengsl myndast á milli þeirra.  

3.3.3 Skipulag og tímastjórnun  

Viðmælendur fóru ýmsar leiðir við að skipuleggja nám sitt. Misjafnt var á milli þeirra hversu 

miklum skyldum þeir þurftu að gegna til viðbótar við námið. Þeir voru ýmist í vinnu og/eða 

með fjölskyldu en allir áttu þeir sameiginlegt að hafa lagt hart að sér í náminu og varið miklum 

tíma í að læra. Í náminu reyndi á sjálfstæði viðmælenda og þurftu þeir að vera duglegir að afla 

sé upplýsinga til þess að ná utan um námið. Íris sagði að henni hefði fundist erfitt að vera í 

fjarnámi þar sem „...maður er ekki í tímanum til þess að rétta upp hönd og spyrja…“ og oft 

hefði henni fundist eins og spurningar hennar væru ekki nægilega mikilvægar til þess að vera 

að leita eftir svörum frá öðrum. Hún var því oft að fletta í gegnum bækurnar til þess að fá svör 

sem hún taldi að kennarar hefðu líklega geta svarað á einfaldan hátt í fyrirlestri. Viðmælendur 

þurftu að temja sér öguð vinnubrögð þar sem mikill tími fór í lestur og að hlusta á fyrirlestra 

til þess að skilja það námsefni sem þeir voru að læra hverju sinni. 
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     Nokkrir viðmælendur nefndu að þeim hefði fundist erfitt að vera í stærðfræði í fjarnámi 

„…það er bara erfitt að læra stærðfræði í fjarnámi, mikið erfiðara heldur en þessi kjaftafög en 

þá bara lestu og hlustar á fyrirlestra“. Erla sagði: „Stærðfræði er þannig fag að ef þú skilur ekki 

þá þarft þú að spyrja og spyrja mikið og þarft að fá mikla hjálp“. Íris var á sama máli og sagði: 

„…ef þú ert strand þá fer mikill tími í að reyna að vera að leysa eitthvað sem þú skilur ekki, …ég 

var kannski að sitja í fjóra tíma og velta mér upp úr einhverju algjörlega röngu“. Hún sá fljótlega 

að þetta gengi ekki upp. En þar sem hún var ákveðin í að gefast ekki upp fór hún í einkakennslu 

í stærðfræði og sagði: „…ég held að það hafi verið það besta sem ég gerði fyrir mig var að fá 

mér einkakennara“.  

     Eins og áður sagði voru viðmælendur ýmist að vinna með náminu og/eða með fjölskyldu. 

Fram kom að starfsfólk skólanna mælti ekki með því að vinna fulla vinnu með náminu þar sem 

það væri tímafrekt og krefjandi. Engu að síður voru nokkrir viðmælendur ekki tilbúnir til að 

hætta strax að vinna og einbeita sér alfarið að námi. Erla var til dæmis í fullri vinnu á meðan 

hún var í aðfaranáminu og sagði að það hefði „gengið ótrúlega vel“ en að stundum hefði þetta 

verið „yfirþyrmandi og sérstaklega í byrjun“. Hún kom heim klukkan fimm á daginn og varð 

yfirleitt að læra öll kvöld og helgar: 

…þetta gekk alveg ótrúlega vel, þarna var ég náttúrulega bara ein, ekkert að hugsa 

um fjölskyldu eða neitt svoleiðis, þannig að það gekk alveg ótrúlega vel en það fór 

mikill tími í það… Þarna ertu svolítið að byrja að læra og fyrstu áfangarnir fóru 

svolítið í það hvernig ég ætti að skipuleggja mig og hvernig ég ætti að læra undir 

próf og þess háttar en það tókst alveg. 

Aníta var einnig í vinnu samhliða náminu og sagði: 

Það var náttúrulega bara þannig að ég var að vinna frá 8:00 til 16:00 og var með 

fjölskyldunni fram að kvöldmat eða svona, strákarnir borðuðu og svo bara settist 

ég við tölvuna, ég bara, það fóru bara öll kvöld og allar helgar í þetta. Það var 

kannski þannig að maður stoppaði yfir svona blá daginn yfir helgarnar ef það voru 

ekki stór verkefnaskil framundan og sinnti fjölskyldunni, annars var ég bara í 

skólanum, það var svolítið þannig. 

