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Útdráttur 

Ritgerð þessi er um eigindlega rannsókn sem gerð var um upplýsingamiðlun og 

upplýsingaöflun um háskólanám á Austurlandi. Skoðað var hvernig upplifun þátttakenda 

er að aðgengi að upplýsingum um nám og hvað verðandi fjarnemar í háskóla telja sig þurfa 

að vita áður en ákvörðun um að hefja nám er tekin. Tekin voru viðtöl við átta konur sem 

allar hyggja á háskólanám í náinni framtíð. Tilgangurinn er að varpa ljósi á með hvaða 

hætti fólk aflar sér upplýsinga. Hvaða leiðir fer fólk í upplýsingaleit og hvaða þætti má 

bæta í upplýsingagjöf til verðandi háskólanema. Einnig verður skoðað hvað veldur því að 

fólk sem langar í nám, dregur það að byrja.  

Samkvæmt niðurstöðum þarf að bæta upplýsingagjöf til verðandi háskólanema. Að 

hefja háskólanám er stór og mikil ákvörðun fyrir fólk sem er komið með miklar 

skuldbindingar, oft börn og og jafnvel búið að festa kaup á húsnæði.  

Fyrirkomulag á námslotum er flestum ofarlega í huga varðandi fjarnám. Mikilvægi 

þeirra og kostnaður þeim tengdum, til dæmis gisting og ferðakostnaður. Auk þess 

vinnutap á meðan viðkomandi er í skólanum. Það kom fram að fólk treystir ekki öllum 

upplýsingum sem það finnur á netinu og finnst þær ekki fullnægjandi. Mannlegi þátturinn, 

að tala við aðra um námsgreinar og námsframvindu er flestum nauðsynlegur við 

ákvarðanatöku varðandi fjarnám á háskólastigi. 
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1 Inngangur 

Aðstæður fólks eru mismunandi á svo margan hátt. Þegar kemur að 

menntunarmöguleikum á háskólastigi hallar verulega á hluta landsbyggðarinnar hvað 

varðar aðgengi að námi. Á Austurlandi búa um 10 þúsund manns og þar er enginn háskóli. 

Fólk sem hyggur á háskólanám stendur frammi fyrir því að þurfa að flytja eða velja sér 

nám sem hægt er að taka í fjarnámi. En það námsframboð er takmarkað. Með aukinni 

tækni og almennri tölvunotkun hefur landslagið breyst mikið á skömmum tíma. 

Möguleikarnir aukast og aðgengi að menntun verður betra með hverju árinu. Verandi 

fjarnemi þá þekki ég vel umhverfið eins og það er í dag. Oft verð ég vör við umræðu um 

nám á háskólastigi. Fólk ræðir saman um möguleika til náms, upplýsingamiðlun og hvar 

best sé að afla upplýsinga. Ég hef heyrt á tali fólks að mjög marga langar í nám en hafa 

ekki látið verða af því að byrja.  

Það er kveikjan að þessu viðfangsefni í lokaverkefni mínu í upplýsingafræði. Hvernig 

er upplýsingamiðlun háttað varðandi fjarnám og námsframboð á háskólastigi? Hvar og 

hvernig aflar fólk sér upplýsinga um það sem í boði er? Einnig vildi ég skoða nánar hvað 

veldur því að margir fresta því að byrja í námi, jafnvel árum saman. Það er ekki bara 

mikilvægt fyrir tilvonandi nemendur að fá góðar upplýsingar um skólann og 

námsframboð. Heldur hlýtur að vera mikilvægt fyrir starfsfólk háskólanna að vita hver 

upplifun fólks er, tilvonandi nemenda, af upplýsingamiðlun þeirra. Hvað vill fólk fá 

upplýsingar um þegar verið er að skoða hvaða nám er í boði í fjarkennslu og hvernig 

framkvæmd þess er. 

Tekin voru eigindleg viðtöl við átta konur sem allar hafa hug á að hefja nám í náinni 

framtíð. Sex þeirra eru með grunnpróf á háskólastigi og ætla að fara í meistaranám, ýmist 

að byggja ofan á sína menntun eða söðla um og læra eitthvað nýtt. Hinar tvær ætla að 
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hefja grunnnám en þær hafa báðar lokið inntökuskilyrðum í háskóla. 

Rannsóknarspurningarnar eru þessar: 

• Hvaða hvata upplifir fólk á Austurlandi til að bæta við sig háskólanámi og hvað 

veldur því að einstaklingar sem áhuga hafa draga að hefja það?  

• Hvernig aflar fólk sér upplýsinga um háskólanám og hvernig er hægt að koma 

betur til móts við það með upplýsingagjöf? 

 

Ritgerðin skiptist í fimm megin kafla, sem eru eftirfarandi: 

Fyrst verður fjallað um fræðilega hlutann. Kenningar og hugtök upplýsingafræðinnar 

sem liggja til grundvallar eru kynntar til sögunnar. Einnig er kynning á stöðu fjarnáms í 

fjórðungnum.  

Þá verður farið í framkvæmd rannsóknarinnar, aðferðafræðina. Farið verður yfir 

markmiðin með henni og sagt frá því hvernig staðið var að öflun rannsóknargagna. 

Hvernig val á þátttakendum var háttað og hvernig greining gagna fór fram. Farið verður 

yfir afstöðu og sjónarhorn rannsakanda og siðferðileg álitamál.  

Niðurstöðukaflanum er skipt í fjóra undirkafla. Í þeim fyrsta verður farið yfir aðstæður 

hvers og eins viðmælanda og hvata til náms. Í öðrum kaflanum verður upplýsingaþörf 

þátttakenda kortlögð, bæði hvað varðar námsgreinar og framkvæmd námsins. Aðgengi 

að upplýsingum er skoðað í kafla þrjú og að síðustu í kafla fjögur verður fjallað um 

upplýsingaöflun og gæði upplýsinga. Leitast er við að fá fram hvar og hvernig fólk aflar 

upplýsinga um háskólanám á Austurlandi og gæði upplýsinganna. Einnig hvort 

viðmælendur geti bent á úrbætur varðandi miðlun upplýsinga.  

Í umræðukaflanum eru niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við það fræðilega efni 

sem er til grundvallar og fjallað var um í byrjun og rannsóknarspurningum svarað. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Skoðaðar verða 

nokkrar kenningar og hugtök á sviði upplýsingafræðinnar er lúta að upplýsingamiðlun og 

upplýsingaöflun.  

Í byrjun verður gerð grein fyrir kenningum um upplýsingaþarfir fólks. Að því loknu 

verða kynntar til sögunnar kenningar tveggja virtra fræðimanna í upplýsingafræði, 

skilningskenning Brendu Dervin og berjatínslulíkan Marciu Bates. Þá verður fjallað um þá 

hröðu þróun varðandi tækni við upplýsingaleit. Næst verður farið stuttlega í kenningu um 

upplýsingaleit hjá fagfólki þar sem David Ellis og félagar skoða ferlin í leitarhegðun. Fjallað 

verður um upplýsingasvæði samkvæmt Pettigrew með viðbótum frá Fisher og félögum og 

að lokum kenningu Knowles og félaga um fullorðinsfræðslu og íslenska rannsókn sem 

skoðar gildi menntunar á líf fullorðinna. 

 

2.1.1 Upplýsingaþörf 

Upplýsingaþörf fólks mótast af fjölmörgum þáttum þar sem aðstæður og samhengi skipta 

miklu máli. Félagsleg staða og menningarlegt umhverfi, sem viðkomandi lifir og hrærist í 

hverju sinni, gegnir veigamiklu hlutverki við upplýsingaöflun. Þekking og reynsla mótar 

fólk í þeirri viðleitni að afla upplýsinga, sama í hvaða tilgangi leitin er. Hún getur verið 

vegna starfs, náms eða áhugamála, eða til að svala upplýsingaþörf vegna 

einstaklingsbundinna þarfa, tilfinningalegra, líkamlegra eða annarra þarfa. Einstaklingar 

hafa mismunandi upplýsingaþarfir í byrjun leitarferlisins og geta þær einnig tekið miklum 

breytingum í leitarferlinu sjálfu. Af þessum sökum er afar erfitt og vandmeðfarið að ætla 
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að mæla upplýsingaþörf sem slíka eða koma böndum á hana (Chowdhury og Chowdhury, 

2011). 

Samkvæmt skilgreiningu Tom Wilsons (1997) verður upplýsingaþörf til þegar við 

þurfum að fullnægja einhverjum öðrum þörfum. Þetta á við um alla upplýsingaþörf sem 

mannfólkið finnur fyrir, í öllu því sem það tekur sér fyrir hendur, hvort sem það er í námi, 

starfi eða í daglegu lífi. Upplýsingaþörf getur blossað upp við ýmsar aðstæður (Wilson, 

1997). 

Margt getur legið að baki þörfinni fyrir að afla sér upplýsinga og er í raun allt mannlegt 

undir. Það getur verið sökum líkamlegra þarfa, um líkamlegt öryggi og vellíðan. Þarfirnar 

geta verið sálrænar og snúið að tilfinningalegu öryggi, sjálfsvirðingu og trausti. Einnig geta 

þarfirnar verið hugrænar, til dæmis þörf til að breyta til og læra eitthvað nýtt. Þörfin fyrir 

að varpa ljósi á hugmyndir, kenningar og gildi þeirra fyrir þann sem leitar. Það getur verið 

til þess að auka þekkingu á einhverju viðfangsefni, staðfesta það sem fólk grunaði eða 

hélt um eitthvað eða að fá staðfestingu á að það sé á réttri braut við ákveðið viðfangsefni 

eða verkefni. Oft er þörf fyrir nánari upplýsingar um eitthvað ákveðið, það er grundvöllur 

fyrir því að geta tekið upplýsta og ígrundaða ákvörðun (Wilson, 1997). 

 

2.1.2 Skilningskenningin 

Brenda Dervin (1992) setti fram kenningu sem fékk nafnið skilningskenningin (sense 

making theory). Í henni er einblínt á einstaklinginn sjálfan og hvernig hann leitar sér 

upplýsinga en það getur verið mismunandi eftir því hvar hann er staddur í tíma og rúmi . 

Þörfin fyrir að afla sér upplýsinga endurtekur sig stöðugt í gegnum lífið. Saga 

einstaklingsins, reynsla og sjónarhorn hans á viðfangsefnið skiptir hér máli og hefur áhrif 

á hegðun hans. Tilfinningar sem viðkomandi finnur fyrir geta einnig haft áhrif á 

upplýsingaöflun. Þær geta verið bæði hamlandi í leitinni eða hjálpað viðkomandi að finna 

það sem hann vantar til að uppfylla upplýsingaþörf sína. Gildi, viðhorf og innsæi hefur 

einnig mikið að segja um hvernig gengur. 

Einnig er skoðað hvaða hindranir geta verið í veginum í þeirri viðleitni að fullnægja 

upplýsingaþörfinni og hvaða bjargir eru til staðar. Líkan skilningskenningarinnar er útskýrt 

í mynd 1 hér að neðan. 
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Mynd 1: Skilningslíkan Brendu Dervin.  

 

Eins og sést á mynd 1 er í skilningskenningunni notuð samlíking þar sem ferlinu við að 

afla sér upplýsinga er líkt við brúarsmíð. Þegar upplýsingaþörfin kemur upp kemur 

viðkomandi að stóru gili sem táknar muninn á því sem hann veit og þess sem hann þarf 

að vita. Brúarsmíðin er ferlið sem fer í gang þegar fólk byrjar að leita upplýsinga til að 

reyna að komast yfir gilið.  Einstaklingurinn getur ekki haldið áfram nema brúa gilið, hann 

verður að afla sér frekari upplýsinga til að geta bætt við sig þekkingu (Dervin, 1992). 

 

2.1.3 Berjatínslulíkan Bates 

Í auknum mæli er áhersla á að skoða hvernig fólk leitar til að þróa leitarkerfi og aðlaga að 

leitarhegðun fólks, í stað þess að reyna að láta það aðlagast leitarkerfum. Berjatínslulíkan 

Marciu Bates (berrypicking information retrieval model) kom fram árið 1989 sem svar við 

sífellt háværari gagnrýni á ríkjandi hugsunarhátt um að upplýsingaleit væri línulegt ferli. 

Líkaninu var ætlað að koma að gagni við þróun nýrra rafrænna leitarvéla sem gerði það 

nauðsynlegt að endurskilgreina leitarferlið. Rafræn gagnasöfn bókasafna og 

upplýsingatækni höfðu verið í hraðri þróun á 8. og 9. áratugnum (Bates, 2005). Mögulegt 
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var orðið að leita á netinu í fullum texta en ekki bara eftir efnisorðum eins og áður. 

Upplýsingakerfi urðu að geta þjónað auknu upplýsingaflóði betur (Bates, 1989).  

Berjatínslulíkanið er útskýrt á mynd 2. 

 

 

 

Mynd 2: Berjatínslulíkan Bates (berrypicking information retrieval model). Líkaninu er ætlað að 
sýna hegðun leitandans sem fær stöðugt nýjar hugmyndir um leið og hann finnur fleiri 
upplýsingar. Q = fyrirspurn (quiry), T- hugsanir sem vakna (thought) , E - leit endanlega lokið 
(exit). (Bates, 1989). 

 

Mynd 2 af berjatínslulíkaninu sýnir hvernig fyrirspurnin sem lagt er af stað með getur 

þróast og breyst í leitarferlinu. Vafrað er sitt á hvað og brotum og pörtum af upplýsingum 

safnað saman áður en leitin er yfirstaðin. Leitarorð, gagnasöfn og leitartækni skiptist út á 

víxl því að svarið við því sem leitað er að finnst ekki bara á einum stað. Á hverju stigi 

síbreytilegrar leitar, og með hverri nýrri hugmynd um fyrirspurnina, getur verið að 

notandinn komi auga á gagnlegar upplýsingar og vísbendingar til að bæta og  þróa leitina. 

Fyrirspurnin er því stöðugt að breytast og þróast á meðan á upplýsingaleitinni stendur. 

Fólk fylgir eftir heimildalistum, athugar tilvitnanir og margt fleira. Allir þessir 

leitarmöguleikar urðu, samkvæmt Bates, að vera til staðar í leitarvélum svo fólk gæti haft 

betri not að þeim. Þannig sýndi hún fram á að upplýsingaleit er fjölbreytt og síbreytilegt 

ferli en ekki bein braut milli upphafs og endis (Bates, 1989). 
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2.1.4 Breyttir tímar 

Með tilkomu rafmagns og allri þeirri tækni sem því fylgdi, bættust við útvarp og sjónvarp 

með auglýsingum og ýmiskonar efni sem er til grundvallar í flestum kenningum 

upplýsingafræðinnar. Þegar internetið kom til sögunnar opnaðist nýr og stærri heimur. 

Með tilkomu Web 2.0 fjölgaði uppsprettum upplýsinga mjög mikið. Þá var þróunin komin 

á það stig að þátttaka hins almenna notanda internetsins jókst til muna með 

möguleikanum á aukinni gagnvirkni. Bloggsíður spruttu upp, samfélagsmiðlarnir komu til 

sögunnar og tölvur urðu algengar á heimilum fólks. Á notendum dynja auglýsingar, 

tölvupóstar, smáskilaboð og tilkynningar af samfélagsmiðlum allan daginn. Þessu fylgir 

mikið áreiti og má segja að hugtakið um ofgnótt upplýsinga sé meira viðeigandi nú en oft 

áður (Bawden og Robinson, 2009). 

Þegar upplýsingaþörf myndast hjá einstaklingi sem leiðir til þess að viðkomandi fer að 

afla upplýsinga, er líklegast að fyrst sé leitað á internetinu. Netið er orðið aðal 

upplýsingaveitan í dag, þetta á við hvort sem um ræðir upplýsingar til persónulegra nota, 

vegna vinnu eða náms. Fólk getur valið að framkvæma leit í leitarvél á netinu öllu, á 

samfélagsmiðlum eða í sértækum gagnasöfnum. Internetið gerir fyrirtækjum og 

stofnunum kleift að þróa upplýsingaþjónustu sína hraðar en áður og safna saman miklu 

magni af upplýsingum á auðveldari hátt en áður. Upplýsingum um viðskiptavini og 

notendur er safnað og upplýsingahegðun þeirra á netinu kortlögð. Markmiðið er að geta 

miðlað til þeirra upplýsingum sem talið er að viðkomandi hafi áhuga á og leiti að. Fólkið, 

notendur internetsins eru þannig orðnir að markaðsvöru. Upplýsingahegðun viðkomandi 

á samfélagsmiðlum er kortlögð með markaðslögmál í huga, með það að markmiði að 

bæta þjónustu og auka sölu á varningi (Chowdhury og Chowdhury, 2011). 

