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Útdráttur 

Lokaverkefni þetta fjallar um niðurstöður rannsóknar á viðhorfum og upplifun fjarnema 

á landsbyggðinni af upplýsingaþjónustu varðandi háskólanám.  

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka sjónarmið og upplifun háskólanema í 

fjarnámi sem búsettir eru úti á landi, varðandi þá upplýsingaþjónustu og aðstöðu sem 

þeim stendur til boða. Eigindlegri aðferðafræði var beitt við rannsóknina og stuðst við 

aðferðir grundaðrar kenningar. Tekin voru sjö hálfopin viðtöl við fjarnema sem eru 

búsettir á landsbyggðinni en stunda nám við íslenska háskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir fjarnemar sem talað var við voru almennt 

jákvæðir gagnvart þeirri upplýsingaþjónustu sem þeim stendur til boða. Þörf fyrir 

þjónustuna var mismunandi og  misjafnt hversu stíft var leitað eftir henni. Í ljós kom að 

óformleg upplýsingaþjónusta var fjarnemunum ekki síður mikilvæg en sú formlega enda 

fengu fjarnemarnir líka upplýsingar hjá samnemendum, félögum og með því að leita að 

upplýsingum á netinu. 

Í ljós kom að ýmislegt er hægt að gera til að bæta upplýsingaþjónustu til fjarnema. Til  

dæmis mætti reyna af öllum mætti að styrkja tengslanet fjarnema, en þegar tengsl voru 

góð fengu flestir fjarnemarnir betri upplýsingar. Einnig þarf sums staðar að ráðast í 

úrbætur í tæknimálum, bæta aðstöðu sem fjarnemum er búin í heimabyggð og efla 

starfsfólk sem starfar við upplýsingaþjónustu við fjarnema. Stjórnvöld geta gert ýmislegt 

betur í þessum málaflokki annað en að leggja fram stefnur til úrbóta. Nóg hefur verið gert 

af því og komið að því að láta verkin tala. 
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Ritgerðin sem hér fer á eftir er 30 eininga lokaverkefni til MIS-gráðu í upplýsingafræði við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Í ritgerðinni eru birtar niðurstöður 

rannsóknar sem hófst í október 2016 en vinnu við ritgerðina sjálfa lauk í ágúst 2018.  

Titill ritgerðarinnar, Ég um mig frá mér til mín, eru eigin orð viðmælanda í 

rannsókninni og lýsa að mínu mati dugnaði og sjálfstæði allra viðmælenda sem skein í 

gegn í viðtölunum sem ég tók vegna rannsóknarinnar. 

Leiðbeinandi minn við vinnslu verkefnisins var dr. Ágústa Pálsdóttir, prófessor við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Vil ég færa henni bestu þakkir fyrir faglega 

ráðgjöf, hvatningu og gott samstarf á meðan á vinnu við verkefnið stóð.  

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni, vinum og samstarfsfólki fyrir hvatninguna, 

stuðninginn og þolinmæðina síðustu mánuði, það hefur verið ómetanlegt að eiga ykkur 
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hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika.  
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1 Inngangur  

Byggðastefna stjórnvalda kveður á um jafnrétti óháð búsetu. Jafn réttur til náms byggir á 

því að nemendur hafi jafnan aðgang að upplýsingum og því er þörf á að afla frekari 

þekkingar á upplýsingaþjónustu til fjarnema á landsbyggðinni. Viðfangsefni þeirrar 

rannsóknar sem hér verður fjallað um er því tímabært, en það er einmitt að rannsaka 

viðhorf og upplifun fjarnema í háskólanámi á landsbyggðinni af þeirri upplýsingaþjónustu 

og aðstöðu sem þeim stendur til boða. Kveikjan að þessari rannsókn var eigin reynsla 

rannsakanda af fjarnámi, en eftir því sem næst verður komist hefur þetta efni ekki verið 

rannsakað áður hérlendis.  