Aníta sagði að þetta hefði verið erfiður tími sem reyndi mikið á hana og alla fjölskylduna og að 

hún hefði gengið „…alveg fram af allri fjölskyldunni, sjálfri mér, börnunum mínum og 

makanum mínum, það var bara þannig“. En þrátt fyrir að námið hafi reynt á fjölskylduna fékk 

Aníta stuðning frá fjölskyldumeðlimum sem voru skilningsríkir: „…það sem hvatti mig áfram 
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var fjölskylda mín og strákarnir mínir, þeir eru náttúrulega mestu pepparar í heimi sko…“ Anna 

hafði svipaða sögu að segja og Aníta. Hún vann á daginn, kom heim og sinnti fjölskyldunni og 

nýtti síðan kvöldin til að læra. Hún var orðin þreytt á kvöldin þegar hún sinnti náminu og sagði 

það hafa „tekið mikið á“. Að lokinni fyrstu önninni í aðfaranáminu tók Anna þá ákvörðun að 

hætta í vinnunni og einbeita sér að náminu. Íris var einnig að vinna á meðan hún var í 

aðfaranáminu og hentaði það henni vel að vera í fjarnámi. Þá gat hún stjórnað tímanum eins 

og henni hentaði: „…ég lærði mikið á kvöldin en þar sem ég vann heima hjá mér gat ég líka 

fært það á kvöldin og lært á daginn…“. Hún gat því stjórnað vinnutímanum sínum og hagrætt 

því sem hún var að gera hverju sinni.  

     Helga, Jóna og Sigrún voru ekki í vinnu á þeim tíma sem þær fóru í nám en áttu allar 

fjölskyldu sem þær þurftu að sinna. Jóna sagði: „…þetta gerir ekkert lífið auðvelt að setjast á 

skólabekk og þurfa að fara að læra allan daginn með fullt hús af krökkum, en þetta reddast“.  

Helga ákvað í upphafi náms hvernig hún ætlaði að nýta daginn og sagðist hafa þurft að 

skipuleggja sig vel. „Þetta varð bara einhvern veginn svona rútína, maður settist bara niður að 

læra klukkan níu á morgnana og til þrjú… þetta gekk bara ótrúlega vel“. Helga sagði að 

fjölskyldan hefði verið styðjandi á námstímanum, „það voru allir svo tillitssamir,“ og hún fékk 

stuðning til þess að halda góðu skipulagi. Sigrún sagði að fjölskylda hennar hefði hvatt hana 

mikið áfram og þá sérstaklega pabbi hennar en hann stóð vel við bakið á henni og gætti 

barnanna og eldaði stundum kvöldmatinn þegar mikið var að gera í náminu. Sigrún sagði að 

hún hefði ekki viljað bregðast pabba sínum og hefði það ýtt henni áfram í náminu: 

Ef ég er löt þá er pabbi samviskupunkturinn minn… mér finnst ég svolítið bregðast 

honum líka af því að maður getur alltaf verið svo leiðinlegur við sjálfan sig, það er 

ekkert mál að bregðast sjálfum sér. En ef maður á sér sína eigin klappstýru og fer 

að bregðast henni líka þá er það dálítið leiðinlegt. 

Sigrún sagði að hvatningin sem hún fékk hefði verið henni mikilvæg og það hefði haldið henni 

við „efnið“ hversu vel pabbi hennar hélt utan um hana og aðstoðaði þegar hún þurfti á því að 

halda. Út frá því hefði hún áttað sig á því að ef hún myndi hætta í náminu gæti hún hugsanlega 

réttlætt það fyrir sjálfri sér en hún gat ekki hugsað sér að bregðast öðrum í kringum sig. 

3.3.4 Ávinningur af náminu  

Viðmælendur voru sammála um að ávinningur af náminu hefði verið mikill. Sjálfstraust þeirra 

jókst og hafði það jákvæð áhrif á sjálfsmyndina. Ásamt því efldist námsgeta til muna sem var 
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persónulegur sigur fyrir þá. Jóna sagðist hafa komið sjálfri sér talsvert á óvart námslega séð: 

„…ég var ótrúlega stolt af sjálfri mér að ég gæti þetta. Ég var búin að lifa við það í hausnum á 

sjálfri mér að ég gæti ekki lært og svo bara gat ég það“. Aníta var á sama máli og sagði: „…á 

þessum tíma fór ég að hafa trú á því að ég gæti í alvörunni lært… mér gekk vel í prófum og fékk 

gott fyrir skilaverkefnin mín“. Flestir viðmælendur voru á því að góðar einkunnir hefðu hvatt 

þá áfram og til þess að reyna gera betur á námstímanum. Einnig hefðu einkunnir aukið 

sjálfstraustið og sagði Sigrún að hún hefði alltaf verið viss um að hún „gæti ekki lært 

stærðfræði“ en í náminu jókst áhuginn og hún fór að sjá einkunnir upp á „9,5 í stærðfræði“. 

Anna var á sama máli og sagði að núna þætti henni „stærðfræði skemmtileg“ sem henni fannst 

ótrúlegt þar sem hún gekk út úr grunnskóla með verulega lágar einkunnir í faginu.  

     Íris sagði að námið hefði gert mikið fyrir sjálfstraust hennar, „þetta var bara eitthvað sem 

ég átti eftir að gera og þarna fékk ég tækifæri til þess…“ en áður en hún fór í námið var hún 

með lítið sjálfstraust og sagði: „…mér fannst, ég var svo vitlaus af því að ég var ekki búin með 

stúdentinn…“. Íris sá fljótt að fyrri hugmyndir um námsgetu voru ekki réttar og eftir útskrift 

var hún full sjálfstrausts til að takast á við frekara nám. 