Eitt af úrræðunum sem hægt er að grípa til þegar upplýsingaþörf knýr dyra er að fara 

á internetið og nota leitarvél. Þær eru margar til, bæði almennar sem leita á öllum vefnum 

og svo eru einnig ýmis gagnasöfn. Ein af mest notuðu leitarvélunum er Google. „Gúgglaðu 

það bara“ er mikið notað nú orðið í íslensku máli en „að gúggla“ er að leita á leitarvefnum 

Google. Það þýðir einnig að glöggva sig á einhverju eða gramsa (orðabanki ísl. málstöðvar 

e.d.). Hugtakið um ofgnótt upplýsinga kemur fram í hugann þegar hundruð ef ekki 

milljónir leitaratriða koma upp. Sem dæmi ef einhver vildi vita meira um núverandi 

forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannesson þá koma upp 262 þúsund leitarniðurstöður í 

leitarvélinni Google (3. mars 2018). Leitarvélar á netinu eru mikilvægar í upplýsingaöflun. 



16 

Þær eru mikið notaðar og eru næstum ómissandi í upplýsingaleit bæði fyrir fræðimenn 

og aðra sem upplýsingaþörf kemur yfir. Rannsókn sem unnin var í Bretlandi fyrir átta árum 

síðan leiddi í ljós að strax þá var það mjög algengt að hefja upplýsingaleit með því að fara 

á netið og nota leitarvélar á borð við Google. Leitarvélar eru í stöðugri þróun og mikið 

notaðar af almenningi við leitir að upplýsingum. Einnig hefur það komið í ljós að 

fræðimenn eru í auknum mæli farnir að nota Google Scholar í byrjunarleit. Það þykir vera 

fljótleg og þægileg leið til að hefja upplýsingaöflun um ákveðið viðfangsefni. Færni í 

upplýsingalæsi og þekking um upplýsingaöflun og miðlun á efni er alltaf að verða betri og 

betri með hverri kynslóð (Jamali og Asadi, 2010). 

 

2.1.5 Hliðverðir upplýsinga 

Oft er fólk í þeirri aðstöðu að geta ekki s jálft nálgast upplýsingar sem því vanhagar um. 

Samkvæmt Lu (2007) eru hliðverðir upplýsinga (e. gatekeepers) þeir aðilar sem fólk leitar 

til í þeirri aðstöðu. Þetta eru nokkurs konar milligöngumenn með upplýsingar. Fólk getur 

fengið þetta hlutverk, að vera hliðverðir upplýsinga, á þrenns konar hátt:  

Fyrst skal nefna þegar einstaklingur er talinn sá besti til að miðla ákveðnum 

upplýsingum af menningarlegum ástæðum og/eða ef hefð er ríkjandi fyrir því að 

viðkomandi sé í því hlutverki. Mæður eru oft í þeirri félagslegu stöðu innan fjölskyldunnar 

að vera í umönnunarhlutverki. Vegna þeirrar stöðu sem þær eru í á heimilinu og innan 

fjölskyldunnar er leitað til þeirra með spurningar varðandi til dæmis mataræði og ef 

eitthvað bjátar á varðandi heilsu.  

Í öðru lagi er þegar hliðvörður er tilnefndur af öðrum aðilum hóps af þeirri ástæðu að 

viðkomandi er talin hafa sérstaka þekkingu á ákveðnu viðfangsefni. Hann hefur þá meiri  

þekkingu en aðrir í hópnum og getur í sumum tilfellum haft meiri aðgang að upplýsingum 

en aðrir innan hans. Tökum sem dæmi spjall á milli starfsfólks á vinnustað þar sem einn 

aðili hefur tengsl utan við vinnustaðinn varðandi ákveðið viðfangsefni og hefur gott 

tengslanet í kringum sig. Hann á auðveldara með að sækja upplýsingar en aðrir í hópnum 

og sér um að sækja þær og í framhaldinu að miðla til hinna. Segjum sem svo að verið sé 

að ræða námskeið frá Endurmenntun Háskóla Íslands fyrir starfsfólkið. Maki eins úr 

hópnum er í þessu námskeiði, þá er það sá aðili sem fær það hlutverk að afla nánari 
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upplýsinga, verður hliðvörður þar sem hann er best til þess fallinn að afla meiri  

upplýsinga.  

Í þriðja lagi eru hliðverðir á grundvelli félagslegrar stöðu, í því tilfelli eru 

menningarlegar ástæður fyrir því að þeir eru í þeirri stöðu. Þeir starfa oft í opinberri  

þjónustu, til dæmis eru náms- og starfsráðgjafar oft í hlutverki hliðvarða, milliliður á milli 

tilvonandi og núverandi nemenda og skólasamfélagsins (Lu, 2007). 

 

2.1.6 Upplýsingaleitir hjá fagfólki 

Ellis og félagar unnu rannsókn þar sem þau báru saman ferli upplýsingaleitar hjá fagfólki 

í tveimur háskólum í Englandi. Tilgangurinn var að kortleggja leitaraðferðirnar sem þa ð 

notaði, með það í huga að setja þær upp í líkan. Átta flokkar lýsa leitarferlinu í 

upplýsingaöflun fagfólks, en samkvæmt Ellis og félögum skarast flokkarnir að þeirra mati 

og ekki ber að hugsa þá sem línulegt ferli heldur frekar aðferðir þar sem mismunandi 

upplýsingahegðun er lýst í hverjum flokki (Ellis, Cox og Hall, 1993). Tveir af þessum átta 

flokkum koma hér við sögu og verða útskýrðir hér nánar. 

Að vafra (e. browsing). Ómarkviss eða hálf-ómarkviss leit. Skanna yfir útdrætti, finna 

nýtt efni sem gæti nýst til að finna eitthvað nýtt eða að viðhalda þekkingu á ákveðnu sviði. 

Skoða efnisyfirlit tímarita, leita eftir efnisorðum á fræðasviðinu eða lykilfræðimönnum.  

Sannreyna (e. verifying). Þegar fagfólk leitast við að sannreyna heimildir, ganga úr 

skugga um að þær séu réttar (Ellis, Cox og Hall, 1993). 

 

2.1.7 Upplýsingasvæði 

Pettigrew hefur sett fram skilgreiningu á því sem hún kallar upplýsingasvæði, það er  

„umhverfi sem myndast tímabundið þegar fólk kemur saman í einhverjum ákveðnum 

tilgangi og þar sem skapast félagslegur andi sem stuðlar að því að skipst er á upplýsingum 

sjálfkrafa og fyrir tilviljun“ (Pettigrew, 1999). 

Hugtakið teygir sig þess vegna inn í næstum alla króka og kima mannlegra samskipta, 

hvort sem fólk hittist augliti til auglitis eða hefur samband langar vegalengdir með hjálp 

samskiptatækninnar. Fisher, Marcoux, Miller, Sánchez og Cunningham bættu svo við 

skilgreininguna í rannsóknargrein frá árinu 2004 með viðbótartillögum um 
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upplýsingasvæði. Þar var meðal annars að finna hugmyndir um að þegar ólíkir 

einstaklingar koma saman af einhverjum ástæðum og úr verður félagslegur hópur, skapist 

umræður og að þetta gerist ómeðvitað. Félagsleg samskipti eru aðalathöfnin en 

upplýsingaflæði er þá aukaafurð. Fólk gegnir mismunandi hlutverkum í upplýsingaflæðinu 

innan hópsins. Þannig fær fólk upplýsingar um hluti sem það var ekki sérstaklega að falast 

eftir. Upplýsingasvæði geta orðið til hvar og hvenær sem er að því gefnu að nokkrir 

einstaklingar séu á svæðinu.  

Fisher, Landry og Naumer bættu svo enn við í rannsóknargrein sinni frá árinu 2007 og 

stungu upp á að upplýsingasvæði væru greind enn betur í þrjá flokka sem þau nefna 

upplýsingar, fólk og staður. Skoðum þessa flokka nánar: 

Í fyrsta flokknum sem þau nefna upplýsingar er fjallað um upplýsingarnar sem slíkar 

og mikilvægi þeirra. Tíðni umræðna um ákveðin málefni og hvernig umræður skapast. 

Hvernig málefni eru rædd, eru þau persónuleg, staðbundin eða um málefni líðandi 

stundar. 

Fólk er næsti flokkur. Þar er stærð hóps skilgreind, gerð hans og kunnugleiki innan 

hópsins. Hlutverk eru skoðuð, samfélagsgerð, sem og hver kveikjan er að samskiptum á 

upplýsingasvæðinu. 

Síðasti flokkurinn er staðurinn sjálfur. Þar koma undir aðalathafnir á 

upplýsingasvæðinu og félagslyndi fólksins sem þar er. Þægindi, það er að segja hvernig 

fólki líður, staðsetning svæðisins og varanleiki, svo sem hvort fólk hittist þar reglulega eða 

af tilviljun. Einnig hversu gott næði er á staðnum og hvort umhverfishljóð eru á staðnum. 

(Fisher o.fl., 2007). Mynd 3 gefur yfirlit yfir þessa þrjá flokka. 
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Mynd 3: Upplýsingasvæði samkvæmt Fisher, Landry og Naumer, 2007. Upplýsingar, fólk og 
staður. 

 

2.1.8 Þörf fullorðinna fyrir aukna menntun 

Knowles og félagar (1998) settu fram kenningu um að þegar þekkingarþörf kemur yfir 

fullorðna sé það af nauðsyn. Fullorðnir sækjast eftir fræðslu til að leita lausna á einhverju 

sem þeir standa frammi fyrir. Þeir leita eftir fræðslu til að ná einhverju markmiði 

samanber það sem fram kemur hjá Wilson (1997) um að þörf fyrir upplýsingar verði til 

þegar við þurfum að fullnægja einhverjum öðrum þörfum. Samkvæmt Knowles og 

félögum (1998) hefur fólk þá tilhneigingu að velja nám sem er gagnlegt fyrir þá á einhvern 

hátt. Námshvötum fullorðinna er skipt niður í tvo flokka, ytri og innri hvatir og eru þær 

taldar ráða mestu að hans mati hvort og hvaða nám verður fyrir valinu. Þeir sem stjórnast 

af ytri hvötum sækjast eftir stöðuhækkun eða vilja fá hærri laun og betri störf. Þeir sem 

stjórnast af innri hvötum vilja meiri lífsgæði, auka starfsánægju sína  með því að öðlast 

meira sjálfsöryggi og verða sjálfstæðari (Knowles o.fl., 1998).  

 

2.1.9 Gildi menntunar á líf fullorðinna 

Í stórri íslenskri rannsókn sem Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson unnu árið 

2004 voru skoðuð gildi menntunar á líf fullorðins fólks. Viðtöl voru tekin við 16 manns og 

niðurstöður 1350 annarra úr skoðanakönnun um símenntun lögð til grundvallar. Þar 
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kemur fram að flestir viðmælendur þeirra töldu að aukin menntun hefði bætt stöðu þeirra 

á vinnumarkaði og að laun þeirra hefðu hækkað við að afla sér frekari menntunar. 

Þátttakendur upplifðu meira atvinnuöryggi og betri vinnuaðstæður þar sem minna var um 

líkamlega erfið störf og þau upplifðu meiri virðingu í starfi. Helmingur viðmælenda sagði 

að menntunin hefði skilað þeim bættu sjálfstrausti og öryggi sem einnig kom fram í bættu 

einkalífi. Fólk tók meira þátt í félagsstarfi og sinnti áhugamálum sínum betur. Einnig áttu 

þau auðveldara með að takast á við vandamál innan fjölskyldunnar og voru betur í stakk 

búin til að sinna málum daglegs lífs. Flestir fóru í nám með ákveðið starf í huga, til að auka 

möguleika á vinnumarkaði. Margir viðmælendur fóru í nám til að bæta fjárhagsstöðu sína 

auk þess sem þeir höfðu metnað til að ná lengra, öðlast meiri ábyrgð og fá betri stöður 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004). 

 

2.2 Aðgengi að háskólanámi á Austurlandi 

Til að fá innsýn í hvernig aðgengi er að háskólanámi á Austurlandi verður fyrst kynning á 

þeim námsmöguleikum sem fólk hefur til að afla sér menntunar og hvaða þjónusta er í 

boði. Skoðað verður aðgengi að upplýsingum um nám á háskólastigi. 

Enginn háskóli er starfræktur á Austurlandi og má því með sanni segja að aðgengi að 

háskólanámi einskorðist við það fjarnám sem í boði er frá háskólum landsins. Svo 

framarlega að fólk sé ekki tilbúið að taka sig upp og flytja. Unga fólkið hverfur á braut eftir 

að menntaskólanámi líkur til að mennta sig frekar og ekki skila allir sér til baka. 

Í samantekt sem unnin var hjá Austurbrú úr gögnum frá Hagstofunni kemur fram að 

mikill munur er á menntun íbúa höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Í 

tölfræðinni sem er frá árunum 2013 - 2014 eru allir einstaklingar á aldrinum 16 - 74 ára 

skráðir í þjóðskrá og með lögheimili á Íslandi. Þar kemur fram að 28% landsmanna hefur 

lokið háskólanámi og hlutfallið á landsbyggðinni er 20% íbúa. Hlutfallið á Austurlandi sýnir 

að 16 % íbúa hafa lokið háskólanámi. Þegar skoðuð eru einstaka sveitarfélög á Austurlandi 

er hlutfallið mjög breytilegt, allt frá 9 -18 % íbúa. Í Fjarðabyggð eru það 14% íbúa sem 

lokið hafa háskólanámi. Ef skoðaðar eru nánar tölur fyrir Fjarðabyggð, þar sem allir 

þátttakendur rannsóknarinnar búa, þá er kynjahlutfall háskólamenntaðra ólíkt. Konur 

með háskólamenntun eru 21% en einungis 12% karla. Þessar tölur sýna að landsbyggðin 
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á undir högg að sækja varðandi menntunarstig íbúa. Aðgengi að háskólamenntun þarf því 

að bæta og stuðningur við fólk sem stundar fjarnám er mjög mikilvægur.  

Lítið var fjallað um menntun á landsbyggðinni í Byggðaráætlun fyrir árin 2014 - 2017. 

En eitt af markmiðunum sem tilgreind eru þar, er að fjölga vel menntuðum einstaklingum 

á varnarsvæðum landsins. Það er á þeim stöðum þar sem fólksfækkun hefur verið hvað 

mest undanfarna áratugi. Þar er talað um að efla brothættar byggðir með því að efla 

stoðkerfi atvinnulífsins. Einnig að dreifa opinberum störfum um allt land. Meginmarkmið 

með framkvæmd áætlunarinnar er að jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu og 

þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri þróun byggðarlaga um land allt 

(Byggðastofnun, e.d.). Ekkert er minnst á bætt aðgengi að háskólamenntun eða neinar 

tillögur um slíkt þrátt fyrir að stefnt sé að því að fjölga vel menntuðu fólki .  

Á vef Háskóla Íslands segir að löng hefð sé fyrir fjarkennslu á Menntavísindasviði og 

að áhersla sé á að bjóða sem flest nám í fjarnámi. Tekið er fram að framboð fjarnáms á 

öðrum fræðasviðum sé mun takmarkaðra. Í mörgum kennslugreinum er kennsla og eðli 

náms þannig að erfitt er að bjóða uppá fjarnám í þeim greinum. En nánari upplýsingar má 

finna undir hverju sviði fyrir sig á heimasíðu Háskóla Íslands. Félagsvísindasvið og 

Hugvísindadeild bjóða einnig upp á fjarnám á nokkrum námsbrautum (Háskóli Íslands, 

e.d.). 

Að stunda fjarnám verður með hverju árinu sem líður auðveldara vegna örar þróunar 

í tæknimálum. Á heimasíðu Háskólans á Akureyri er sagt frá því að boðið sé upp á fjarnám 

í þrettán greinum, með kennslulotum sem fara fram á Akureyri. Þar segir að allt grunnnám 

hjá þeim sé svokallað sveigjanlegt nám. Sem þýðir að hægt er að stunda það hvar sem er 

á landinu eða jafnvel erlendis. Nemendur koma í stuttar kennslulotur þar sem 

megináherslan er lögð á verkefnavinnu og umræður. Fyrirlestrar eru teknir upp og notast 

er við upptökur, glærur, vefsíður námskeiðanna og netkennslukerfi. Á heimasíðu 

Háskólans á Akureyri er talað um samstarfsaðila um allt land, fræðslu- og 

símenntunarstöðvar þar sem hægt er að taka próf svo nemendur þurfi ekki að fara um 

langan veg í lok annar. Nemendum býðst á þessum stöðvum vinnuaðstaða og nettenging 

er til staðar. Einnig er þar nefnt að nemendur fái stuðning og hvatningu frá öðrum 

nemendum, tækifæri til að mynda tengsl við aðra sem eru í sömu sporum og að afla sér 

menntunar (Háskólinn á Akureyri e.d.). Þetta getur komið sér vel, þarna gætu myndast 



22 

upplýsingasvæði að fyrirmynd Pettigrew (1999) þar sem nemendur hjálpa hver öðrum í 

upplýsingaöflun og miðlun.  