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka sjónarmið og upplifun háskólanema í 

fjarnámi sem búsettir eru úti á landi, varðandi þá upplýsingaþjónustu og aðstöðu sem 

þeim stendur til boða. Við rannsóknina var eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt. 

Gagna var aflað með því að taka hálfopin viðtöl við sjö fjarnema á landsbyggðinni. 

Rannsóknarspurningarnar voru svohljóðandi: 

1. Hvert er viðhorf og upplifun fjarnema í háskólanámi á landsbyggðinni af þeirri 

upplýsingaþjónustu sem þeim stendur til boða í tengslum við sitt nám? 

2. Hvernig er upplýsingahegðun fjarnema í háskólanámi á landsbyggðinni háttað? 

3. Hvernig er hægt að bæta upplýsingaþjónustu við fjarnema í háskólanámi á 

landsbyggðinni? 

Tilgangur rannsóknarinnar er sá að niðurstöður mætti nota til að bæta 

upplýsingaþjónustu við fjarnema á landsbyggðinni þannig að hún henti betur þörfum 

þeirra. 

Hér á eftir verður fjallað um framkvæmd og niðurstöður rannsóknarinnar. Kafli tvö 

fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í þriðja kafla verður fjallað um hvaða 

stefnu stjórnvöld hafa sett um aðgang almennings að upplýsingum. Fjórði kafli fjallar um 
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aðferðafræði eigindlegra rannsókna og hvernig þeim var beitt við þessa rannsókn. Fjallað 

verður um niðurstöður rannsóknarinnar og meginþemu í fimmta kafla og í sjötta kafla 

verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman, fjallað um þær í ljósi fræðilegrar 

umfjöllunar og svara leitað við rannsóknarspurningunum. Að síðustu verður efnið dregið 

saman í lokaorðum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér á eftir verður greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar, reynt að skýra helstu 

grunnhugtök sem notuð verða og þær fræðikenningar sem að notum komu við 

rannsóknarvinnuna. Fjallað verður um hugtakið upplýsingar og tilraunir til að skilgreina 

það. Fjallað verður um upplýsingaþarfir og upplýsingalæsi, upplýsingahegðun frá ýmsum 

hliðum, hliðverði upplýsinga og upplýsingaofgnótt. Sagt verður frá kenningum ýmissa 

fræðimanna og að lokum verður sagt frá öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

upplifun fjarnema. 

2.1 Hvað eru upplýsingar? 

Ýmsir hafa reynt að skilgreina hugtakið upplýsingar. Áður en það er gert getur verið 

gagnlegt að glöggva sig á þeim greinarmun sem gerður er á gögnum, upplýsingum og 

þekkingu. Davenport og Pruzak (2000) skilgreina gögn sem hlutlægar staðreyndir um 

atburði. Ein og sér hafa gögn ekki mikla þýðingu. Það er ekki fyrr en einhver setur gögn í 

samhengi og þau öðlast merkingu að hægt er að tala um upplýsingar. Upplýsingar eru eins 

og skilaboð þar sem búið er að túlka gögnin, oft í formi skjala eða þá heyranlegra eða 

sýnilegra samskipta. Þekking er aftur á móti flóknara sambland af reynslu, gildum, 

upplýsingum settum í samhengi þess sem yfir henni býr (Davenport og Pruzak, 2000). 

Case (2002) segir upplýsingar vera mismun á skynjun, eitthvað sem einstaklingi finnst 

mikilvægt hvort sem er í umhverfinu eða innra með hverri persónu. Hann segir ótal 

skilgreiningar til á hugtakinu en þá sé mikilvægt að hafa það í huga að upplýsingar séu 

einmitt persónulegt hugtak og lýsi því sem gerist innra með okkur. Því sé eðlilega hægt að 

skilgreina hugtakið á ýmsan hátt (Case, 2002). 