     Framtíðin er björt og voru viðmælendur sammála um að eftir námið hefði sjálfstraust þeirra 

aukist til muna. Þeir hafa áttað sig á því að þeir geta vel lært og sjá fyrir sér að halda áfram í 

námi. Þeir viðmælendur sem eru að ljúka aðfaranáminu í janúar 2017 stefna á að halda áfram 

og fara í háskólanám í fjarnámi. Aníta lauk grunnnámi í háskóla í fjarnámi og stefnir á að halda 

áfram og fara í meistaranám í fjarnámi. Erla og Íris eru báðar í háskóla og eru í fjarnámi. Jóna 

og Helga eru í starfsnámi í framhaldsskóla í staðnámi og sagði Helga að fjarnám hefði hentað 

henni vel, „…ég gæti alveg hugsað mér að vera í fjarnámi núna“. Hún er búin að vera að skoða 

það fjarnám sem er í boði en hefur ekki tekið ákvörðun um hvort hún skipti um námsleið. Jóna 

fór á sjúkraliðabraut vegna þess að henni var hafnað um inngöngu í háskóla. Hún stefnir á 

hjúkrunarfræðinám en er að safna sér feiningum á framhaldsskólastigi til að uppfylla 

inntökuskilyrði í námið.  
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4 Umræður  

Í ljós kom að fullorðnir nemendur í aðfaranámi hættu í framhaldsskólanámi á sínum tíma 

vegna áhugaleysis og áttu námserfiðleikar þátt í áhugaleysinu. Eftir því sem þeir urðu eldri varð 

áhuginn á námi meiri. Ýmsar hindranir stóðu lengi vel í vegi fyrir því að viðmælendur færu 

aftur í nám en með breyttum aðstæðum, auknum námsáhuga og hentugu námsframboði gafst 

þeim tækifæri til að fara í nám. Þátttakendur voru sammála um að ef þeir myndu fara í fjarnám 

aðfaranáms þá væru þeir að opna fyrir möguleika á frekara námi og horfðu þeir til þess að það 

myndi auka starfsöryggi og lífsgæði þeirra. Það kemur skýrt fram í rannsókninni að fjarnám 

aðfaranáms að háskóla var hentug námsleið fyrir þá sem fullorðna einstaklinga. Fjarnám var 

lykillinn að því að geta farið í aðfaranámið þar sem með því yfirunnust hindranir vegna 

fjarlægðar frá skóla, vinnu og fjölskylduaðstæðna. Í upphafi náms voru viðmælendur fremur 

óöruggir en með góðu námsskipulagi og móttökum frá skólunum fóru þeir smám saman að 

finna fyrir öryggi. Viðmælendur voru sammála um að ávinningur af náminu hefði verið mikill, 

bæði sjálfstraust þeirra og námsgeta jókst til muna, þeir upplifðu persónulegan sigur og að 

námið hefði veitt þeim sjálfstraust til að takast á við áframhaldandi nám. 

4.1 Námshindranir  

Framhaldsskólaganga viðmælenda einkenndist af áhugaleysi í námi sem leiddi til þess að 

viðmælendur hættu í framhaldsskóla á sínum tíma. Þrátt fyrir að hafa hætt í framhaldsskóla 

voru allir viðmælendur á sama máli um að hugmyndin um frekari menntun hefði alltaf verið 

til staðar. Fræðimenn á sviði fullorðinsfræðslu hafa bent á að fullorðnir einstaklingar glími 

gjarnan við ýmsar hindranir þegar kemur að þátttöku í námi og fræðslu (Merriam o.fl., 2007; 

Hróbjartur Árnason o.fl., 2010). Þetta kom skýrt fram því að fimm viðmælendur af sjö gerðu 

tilraunir til þess að hefja nám að nýju innan framhaldsskólakerfisins, þá ýmist í dagskóla, 

kvöldskóla eða fjarnámi. Helstu ástæður þess að tilraunir þeirra enduðu ekki með prófgráðu 

má rekja til þess að námsfyrirkomulagið hentaði illa og það tók of langan tíma að safna 

feiningum. Þessi námshindrun fellur undir það sem Cross (1981) kallar stofnanabundnar 

hindranir en hún bendir á að óhentugt námsframboð eða námsfyrirkomulag geti dregið úr eða 

útilokað þátttöku fullorðinna einstaklinga í fræðslustarfi. Eftir að tilraunir viðmælenda til að 

hefja aftur nám runnu út í sandinn vegna óhentugs námsfyrirkomulags voru ýmsar aðrar 

hindranir sem höfðu þau áhrif að þeir biðu með að mennta sig. Hjá nokkrum viðmælendum 

kom það fram að þeim fannst þeir vera orðnir of gamlir til þess að fara í framhaldsskóla með 



47 

„16 ára krökkum“ þar sem margir þeirra voru komnir með fjölskyldu og gátu ekki séð fyrir sér 

að þeir ættu samleið með nemendum framhaldsskólanna. Þessi hindrun telst viðhorfsbundin 

samkvæmt flokkun Cross (1981) en slíkar hindranir endurspegla það viðhorf sem 

einstaklingurinn hefur til sjálfs síns. 