Austurbrú er sjálfseignastofnun sem stofnuð var 8. maí árið 2012 af þrjátíu aðilum, 

þar á meðal allra sveitarfélaga á Austurlandi, aðila að SSA – Samband sveitarfélaga á 

Austurlandi. Einnig komu þar að háskólar landsins, fagstofnanir, stéttarfélög, 

hagsmunasamtök atvinnulífsins, framhaldsskólar fjórðungsins og þekkingarsetur á 

Austurlandi. Á vef Austurbrúar segir að nokkrir skólar á háskólastigi á Íslandi bjóði upp á 

fjarnám. Fyrirkomulagið er mismunandi og sama má segja um kennsluaðferðir. Sumar 

námsleiðir gera ráð fyrir notkun á myndfundabúnaði en aðrir gera ráð fyrir að nemendur 

stundi námið í gegnum tölvu og komi í námslotur í skólann. Að setja af stað námshóp sem 

styðst við myndfundabúnað, er háð því að ákveðinn fjöldi náist í hóp og ræðst staðsetning 

af myndfundabúnaði og hópnum sem skráður er (Austurbrú, e.d.). 

Bæjarstjóri Fjarðabyggðar sagði á fundi SSA, 29. september 2017, að í mörg ár hafi 

verið rætt um að efla menntun í tækni- og verkgreinum á háskólastigi innan fjórðungsins. 

Farið var af stað til að afla fjár í verkefnið og mjög líklega yrði hægt að nýta dreifikerfi  

Austurbrúar til að klára verkið. Ekki var sátt um þessi mál innan SSA og talað var um gamla 

hrepparíginn í þessu sambandi (Samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð 51, 2017). 

Nú í janúar síðastliðinn auglýsti starfshópur um uppbyggingu Háskólaseturs Austfjarða, 

HáAust, sem starfað hefur innan Fjarðabyggðar, eftir verkefnastjóra til að vinna 

þarfagreiningu og koma stofnuninni á laggirnar. Þegar þessi orð eru skrifuð hefur verið 

ráðinn verkefnastjóri til að vinna að uppbyggingu háskólaseturs undir heitinu HáAust. 

Þannig að spennandi tímar eru framundan, vonandi með meiri þjónustu við 

háskólanemendur, fjölbreyttara námsframboði og meiri og betri upplýsingamiðlun. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig hún var 

unnin. Sagt verður frá markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar, sem 

eru tvær, verða kynntar til sögunnar. Þá verður kynnt hvernig staðið var að öflun 

rannsóknargagna. Það er að segja með hvaða hætti þátttakendur voru valdir. Einnig 

verður sagt frá því hvernig staðið var að greiningu gagna og úrvinnslu á þeim. Afstaða 

rannsakanda og sjónarhorn verður rætt, auk siðferðilegra álitamála.  

 

3.1 Aðferðafræði 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru hentug leið til að útskýra athafnir fólks með því að afla 

gagna um það hvernig það túlkar með eigin orðum umhverfi sitt og aðstæður (Hennink 

og fl. 2011). Innan eigindlegra rannsóknaraðferða (e. qualitative research methods) eru 

ýmsar tegundir sjónarhorna. Þetta eru frásögurannsókn (e. narrative research), 

fyrirbærafræði (e. phenomenological research), grunduð kenning (e. grounded theory 

research), etnógrafía (e. ethnographic research), og tilviksrannsókn (e. case study 

research). Við val á rannsóknaraðferð þarf að taka mið af nálgun rannsakandans og 

viðfangsefni rannsóknar og því sem hentar viðfangsefninu best (Creswell, 2007). 

Í þessari rannsókn varð fyrirbærafræðileg nálgun fyrir valinu. Sú nálgun beinist að því 

að skilja hvaða merkingu fyrirbæri, hugtök eða athafnir hafa á líf fólks. Það gerir 

rannsakandanum kleift að bera kennsl á atriði út frá sjónarhóli þátttakenda og skilja 

merkingu þeirra og túlkun sem þeir gefa með hegðun sinni, athöfnum og gjörðum. Með 

því að taka opin viðtöl við þátttakendur nær rannsakandi dýpri skilningi á þekkingu fólks, 

sem gefur nákvæma mynd af viðhorfum og upplifunum einstaklinga (Hennink og fl., 

2011). 
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Rannsakandi aflar sér þekkingar á ákveðnu málefni með því að afla upplýsinga með 

viðtölum við þátttakendur. Leitar að þeirri merkingu, reynslu og skoðunum fólks sem það 

hefur á ákveðnu fyrirbæri eða viðfangsefni. Þessi aðferð er góð til að túlka, greina reynslu 

og upplifun fólks vegna þess að rannsakandinn á í samskiptum við þátttakendur 

milliliðalaust og fær upplýsingar frá fyrstu hendi. Með þessu móti öðlast hann dýpri 

skilning á viðfangsefninu og upplifun þátttakenda (Taylor og Bogdan, 1998). 

 

3.2 Markmið með rannsókn og rannsóknarspurningar 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir með fyrirbærafræðilegri nálgun hentar vel  viðfangsefni 

rannsóknarinnar þar sem áherslan er á að skoða upplifun fólks sem búsett er á 

Austurlandi á aðgengi að háskólanámi. Markmiðið er að auka skilning á upplýsingahegðun 

fólks með því að rannsaka hversu mikla þekkingu það hefur á þeim möguleikum sem í 

boði eru til að stunda háskólanám á Austurlandi. Áherslan er á að skoða upplýsingaöflun 

fólks, þörf fyrir upplýsingar, aðgengi að þeim og hversu góðar það telur upplýsingar vera. 

Aðstæður fólks eru mismunandi, til dæmis hvað varðar stuðningsnet og húsnæðismál. 

Ætlunin er jafnframt að skoða hvort og hversu miklu máli þær skipta varðandi aðstöðu til 

að fara í nám og hvort aðgengi að upplýsingum um nám hafi eitthvað með það að gera.  

Til að hægt sé að miðla upplýsingum um námsframboð á fullnægjandi hátt er 

nauðsynlegt að hafa kunnáttu um hvaða upplýsingar fólk telur sig þurfa, hvert það leitar 

eftir upplýsingum og hvort þær eru fullnægjandi. Tilgangur rannsóknarinnar er því  að afla 

vitneskju um hvernig hægt er að efla upplýsingamiðlun um möguleika til að stunda 

háskólanám, til fólks sem búsett er á landsbyggðinni.  

Leitað verður svara við tveimur rannsóknarspurningum: 

• Hvaða hvata upplifir fólk á Austurlandi til að bæta við sig háskólanámi og hvað veldur 

því að einstaklingar sem áhuga hafa draga að hefja það?  

• Hvernig aflar fólk sér upplýsinga um háskólanám og hvernig er hægt að koma betur 

til móts við það með upplýsingagjöf? 
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3.3 Öflun rannsóknargagna 

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum við þátttakendur. Tekin voru opin viðtöl, þar sem 

áhersla var lögð á gott samtal og flæði. Leitast var við að leyfa viðmælandanum að ráða 

ferðinni í samtalinu en viðtalsrammi (sjá viðauka 1) var hafður til hliðsjónar, 

rannsakandanum til stuðnings. Tilgangurinn var að ná fram öllum þeim upplýsingum sem 

ég vildi fá, passa upp á að ekkert mikilvægt atriði yrði útundan og gleymdist. Þegar þessari 

nálgun er beitt er mikilvægt að rannsakandi sé góður í að hlusta, heyri það sem fólk segir 

og vinni út frá því. Rannsakandi þarf að vera sveigjanlegur í viðtalinu varðandi það hvað 

talað er um og leyfa viðmælandanum að stjórna ferðinni innan þess ramma sem 

rannsókninni er sett. Að hlusta með opnum huga og vera forvitin um viðmælandann. 

Hlusta á það sem hann hefur að segja og skoðanir hans og þekkingu á málefninu er 

mikilvægt (Hennink og fl., 2011).  

Mér fannst gott að hafa viðtalsrammann til að koma mér á sporið ef umræðurnar 

voru farnar að færast frá mínum markmiðum með rannsókninni og til að hjálpa mér að 

gleyma ekki að spyrja út í ákveðna þætti. Ég byrjaði á að spyrja almennra spurninga um 

aðstæður fólks, fjölskyldu og búsetu. Það er mikilvægt að byrja þannig, með spurningum 

um staðreyndir sem auðvelt er fyrir fólk að svara strax. Tilgangurinn var sá að fá 

viðkomandi til að slaka á og líða vel í viðtalinu svo hann væri tilbúnari fyrir 

lykilspurningarnar sem á eftir komu. Í þeim er kjarninn sem notaður er til að fá góð svör 

við rannsóknarspurningunum. Í lokin tók ég svo saman það sem fram hafði komið og 

spurði hvort ég hafi gleymt að spyrja út í eitthvað sem máli skipti. Það er að segja hvort 

viðkomandi dytti eitthvað í hug til að bæta við um málefnið sem ég kom ekki inná í 

viðtalinu. 

 

3.3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn eru átta talsins. Ég notaði markvisst úrtak (e. purposive 

sample) við val á þeim. Í markvissu úrtaki felst að þátttakendur þarf að velja svo 

rannsakandi geti fengið góða yfirsýn og ítarlegar upplýsingar um það sem rannsaka á. Þeir 

þurfa að eiga eitthvað sameiginlegt sem skoða á í rannsókninni. Þeir þurfa að uppfylla 

skilyrði um ákveðna eignleika eða hafa sameiginleg einkenni (Ritchie og fl., 2003).  
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Ég ásetti mér að tala við fólk sem er búsett á Austurlandi og hefur hug á að hefja nám 

á háskólastigi í náinni framtíð. Fyrsti viðmælandi minn var fyrrverandi samstarfsfélagi sem 

ég vissi að hafði áhuga á að hefja nám næsta haust. Ég fékk ábendingar um aðra 

þátttakendur hjá sameiginlegum vinum, kunningjum og samstarfsfélögum. 

Þátttakendurnir átta sem tekin voru viðtöl við í þessari rannsókn eiga það 

sameiginlegt að búa í einhverjum af íbúakjörnum sem tilheyra sveitarfélaginu 

Fjarðabyggð. Einnig eru þátttakendurnir allir konur. Ekki var ætlunin í upphafi að hafa það 

á þann veg, en það atvikaðist þannig.  Allar eiga konurnar það einnig sameiginlegt að hafa 

alist upp á Austurlandi og að langa í nám á háskólastigi og stefna á það í framtíðinni. 

Viðtölin fóru fram haustið 2017, nánar tiltekið í október og nóvember. Viðtölin fóru fram 

á þeim stað sem hentaði viðmælendum best hverju sinni. 

Sex af átta kvennanna í rannsókninni eru með háskólagráðu og hafa þær allar hug á 

að bæta við sig námi í náinni framtíð. Ýmist hyggjast þær byggja ofan á sína fyrri menntun 

og taka meistaragráðu ofan á sitt grunnnám eða venda kvæði sínu í kross og læra eitthvað 

nýtt. Ein þeirra er með grunnpróf í leikskólakennarafræðum, önnur er með 

viðskiptafræðimenntun og sú þriðja er með félagsfræðimenntun. Þrjár eru með 

grunnpróf í grunnskólakennarafræðum. Hinar tvær sem ekki eru með háskólapróf 

hyggjast hefja grunnnám á háskólastigi á haustmánuðum. Þær hafa báðar lokið 

inntökuskilyrðum fyrir háskólanám, önnur er með stúdentspróf og hin tók háskólabrú fyrir 

tveimur árum.  

Þegar viðtölin voru tekin fengu þátttakendurnir strax dulnefni sem notuð voru upp 

frá því, þannig að við úrvinnslu eða birtingu gagna er ekkert persónugreinanlegt. Þar sem 

þær búa allar í Fjarðabyggð, þar sem byggðarkjarnarnir eru fámennir, verður ekki tilgreint 

hvaða menntun þær hafa hug á að afla sér. Ástæðan er sú að ef þær upplýsingar væru 

lagðar við aðstæður þeirra og fyrri menntun hverrar konu yrðu þær persónugreinanlegar.  

Þátttakendurnir eru á aldrinum 25 – 43 ára og verða þær nefndar hér eftir: Jóna, 

Helena, Elín, Guðrún, Hrefna, Steinunn, Rannveig og Katrín. 

Ég hafði samband við alla þátttakendur símleiðis eða með tölvupósti. Þar kynnti ég 

rannsóknina í stuttu máli, sagði aðeins frá mér og náminu sem ég lagði stund á. Allar tóku 

þær strax vel í að hitta mig og leyfa mér að taka viðtal við sig um aðgengi að háskólanámi 

á Austurlandi. Viðtölin fóru fram á þeim stað sem hentaði viðkomandi best. Ég bauð þeim 
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að velja stað og stund fyrir viðtalið. Þau fóru flest fram á virkum degi í lok vinnudags. 

Einungis í einu tilfelli þurfti ég að biðja viðmælanda að hitta mig á öðrum tíma, því ég var 

upptekin á þeim tíma sem viðkomandi nefndi. 

 

3.4 Greining gagna 

Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að öflun gagna og greining á þeim haldist í 

hendur. Mikilvægt er að skilja og þekkja gögnin vel á meðan á gagnaöflun stendur, þannig 

getur rannsóknin þróast og viðtalsramminn breyst með auknum skilningi á 

viðfangsefninu. Mjög mikilvægt er að byrja að kóða gögnin strax að loknu viðtali til að þau 

nýtist sem best. Því lengri tími sem líður frá viðtali að kóðun því meiri líkur eru á að 

erfiðara sé að útskýra óljós atriði og hnýta lausa enda (Taylor og Bogdan, 1998).  

Ég tók viðtölin upp á spjaldtölvu í þar til gert smáforrit sem heitir Recorder+. Ég valdi 

að nota það því hljóðið skilaði sér vel, var tært og gott. Auðvelt var að vinna með tækið, 

spila af því og stoppa á milli á meðan á afritun stóð. Viðtölin voru afrituð í tölvu 

samdægurs eða daginn eftir að þau voru tekin. Ég skipti viðtalsrammanum í litaflokka og 

kóðaði eftir þeim, það auðveldaði mér að sjá þau í samhengi. Ég las þau svo vel nokkrum 

sinnum, ígrundaði og greindi. Að því loknu tók ég efni saman á greiningarblöð eftir 

flokkum. 

 

3.5 Afstaða, sjónarhorn og siðferðileg álitamál 

Að mörgu er að hyggja við eigindlegar rannsóknir. Siðferðilegar áskoranir er eitt af því 

sem rannsakandi gæti staðið frammi fyrir og ýmis álitamál geta komið upp eftir því sem 

rannsókninni vindur fram. Oft eru siðferðismál skýr og samþykkt af fræðasamfélaginu en 

stundum eru mörkin óskýrari, þar kemur til bakgrunnur rannsakanda, reynsla hans  og kyn. 

Rannsakandi verður að þróa með sér sína eigin dómgreind miðað við þau viðmið og gildi 

sem ríkja í viðkomandi samfélagi (Hennink og fl., 2011).  

Siðferði rannsóknar kemur fram strax á frumstigum hennar. Þegar rannsakandi er að 

gera sér í hugarlund um hvað hún á að vera og móta rannsóknarspurningar ber að huga 

að siðfræðilegum þáttum hennar. Alltaf þarf að bera virðingu fyrir þátttakendum, koma 

fram af kurteisi og meta vilja þeirra til að taka þátt í rannsókninni. Varðandi ávinning af 



28 

rannsókninni er mikilvægt að rannsakandi leitist við að hafa sínar skoðanir ekki uppi á 

borðinu til að hafa ekki áhrif á viðmælendur, afstaða og sjónarhorn þess sem rannsakar 

má ekki hafa áhrif á niðurstöður rannsóknar. Halda skal vel utan um gögn 

rannsóknarinnar, stjórna framkvæmdinni af virðingu og sanngirni (Hennink og fl., 2011). 

Ég þekki það vel af eigin reynslu að vera fjarnemi, ég hef ekki stundað háskólanám 

með öðrum hætti. Ég bý austur á landi og hef mikinn áhuga á menntunarmálum í 

fjórðungnum. Margt mætti gera betur til að bæta aðgengi að háskólanámi og 

upplýsingaöflun varðandi það sem í boði er. Þar sem ég hef sterkar skoðanir á málefninu 

var það aðferðafræðileg áskorun að halda þeim skoðunum fyrir mig. Ég var mjög 

meðvituð um það í viðtölunum, að koma ekki að fyrra bragði með eitthvað sem mér 

finnst, heldur fá fram skoðanir og upplifun þátttakenda. Ég leitaðist við að spyrja opinna 

spurninga og fá fram þær skoðanir sem fólk hefur á málefnunum og ná fram þeirri  

þekkingu sem viðmælendur mínir hafa. Einnig þeirra hugmyndir um það sem betur má 

fara. 

Þessi rannsókn krefst þess ekki að sótt sé um til Vísindasiðanefndar eða 

Persónuverndar þar sem persónuupplýsingar eru ekki greinanlegar. Við söfnun gagna 

notast ég við gervinöfn og við vinnslu eða birtingu er ekkert persónugreinanlegt 

(Vísindasiðanefnd, e.d. og Persónuvernd, e.d.). 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Aðstæður og veruleiki fólks 

er mismunandi og þar með hvaða atriði skipta máli þegar kemur að því að hefja 

háskólanám í fjarnámi. Hvað þarf tilvonandi háskólanemandi að vita? Fyrst verður farið 

yfir aðstæður hvers og eins varðandi húsnæðismál, fjölskyldumynstur og fleira. Einnig 

verður skoðað hvaða hvatir liggja að baki þeirri ákvörðun að hefja nám á háskólastigi.  