Bates er ein af þeim sem hefur rannsakað og reynt að skilgreina upplýsingar og 

skoðaði hugtökin gögn, upplýsingar og þekking í þróunarsögulegu ljósi. Hún hefur fjallað 

um upplýsingar sem skipulagsmynstur efnis og orku. Upplýsingar sé að finna alls staðar, 
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nema þar sem ríkir alger óreiða. Segir hún að það séu lifandi verur sem vinni, skipuleggi 

og ljái upplýsingum merkingu (Bates, 2005b og 2006). 

Rowley (1998) gerir greinarmun á því hvernig einstaklingar nálgast upplýsingar og 

hvernig upplýsingafræðingar nálgast þær. Hún segir skipta einstaklinga mestu máli að 

hafa aðgang að réttum og traustum upplýsingum þegar kemur að ákvarðanatöku, námi 

og nýsköpun. Upplýsingafræðingar og annað fagfólk sem hannar upplýsingakerfin og 

vinnur í þeim hafi hins vegar þörf fyrir að kerfisbinda upplýsingar. Til að geta bundið 

upplýsingar í kerfi þurfi fagfólk því að formgera upplýsingar og líta á þær sem áþreifanlega 

hluti. Þetta sé talsverð áskorun því upplýsingar verði að skilgreina eftir því í hvaða 

samhengi þær eru notaðar. Að mati Rowley þarf að hafa þetta samhengi í huga og segir 

hún að fleiri en ein skilgreining sé því fullkomlega ásættanleg (Rowley, 1998).  

Í bók sinni The global information society segir William J. Martin (1995) að þegar 

skilgreina eigi hugtakið upplýsingar þurfi að skoða í hvaða samhengi orðið komi fyrir. Í 

bókinni gerir Martin grein fyrir fimm ólíkum skilgreiningum. Eins og Rowley gerir 

skilgreinir hann í fyrsta lagi upplýsingar sem áþreifanlega hluti, til að mynda þegar verið 

er að tala um gögn og heimildir. Þessi skilgreining gagnast þeim sem vinna með skráðar, 

hlutgerðar upplýsingar en ef til vill síður þeim sem vinna með upplýsingar í víðara 

samhengi. Í öðru lagi skilgreinir Martin upplýsingar sem auðlind og á þá við að á 

upplýsingar sé hægt að leggja peningalega mælistiku. Upplýsingar má vinna, breyta og 

selja eins og aðrar auðlindir. Ólíkt öðrum auðlindum geta margið notað upplýsingar í einu 

og þær minnka ekki þótt margir hafi aðgang að þeim. Martin skilgreinir upplýsingar í þriðja 

lagi sem verslunarvöru. Þessi skilgreining hefur fengið aukinn hljómgrunn á síðustu árum 

þótt stundum geti verið erfitt að efnisgera upplýsingar. Lög hafa verið sett sem verja 

eignarrétt fólks á upplýsingum, til dæmis persónuupplýsingum. Upplýsingar hafa gengið 

kaupum og sölum og eru til að mynda upplýsingar um eignir einstaklinga og fyrirtækja í 

erlendum skattaskjólum gott dæmi um upplýsingar sem verslunarvöru. Fjórða skilgreining 

Martins sem segir að upplýsingar eyði óvissu hefur yfirleitt lítið vægi og hann fer yfir það 

í bók sinni að í sumum tilfellum eigi það alls ekki við. Upplýsingar geti jafnvel aukið óvissu 

þótt þær dragi úr áhættu. Dæmi um þetta geta verið stormviðvaranir sem veðurstofan 

gefur út. Slíkar upplýsingar geta aukið á óvissu um hvað framundan er þótt upplýsingar 
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um yfirvofandi óveður dragi vissulega úr óvissu um hvort það muni rigna á morgun eða 

ekki. Síðasta skilgreiningin sem Martin lýsir er sú að upplýsingar séu grundvallarþáttur í 

samfélaginu. Þessi skilgreining snertir marga ólíka fleti og hefur verið talin frekar róttæk. 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er gert ráð fyrir því að upplýsingar séu mótandi afl í 

samfélaginu, verði ekki aðeins fyrir áhrifum frá umhverfinu sem þær tilheyra heldur hafa 

sjálfar mótandi áhrif á það. Martin segir þessa skilgreiningu vekja margar pólitískar 

spurningar í lýðræðissamfélagi, til að mynda um það hverjir eigi að hafa aðgang að 

upplýsingum og hverjir ekki. Einnig vakni spurning um það hverjir eigi að fá að ráða því 

hverjir hafi þennan aðgang og hverjir ekki (Martin, 1995).  