     Jafnframt lýstu viðmælendur hindrunum á borð við tímaleysi þar sem þeir voru orðnir 

fullorðnir og höfðu mörgum skyldum að gegna. Viðmælendur nefndu einnig kostnað sem 

hindrun við að fara í nám og sáu ekki fyrir sér að geta minnkað við sig vinnu eða hætt í vinnu 

til þess að stunda nám. Þessar hindranir, tímaskortur og fjárhagsstaða, tilheyra 

aðstæðubundnum hindrunum sem eiga rætur að rekja til lífskjara einstaklinga hverju sinni og 

fullorðnir einstaklingar glíma gjarnan við þegar kemur að því að sinna námi eða fræðslu 

(Merriam o.fl., 2007; Cross, 1981). Þessar hugmyndir samræmast niðurstöðum rannsókna sem 

gerðar hafa verið hér á landi en þær hafa gefið til kynna að óhentugt námsframboð, aldur 

einstaklinga, tímaskortur og fjárhagsstaða séu hindranir sem fullorðnir glími við þegar kemur 

að námi og fræðslu (Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012; 

Björk Erlendsdóttir, 2013; Elín Sif Welding Hákonardóttir, 2016). 

     Það sem einkenndi fyrri reynslu viðmælenda af framhaldsskólagöngu var áhugaleysi, lélegt 

námsgengi og hindranir. Þrátt fyrir að viðmælendur hefðu fengið tækifæri til þess að hefja 

nám og yfirstigið helstu hindranir var það engu að síður stór ákvörðun að hefja nám að nýju. 

Fullorðnir nemendur hafa gjarnan mörgum skyldum og hlutverkum að gegna, til dæmis 

gagnvart atvinnu, maka og fjölskyldu og samræmist það því sem komið hefur fram í fyrri 

rannsóknum (sjá t.d. Merriam o.fl., 2007; Ross-Gordon, 2011).  

     Skýrt kom fram í máli viðmælenda að það að boðið var upp á aðfaranám í fjarnámi gerði 

það að verkum að þeir sáu sér fært að hefja nám að nýju. Samræmist þetta því sem Ross-

Gordon (2011) bendir á, það er að þegar fullorðnir einstaklingar hefji nám séu líkur á að þeir 

velji nám sem samræmist hlutverkum þeirra og skuldbindingum til dæmis gagnvart atvinnu, 

maka og börnum. Í framhaldi af þessari umræðu verður farið yfir hver reynsla viðmælenda var 

af náminu.  

4.2 Að takast á við frekara nám 

Fjórir af viðmælendunum sjö hófu námsferilinn að nýju í Menntastoðum og sáu þar tækifæri 

til að hefja nám aftur. Þeir voru sammála um að námið hefði verið hentugt til þess að byrja 

aftur eftir námshlé vegna þess að námið er sniðið að þörfum fullorðinna einstaklinga sem 
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jafnvel hafa ekki verið í námi í mörg ár. Þetta er í takt við markmið Menntastoða en námsleiðin 

miðar að þörfum fullorðinna nemenda þar sem markmiðið er að auðvelda þeim að takast á 

við ný verkefni, efla sjálfstraust og stuðla að jákvæðu viðhorfi til áframhaldandi náms (Keilir, 

e.d.-d). Einnig er þetta í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem gerð var á reynslu nemenda 

af Menntastoðum þar sem fram kom að námið hafði góð áhrif á sjálfstraust einstaklinga, trú 

þeirra á eigin getu varð meiri og námið var hvatning fyrir áframhaldandi nám (Guðrún Jóna 

Magnúsdóttir, 2012).  

     Eftir Menntastoðir lá leið þessara fjögurra einstaklinga í fjarnám aðfaranáms og er það 

námsleiðin sem er sameiginleg meðal þátttakenda rannsóknarinnar. Þeir sem fóru ekki í 

Menntastoðir höfðu áður lokið nægilega mörgum feiningum í framhaldsskólakerfinu til þess 

að eiga rétt á inngöngu í aðfaranámið. Í máli viðmælenda komu fram nokkur atriði sem höfðu 

hvetjandi áhrif til þess að hefja nám. Það hafði töluverð áhrif á námsvalið að þeir höfðu séð 

aðra einstaklinga í kringum sig fara í námið og þeim hefði vegnað vel. Jafnframt hafði það áhrif 

að aðfaranámið var skipulagt sem eins árs nám og var sett upp í lotukerfi. Knowles o.fl. (1998) 

telja að innri hvatning, líkt og aukið sjálfstraust, ánægja í starfi og meiri lífsleikni, sé 

áhrifamesta hvatningin fyrir fullorðna einstaklinga. Kom það fram að helsta ástæðan fyrir því 

að fara í nám var vegna innri hvata. Viðmælendur voru með þær hugmyndir að aðfaranámið 

myndi opna fyrir möguleika á frekara námi ásamt því að auka starfsöryggi þeirra og lífsgæði. 