Í öðru lagi verður athugað hvar upplýsingaþörfin liggur, hvaða spurningar brenna á 

fólki. Hvar og hvernig er upplýsinga aflað? Hvað finnst verðandi fjarnemum í háskóla 

nauðsynlegar upplýsingar? Leitast verður við að fá innsýn í upplýsingaþörf þeirra hvað 

varðar námsgreinar sem kenndar eru í háskólum og upplýsingar um námið, 

framkvæmdina sjálfa, til dæmis námslotur og próf.  

Í þriðja lagi er skoðað hvað þátttakendum finnst um aðgengi að upplýsingum um 

námsframboð og skipulag náms? Leitast verður við að fá svör við því hvaðan upplýsingar 

fást um háskólanám á Austurlandi. Vita verðandi háskólanemendur hvar best er að afla 

þeirra? Þátttakendur eru inntir svara um hvað eru gagnlegar upplýsingar að þeirra mati. 

Hvað þarf fólk að vita til að taka ákvörðun um að hefja fjarnám á háskólastigi? Eru þær 

upplýsingar sem gott aðgengi er að nægilega góðar eða þarf að hafa fyrir því að finna þær 

og jafnvel leita víða? Skoðað er hvernig bæta mætti aðgengi að upplýsingum um 

háskólanám á Austurlandi.  

Að lokum er athugað hvort þátttakendum finnist upplýsingarnar sem það finnur vera 

góðar og nægilegar til að hefja nám. Einnig að leggja mat á gæði upplýsinga sem tiltækar 

eru um nám á háskólastigi.  
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4.1 Aðstæður viðmælenda og hvati til náms 

Aðstæður fólks geta verið afar mismunandi og haft mikið að segja um möguleika til að 

stunda háskólanám. Ástæður fyrir því að fólk ákveður að fara í nám geta einnig verið 

margar og fjölbreyttar. 

Fjallað er um viðmælendur í rannsókninni út frá kenningu og sjónarmiðum Knowles  

og félaga (1998) um innri og ytri námshvatir fólks og kenningu Tom Wilson (1997) um 

tilurð upplýsingaþarfa. Knowles og félagar (1998) settu fram kenningu um að þegar 

fullorðnir sækist eftir fræðslu sé það af einhverri nauðsyn. Í skilgreiningu Wilson (1997) 

um upplýsingahegðun (e. information behavior) bendir hann á að það er upplýsingaþörf 

sem verður til þegar við þurfum að fullnægja einhverjum öðrum þörfum. Reynt verður að 

varpa ljósi á þær aðstæður sem þátttakendur búa við. Einnig verður leitast við að komast 

að því af hverju þeim langar í nám. Hvaða hvatir stjórna þar ferðinni og hvað býr að baki 

þeim upplýsingaþörfum sem viðmælendurnir finna fyrir. 

Nú verður farið yfir hvað viðmælendur höfðu að segja um aðstæður sínar almennt og 

hvers vegna þá langar að hefja háskólanám í náinni framtíð. 

 

Jóna býr ásamt fjölskyldu sinni, maka og fjórum börnum í leiguhúsnæði. Hún hefur 

átt heima fyrir sunnan, nánar tiltekið í Reykjavík. Það var þegar hún var uppúr tvítugu eða 

strax að loknu menntaskólanámi. Þar tók hún grunnnám í Háskóla Íslands alfarið í 

staðnámi. Fjölskyldan hjálpast að og hún heldur að það muni ganga vel þó þau þurfi að 

vera án hennar eina og eina viku þegar kæmi að námslotum. Hjá henni er það alveg inni í 

myndinni að flytja tímabundið frá Fjarðabyggð til að afla sér frekari menntunar ef námið 

krefst þess. Makinn er í dagvinnu og börnin í skóla og leikskóla á daginn. Hún hefur aldrei 

verið í fjarnámi en vill taka fullt nám og vinna minna á meðan. Jóna telur að það sem hún 

ætlar að læra komi til með að nýtast henni hvar sem fjölskyldan kemur til með að búa í 

framtíðinni. Jóna sagði: „Með því að mennta sig verður maður öruggari í starfinu sem 

maður sinnir, það bætir möguleika á að skipta um starfsvettvang og getur hækkað laun“. 

Hún sér því fyrir sér að menntunin komi bæði til með að nýtast henni vel í því starfi sem 

hún sinnir núna ásamt því að koma til með að vera gott verkfæri í öðrum störfum. Það 

muni því bæta möguleikana á að þau markmið sem hún hefur sett sér um breyttan 

starfsvettvang, innan fárra ára, nái fram að ganga. Hún nefnir svo í framhaldinu að gott 



31 

væri ef það væru fleiri að byrja í námi. Ef hægt væri að safna saman í námshóp til að styðja 

við hvert annað. Þar sem það er langt síðan hún var í námi og hefur ekki verið í fjarnámi 

áður, telur hún að það yrði mikill stuðningur að hafa einhvern til að tala við um skipulag 

og annað sem við kemur náminu. Það eitt minnki líkurnar á því að fólk gefist upp og hætti 

í námi. 

Helena sagðist alltaf hafa búið í Fjarðabyggð og ætlar sér ekkert að breyta til hvað það 

varðar, hún ætlar að búa þar áfram. Hún býr í eigin húsnæði ásamt fjölskyldu sinni, maka 

og þremur börnum. Hún telur að það sé of mikið rót á líf barnanna að flytja til að fara í 

nám og sagðist ekki geta hugsað það til enda. Á sínum tíma byrjaði Helena í menntaskóla 

þar sem flestir bjuggu á heimavist en hætti þegar hún var um það bil hálfnuð með námið. 

Nú hefur hún tekið það sem upp á vantaði til stúdentsprófs í fjarnámi og hyggst jafnvel 

byrja í háskólanámi í haust. Helena telur að hún hefði ekki lagt þetta á sig nema vegna 

þess að það sé svo gaman að vera í skóla. Að læra eitthvað nýtt og spennandi, breyta 

jafnvel um starfsvettvang í framtíðinni. Hún bætti við: „Einnig er gott að hugsa til þess að 

hækka í launum og geta leyft sér meira í framtíðinni“. Helena heldur að hún þurfi að vinna 

með námi, vill síður taka sér námslán. Þannig að hún sér fyrir sér að vera í hálfu námi með 

vinnu svona til að byrja með allavega. Stefnan er sett á að stofna fyrirtæki, vera 

sjálfstæðari, til að geta ráðið tíma sínum sjálf og sinnt börnunum þegar þau eru heima. 

Elín hefur búið næstum alla sína ævi í Fjarðabyggð, en í tvö ár upp úr tvítugu bjó hún 

í höfuðborginni. Stúdentsprófinu var lokið og ákvörðun var tekin um að breyta til og flytja 

suður. Hún ætlaði alltaf í háskólanám en var tvístígandi um hvað hana langaði að læra og 

það endaði með því að hún vann þessi tvö ár í Reykjavík, án þess að fara í skóla. Elín flutti 

svo aftur austur og hefur ekki hugað að því að fara í nám fyrr en nú. Hún er einstæð móðir 

með tvö börn og býr í leiguhúsnæði. Hún sagði: 

Mér líst ekki á að taka okkur upp og flytja til að fara í nám, vil heldur búa áfram í 

Fjarðabyggð og sækja mér menntun í fjarnámi. Ég tel að börnunum muni ekki líka að 
flytja, þau eru í svo mörgu og líkar vel hér í skólanum. Það er svo margt sem fylgir 

flutningum sem ég treysti mér bara ekki í, að finna hentugt húsnæði og á góðum stað 

fyrir krakka. Bara það að flytja er heilmikið mál að mínu mati.  

 

Elín hefur sett stefnuna á að hefja nám í haust til að afla sér menntunar fyrir starf sem 

hún sinnir nú þegar. Vegna þess að henni líkar ágætlega í starfinu og sér fyrir sér að vera 
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í því næstu árin, vill hún ná sér í menntunina til að halda því. „Ég er viss um að það mun 

nýtast mér í náminu eða vera í þessu starfi og öfugt. Læri örugglega margt sem ég get nýtt 

strax til að efla mig í starfinu“. Elínu þykir ekki verra að hækka jafnvel í launum. Hún bætti 

svo við að það sé ekki veruleiki allra sem búa á landsbyggðinni að geta menntað sig í því 

sem þá langar mest til að læra. Það þurfi að vera fyrir hendi starf til að sinna með þá 

menntun og segir: „Hér skiptir máli að vera praktískur“. Elín sagði að hún hafi heyrt að 

það sé hægt að taka fjarnám á hraða sem hentar hverjum og einum og prófin megi taka í 

Austurbrú. Hún sagði að það væri stutt fyrir sig að fara þangað og taka prófin. Hana langar 

að taka skrefið og byrja í framhaldsnámi. Hún sagði að það væri óskastaða ef við hefðum 

háskóla hér á Austurlandi, en vegna fámennis þá verði það nú örugglega aldrei. 

Guðrún hefur að mestu átt heima í Fjarðabyggð en flutti í nokkur ár til Reykjavíkur 

þegar maðurinn hennar var í námi. Þau fluttu svo aftur heim eins og alltaf hafði staðið til. 

Hún sagði að þau hefðu alltaf verið staðráðin í að setjast að á Austurlandi, annað hefði 

ekki komið til greina. Þau keyptu fljótlega hús og eiga tvö börn sem eru reyndar flogin úr 

hreiðrinu. Guðrún tók grunnnám frá Háskóla Íslands fyrir nokkrum árum í fjarnámi og 

ætlar að halda sig við það námsfyrirkomulag. Það gekk mjög vel og hún sér ekki fyrir sér 

að þau hjónin muni flytja til að hún geti farið í staðnám. Guðrún ætlar að bæta við sig 

menntun til að auka möguleikana á að fá starf sem hana langar að sinna í framtíðinni . 

Námið er hægt að taka alfarið í fjarnámi, en þess er krafist að mætt sé í námslotur tvisvar 

á hverri önn. Guðrún sagði að kannski muni námið leiða sig á aðrar brautir og jafnvel efla 

hana í því starfi sem hún sinnir nú þegar. Hún sagði: 

Ég meina, ég fer ekki að búa hér og fara bara í eitthvað nám, læra eitthvað sem ég 

get ekki stafað við hér. Það er náttúrulega bara þannig, hér úti á landi er náttúrulega 

takmarkað framboð á störfum en á flestum sviðum er nú hægt að finna eitthvað í 

nágrenninu. 

 

Guðrún sagði að með sameiningu sveitarfélaga í Fjarðabyggð og með tilkomu 

gangnanna á milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar annars  vegar og Eskifjarðar og 

Norðfjarðar hins vegar hafi opnast möguleikar sem stækka sviðið hvað varðar 

menntunarmöguleika mikið. Nú vinnur fólk meira á milli fjarða sem það gerði ekki áður.  

Guðrún nefndi einnig háskólasetur sem hún var búin að heyra að ætti að koma á laggirnar 

á Austurlandi á komandi ári en hafði ekki heyrt neitt meira af þeim málum. Hún sagðist 
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ætla að fylgjast með því og sjá hvort það væri eitthvað sem hún gæti nýtt sér. Hún sagði 

að það séu skipulagðar tvær staðlotur á önn í náminu sem hún ætlar í. Hún telur að það 

sé bæði kostnaðarsamt og erfitt að ætla í þær allar, en það stendur á heimasíðunni að 

það sé mætingarskilda. Hún sagði: 

Ég þyrfti að leigja mér herbergi, gistiheimili eða annað. Svo er annað hvort að fljúga 

fyrir 50 þúsundkall eða keyra í tvo daga, alls um 1500 km. Það þýðir meira vinnutap. 

Þetta er svolítið meira mál fyrir landsbyggðarfólk að fara í nám. Fólk sem býr fyrir 
sunnan og er að fara í staðlotu fær kannski frí í vinnunni þrisvar sinnum í þrjá tíma í 

senn þá vikuna. Ég þarf vikufrí. 

 

Hrefna er fædd og uppalin í Fjarðabyggð en fór norður í skóla á menntaskólaárunum. 

Hún hefur búið á höfuðborgarsvæðinu í nokkur ár og einnig erlendis en flutti aftur austur 

á heimaslóðir fyrir nokkru. Hún er með grunnnám frá Háskólanum á Bifröst sem hún tók 

að mestu í staðnámi en tók tvo áfanga og lokaverkefnið í fjarnámi. Hrefna er einstæð 

móðir með tvö börn og býr í leiguhúsnæði. Hún sagði að það væri alveg inni í myndinni 

að flytja til að fara í nám en sér það ekki gerast í náinni framtíð vegna barnanna. Hrefna 

sagðist þurfa að vinna eitthvað með námi þannig að nám á hálfum hraða hentar svona til 

að byrja með alla vega. Hún sagði: 

Lífið er bara búið að kenna mér það, að nám er mikilvægt, það eflir mann alltaf. Svo 

er það þessi breyting á fókus þegar maður er eldri og farin að sjá hlutina í öðru ljósi 

og... reynslan er búin að leiða mig í aðra átt. Svo getur menntun hækkað launin 

manns og það er mikilvægt þegar maður er einn með börn. 

 

Hrefnu langar mest að mennta sig í því sem áhugasvið hennar liggur og gæti líka 

starfað við það í Fjarðabyggð þó sækja þurfi menntunina í staðnámi. Ekki virðist vera 

boðið upp á fjarkennslu í því námi sem Hrefnu langar mest að nema. Hún sagði að 

launahækkunin sem fylgir því að klára meistaragráðu mundi nýtast sér vel og stefnir því á 

að fara í nám. Hrefna bætti svo við „Þá þarf bara að jafna stöðuna hjá landsbyggðarfólki 

varðandi þessi ferðalög endalaust... fjandans lotur sem virðast fylgja öllu námi, sem eru 

svo misgáfulegar“. Hrefna veit að Austurbrú aðstoðar eftir því sem þau hafa aðstöðu til 

og var hún búin að heyra að til stæði að koma háskólasetri á laggirnar. Hún hefur verið að 

fylgjast með upplýsingum um það en ekki komið auga á neitt varðandi slíkt. 
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Steinunn hefur eingöngu átt heima á Austurlandi, en ólst upp í öðru byggðarlagi en í 

Fjarðabyggð. Leiðin lá í menntaskólann á Egilsstöðum eftir að grunnskólagöngu lauk og 

var þar á þriðja ári þegar áhuginn dvínaði, hún hætti og fór að vinna. Síðar fluttist hún til 

Fjarðabyggðar, keypti hús ásamt maka sínum, þar sem þau búa ásamt tveimur börnum. 

Steinunn sagðist alltaf hafa ætlað að klára menntaskólanámið en tíminn leið og ekkert 

varð af því fyrr en nýverið. Háskólabrú frá Háskólanum á Bifröst varð fyrir valinu fyrir 

þremur árum og gekk það mjög vel enda átti hún lítið eftir til að ljúka stúdentsprófi. 

Steinunn hefur tvisvar sótt um í háskólanám, fengið inngöngu í bæði skiptin en hætti við 

og sá eftir því að hafa ekki byrjað þegar leið á veturinn. Nú er stefnan sett á að sækja um 

í þriðja skipti og hefja nám í haust. Hún sagðist ákveðin í að byrja núna í náminu sem er 

innan áhugasviðs hennar og hana langar að starfa við það í framtíðinni, en 

starfsvettvangurinn er annar í dag. Þannig að segja má að breyttur starfsvettvangur og 

betri laun sé það sem stefnt er að. „Ég fann alveg hvað það gerði fyrir mig að klára 

háskólabrúnna, ég fékk meira sjálfstraust og varð sjálfstæðari. Þannig að ég veit að meiri 

menntun gerir margt fyrir mig“. Hún sér ekki fyrir sér að fjölskyldan muni flytja til að 

staðnám verði valkostur. Námið er allt kennt í fjarnámi með námslotum. Hún vill helst 

fara í fullt nám og klára þetta sem fyrst. Hún sagði: 

Ég er búin að sækja um tvisvar og fengið inni í bæði skiptin en ég bara hef alltaf 

guggnað og það sem stoppar mig er þetta að þurfa að fara og vera í burtu í heila viku 

nokkrum sinnum yfir veturinn. Vera frá vinnu og kostnaðurinn við þetta. Þessar lotur 

eru bara svolítið mikið að stoppa, það er bara svoleiðis...  

 

Steinunn bætti við: „Kannski er eitthvað um að fólk sem er í námi hittist til að bera 

saman bækur sínar. Spurning um að athuga á Reyðarfirði hjá Austurbrú. Gott væri að 

koma á svona einhverjum fundum þar sem námsmenn hittast og geta fengið ráðgjöf og 

hjálp. Spjalla saman og hafa kannski einhvern fagaðila með, sem veit hvernig allt vi rkar“. 