Hugtakið upplýsingar hefur greinilega orðið mörgum rannsóknarefni og sitt sýnist 

hverjum. Það sem er sameiginlegt með flestum þeim sem hafa fjallað um hugtakið er sú 

sýn að upplýsingar verði til innra með okkur og að það skipti máli í hvaða samhengi 

hugtakið komi fyrir. Upplýsingar eru kjarni ýmissa annarra hugtaka og kenninga sem 

notuð verða í þessari rannsókn. Áður en við komum að því er rétt að skoða aðeins þörf 

okkar fyrir upplýsingar og hversu mikilvægt það er að vera læs á upplýsingar. 

2.1.1 Upplýsingaþörf 

Þarfir mannfólksins eru af ýmsum toga. Flestir geta verið sammála um að upplýsingaþörf 

sé ekki grunnþörf á borð við þörfina fyrir mat og húsaskjól. Wilson (2006) er þeirrar 

skoðunar og segir jafnframt að þegar þessar grunnþarfir kvikna á annað borð þá hefji fólk 

yfirleitt upplýsingaleit til að mæta þessum þörfum. Wilson gengur jafnvel svo langt að 

segja að ekki sé í raun rétt að nota hugtakið upplýsingaþörf heldur vill hann kalla þetta 

upplýsingaleit sem miði að því að uppfylla þarfir (Wilson, 2006). Hér munum við þó nota 

hugtakið upplýsingaþörf áfram. 

Hægt er að máta þörf fyrir upplýsingar við þarfapýramída Maslows, en Maslow skipti 

þörfum í fimm þrep. Þarfapýramídinn gengur út frá því að fólk þurfi að uppfylla ákveðnar 

grunnþarfir áður en það finnur þörf fyrir að komast upp á næsta þrep. Ekki er hægt að 

komast upp á næsta þrep fyrr en þarfir hafa verið uppfylltar í neðra þrepi. Með hverju 

þrepi fylgir aukinn þroski (Maslow, 1987).  
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Chowdhury og Chowdhury (2011) höfðu þarfapýramída Maslows til hliðsjónar þegar 

þau skiptu upplýsingaþörf í fimm flokka. Í neðsta þrepinu þarfnast fólk upplýsinga til þess 

einfaldlega að geta tekist á við streitu, sinnt vinnu sinni og verkefnum (e. coping 

information). Á öðru þrepi þarfnast fólk upplýsinga til að forðast áhættu í daglegum 

störfum sínum og gerir það hæfara til að sinna vinnu sinni og leysa úr vandamálum (e. 

helping information). Á þriðja þrepi birtist þörf fyrir upplýsingar sem veita meiri skilning 

og þekkingu til að mynda á því hvers vegna fólk hegðar sér á ákveðinn hátt; dýpri 

upplýsingar um fólk og samfélag sem ekki hefur verið þörf fyrir á fyrri stigum (e. 

enlightening information). Á fjórða þrepinu þarfnast fólk upplýsinga sem eru sjálfseflandi 

en þarf ekki að nota frá degi til dags. Þessar upplýsingar skapa þeim sem yfir þeim búa 

sérstöðu á einhvern hátt (e. empowering information). Þeir sem náð hafa fimmta og efsta 

þrepi þarfapýramíans þarfnast upplýsinga sem leitt geta til aukins sjálfsþroska og 

aukinnar sáttar (e. edifying information) (Chowdhury og Chowdhury, 2011). 