Þessar niðurstöður eru einnig í takt við það sem fram kom í rannsókn Jóhönnu Rósu 

Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004), um að menntun leiddi til aukinna lífsgæða, til 

dæmis möguleika á hærri launum, til meira starfsöryggis og betra starfsumhverfis. 

     Þátttakendur voru á einu máli um að fjarnámsleiðin hefði verið hentugt námstækifæri fyrir 

þá vegna þess að þeir áttu orðið fjölskyldu, stunduðu vinnu og sumir hverjir bjuggu í talsverðri 

fjarlægð frá skóla. Hafa ber í huga að Keilir er staðsettur í Reykjanesbæ og Háskólinn á Bifröst 

er staðsettur á Bifröst í Borgarfirði. Á meðan á náminu stóð bjuggu viðmælendur ýmist á 

höfuðborgarsvæðinu, á landsbyggðinni en þó ekki í sama byggðarlagi og skólarnir eru 

staðsettir og einn bjó erlendis. Vilkonis, Bakanoviené og Turskiené (2013) benda á að sífellt 

fleiri fullorðnir sækist eftir að auka menntun sína í fjarnámi þar sem það gefi einstaklingum 

möguleika á að mennta sig án þess að það hafi mikil áhrif á atvinnu, fjölskyldulíf og 

staðsetningu heimilis. Einnig gefa niðurstöður rannsókna til kynna að áhugi á að fara í nám að 

nýju sé ekki nægilegur einn og sér til þess að fullorðnir einstaklingar fari aftur í nám heldur 
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þurfi námsframboð sem hentar fullorðnum einnig að vera til staðar (Jóhanna Rósa Arnardóttir 

og Jón Torfi Jónasson, 2004; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012). 

     Eftir að hafa tekið ákvörðun um að hefja fjarnám aðfaranáms var næsta skref að mæta í 

skólann. Hópurinn var sammála um að fyrstu skrefin inn í námið hefðu verið erfið, óöryggi var 

mikið og trú á eigin námshæfileikum var lítil. Lítið sjálfstraust og ótti um að standa sig ekki 

nægilega vel í náminu í upphafi var einkennandi fyrir hópinn. Hróbjartur Árnason, (2005) 

bendir á að lítið sjálfstraust sé oft það sem einkenni fullorðna námsmenn í upphafi náms. 

Fullorðnir nemendur upplifa gjarnan óöryggi sem hægt er að tengja við nýtt námsefni og 

umhverfi sem nemandinn þekkir ekki og er nýtt fyrir honum. Fullorðnir einstaklingar sem hefja 

nám að nýju hafa oft á tilfinningunni að þeir hafi ekki næga þekkingu og færni til þess að takast 

á við námið. Móttökur skólanna hjálpuðu til við aðlögun að nýjum aðstæðum sem gerði það 

að verkum að með tímanum fundu viðmælendur fyrir auknu öryggi. Góðar móttökur eru 

mikilvægar til að skapa traust og þægilegt andrúmsloft og eins og áður hefur komið fram er 

stuðningur mikilvægur þáttur, einkum við upphaf náms (Slåtto, 2008). Kennarar gegna þar 

lykilhlutverki þar sem þeir eru í aðstæðum til að efla tengslamyndun nemandans við aðra í 

skólasamfélaginu (Eygló Björnsdóttir, 2012).  

     Að ofangreindu er ljóst að mikill áhugi og löngun til þess að ganga menntaveginn hafði þau 

áhrif á viðmælendur að þeir fóru að líta í kringum sig eftir hentugri námsleið. Reynsla annarra 

af aðfaranáminu hafði töluverð áhrif á það að þeir fóru að kanna möguleika á að fara í námið. 

Það kemur skýrt fram í rannsókninni að fjarnám aðfaranáms að háskóla hafi verið hentug 

námsleið fyrir þá sem fullorðna einstaklinga.  

4.3 Reynsla af fjarnámi aðfaranáms 

Aðfaranámið fór rólega af stað í byrjun og sögðust viðmælendur hafa fengið tíma til þess að 

aðlagast námsumhverfinu. Eygló Björnsdóttir (2012) bendir á að nemendur sem fara í fjarnám 

þurfi að gefa sér tíma til að venjast fjarnámsumhverfinu þar sem tölvan er þeirra helsta 

námsumhverfi og vinna með öðrum nemendum fer að miklu leyti fram í gegnum netið. 