Rannveig er einstæð með barn. Hún er uppalin í Fjarðabyggð og tók stúdentspróf í 

staðnámi frá Verkmenntaskóla Austurlands á Neskaupstað. Að því loknu lá leiðin í 

höfuðborgina þar sem hún bjó næstu þrjú árin og tók grunnnám frá Háskóla Íslands. Eftir 

það flutti hún aftur heim í Fjarðabyggð og leigir þar íbúð. Nú er stefnan sett á að fara í 

framhaldsnám og hefur Rannveig verið að skoða námsmöguleika sína. Námið sem hana 

langar í er kennt að hluta til í fjarnámi, þannig að þegar staðnámið tekur við þyrfti hún að 
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flytja aftur suður. Það yrði tímabundið því hún ætlar að búa á Austurlandi. Hún sagðist 

þurfa að vinna með fjarnáminu og tæki þá nám á hálfum hraða. En ætlar að taka námslán 

og taka sem flesta áfanga þann tíma sem námið krefst þess að hún búi í Reykjavík.  

Ástæðan fyrir námsvalinu er viljinn til að hjálpa fólki, það veitir henni ánægju og 

lífsfyllingu. Henni finnst námið spennandi og segir að þetta sé það sem hana langi til að 

starfa við í framtíðinni. Því hefur hún sett sér það að markmiði að breyta um 

starfsvettvang. Það er engin þjónusta á þessu sviði í Fjarðabyggð og því ætlar Rannveig að 

breyta að námi loknu, hvort sem hún gerir það með eigin fyrirtæki eða starfa innan 

Fjarðabyggðar. Aðspurð um laun þá sagði hún að með því að klára meistaragráðu fái hún 

trúlega hærri laun en það er ekki aðalatriðið að hennar mati. Rannveig segir að það fari 

mikill peningur í flutninga þegar hún fer suður. „Ósanngjarnt að eiga ekki heima nær skóla. 

Það vantar einhverja styrki þegar nám er ekki í boði í fjórðungnum“ sagði hún og bætti 

svo við: 

En þegar ég verð í fjarnáminu þá kostar það líka. Það kostar að fljúga, helling, það 

kostar líka að leigja sér húsnæði. Stéttarfélögin eiga mörg íbúðir og margir nota 

þannig húsnæði. Svo kostar að missa úr vinnu. 

 

Rannveig sagði að það standi til að opna háskólabrú eða svona einhverskonar útibú á 

Austurlandi og vonar að samstarfið verði gott við háskólana. Það efli fólk á staðnum og 

bæti möguleika til náms. Hún sagði: „Þetta var frétt á heimasíðu Fjarðabyggðar þegar ég 

var að leita mér að vinnu í haust. Man að þá las ég eitthvað um þetta. Það hlýtur að fara 

að heyrast eitthvað meira um það ef það á að byrja næsta haust“. Ef af þessu verður þá 

verður það mikil lyftistöng fyrir háskólanema og þá sér í lagi varðandi upplýsingaöflun og 

miðlun. 

Katrín býr með maka sínum og þremur börnum í eigin húsnæði. Hún hefur búið í 

Fjarðabyggð alla sína ævi, utan tvö ár þegar hún kláraði menntaskóla á Suðurlandi. Svo lá 

leiðin aftur austur og þar tók við grunnnám í fjarnámi frá Háskólanum á Akureyri. Katrín 

er heimavinnandi með lítil börn en ætlar að hefja framhaldsnám í haust frá sama skóla og 

einnig í fjarnámi. Katrín ætlar að taka fullt nám, hún sagði: „Þetta verður vinnan mín 

næstu tvö árin“. Hún telur að fjölskyldan muni búa í Fjarðabyggð í framtíðinni og sér ekki 

fyrir sér að geta tekið fjölskylduna upp og flutt til að sækja sér menntun í staðnámi, ekki 
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einu sinni tímabundið. Það getur verið erfitt að vera svona að heiman í heila viku. Katrín 

segir að fjarnemar séu það af ástæðu. „Best væri ef ég gæti verið í staðnámi og sinnt því 

vel og hitt kennarana daglega en það er bara ekki í boði“. Hún bætti við: 

Sérstaklega þegar maður er fjarnemi segir það sig sjálft að maður getur ekki verið á 

staðnum út af einhverjum orsökum og núna til dæmis hjá mér með þrjú börn og 
maðurinn í vaktavinnu. Ég þarf auðvitað að redda mér húsnæði og öllu saman, svo 

þarf maður þannig séð að hafa aðgengi að tveimur bílum, ekki getur maðurinn minn 

verið bíllaus með þrjú börn og ég þarf að komast norður á bíl.  

 

Námið segir hún mjög praktískt og gefi henni möguleika á að vinna næstum hvar sem 

er að því loknu. Katrín sagðist vera heppin að það sem hún hefur áhuga á að læra sé hægt 

að taka í fjarnámi, það er ekki sjálfsagður hlutur. Margt er ekki hægt að taka í fjarnámi. 

„Námið er mjög skemmtilegt, en ég hlakka til framtíðarinnar þegar náminu er lokið, þá 

lýkur þeirri þrautagöngu og ég get hafið minn vinnuferil“. Hún sagði að allt nám sé af hinu 

góða, það efli fólk að ná sér í menntun. Sjálfstæði sé flestum mikilvægt og gott að bæta 

sjálfstraust sem eykst með hverjum sigrinum.  

 

4.1.1 Samantekt 

Fjórar konur af átta búa í eigin húsnæði og þær ásamt einni sem er á leigumarkaði geta 

ekki hugsað sér að flytja til að fara í nám. Þær hafa ákveðið að afla sér menntunar í 

starfsgrein sem þær geta unnið við í sínum íbúakjarna innan Fjarðabyggðar.  

Þrjár konur gætu hugsað sér að flytja til þess að fara í staðnám en fjarnám er 

möguleiki fyrir eina þeirra. Hinar tvær standa frammi fyrir því að þurfa að flytja, ætli þær 

í námið sem þær langar mest að nema. Þær eru einnig einstæðar og eru því einar um 

ákvörðunina. Það leiðir hugann að því að þegar taka þarf ákvörðun um að flytja til að 

sækja sér menntun þá verður margt flóknara þegar fleiri breytur eru teknar með í 

reikninginn. Til dæmis ef taka þarf tillit til maka, starfsvettvangs og starfsframa hans 

einnig.  

Hvati til náms hjá flestum þeirra er vegna mikils áhuga á viðfangsefninu og aukinni 

þekkingarþörf. Sex af átta kvennanna nefna breyttan starfsvettvang í framtíðinni. Þær sjá 
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fram á að verða sjálfstæðari og sjálfstraust verði meira með aukinni menntun. 

Atvinnuöryggi, laun og starfsframi kom líka til tals  hjá þeim flestum.  

Einnig komu fram hugleiðingar um hvort ekki væri hægt að jafna stöðu nemenda. Til 

dæmis að þeir sem þurfi að fara um langan veg í skólann gætu sótt um styrk. Einnig má 

leiða hugann að því af hverju gerð er krafa um mætingarskyldu í staðlotur, þegar oft er 

hægt að leysa það með rafrænum hætti. Að fá frí frá vinnu, kostnaður og fleira tengt 

námslotum eru hlutir sem flestar kvennanna hugsuðu mikið um og settu jafnvel fyrir sig í 

að byrja í námi. Þarna kom til tals vinnutap á meðan á staðlotu stæði, kostnaður við 

ferðalög og við að kaupa gistingu. 

Tvær konur höfðu heyrt af áformum um að opna HáAust, Háskólasetur á Austurlandi. 

Önnur sá auglýsingu á heimasíðu Fjarðabyggðar og hin hafði heyrt um þessi áform af 

spjalli við annað fólk. Báðar sögðust vona að af þessu yrði og ætluðu að fylgjast með 

framvindu mála og hvort þær gætu nýtt sér það í sínum áformum. 

 

4.2 Upplýsingaþarfir þátttakenda 

Þegar löngun vaknar til að hefja nám á háskólastigi getur margt legið þar að baki hjá fólki. 

Þátttakendur eru á mismunandi aldri og með ólíkar væntingar og ástæður til grundvallar 

ákvörðun sinni að hefja nám í háskóla. Til dæmis getur ástæðan verið að langa til að breyta 

um starfsvettvang eða að bæta við sig menntun og þekkingu til að efla sig í núverandi 

starfi. Einnig getur þörfin einfaldlega verið að læra eitthvað nýtt eða bæta við fyrri  

þekkingu. Áhugi á ákveðnum viðfangsefnum og áhugamálum getur kveikt áhuga um að 

hefja nám. Hver sem ástæðan er þá kemur upp þörf fyrir upplýsingar um hvað í boði er.  

Þetta rímar vel við kenningu Wilson (1997) um upplýsingaþarfir hjá einstaklingum sem 

byggjast á því að fullnægja þarf einhverjum öðrum þörfum, í þessu tilviki löngun og áhugi 

á að bæta við sig námi. 

Skilningslíkan Brendu Dervin (1992) skoðar einstakling sem er í upplýsingaþörf. Þar er 

því velt upp hvernig hann skilgreinir þörfina og hvaða aðferðum hann beitir við 

upplýsingaöflun. Einnig hvaða hindranir eru í veginum í þeirri viðleitni að fullnægja 

upplýsingaþörfinni. Þegar upplýsingaþörf verður til kemur viðkomandi að gili sem þarf að 

brúa með öflun upplýsinga til að komast áfram. Gilið er mis breitt og mis djúpt eftir því 
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hversu umfangsmikil upplýsingaþörfin er. Margt getur hamlað leitina að réttu 

upplýsingunum og þar geta komið til mismunandi tilfinningar og skortur á sjálfstrausti 

(Dervin, 1992). 

Skoðum hvað þátttakendur í rannsókninni sögðu um hvaða upplýsingar þær hefðu 

þörf fyrir til að geta tekið ákvörðun um að hefja háskólanám. Þær voru spurðar um það 

hversu mikla þekkingu þær hefðu á möguleikum til að stunda nám á Austurlandi? Hvar 

liggur upplýsingaþörfin? Hvaða spurningar brenna á fólki sem langar í háskólanám en býr 

langt frá næsta háskóla? Hvað finnst verðandi háskólanema nauðsynlegar upplýsingar? 

 

Námið sem Rannveig er að hugsa um er í boði sem fjarnám að hluta. Hún vill fá að 

vita hvort hún geti lokið við að taka öll námskeið sem eru fjarkennd á einu ári og síðan 

þau sem eftir eru á seinna árinu. Eða hvort námskeiðunum sem kennd eru í fjarnámi og 

staðnámi sé blandað saman á hverju misseri fyrir sig. Það skiptir máli fyrir hana að fá að 

vita hvort hún þurfi að flytja suður fyrir eitt ár eða tvö. Upplýsingarnar um námið, það er 

að segja um áfangana, eru alveg skýrar og aðgengilegar að mestu en Rannveigu vantar 

upplýsingar um í hvaða röð hún gæti tekið þá. Hún telur að hún þurfi líka að komast að 

því hversu auðvelt það sé að taka þau námskeið í fjarnámi sem á annað borð er hægt að 

taka þannig. Eða hvort mælt sé með að koma og taka allt í staðnámi þrátt fyrir að fjarnám 

sé að hluta í boði. Allar upplýsingar um skipulag á lotum í fjarnáminu eru mikilvægar fyrir 

Rannveigu. Hvenær eru þær og hvað eru þær langar í hvert skipti. Það skiptir hana miklu 

máli að fá að vita þetta áður en hún hefur nám því hún þarf að vinna með því og þarf að 

láta yfirmann sinn vita hvenær námslotur eru í skólanum. „Ég hef aldrei tekið fjarnám í 

háskóla svo ég veit ekki alveg hverju ég á að búast við“. 

Þær Jóna, Hrefna, Katrín og Steinunn tala líka um staðlotur og augljóst er að það er 

þeim mikilvægt að fá greinagóðar upplýsingar um fyrirkomulag varðandi þær. 

Jóna sagði að samkvæmt þeim upplýsingum sem hún hefur aflað sýnist henni að hægt 

sé að taka námið sem hún hefur augastað á í fjarnámi. Hún sagði líka að Austurbrú væri 

með aðstöðu til að taka próf og eitthvað meira fyrir háskólanemendur og „gott að vita af 

því, svona ef það kemur eitthvað uppá og mig vantar aðstoð“. Námið krefst þess að mætt 

sé í staðlotur nokkrum sinnum yfir veturinn. Jóna bætti við: 
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Mig langar að vita hvernig skipulagið er með staðlotur og þannig. Þegar ég fer norður 

í lotur, gæti ég bara keyrt og verið hjá frænda mínum þegar ég þarf að mæta. Sem 

eru nokkrir dagar í senn, held ég. 

 

Þó að Jóna sé þegar búin að fá hluta af þeim upplýsingum sem hún hafði þörf fyrir 

vantar hana enn að fá nánari upplýsingar um fyrirkomulag við staðloturnar.  

Steinunn sagði að hún mundi vilja vita hvenær staðlotur væru og hvað marga daga í 

hvert sinn. Hrefna tók í sama streng og sagði að hún þurfi að vita tímanlega hvort það séu 

staðlotur í náminu. Hvenær þær eru tímasettar og hversu margar þær séu. Það er bæði 

vegna barnsins og vinnunnar. „Er einhver með upplýsingar um möguleika á gistingu, hvað 

ef veðrið er vont og ef það verður ófært. Þetta eru spurningar sem ekki er hægt að fá svör 

við á internetinu á heimasíðum skólanna“. Hún nefnir svo í framhaldinu að hún ætli að 

finna númer hjá deildarstjóra og hringja fljótlega.  

Katrínu liggur mikið á hjarta varðandi skipulag á lotum. Þær dagsetningar og skipulag 

á þeim finnst henni að þurfi að vera á hreinu í byrjun annar og gott væri að nýta tímann 

vel í lotunum. Einnig nefnir hún að í grunnnáminu hafi tíminn í staðlotum oft verið illa 

nýttur og vonandi sé það betra í framhaldsnáminu. Katrín ætlar að fara til náms- og 

starfsráðgjafa í skólanum þegar nær dregur umsóknarfresti til að svala upplýsingaþörf 

sinni. 

Hrefna er enn að leita eftir frekari upplýsingum. Hana vantar að vita við hvern hún 

gæti haft samband til að ræða stöðu sína og um námsframboð. Hún sagði að hún þyrfti  

alltaf að heyra í einhverjum til að fá staðfestingu á hlutunum. Þegar Hrefna fór að afla sér 

upplýsinga um námið sem hana langar í á heimasíðu skólans kemur ekki fram hvort boðið 

sé uppá kennslu í fjarnámi. Hún vill fá staðfestingu á hvort það er rétt.   

Guðrún sagðist þegar vera komin með nægar upplýsingar til að geta hafið námið. Hún 

gerir ráð fyrir að þörf fyrir meiri upplýsingar muni koma upp þegar hún byrjar og að þá 

leysist úr þeim. Hún sagði: „Svo skýrast málin þegar allt er komið af stað“. 

Elín finnur heldur ekki mikið fyrir upplýsingaþörf eins og er. Hún veit að hún hefur 

nægan tíma, er róleg yfir þessu enn sem komið er, en ætlar að skoða upplýsingar betur 

þegar nær dregur. Elín nefndi að það væri oft í boði að vera í fjarnámi í gegnum 

fjarfundarbúnað, sitja tíma með öðrum. Hún sagði: „Ég veit að þannig kennsla hentar mér 
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ekki. Ég vil frekar geta hlustað þegar mér hentar, færi ekki að mæta í tíma á daginn“. En 

hún mundi vilja vita hvað vinnuálagið væri mikið. Hvað þarf hún að reikna með miklum 

tíma í að læra til að sjá hversu mikið hún gæti unnið með náminu. Hún sagði: „Svo væri 

gott ef fleiri aðilar væru í náminu sem búa fyrir austan. Hægt væri að hittast í 

verkefnavinnu og slíkt". Steinunn talaði líka um að hún myndi vilja vita af fleirum sem 

væru í námi og sagði að gott væri að vita af einhverjum til að tala við sem er í sömu stöðu. 

Einnig finnst Steinunni vanta upplýsingar varðandi kostnað við að fara í námið. 

Helena ætlar að skoða þetta nánar þegar nær dregur umsóknarfresti. Henni finnst 

hún vita nóg um námið að svo komnu máli en segir samt að það vaxi henni í augum að 

byrja og hefur slegið því á frest að afla sér frekari upplýsinga. Helena sagði: „Mig langaði 

alltaf í hjúkrunarfræði en ég veit ekki hvort ég þarf að klára stúdentinn til að komast inn. 

Það vex mér í augum að byrja, það er kannski ástæðan fyrir því að ég hef aldrei kannað 

þetta nánar“.  