Innan upplýsingafræðanna er vel þekkt sú mynd sem Taylor dró upp árið 1968 af því 

hvernig upplýsingaþörf þróast eftir því sem upplýsingaleit miðar áfram. Fyrsta stig 

upplýsingaþarfarinnar sagði hann vera óljósa innri þörf (e. visceral need). Á því stigi er 

upplýsingaþörfin svo óljós að einstaklingur getur ekki komið þörf sinni í orð hvort sem það 

er við starfsmann á bókasafni eða í leitarglugga á netinu. Hann leitar því ekki aðstoðar. Á 

öðru stigi er einstaklingurinn orðinn aðeins meðvitaðri um þörf sína og reynir jafnvel að 

koma henni í orð. Hann hefur þó ennþá mjög óljósa mynd af því hvers hann þarfnast og á 

erfitt með að útskýra þörfina (e. conscious need). Það er ekki fyrr en einstaklingurinn 

kemst upp á þriðja stig að hann er tilbúinn að koma formlegri fyrirspurn í orð og leita 

aðstoðar. Hann er þó ekki viss um hvort upplýsingaleit muni skila niðurstöðum sem 

uppfylla þörf hans (e. formalized need). Á fjórða og síðasta stigi er einstaklingurinn 

tilbúinn með fyrirspurn sem hann getur lagt fyrir starfsmann á bókasafni eða slegið inn í 

leitarglugga á netinu (e. compromised need) (Taylor, 1968). 

2.1.2 Upplýsingalæsi 

Fyrir nokkrum áratugum taldist sá sem gat lesið og skrifað vera læs, en nú hefur Unesco 

skilgreint sex tegundir læsis sem teljast nauðsynlegar í samfélögum nútímans. Auk þess 

að vera læs í hefðbundnum skilningi á letur, talað mál og tölur, er talað um tölvulæsi, 
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fjölmiðlalæsi, menningarlæsi, upplýsingalæsi og síðast en ekki síst læsi á þá 

samskiptatækni sem notuð er í fjarnám og netstutt nám (Horton, 2007).   

Þar til nýlega var skilgreining ALA (American Library Association) á upplýsingalæsi á 

þá leið að til að teljast vera upplýsingalæs þyrfti einstaklingur að vera fær um að vita 

hvenær upplýsinga er þörf og hafa getu til að nálgast, meta, skipuleggja og nota á 

skilvirkan hátt þær upplýsingar sem hann þarf á að halda (ALA, 1989). Í Prag-yfirlýsingunni 

svokölluðu um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu er tekið í sama streng. Þar segir 

ennfremur að það að vera upplýsingalæs sé forsenda þess að taka fullan þátt í 

upplýsingasamfélaginu og sé ennfremur hluti af þeim grundvallar mannréttindum að 

njóta símenntunar (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2003). Í nýjustu skilgreiningu ALA á 

upplýsingalæsi er aðeins bætt við og sagt að með hugtakinu sé átt við samþætta hæfni til 

að finna upplýsingar, skilja hvernig þær eru búnar til og metnar og nota þær til að búa til 

nýja þekkingu (ALA, 2015). 

Í Alexandríuyfirlýsingunni um upplýsingalæsi og símenntun frá árinu 2005 er 

upplýsingalæsi sagt vera það að gera sér grein fyrir upplýsingaþörfinni og að finna, meta, 

nota og vinna úr upplýsingum í félagslegu og menningarlegu samhengi. Í yfirlýsingunni 

kemur einnig fram að upplýsingalæsi og símenntun séu leiðarljós upplýsingasamfélagsins 

og grundvallarmannréttindi í veröld sem byggðist á stafrænum upplýsingum. Betri 

fræðsla um upplýsingalæsi og símenntun skapi verðmæti, þjappi þjóðum heimsins betur 

saman félagslega og stuðli að frekari þróun upplýsingasamfélagsins 

(Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun, 2006). 