Viðmælendur voru á því máli að fyrirlestrar og annað efni frá kennara hefði verið aðgengilegt 

og vel útskýrt. Einnig voru þeir sammála um að á heildina litið væru þeir ánægðir með 

kennarana og kennsluaðferðir þó svo að einstaka þættir hefðu mátt fara betur. Það kom 

jafnframt fram að kennarar voru alla jafna fljótir að svara fyrirspurnum og upplifðu nemendur 

bæði jákvætt viðmót og áhuga frá kennurum. Þetta er í takt við það sem kom fram í skýrslu 
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Ingvars Sigurgeirssonar (2012) þar sem viðhorf fjarnemenda til námsins var kannað. Þar kom 

fram að nemendur kvörtuðu yfir einstaka þáttum í áföngum og að einhverjir kennaranna væru 

reynslulitlir. Á heildina litið voru nemendur ánægðir með námið og hrósuðu kennurum sínum 

fyrir gott skipulag, jákvætt atlæti, áhuga á að sinna nemendum og hversu fljótir þeir væru að 

svara fyrirspurnum. Þetta er einnig í takt það sem Slåtto (2008) talar um, en hún bendir á að 

gæði fjarnáms byggja að stórum hluta á hvatningu, faglegum stuðningi og miðlun upplýsinga 

frá kennara.  

     Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom skýrt fram að það reyndist viðmælendum 

mikilvægur stuðningur að vera í nánum samskiptum við aðra nemendur. Flestir voru meðlimir 

í Facebook-hópum sem voru sérstaklega stofnaðir fyrir hvern áfanga fyrir sig. Þennan vettvang 

nýttu nemendur til þess að deila hugsunum sínum og spyrja spurninga varðandi námið. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður rannsóknar þar sem gæði fjarnáms voru könnuð. Þar kom fram 

að samskipti nemenda við aðra í gegnum tölvupóst, spjallhópa og netumræður höfðu mikil 

áhrif á ánægju nemanda með fjarnámið (Thurmond o.fl., 2002).  

     Fram kom í niðurstöðum að það reyndist viðmælendum einnig mikilvægt að vera meðlimir 

í minni hópum þar sem þeir voru í nánari samskiptum við færri einstaklinga. Þessir litlu hópar 

voru gjarnan vinnuhópar þar sem unnin voru til dæmis hópverkefni sem eru algeng í 

aðfaranámi. Í litlu vinnuhópunum mynduðust vinasambönd og traust skapaðist sem veitti 

viðmælendum ákveðið öryggi. Það kom fram hjá flestum viðmælendum að helsti 

stuðningurinn sem þeir upplifðu var frá vinum sem einnig voru í aðfaranáminu. Er þetta í 

samræmi við könnun sem gerð var í framhaldi af tilraunanámskeiði sem Háskólinn á Akureyri 

stóð fyrir. Þar kom í ljós, þegar nemendur voru spurðir hvert þeir leituðu stuðnings vegna 

námsins, að bæði fjarnemar og staðnemar leituðu eftir stuðningi innan síns hóps. Ástæðan 

fyrir því hversu aðskildir hóparnir voru er talin vera að nemendur voru þá þegar búnir að 

aðgreina sig í ákveðna hópa (Eygló Björnsdóttir, 2012).  

     Viðmælendur fóru ýmsar leiðir við að skipuleggja nám sitt. Misjafnt var milli viðmælenda 

hversu miklum skyldum þeir þurftu að gegna til viðbótar við námið. Viðmælendur voru ýmist 

í vinnu og/eða með fjölskyldu. Þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa lagt hart að sér í 

náminu og varið miklum tíma í að læra. Í náminu reyndi á sjálfstæði viðmælenda og þurftu þeir 

að vera duglegir að afla sé upplýsinga til þess að ná utan um námið. Þeir viðmælendur sem 

voru í vinnu með náminu þurftu að skipuleggja sig sérstaklega vel til þess að námið myndi 

ganga upp. Þeir nýttu kvöld og helgar til þess að sinna náminu og kom það fram að oft á tíðum 
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hefði það verið „yfirþyrmandi“ og mikið álag að vera í vinnu og krefjandi námi samtímis. Þeir 

viðmælendur sem áttu börn og voru að vinna samhliða náminu nefndu að stuðningur frá 

vinum og fjölskyldu hefði verið ómetanlegur. Mikill tími fór í námið og án stuðnings hefði það 

jafnvel ekki gengið upp að vera í námi og vinnu samtímis. Þeir viðmælendur sem voru ekki í 

vinnu en áttu börn sögðust hafa notað tímann í námið þegar börnin voru í leikskóla eða skóla. 

Með góðu skipulagi gekk námið vel og hentaði það viðmælendum að vera í námi óháð stað og 

stund og geta stjórnað því hvenær þeir lærðu. Þetta er í samræmi við niðurstöður Song og 

félaga (2004) sem gáfu til kynna að flestir nemendur væru sammála um að gott námsskipulag, 

hvatning, tímastjórnun og hentugleiki við að geta stundað nám í gegnum netið hefði góð áhrif 

á árangur í námi og á upplifun nemanda af fjarnámi. Jafnframt bendir Johnson (2014) á að það 

sé í höndum fjarnema að vera virkir þátttakendur í náminu og að frammistaða í náminu velti 

á vinnusemi nemandans.  