 

4.2.1 Samantekt 

Upplýsingaþarfir háskólanema eru margvíslegar. Margar spurningar brunnu á þeim sem 

vildu ræða við einhvern um námsfyrirkomulag og annað sem fylgir því að fara í nám. Þetta 

voru atriði eins og hversu mikill tími færi í námið sem slíkt, hvort hægt sé að vinna mikið 

með námi og fleira þess háttar.   

Einnig brunnu á þeim öllum spurningar varðandi fyrirkomulag á staðlotum. Þær vildu 

fá að vita hversu margar þær væru á hverri önn, hvenær og hversu langar í dögum talið 

og hvernig dagarnir væru nýttir. Einnig þyrfti upplýsingar um hversu mikilvægt væri að 

mæta í þessar lotur eða hvort þær kæmust upp með að geta sinnt náminu og haldið áfram 

þótt ekki væri mætt í þær allar. Margt getur komið uppá til dæmis ófærð eða vandræði 

með gistingu. Hver er kostnaður við gistingu og er auðvelt að fá gistingu? Að fá 

greinagóðar upplýsingar varðandi lotur er þeim mikilvægt. Þær þurfa að skipuleggja 

tímann sinn vel. Hvað eru þær lengi frá vinnu, heimili og börnum til að fara í námslotur? 

Einnig kom upp þörf fyrir að vita af öðrum sem eru í náminu sem ætlun er að taka. Þörf 

fyrir að geta rætt við aðra nemendur og borið saman bækur sínar kom upp í nokkrum 

viðtölum varðandi upplýsingaþarfir.  
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4.3 Aðgengi að upplýsingum 

Spennandi er að sjá hvernig aðgengi er að upplýsingum og hvernig fólk getur svalað 

upplýsingaþörfinni um möguleika á námi á háskólastigi á Austurlandi. Wilson (1997) talar 

um hindranir sem kunna að vera í veginum við upplýsingaöflun og kemur þar margt til 

greina. Viðkomandi einstaklingi getur skort á menntun og getu til að afla sér upplýsinga. 

Félagsleg staða getur verið slæm eða að viðkomandi hefur ekki nægilegt sjálfstraust til að 

hefja upplýsingaleitarferlið. Skoðað var hvað konunum fannst um aðgengi að 

upplýsingum um námsframboð og skipulag náms. Leitast við að fá svör við því hvaðan 

upplýsingar fást um háskólanám á Austurlandi. Hvar leita tilvonandi nemendur þegar 

upplýsingaþörf knýr dyra? Vita verðandi háskólanemendur hvar er best að afla þeirra?  

Bent hefur verið á að í dag sé líklegast að fólk byrji á að leita að upplýsingum á 

internetinu (Chowdhury og Chowdhury, 2011; Jamali og Asadi, 2010). Við skulum skoða 

hvaða leiðir þær fetuðu í upplýsingaöflun á þessu stigi.  

 

Viðmælendur rannsóknarinnar eiga það allir sameiginlegt að hafa aflað upplýsinga 

með því að fara á heimasíður háskólanna en fleiri leiðir eru líka nefndar til að verða sér 

úti um upplýsingar. 

Jóna var búin að afla sér upplýsinga um námsframboð og fyrirkomulag náms sem 

hana langar að fara í. Þær fann hún á netinu, að mestu leiti á heimasíðum háskólanna. 

Upplifun hennar var sú að upplýsingar um flest sem tengist náminu væru að finna þar og 

aðgengið gott. Allar upplýsingar svo sem áfangalýsingar, skipulag og flest annað fannst 

henni vera aðgengilegar og skýrar. Hún fann því ýmislegt sem hana þyrsti til að vita um 

námið að svo komnu máli þó enn vanti hana upplýsingar um staðlotur.  

Guðrún var sammála Jónu og sagði að sér hafi fundist allar upplýsingar aðgengilegar 

á netinu, á heimasíðu skólans. Allar kennsluskrár og allar upplýsingar sé hægt að finna 

þar. Hún sagði: „Þetta er náttúrulega stórt, þetta greinatré á síðunni“. Það tók smá tíma 

að setja sig inn í hvernig upplýsingarnar voru skipulagðar. En eftir að hafa áttað sig á 

hvernig allt var uppsett og sett sig inn í það, hafi það ekki verið neitt mál að finna 

upplýsingarnar um námsframboð. Steinunn tók í svipaðan streng og fannst flest allt skýrt 

og aðgengilegt á heimasíðu skólans. Hún taldi að hægt væri að finna flestar upplýsingar á 

netinu. 
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Helena hefur skoðað allt efni á heimasíðu skólans um námið sem hana langar í. 

Aðgengi að upplýsingum finnst henni ekki alltaf nægilega gott, þó allt fyndist að lokum 

sem hún leitaði að. Hún sagði: „Ég var til dæmis svolítið lengi að finna hvort hægt væri að 

fara í fjarnám, þau voru með eitthvað annað orð... en svo er talað um fjarnema og 

utanumhald þar undir. Það er kallað sveigjanlegt nám“. Henni fannst heimasíða skólans 

frekar mikill frumskógur, margt óskýrt og námið virkar mikið. Varðandi það að bæta 

aðgengi að upplýsingum um nám sagði Helena að auðvitað væri næstum allt hægt að 

finna á netinu en það væri samt gott að hafa opið hús, eða kynningardag til að kynna það 

sem í boði er.  

Rannveig var líkt og þær fyrr nefndu einnig búin að skoða upplýsingar um námið sem 

hana langar í á netinu. Á heimasíðu skólans voru allar þær upplýsingar sem hana 

vanhagaði um í fyrstu. Rannveig sá á netinu að það er bara hluti námsins sem er í boði í 

fjarnámi sem hún stefnir á að fara í. Það er stutt síðan Rannveig var í námi og er tilbúin að 

halda áfram. Rannveig sagði að allt um námið sem hún taldi sig þurfa að vita væri 

aðgengilegt, upplýsingar um tengilið, nafn hans og netfang til að afla frekari upplýsinga ef 

með þarf. En þegar til kom gekk það ekki snurðulaust fyrir sig. Hún sagði:  

Já, ég hef bara verið að skoða á netinu. Ég þekki engan sem hefur farið akkúrat í 

þetta, og sú sem sér um þetta nám á að vera þessi milliliður við nemendur og geta 

sagt manni nánar frá náminu. Hún hefur ekki svarað tölvupóstinum frá mér. Þannig 

að það virðist ekki vera hlaupið að því að fá upplýsingar um þetta. 

 

Hrefna var búin að skoða námsframboð á netinu. Það sem hana langar mest að læra 

er á öðru sviði en hún hefur menntað sig í áður og virðist ekki vera kennt í fjarnámi eftir 

því sem hún kemst næst samkvæmt þeim upplýsingum sem hún finnur á heimasíðu 

skólans. Hún er að íhuga möguleika sína. Annað hvort ætlar hún að fara í eitthvað annað 

nám sem hún getur unnið við þar sem hún býr og getur tekið í fjarnámi. Eða láta tímann 

líða og huga að því að flytja og taka það sem hana langar mest til að læra, þó síðar verði.  

Elín sagðist eitthvað hafa skoðað heimasíðu skólans í fyrra til að afla sér upplýsinga 

um námslotur, verkefnavinnu og próf en hefur ekki skoðað neitt ítarlega. Hún ætlar að 

gera það þegar nær dregur umsóknarfresti.  
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Katrín sagðist ekki vera búin að skoða upplýsingar um námið neitt djúpt, eins og hún 

orðaði það. Hún var aðeins búin að skoða á heimasíðunni en sagðist vera með bækling frá 

skólanum um námið sem hana langar í og kann hann utan að. Bæklingurinn er auglýsing 

um námsbrautina með allar almennar upplýsingar um námið. 

Samkvæmt kenningu Lu (2007) er fólk stundum í þeirri aðstöðu að geta ekki sjálft 

nálgast upplýsingar sem því vanhagar um, eða treystir sér ekki til að leggja mat á 

upplýsingarnar. Telja jafnvel aðra færari um það. Í þeim tilvikum er reynt að leita til 

hliðvarða, það er til einstaklinga sem taldir eru betur til þess fallnir að hafa þekkingu á 

efninu. Það kom einmitt fram hjá sumum af viðmælendunum að það að ræða við aðra 

væri einnig mikilvæg leið til að fá nánari upplýsingar og útskýringar. Þar kom einkum 

tvennt til greina. Annars vegar var rætt um að hafa samband við skólana til að fá að ræða 

við fólk þar og spyrja spurninga. Hins vegar að tala við fólk sem annað hvort er í náminu 

eða hefur lokið því.  

Helena sagði til dæmis að hægt væri að hringja í skólann en það hafði hún hugsað sér 

að gera ef spurningar vakna þegar nær dregur umsóknarfresti. Steinunn talaði líka um að 

hægt væri að hringja og senda tölvupóst ef sóst væri eftir frekari upplýsingum um námið. 

Guðrún hefur verið í fjarnámi og hefur því góða reynslu og innsýn í hvernig það gengur 

fyrir sig. Hún þekkir engan sem hefur verið í þessu námi en er alveg sátt með þær 

upplýsingar sem hún hefur og er tilbúin að byrja. Ætlar að stökkva af stað eins og hún 

tekur til orða. Guðrún sagði að ef einhverjar spurningar vakna um framkvæmd námsins 

væri leiðin að hafa samband við viðkomandi skóla og fá nánari upplýsingar um það.  

Katrín sagði líka að hún vildi tala við einhvern hjá skólanum um fyrirkomulag námsins. 

Fá svör við spurningum eins og hvort verkefnin séu unnin í hópavinnu og hvort lokapróf 

séu í öllum fögum. Einnig bar á góma að hún þekkir fólk sem hefur tekið námið sem hún 

ætlar í og fengið upplýsingar frá þeim um þeirra upplifun. Katrín telur að upplýsingar um 

námið sem hana langar í vera í sjálfu sér góðar en henni finnst hún þurfa að vita meira til 

að geta skipulagt sig betur. Hún ætlar í námið, telur sig vita nógu mikið til að hefjast 

handa, en hún telur að það vanti samt alltaf að geta talað við einhvern. Best væri að geta 

hitt aðra til þess að ræða um hlutina, en ekki bara afla upplýsinga sjálf á netinu eða lesa 

bæklinga. 
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Jóna þekkir tvo einstaklinga sem hafa verið í náminu sem hún ætlar að taka. Hún sagði 

að með upplýsingum sem hún hefur fengið frá þeim til viðbótar við það sem fékkst á 

heimasíðu skólans, þá sé ýmislegt upp á borðinu. Jóna hefur því nokkra innsýn í það sem 

framundan er og veit hvernig þetta gengur fyrir sig. Elín talaði um að hana langi mjög 

mikið til að bæta við sig meistaragráðu ofan á sitt nám. Hún hljómaði ákveðin, sagðist vita 

hvað hún vill læra, búin að setja sér markmið og ætlar að byrja í haust. Hennar þekking á 

náminu og fyrirkomulagi þess byggist á spjalli við fólk í gegnum árin. Hún hefur viðað að 

sér upplýsingum frá fólki sem hefur stundað námið. Elín ræddi fyrir nokkru við einstakling 

sem er að klára námið sem hana langar í og henni lýst vel á framkvæmdina samkvæmt 

þeim heimildum. Einnig nefndi Guðrún auglýsingu þar sem auglýst var háskólabrú Keilis. 

Henni finnst að það þyrfti að auglýsa meira svona fyrir háskólanám, hafa kynningar, fara 

út í byggðarlögin og kynna námsframboð. Þá mundi fólk kannski mæta sem hefur verið 

að íhuga nám en ekki aflað sér upplýsinga, nema kíkt á netið. Það mundi hvetja fleiri til að 

fara í nám, hitta aðra og ræða um möguleikana sem í boði eru. Hún sagði: „Það vantar 

þetta mannlega, þetta spjall“.  

Helmingur viðmælenda eða fjórar konur nefndu að þeim fyndist vanta formlega 

kynningu á námi og námsframboði. Það gætu verið námsráðgjafar skólanna, eða einhver 

frá sveitarfélaginu sem tæki þetta að sér sem hefði góða innsýn í þessi mál. Fjórar nefndu 

Austurbrú í þessu sambandi, hvort ekki væri einhver að vinna þar sem gæti haldið 

námskynningu. Einhver sem hefði vitneskju um hvað væri í boði í fjarnámi og hvað ekki. 

Einn viðmælandi orðaði þetta á þennan hátt: „Það væri gott að halda fundi, dreifa 

bæklingum, hafa opinn dag eða kynningardag þar sem hægt væri að koma og fá allar 

upplýsingar sem til eru um nám á háskólastigi“. Ein nefndi að hægt væri að koma í flest 

byggðarlögin og hafa fund eina kvöldstund þar sem fólk gæti komið og spurt spurninga. 

Það yrði kannski til þess að fleiri færu í nám, „stökkva af  stað“ eins og önnur komst að 

orði.  

Bæði Steinunn og Guðrún sögðu varðandi bætt aðgengi að upplýsingum um nám. 

Austurbrú væri til staðar og hægt að leita þangað ef það væri eitthvað óljóst til dæmis  

varðandi próftöku og þess háttar. Hrefna nefndi Austurbrú einnig í sambandi við það að 

bæta aðgengi að upplýsingum um nám og þjónustu við nemendur. Hún segist ekki vita 

hvort það þurfi að efla þjónustuna sem þar er því hún hefur ekki leitað til þeirra. Einnig 
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samfélagsmiðlarnir, það væri hægt að nota þá meira til að auglýsa námsframboð. Hrefna 

þekkir engan sem hefur verið í því námi sem hana langar mest að nema. Hrefna sagði:  

 

Vinkona mín er búin að vera í fjarnámi og er búin að vera... sitja mikið niðri í 

Austurbrú að læra. Tók prófin þar og sat þar til að fá frið til að læra. Ég veit að það er 

þjónusta við háskólanema hjá Austurbrú en ég veit ekki endilega í hverju hún felst.. 

nema að þar er borð, stóll, net og kaffi. 

 

Þó Helena hafi ekki athugað sjálf taldi hún öruggt að hægt væri að fá upplýsingar hjá 

Austurbrú til dæmis varðandi inntökuskilyrði í háskólanám. Jóna sagðist líka vita af 

Austurbrú. Þar er einhver þjónusta fyrir nemendur en hún bætti við að hún hafi aldrei 

verið í fjarnámi og hefur því ekkert þurft að leita til þeirra. Hún telur samt að hún muni 

örugglega taka einhver próf þar í framtíðinni. „Það þarf ekki held ég að bæta aðgengi að 

upplýsingum“ sagði hún og bætti við: „Verður maður ekki bara að byrja, hætta að velta 

sér upp úr þessu. Ég er búin að spá of lengi... nú verð ég að drífa mig í þessu, finn núna að 

það er rétti tíminn“. 

 

4.3.1 Samantekt 

Viðmælendur nefndu einkum þrjár leiðir við að verða sér úti um upplýsingar. Í fyrsta lagi 

var það með því að skoða upplýsingar um námið á heimasíðum skólanna. Í öðru lagi með 

því að ræða við annað hvort starfsfólk skólanna eða aðra sem þekkja námið og ýmislegt 

sem tengist því að vera í námi. Hvort sem viðkomandi starfi við upplýsingagjöf eða hafi 

reynslu á að vera í námi. Í þriðja lagi var talað um Austurbrú sem stað til að sækja 

upplýsingar til. 

Aðgengi að upplýsingum er fyrst og fremst á heimasíðum skólanna að mati flestra 

viðmælenda minna. Þær höfðu allar leitað sér upplýsinga þar um það sem þær langar að 

læra, vafrað um vefinn og skoðað. Ein kvennanna sagði að aðgengi að upplýsingum væri 

ekki nægilega gott því heimasíðurnar væru frekar ruglingslegar. Annarri fannst orðalag á 

heimasíðunum vera oft loðið og því erfitt að átta sig á því við hvað er átt.  

Tvær þeirra höfðu þó lítið skoðað á heimasíðum skólanna, þær tóku fram að þær kjósi 

frekar að nálgast upplýsingar í gegnum samtöl við fólk en að afla þeirra á netinu. Önnur 
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þeirra ætlar að skoða upplýsingar betur á heimasíðunni þegar nær dregur umsóknarfresti  

og jafnframt að hringja og tala við náms- og starfsráðgjafa. Hin hefur sína þekkingu að 

mestu af samræðum við aðra sem eru í náminu.  

Samkvæmt niðurstöðunum úr viðtölum við þátttakendur rannsóknarinnar er algengt 

að þær hafi fengið upplýsingar um nám frá öðrum sem eru í námi, eða hafa verið í námi. 

Fimm af átta kvennanna höfðu þannig fengið upplýsingar frá fólki með reynslu á að vera 

í fjarnámi. Það er að þeirra mati bestu upplýsingarnar, því þar kemur fram hvernig 

hlutirnir eru í raun. Samræður við aðra eru því afar mikilvæg leið við upplýsingaöflun sem 

bætist við það sem fæst með því að skoða heimasíður skólanna. 

Nokkrar nefna einnig Austurbrú í sambandi við aðgengi að upplýsingum. Það er að 

segja þær nefna að þar sé hægt að taka prófin, þegar þar að kemur. Nefnt er að þar sé 

einhver aðstaða fyrir fjarnema, flestar sögðust þó ekki vita í hverju hún felst nema þar er 

hægt að læra. En einnig var talað um að gott væri ef háskólarnir héldu námskynningar þar 

sem hægt væri að mæta á, spyrjast fyrir og sækja upplýsingar. Pettigrew (1999) og síðar 

Fisher og félagar (2007) hafa sett fram skilgreiningu á upplýsingasvæðum sem geta 

myndast alls staðar þar sem fólk kemur saman í ákveðnum tilgangi. Þó tilgangurinn með 

að vera á svæðinu sé ekki fyrst og fremst miðlun eða öflun upplýsinga þá geta skapast 

flæði upplýsinga sem eru fólki ýmist gagnlegar eða áhugaverðar. Viðmælendur virðast sjá 

Austurbrú fyrir sér sem upplýsingasvæði en einnig telja að það sé staður sem megi efla og 

þróa í þá átt að veita formlega upplýsingaþjónustu. 

 

4.4 Gæði upplýsinga 

Þátttakendur voru beðnir að leggja mat á hversu góðar upplýsingarnar væru sem þær 

fundu um möguleika til háskólanáms á Austurlandi. Hvaða upplýsingar þurfa að vera til 

staðar, hvað þarf að vera á hreinu áður en ákvörðun um að hefja nám er tekin? Eru 

upplýsingarnar nægilega góðar til að hægt sé að taka ákvarðanir um nám?  

 

Jóna sagðist vera nokkuð ánægð með þær upplýsingar sem hún fann og fannst þær 

uppfylla þarfir sínar að svo komnu máli. Hún sagði að upplýsingarnar væru góðar, næstum 

fullnægjandi til að taka ákvörðun um að hefja nám. Þó er ýmislegt sem betur hefði mátt 
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fara. Jóna sagðist vilja vita hversu mikið vinnuálagið yrði þar sem hún hefur aldrei verið í 

fjarnámi.  Hún sagði að erfitt sé að áætla hve mikill tími fari í námið og hversu mikið sé 

hægt að vinna með fullu námi? Með því að ræða við fólk fást þær upplýsingar sem þörf 

er á. Heimasíðurnar veita upplýsingar um sumt en í gegnum viðræður við aðra er hægt að 

stoppa í götin. Jóna nefndi upplýsingar varðandi staðlotur og sagði: „Eitthvað er þar á 

heimasíðu Háskólans á Akureyri, en ég kannski veit bara meira frá þeim sem hafa farið 

norður“. Guðrúnu finnst líka flest vera skýrt og virðist vel skipulagt samkvæmt heimasíðu 

skólans. Hún telur að gæði upplýsinganna sé nokkuð gott. Líkt og Jóna nefnir hún þó 

upplýsingar um staðlotur sem dæmi um það sem betur má fara. Guðrún mundi vilja vita 

áður en námið byrjar, hvort hún komist í gegnum námið án þess að mæta í allar 

staðloturnar. Það má bæta slíkar upplýsingar að hennar mati. 

Helena telur að til þess að taka ákvörðun og sækja um nám næsta haust þurfi hún að 

fá staðfestingu á að hægt sé að taka allt námið í fjarnámi. Það er ekki nóg að lesa á netinu 

að kennt sé í fjarnámi. Ellis og félagar (1993) segja að oft vilji fólk sannreyna upplýsingar 

(e. verifying) líkt og Helena sagði hér. Hún vill vera viss í sinni sök áður en hún hefur nám 

því hún á ekki auðvelt með að komast frá heimilinu í marga daga. Nauðsynlegt er að vita 

hvort það sé mikið um verknám og einnig vill hún vita eitthvað um kostnað við námið.  

Henni finnst vanta upp á gæði upplýsinga hvað þetta varðar.  

Helena og Hrefna voru sammála um að upplýsingar um nám sem í boði er, væru ekki 

nægilega vel settar fram. Þær væru því ekki nægar til að hægt væri að byggja ákvarðanir 

á þeim upplýsingum.  Hrefna sagði um gæði upplýsinga á heimasíðunni:  

Það er þarna greinatré um áfanga og hvað er í þeim og þar með upptalið finnst mér. 

Svona eitthvað um kennsluna eins og hvernig þetta fer fram, liggur ekki ljóst fyrir. Ég 
fór að hugsa að kannski væri ekki verið að kenna þetta sem mig langar í, í fjarnámi út 

af því að það er engin eftirspurn eftir því. Að ég yrði kannski að láta vita af mér, að 

ég vildi læra þetta í fjarnámi. 

 

Rannveig sagði upplýsingarnar í sjálfu sér ágætar, gagnlegar hvað varðar 

áfangalýsingar en ekki nægilegar þegar maður þarf að púsla svona vegna aðstæðna. Hún 

sagði: 

Ég er ein með barn og ætla ekkert að flytja á milli landshluta eins og að drekka vatn, 

það er meira mál og ég þarf að fá þessa hluti á hreint áður en ég byrja. Hvað get ég 
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tekið í fjarnámi svo vel sé og hvað þarf ég að vera lengi í Reykjavík að taka það sem 

þarf að taka í staðnámi? 

 

Rannveig ætlar að hringja fljótlega og fá svör því hún hefur verið að reyna að hafa 

samband en hefur ekki fengið svör. Hún ætlar að spyrja hvað veldur þessum seinagangi. 

Hún ætlar að komast að því hvort upplýsingarnar um tengiliðinn á heimasíðu skólans séu 

óuppfærðar eða hvort viðkomandi sé frá vinnu af einhverjum orsökum eða svari bara ekki 

tölvupósti.  

Steinunni fannst í fyrstu flest allt skýrt og aðgengilegt á heimasíðu skólans en þegar 

hún fór að skoða inntökuskilyrði fannst henni að vanda mætti orðalag betur, 

upplýsingarnar væru ekki nægilega skýrar. Hún sagði: „Upplýsingarnar voru í sjálfu sér 

nægilegar til að taka ákvörðun um að hefja nám, þegar ég sótti um. Meira að segja tvisvar 

en svo má ekki guggna það þarf víst líka að byrja“. Hún bætti við: 

Reyndar er oft loðið hvernig hlutir eru orðaðir, að öllu jöfnu þarf stúdentspróf. Er þá 

verið að meina að þeir nota nokkur pláss til að fylla uppí ef það er laust eða... Þetta 

fælir kannski fólk frá, það eru ekkert allir sem spyrjast fyrir um svona. Þarna gætu 

einhverjar kynningar komið inn á þetta, til að fá fleiri til að sækja um.  

 

Helena talar líka um að upplýsingagjöf sem henni finnst ekki nógu afdráttarlaus. Eftir 

því sem hún kemst næst á heimasíðu skólans er það sem hana langar að læra ekki kennt 

í fjarnámi. Hún ætlar samt að hafa samband við einhvern í skólanum og fá nánari 

upplýsingar því hún er ekki viss í sinni sök.  

Þegar Katrín var beðin um að meta gæði upplýsinganna um nám, sagði hún að það 

þyrfti að nota mannlega þáttinn meira. Henni finnst mikið vanta upp á að haldnar séu 

námskynningar, þar sem hægt er að spyrja spurninga og fá svör frá þeim sem vinna við 

hlutina eða eru með reynslu. Katrín nefndi svo í framhaldinu að það væri gott að fá náms - 

og starfsráðgjafa úr skólunum til að kynna það sem er í boði hjá þeim eða kannski 

einhvern frá Austurbrú sem vinnur við að aðstoða háskólanema. Hún sagði: 

Svo finnst fólki stundum að hlutirnir segi sig sjálfir. Þeir sem eru alltaf að vinna við 

eitthvað ákveðið, þeim finnst að eitthvað segi sig sjálft sem það gerir svo bara ekki 

fyrir þá sem sjá upplýsingarnar í fyrsta skipti. 
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Elín sagði að hún væri ekki farin að skoða mikið upplýsingar um námið sem hún stefnir 

á að fara í og þar af leiðandi ekki tilbúin að leggja mat á gæði þeirra. Einnig nefndi hún að 

gott væri að hafa kynningarfund eða opin dag þar sem kynning á námsframboði  og fleira 

væri rætt, svona maður á mann. Þannig væri hægt að spyrja spurninga og fá betri innsýn 

í námið og framkvæmdina. „Það er svo þurrt að skoða bara á netinu hvað er í boði“. 

Guðrún rifjar upp þegar hún hóf grunnnám í háskóla fyrir nokkrum árum. Það er 

margt sem gleymist að segja fólki frá og maður veit ekki hvar upplýsingar er að finna. Hún 

sagði: 

Ég man að þegar ég tók grunnnámið þá var ýmislegt sem betur mátti fara varðandi 

upplýsingagjöf til nýnema. Til dæmis vissi ég ekki af VPN tengingu sem gefur meiri 
aðgang að fræðilegu efni, ég var langt komin í náminu þegar ég frétti af þessu í spjalli 

við samnemanda. Mér fannst stundum skrítið að geta ekki fundið greinar sem 

hópfélagar mínir sem voru í staðnámi fundu. Einnig að við gætum fengið Office 
pakkann í tölvuna frítt í háskólanum. Ég keypti hann á netinu og var nýbúin að 

endurnýja áskrift þegar ég sá þetta einhversstaðar.  

 

Upplýsingar um atriði sem þessi eru nauðsynlegar fyrir nemendur og þær þurfa að 

liggja fyrir frá upphafi. Það er því mikilvægt að skólarnir leggi sig fram við að koma þeim á 

framfæri, frekar en að gera ráð fyrir því að nemendur leiti eftir þeim sjálfir.  

 

4.4.1 Samantekt 

Einn þátttakandi tók svo djúpt í árinni og sagði að upplýsingarnar sem væru á heimasíðu 

skólans væru fullnægjandi til að taka ákvörðun um að byrja. Hún var ákveðin í að hefja 

nám út frá þeim upplýsingum. Flestum fannst gæði upplýsinganna nokkuð góð en oft 

fannst þeim þó vanta uppá upplýsingarnar og töldu að þær mættu vera ítarlegri.  

Nokkrar nefndu að það væri gott að tala við aðra sem hafa annað hvort reynslu á að 

vera fjarnemi eða vinna við að miðla upplýsingum um nám. Tvær kvennanna höfðu hringt 

til að afla sér frekari upplýsinga þegar þeim fannst ekki nægilegt sem þær fundu á 

heimasíðum skólanna. Þær fengu skýr og góð svör. Kynningarfundir eða opinn dagur þar 

sem kynnt er það nám sem er í boði, er góð hugmynd og vel framkvæmanleg. Þar er hægt 

að bjóða fólki frá skólunum og nemendum sem eru í námi eða búnir, til að miðla 

upplýsingum og sitja fyrir svörum um námið og framkvæmd þess. 
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Ein hafði hringt eftir gögnum og fékk bækling um námið sem viðkomandi var spennt 

fyrir. Önnur hafði reynt að senda fyrirspurnir með tölvupósti um fyrirkomulag námsins 

varðandi staðnám eða fjarnám og staðlotur. Hún hafði ekki fengið svör þrátt fyrir að hafa 

sent á tvo mismunandi aðila sem eru tilgreindir á heimasíðu skólans . Mikilvægt er að 

upplýsingar á heimasíðum séu uppfærðar ef breytingar verða á fyrirkomulagi náms og 

tengiliðum sem eru gefnir upp til að gefa frekari upplýsingar. Einnig að þeir aðilar sem 

gefnir eru upp á heimasíðum svari tölvupósti eða vísi erindum áfram á einhvern sem getur 

gefið upplýsingar. 
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5 Umræða 

Hér verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var af stað með 

í upphafi rannsóknarinnar. Það verður gert út frá niðurstöðum viðtalanna átta og út frá 

því fræðilega efni sem liggur til grundvallar. 

 

5.1 Hvaða hvata upplifir fólk á Austurlandi til að bæta við sig háskólanámi og 
hvað veldur því að einstaklingar sem áhuga hafa á námi draga að hefja 

það? 

Niðurstöður í þessari rannsókn sýna að margt af því sem viðmælendur sækjast eftir með 

því að bæta við menntun sína sé í samræmi við það sem fram kom í rannsókn Jóhönnu 

Rósu og Jóns Torfa (2004) um ávinning af aukinni menntun. Þar kemur fram að aukin 

menntun hafi bætt stöðu fólks á vinnumarkaði og að laun þeirra hafi hækkað. Ennfremur 

hafi það að afla sér frekari menntunar orðið til að efla sjálfstraust og öryggi sem hafi haft 

jákvæð áhrif á einkalíf fólks. Þegar einblínt er á hver sé aðalhvatinn fyrir því að hefja nám 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar, nefna sex af átta konum launin. Að hækka 

í launum er greinilega hluti af markmiðunum með því að fara í frekara nám, það eru ytri  

hvatir samkvæmt Knowles o.fl. (1998). Þær tvær sem ekki nefndu laun búa í eig in 

húsnæði, eru í góðu starfi og laun voru þeim ekki ofarlega í huga. Nokkrar voru með 

ákveðið starf í huga sem þær vildu mennta sig til að sinna í framtíðinni. Ástæðurnar sem 

þær gefa upp er til að bæta stöðu sína á vinnumarkaði og til að auka atvinnumöguleika í 

framtíðinni.  

Innri hvatir koma þó einnig við sögu hjá þeim flestum. Aukinn þekkingarþörf og áhugi 

á ákveðnu viðfangsefni er mikill hvati til náms. Tilgangurinn með frekara námi er að 
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mennta sig til að gegna starfi sem þær langar að sinna. Þær telja að með því að fara í nám 

muni þær öðlast meira sjálfstæði og sjálfsöryggi.  

Segja má að námsval þeirra stjórnist bæði af ytri og innri hvötum samkvæmt 

skilgreiningum Knowles, o. fl., (1998). Þær virðast bæði stefna á að auka starfsánægju og 

sjálfsöryggi í starfi en nefna líka að hærri laun og betri atvinnumöguleikar fylgi oftast meiri  

menntun. 

Fjórar konur af átta sem rætt var við í þessari rannsókn búa í eigin húsnæði. Þær geta 

ekki hugsað sér að flytja til að fara í nám, ekki einu sinni tímabundið. Þær hafa allar fjórar 

ákveðið að afla sér menntunar í starfsgrein sem hægt er að vinna við í þeirra byggðarlagi. 

Þær voru ekki endilega að velja nám sem þær langaði mest í, heldur miðuðu við sinn 

raunveruleika og starfsmöguleika. Spurningin sem þær höfðu velt fyrir sér var: Við hvað 

get ég starfað hér í byggðarlaginu sem hægt er að taka í fjarnámi?  

Fjórar af konunum í rannsókninni eru á leigumarkaði. Þrjár af þeim eru alveg tilbúnar 

að skoða það að flytja til að fara í nám. Ein þeirra þarf þess þó trúlega ekki þar sem henni 

sýnist á þeim upplýsingum sem hún hefur aflað að hægt sé að taka námið í fjarnámi með 

staðlotum. Sú fjórða segist ekki treysta sér í að flytja ti l að fara í nám og á hún margt 

sameiginlegt með þeim fjórum sem búa í eigin húsnæði. Hún ætlar að bæta við sig 

menntun á sínu sviði af sömu ástæðum og þær, þar ráða bæði ytri og innri hvatir 

(Knowles, o. fl., 1998). 

Tvær kvennanna standa frammi fyrir því að þurfa að flytja, alla vega tímabundið, því 

ekki er boðið upp á það nám sem þær langar að læra í fjarnámi. Þær eru einnig báðar 

einstæðar mæður og hafa flust búferlum áður og gera sér grein fyrir því hverju þær standa 

frammi fyrir. Þær nefna báðar að ytri hvatar skipti máli eins og launin og starfsframi, en 

þær eru meira drifnar áfram af innri hvötum. Ætla að stefna á að læra það sem þær langar 

að læra og telja að veiti þeim ánægju og sjálfsöryggi (Knowles, o. fl., 1998).  

Aukin þekkingarþörf og áhugi á viðfangsefninu sem þær langar að læra um er mikill 

hvati til að hefja nám. Sama má segja um að efla sig til þeirra starfa sem þær sinna nú 

þegar eða langar að sinna í framtíðinni. En sex af átta viðmælendum nefndu breyttan 

starfsvettvang í framtíðinni. Fimm af þeim stefna á að söðla um og vinna við eitthvað 

annað en þær hafa gert hingað til. Ein hefur ekki verið á vinnumarkaði í nokkur ár vegna 

náms og barneigna og stefnir á starf sem hún hefur ekki sinnt áður. Tvær vilja festa sig í 
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sessi í núverandi starfi eða ná lengra á sínu sviði og upplifa metnað til að ná lengra á 

vinnumarkaði. Tilhugsunin um það að klára frekara nám muni veita þeim öryggi, vellíðan 

og aukið sjálfstraust var þeim flestum ofarlega í huga. Þessar ástæður passa vel í kenningu 

Wilson (1997) um tilurð upplýsingaþarfa, þar sem þörf fyrir upplýsingar verður til vegna 

þess að ætlunin er að fullnægja einhverjum öðrum þörfum. 