     Viðmælendur voru sammála um að ávinningur af náminu hefði verið mikill og bæði 

sjálfstraust þeirra og námsgeta jókst til muna. Þeir upplifðu persónulegan sigur þar sem flestir 

höfðu lengi lifað með þeirri hugmynd að þeir gætu ekki lært, eins og Jóna sagði: „Ég var búin 

að lifa við það í hausnum á sjálfri mér að ég gæti ekki lært og svo bara gat ég það“. Ætla má að 

þessar hugmyndir um eigin námshæfileika megi rekja til fyrri skólagöngu þar sem nokkrir 

viðmælendur nefndu að þeir hefðu glímt við námsörðugleika í fyrra námi og hefðu þar af 

leiðandi ekki fundið sig áður í námi. Niðurstöður rannsókna benda til þess að fullorðnir 

einstaklingar sem hefja nám að nýju upplifi gjarnan persónulegan ávinning líkt og aukna trú á 

eigin getu og aukið sjálfstraust (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004; Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Guðrún Jóna Magnúsdóttir, 2012; Eydís Katla Guðmundsdóttir, 

2012; Björk Erlendsdóttir, 2013). Viðmælendur voru sammála um að aðfaranámið hefði veitt 

þeim sjálfstraust til að takast á við áframhaldandi menntun og eru þeir nú ýmist í námi eða 

stefna á áframhaldandi nám.  

     Af ofansögðu er ljóst að reynsla nemenda af fjarnámsleiðinni var góð. Kennsluaðferðir, 

skipulag námsins og samskipti við kennara voru til fyrirmyndar þó svo að viðmælendur hefðu 

kvartað undan einstaka áfanga. Það ber að hafa í huga að reynsla kennara af fjarnámskennslu 

er misjöfn og kennsla í fjarnámi er töluvert ólíkt staðnámskennslu. Þar af leiðandi er ekkert 

óeðlilegt að nemendur séu ósáttir við einstaka þætti í ákveðnum áföngum. Það sem kom helst 

á óvart í niðurstöðum þessarar rannsóknar var hversu mikil samskipti voru á milli nemenda og 
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hvernig þessi samskipti virtust verða mikilvægur stuðningur fyrir viðmælendur á 

námstímanum.  

     Út frá þessum niðurstöðum má ætla að fjarnámið sé vel skipulagt og henti vel fullorðnum 

nemendum sem ekki hafa kost á því að stunda staðnám. Ætla má að tæknin auðveldi 

fjarnemendum að vera í námi óháð stað og stund og aðstoði nemendur við að komast í kynni 

við samnemendur og mynda tengsl við þá þó svo að fjarlægð sé á milli þeirra.  

     Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast að mörgu leyti niðurstöðum fyrri rannsókna 

um reynslu fullorðna nemenda sem stundað hafa nám utan framhaldsskólakerfisins. Hins 

vegar hafa flestar fyrri rannsóknir beinst að reynslu nemenda af ýmsum námsleiðum innan 

framhaldsfræðslunnar. Aðfaranámið hefur verið rannsakað með tilliti til reynslu staðnema af 

náminu, einnig hefur viðhorf fjarnemenda Háskólabrúar til námsins verið kannað. Annmarkar 

rannsóknarinnar felast meðal annars í því að rætt var við fáa einstaklinga frá tveimur skólum. 

Einnig ber að hafa í huga að viðmælendur voru ekki allir á sama tíma í náminu og því getur 

reynsla þeirra að einhverju leyti verið háð þróun og breytingum sem orðið hafa í því. Þar sem 

um eigindlega rannsókn er að ræða er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar yfir á alla 

fjarnemendur aðfaranáms. Gagnlegt gæti verið að framkvæma sambærilega rannsókn þar 

sem einblínt væri á annan skólann, það er annað hvort Háskólabrú Keilis eða Háskólagátt 

Bifrastar. Þannig væri hægt að skoða nánar samskipti við kennara og stuðning náms- og 

starfsráðgjafa skólanna við nemendur. Gildi rannsóknarinnar felst aðallega í því að hér er 

eingöngu verið að skoða reynslu fjarnemenda af aðfaranámi að háskóla, sem lítið hefur verið 

rannsakað hér á landi áður.   
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5 Lokaorð 

Þegar dregnar eru saman meginniðurstöður þessarar rannsóknar má segja að þær gefi til 

kynna að breyttar aðstæður þátttakenda og rétta námsleiðin hafi dregið úr þeim hindrunum 

sem áður höfðu verið á vegi þeirra við að hefja nám. Niðurstöður leiddu í ljós að eftir því sem 

viðmælendur urðu eldri jókst áhugi á námi. Helsta hvatning viðmælenda við að hefja nám að 

nýju var sú að þeir horfðu til þess að þeir væru að auka möguleika á frekara námi og einnig 

horfðu þeir til þess að námið myndi auka starfsöryggi þeirra og lífsgæði. Það kemur skýrt fram 

í rannsókninni að fjarnám aðfaranáms að háskóla hafi verið hentugt námsfyrirkomulagið fyrir 

þá sem fullorðna einstaklinga þar sem atvinnuþátttaka, fjölskyldulíf og fjarlægð frá skóla hefði 

annars gert þeim erfitt fyrir eða jafnvel ómögulegt að stunda nám. Viðmælendum líkaði 

námsskipulagið vel og reynsla þeirra af náminu var á heildina litið mjög góð. Samnemendur 

voru einn helsti og mikilvægasti stuðningurinn á námstímanum og voru viðmælendur sammála 

um að það væri afar mikilvægt að tilheyra hópnum, að hafa aðra sem voru að upplifa sömu 

hlutina til að deila reynslu sinni með og geta leitað eftir aðstoð þegar tilefni var til. Ávinningur 

af náminu var að mörgu leyti fyrst og fremst persónulegur fyrir hvern og einn þar sem 

sjálfstraust jókst sem og trú á eigin námsgetu og reyndist það verða viðmælendum hvatning 

til áframhaldandi náms.  