Þrátt fyrir að vilja bæta stöðu sína, fjölga möguleikum og efla sig hvað varðar aukið 

sjálfstæði og sjálfsöryggi eins og kom fram í viðtölunum, þá er margt sem getur hindrað 

að fólk hefji nám. Oft er langt í næsta háskóla og ekki gefið að fólk geti eða vilji flytja til 

þess að sækja sér menntun sem sinna þarf í staðnámi. Fjölskylda, svo sem börn og maki 

sem og aðrar skuldbindingar geta hamlað því að fólk treysti sér til að flytja til að fara í 

staðnám. Helmingur þátttakenda í rannsókninni býr í eigin húsnæði og hafa skotið rótum 

og vilja ekki flytja til að fara í nám. Þátttakendur nefndu að óvissuþættir væru nokkrir sem 

gætu verið hamlandi, eins og ýmis kostnaður varðandi námslotur. Vinnutap í heila viku, 

tvisvar til þrisvar á önn eins og algengt er í námsleiðum sem hægt er að taka í fjarnámi, 

getur verið hindrun. Einnig var nefndur kostnaður við gistingu og ferðalögin. Kallað var 

eftir nánari upplýsingum eins og ef eitthvað kemur upp á og fólk kemst ekki í lotur, er 

hægt að leysa það með öðrum hætti? 

 

5.2 Hvers konar upplýsingar vill fólk fá sem búsett er á Austurlandi og hyggur á 

háskólanám? 

Það er margt sem brennur á fólki varðandi upplýsingamiðlun um háskólanám. Ljóst er að 

mikil þörf er á að upplýsingar um námslotur séu nákvæmar og ítarlegar. Flestir 

viðmælendur mínir nefndu námsloturnar þegar fjarnám er tekið. Það er greinilegt að 

fyrirkomulag þeirra og tíðni veldur því að konurnar eru tvístígandi við að byrja í námi. Fólk 

vill vita hve oft það þarf að mæta og hve lengi í einu. Hversu mikilvægar eru loturnar í 

raun? Er kannski hægt að nota tæknina meira? Hvað ef viðkomandi kemst ekki í lotu vegna 

veikinda eða veðurs, gengur það upp?  

Kostnaður við að fara í lotur er líka atriði sem margir nefna. Gisting, ferðakostnaður 

og vinnutap er sumum ofarlega í huga, sem og áhyggjur af fjölskyldunni á meðan. Einnig 

kom fram að þetta er einungis framkvæmanlegt ef fjölskyldan taki öll þátt og baklandið 



54 

sé gott. Einhver þarf að vera til staðar sem getur hlaupið undir bagga þar sem börn eru á 

heimilinu. 

Nokkrar af konunum nefndu tímann sem fer í námið. Kallað er eftir upplýsingum og 

ráðgjöf við að finna út hvort og hvað mikið hægt sé að vinna með náminu svo vel sé. Slíkar 

upplýsingar eru mikilvægar, einkum þegar fólk hefur skyldum að gegna gagnvart 

fjölskyldum sínum auk annarra skuldbindinga sem gera það að verkum að vinna þarf með 

námi. 

Í líkani Ellis og félaga (1993) um ferli við upplýsingaleit er flokkur sem þeir nefna að 

sannreyna upplýsingar (e. verifying). Hjá sumum viðmælendum bar það á góma að þær 

vildu fá staðfestingu á að upplýsingarnar sem þær höfðu þegar undir höndum væru réttar 

og trúverðugar með því að tala við einhvern sem hefur reynslu eða vinnur við málefnið. 

Sumar kvennanna í rannsókninni eru í þeim aðstæðum að ætla að hefja nám sem tekur 

nokkur ár með öllum þeim skuldbindingum sem því fylgir, sem gerir ákvörðunina ekki 

léttvæga. Það er þeim því sérstaklega mikilvægt að geta gengið úr skugga um að 

upplýsingarnar sem þær hafa um námið og fyrirkomulag þess séu áreiðanlegar og að ekki 

gæti misskilnings hjá þeim. 

 

5.3 Hvernig aflar fólk sér upplýsinga um háskólanám og hvernig er hægt að 

koma betur til móts við það með upplýsingagjöf? 

Í skilningskenningu Brendu Dervin (1992) segir að nálgun á upplýsingum sé misjöfn eftir 

einstaklingum og hvar þeir eru staddir í tíma og rúmi hverju sinni. Að leita til einhvers sem 

viðkomandi þekkir eða leita á netinu er meðal þeirra aðferða sem fólk getur farið til að 

brúa gilið sem myndast milli þess sem vitneskja er um og þess sem ekki er vitað. 

Viðmælendur í rannsókninni nefndu einkum þrjár leiðir til að verða sér úti um 

upplýsingar. Það að leita á heimasíðum skólanna, að ræða við aðra um námið og 

fyrirkomulagið, og að lokum var talað um að hægt væri að fá upplýsingar hjá Austurbrú. 

Þegar upplýsingaþörf um háskólanám kom upp hjá viðmælendum kom í ljós að allar 

höfðu þær leitað sér upplýsinga um það sem þær langar að læra á netinu, vafrað um vef 

skólanna og skoðað. Þær niðurstöður hljóma vel við það sem hefur komið fram hjá þeim 

Chowdhury og Chowdhury (2011) og Jamali og Asadi (2010). 
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Á Austurlandi er reyndin sú að nokkur hundruð kílómetrar eru í næsta háskóla og því 

ekki skroppið þangað til að ræða við fólk til að verða sér úti um upplýsingar. Þess vegna 

er einnig eðlilegt að flestar konurnar hafi byrjað að afla sér upplýsinga um námsframboð 

og fyrirkomulag á heimasíðum skólanna. Nefnt var að nokkur vinna færi í að fá góða 

yfirsýn yfir upplýsingar á heimasíðum skólanna og sumt efni væri erfitt að finna. Vefstjórn 

og upplýsingaarkitektúr skiptir hér miklu máli því nauðsynlegt er að upplýsingar séu 

skipulagðar þannig að auðvelt sé að leita að þeim á heimasíðum skólanna. Til dæmis þarf 

að uppfæra upplýsingar um tengiliði og bæta við ef þeir eru lengi frá vinnu. Einnig kom 

fram að upplýsingar væru ekki alltaf nógu ítarlegar, svo sem um staðlotur í þeim tilvikum 

þar sem fjarnám er í boði. Jafnframt var nefnt að orðalag væri stundum ekki nógu skýrt á 

heimasíðum og þær ruglingslegar. 

Algengt var að viðmælendur í rannsókninni hefðu rætt við fólk með reynslu af 

fjarnámi á háskólastigi til að svala upplýsingaþörf sinni. Stundum höfðu þær viðað að sér 

þannig upplýsingum í langan tíma. Jafnvel var talað um að dýrmætustu upplýsingarnar 

fengjust þannig. Líta má til kenningar Lu (2007) í þessu sambandi. Oft eru þessir aðilar 

með gott tengslanet í kringum sig og eiga auðveldara með að afla upplýsinga en aðrir. 

Þær kvennanna sem vissu til dæmis eitthvað um fyrirkomulag á staðlotum höfðu gjarnan 

fengið upplýsingar úr spjalli við aðra sem verið höfðu í námi. Í þeim tilvikum er um að 

ræða hliðverði sem tilnefndir eru að öðrum aðilum hópsins af þeirri ástæðu að 

viðkomandi er talin hafa sérstaka þekkingu á málefninu (Lu, 2007). Einnig nefndu 

viðmælendur að gott væri að geta leitað upplýsinga hjá til dæmis náms - og 

starfsráðgjöfum eða öðrum sem starfa hjá háskólunum og setið gætu fyrir svörum, 

einhver sem hefur það að atvinnu að afla upplýsinga um nám og miðla til hinna. 

Samkvæmt Lu (2007) væri þá um að ræða aðila sem gegnir hlutverki hliðvarða vegna 

stöðu sinnar í samfélaginu. 

Staðreyndin er sú að fólk þarf sjálft að hafa fyrir því að afla sér upplýsinga um það 

sem því þyrstir að vita um möguleika sína til náms. Nokkur atriði voru nefnd þegar spurt 

var um hvað væri hægt að bæta til að koma upplýsingum á framfæri. Þar má nefna að 

halda kynningardag eða opinn dag í héraði um það sem í boði er í fjarnámi á háskólastigi. 

Á slíkum vettvangi væru aðilar frá skólunum með kynningar um það sem í boði er og gætu 

setið fyrir svörum. Einn möguleikinn væri að halda kynningarfundi í sem flestum 
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byggðarlögum, færa upplýsingamiðlunina beint til fólksins . Margir viðmælendur í 

rannsókninni nefndu einmitt að það vildi fá staðfestingu á upplýsingum og ræða við 

einhverja um reynslu af fjarnámi eða fólk sem starfar við skólana. 

Einnig var rætt um Austurbrú í sambandi við aðgengi að upplýsingum, þó svo að 

flestar konurnar hafi ekki verið búnar að kynna sér nánar í hverju þjónustan þar felst. 

Samkvæmt Pettigrew (1999) eru upplýsingasvæði umhverfi sem skapast tímabundið 

þegar fólk kemur saman í ákveðnum tilgangi og þar sem skapast félagslegur andi sem 

stuðlar að því að fólk fer að skiptast á upplýsingum. Hugsanlega gæti Austurbrú orðið 

slíkur vettvangur. Einnig eru væntingar um að fyrirhuguð opnun háskólaseturs verði til 

þess að bæta upplýsingagjöf til verðandi háskólanema. 
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6 Lokaorð 

Margt gott er verið að gera, til dæmis hvað varðar fjarnám á háskólastigi, en bæta má 

upplýsingamiðlun varðandi námsframboð og framkvæmd náms samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. Viðmælendur kalla eftir mannlega þættinum í þessu sambandi, það 

nær betur til fólks sem langar að hefja nám. Heimasíður með upplýsingum um 

námsframboð eru ágætar sem liður í upplýsingamiðlun en veita ekki nægjanlegar 

upplýsingar að þeirra mati. Margir nefndu kynningar og fundi svo hægt væri að spyrja 

nánar út í upplýsingarnar um nám og framkvæmd, til dæmis hvað varðar námslotur og 

kostnað. Þrátt fyrir miklar tækniframfarir á liðnum árum og að stöðug þróun sé í gangi 

telja viðmælendur í þessari rannsókn að meira þurfi til að styðja við fólk sem langar í 

háskólanám en býr fjarri skóla. Stuðningur er mikilvægur og betri upplýsingagjöf 

nauðsynleg. Borð, stóll, net og kaffi er ekki nóg fyrir alla. 

Ég sé marga spennandi rannsóknarmöguleika í framtíðinni hvað varðar bætt aðgengi 

að háskólanámi fyrir fólk sem býr fjarri háskóla. Má þar meðal annars nefna að í 

starfslýsingu fyrir háskólasetur, sem er í bígerð að koma upp á Austurlandi, stóð að vinna 

þurfi þarfagreiningu fyrir stofnanir og atvinnulífið og svo stuðla að bættu aðgengi að námi. 

Þarna eru sannarlega þættir sem fróðlegt yrði að rannsaka nánar í framtíðinni. Einnig má 

nefna að aðgengi að háskólanámi hefur aukist mikið með tækniframförum í gegnum árin. 

Fjórða iðnbyltingin er hugtak sem vísar til tækniframfara undanfarinna ára. Eitt af 

hugtökunum sem talað er um í því sambandi er internet hlutanna (e. Internet of Things) 

sem tengt er við hluti sem eru nettengdir og geta sent og safnað gögnum (Schwab, 2017). 

Miklar breytingar sem byggja á stafrænum grunni hafa átt sér stað á undanförnum árum 

og ekki sér fyrir endann á þeim. Margt er tengt menntun og menntunarmöguleikum eins 

og nýtt tilraunaverkefni frá Háskólanum á Akureyri. Þar er verið að prufa nýja tækni. Þetta 

eru tölvur á hjólum, sem nefndar hafa verið fjarverur sem eru til staðar fyrir þá sem ekki 
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eru á staðnum en vilja vera með í kennslustund. Fjarnemar og kennarar geta notað 

fjarveru til þess að „sitja“ í kennslustund og tekið þátt í starfi skólans þrátt fyrir að vera 

ekki á staðnum. 

Það er von mín að fleiri rannsóknir verði gerðar í framtíðinni um aðgengi að námi fyrir 

fólk af landsbyggðinni. Menntun er stór þáttur þegar kemur að eflingu byggðar og ég tel 

að þetta sé leiðin að sterkri búsetu á landsbyggðinni. Að aðgengi að menntun sé gott, þar 

sem hennar er þörf.  

 

Guðrún Gunnarsdóttir Michelsen
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Viðauki  

Viðauki 1 

Viðtalsrammi  

Rannsóknarspurningar: 

Hvers konar upplýsingar vill fólk fá sem búsett er á Austurlandi og hyggur á háskólanám? 

Hvernig er hægt að koma betur til móts við það með upplýsingagjöf um háskólanám? 

Hvað veldur því að einstaklingar sem hafa áhuga á að hefja nám draga það að hefja nám? 

 

Aðstæður þínar núna - fá stutt yfirlit yfir aðstæður viðkomandi. 

Aldur, kyn, búseta, fjölskyldu samsetning, börn, aldur þeirra? 

Stórfjölskyldan – stuðningsnet. 

Æskan, hvar? Á Austurlandi? Annars staðar? 

 

Efri skólastig- hvar og hvernig nám. 

Hvar varst þú í framhaldsskóla? Ertu með stúdentspróf? 

Hefur þú verið í háskóla? Fjarnám... Staðnám? 

 

Aðgengi að upplýsingum um nám 

Hvað langar þig að læra? - Segðu mér frá því. 

Veistu hvert þú getur leitað upplýsinga um háskólamenntun á Austurlandi? 

• Finnst þér upplýsingarnar sem þig vantar vera aðgengilegar? 

• Þarftu að fara á marga staði / þarftu að leita af upplýsingum sem þig vantar? 

• Hefur þú hugmyndir um hvernig má bæta aðgengið? 

 

Hvaðan fást upplýsingar 

Hversu mikla þekkingu finnst þér þú hafa um möguleika til að stunda háskólanám á 

Austurlandi? 

Hvar hefur þú fengið þær upplýsingar sem þú hefur um háskólanám á Austurlandi? 

• Hefur þú fengið þær frá háskólunum eða einhverri stofnun? 

• Hefur þú fengið upplýsingar frá öðrum? (vinir, ættingjar, atvinnurekendur og fl.)  
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Mat á upplýsingum 

Hversu góðar finnst þér upplýsingarnar vera sem þú hefur fengið? Eru þær fullnægjandi? 

Hafa þær verið gagnlegar við að taka ákvarðanir varðandi nám? Að hvaða leyti? 

Hvers konar upplýsingar finnst þér þú þurfa til þess að geta gert upp hug þinn og tekið 

ákvörðun um að fara í háskólanám?  

Hvað finnst þér vanta upplýsingar um? (Skipulag, tíma, lotur, aðstoð.. og fl.) 

 

Aðstæður hvers og eins  

Er eitthvað sem þarf að breytast á þínum högum til að þú treystir þér í nám? 

- Hvað gæti hjálpað þér, bakland, aðstæður hvers og eins. 

Tilgangur – til hvers ertu að spá í að fara aftur í háskólanám? 

- Laun, breyttur starfsvettvangur, fleiri möguleikar. 

Hvað heldur þú að ætti við þig, staðnám, fjarnám, fullt nám, hálft nám? 

Varðandi fjarnám og lotur. Hefur þú upplýsingar um hvort þú getir sótt um styrki til náms?  

- Stéttarfélög eða vinnustaðir, koma þeir til móts við þá sem eru í námi með 

einhverjum hætti? 

 

Samfélagið 

Sérðu fyrir þér að þú munir flytja í burtu tímabundið eða alfarið til að afla þér menntunar?  

Hefur búseta þín áhrif á það sem þú ætlar að læra?  

• Ef þú byggir í borginni, færir þú þá í annað nám? 

Telur þú að einhverjir aðilar sem þú veist um sem væru til þess fallnir að miðla 

upplýsingum um námsmöguleika á Austurlandi? (bókasöfn, bæklingar, kynningar.. 

annað?) 

Er einhver aðstaða í þínu byggðarlagi fyrir nemendur í háskólanámi? 

Er eitthvað, að þínu mati, sem þarf að bæta varðandi miðlun upplýsinga og aðgengi að 

upplýsingum um háskólanám fyrir fólk á Austurlandi? 

- Hvað myndi hjálpa þér að taka skrefið og byrja?  

Telur þú að aðgangur að háskólanámi skipti máli varðandi byggðarþróun á Íslandi? 

Er eitthvað sem þér dettur í hug að ræða varðandi háskólamenntun í fjórðungnum sem 

við komum ekki inná? - Viltu bæta einhverju við? 