     Það sem kom mest á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar var hversu mikil og góð 

samskiptin voru á milli nemenda fjarnámsins og að samnemendur voru helsti stuðningurinn 

meðan á námstímanum stóð. Áhugavert var að fá fram reynslu þátttakenda af námi sem 

stundað er óháð stað og stund. Í ljós kom að það reyndist ganga vel að stunda nám í gegnum 

internetið. Það virtist ekki hafa neikvæð áhrif að þátttakendur væru ekki að hitta aðra 

nemendur reglulega í eigin persónu þar sem hópvinna og samskipti í tengslum við hana fóru 

fram í gegnum netið. Samskipti við kennara voru á heildina litið góð og voru þátttakendur 

ánægðir með kennsluaðferðir og uppbyggingu námsins. Þetta er vísbending um að fjarnám sé 

hentugt námsfyrirkomulag fyrir fullorðna einstaklinga sem langar að hefja nám en sjá sér ekki 

fært að vera í staðnámi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að fjarnám sé raunhæf námsleið fyrir 

fullorðna einstaklinga sem ekki hafa greiðan aðgang að námi. Niðurstöðurnar geta til dæmis 

nýst þeim sem vinna með fullorðnum einstaklingum sem hafa hug á að fara í nám og eru að 

leita eftir hentugu námsfyrirkomulagi. 
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Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Segðu mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér: 

 Fjölskylduhagir, börn, hjúskaparstaða, búseta, störf og nám. 

Fyrri skólaganga 

 Hver er fyrri reynsla þín af námi? 

 Fórstu í framhaldsskóla að loknum grunnskóla? 

o Ef já hvað varstu lengi?   

o Ef nei hvers vegna ekki? 

 Hvað varð til þess að þú kláraðir ekki námið? 

Í nám að nýju 

 Hvað varð til þess að þú fórst aftur í nám?  

 Hvað var það sem hvatti þig til þess að fara í nám? 

 Fannstu fyrir stuðning við að fara aftur í nám t.d. frá fjölskyldu eða vinum? 

 Hver var þín helsta hindrun við að hefja nám? 

 Hvar hófst námsferilinn þinn að nýju?  

 Hverjar voru væntingar þínar til námsins?   

 Hver er ástæðan fyrir því að þú fórst í aðfaranám? 

 Hvernig komstu fyrst í kynni við skólann? 

Aðfaranám í fjarnámi 

 Hvers vegna valdir þú að fara í fjarnám? 

o Hafðir þú einhverja fyrri reynsla af fjarnámi? 

• Hafði fjölskyldan eða vinnir áhrif á val þitt á að fara í fjarnám? 

• Varstu að vinna á meðan á náminu stóð? 

• Hvernig gekk að samþætta daglegar skyldur og námið? 

Upplifun af náminu og samskipti  

 Hver er upplifun þín af fjarnáminu? 

 Hvernig voru samskipti þín við kennara? 

 Hvernig gekk að eiga samskipti við kennara í gegnum netið á milli þess sem 

staðlotur eru haldnar? 

o Fannstu fyrir stuðning frá kennara? 

 Hvernig gekk þér að skilja fyrirmæli kennara? 

 Hvernig voru samskipti þín samnemendur? 

o Hvernig gekk að vinna hópverkefni? 

o Fannstu fyrir stuðning frá samnemendum? 
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Námsskipulag 

• Hvernig finnst þér skipulagið á náminu? 

o Staðlotur 

o Námslotur 

 Hvernig gekk þér að stunda námið í gegnum netið? 

 Voru að koma upp einhver tæknivandamál? 

Hvatning  

Hver var þín hvatning á meðan á náminu stóð?  

Lokaorð 

 Hvar ertu stödd í dag?  

 Hver er þín framtíðarsýn? 

 Er eitthvað sem þú villt bæta við að lokum? 

 Má ég hafa samband við þig aftur ef til þess kemur? 
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Fylgiskjal 2 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða 

gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. Auk þess 

verður gætt til hins ýtrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur 

til þátttakenda í meistararitgerðinni. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem á rannsókninni stendur. 

 

Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um  

reynslu nemenda af aðfaranámi að háskóla í fjarnámi.  

 

 

____________________________  

Dagsetning og staður  

 

____________________________  

Undirskrift þátttakanda  

 

____________________________  

Undirskrift rannsakanda 

 
 