2.2 Upplýsingahegðun 

Upplýsingahegðun (e. information behaviour) er allt það atferli sem felst í leit og notkun 

upplýsinga og nær meðal annars yfir hugtökin upplýsingaþörf, upplýsingaleit og 

upplýsinganotkun (Wilson, 2000). Rannsóknir á upplýsingahegðun hafa löngum verið 

viðfangsefni fræðimanna innan upplýsingafræðanna. Hér verða kynnt til sögunnar ýmis 

hugtök og kenningar sem skipta máli í tengslum við þessa rannsókn. 
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2.2.1 Berjatínslulíkanið 

Marcia Bates lagði árið 1989 fram líkan um upplýsingaleit sem hún kallaði 

berjatínslulíkanið og var ætlað að lýsa því hvernig fólk ber sig að við upplýsingaleit í 

rafrænum gagnagrunnum. Hvati þess að þetta líkan varð til var sá að fram að því var 

yfirleitt fjallað um upplýsingaleit sem væri hún línulegt ferli, ferðalag frá A til B þar sem 

ekki var lagt af stað í leitina nema viðfangsefnið væri ákveðið og það lægi fyrir hvar ætti 

að leita að upplýsingum. Til leitarinnar voru notuð stöðluð efnisorð og fastmótaðar 

leitaraðferðir. 

Með tilkomu Internetsins varð fljótt ljóst að þessar aðferðir við upplýsingaleit gengu 

ekki upp. Sá sem leitaði upplýsinga var ekki endilega starfsmaður bókasafns með 

efnisorðin á hreinu og í raun var ekki hægt að gera ráð fyrir að sá sem leitaði upplýsinga 

byggi yfir neinni hæfni til þess. Með framförum í tölvukerfum var hægt að hanna þau 

þannig að þau hentuðu betur þeim aðferðum sem fólk notaði við upplýsingaleit. Í 

berjatínslulíkani Bates er gert ráð fyrir því að upplýsingaleit fari fram á sama hátt og þegar 

fólk tínir ber. Það fari fram og til baka, á ýmsa mismunandi staði, breyti fyrirspurninni eftir 

því hvað hentar viðkomandi leitarvél og hvað passar við nýjar hugmyndir sem hafa þróast 

og breyst í ferlinu (Bates, 1989). 

Berjatínslulíkanið skar sig frá öðrum upplýsingaleitarlíkönum þess tíma á fernan hátt: 

1. Eiginleikar fyrirspurnar – Samkvæmt líkaninu breytast fyrirspurnir og þróast eftir 

því sem líður á leitina. Fólk hefur leit að einu efnisatriði en fær nýjar upplýsingar sem geta 

breytt leitinni. 

2. Eiginleikar leitarferlisins í heild sinni – Nýr skilningur myndast á hinum ýmsu stigum 

leitarferlisins. Það er ekki endilega svo að eitt svar fullnægi upplýsingaþörfinni, sá sem 

framkvæmir leitina greinir hvaða upplýsingar eru gagnlegar og tínir þær saman jafnóðum 

og þær finnast. 

3. Ólíkar leitaraðferðir notaðar – Bates benti á að hin hefðbundna leit að efnisorðum 

ætti ekki alltaf við. Auk efnisorðaleitar leitaði fólk að upplýsingum eftir 

neðanmálsgreinum, tilvitnunum, tímaritum, svæðum og höfundum. 
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4. Svæðið sem leitað er á – Uppspretta upplýsinga getur verið víða, fólk leitar ekki 

aðeins í gagnagrunnum og leitin sjálf getur leitt fólk á nýjar slóðir og á vit nýrra 

leitaraðferða (Bates, 2005a). 

Google var ekki til þegar berjatínslulíkanið var sett fram. Þó á líkanið enn vel við í dag 

þegar fólk leggur af stað í upplýsingaleit á netinu án þess að vita nákvæmlega að hverju 

það leitar og velur úr hvaða upplýsingar eru gagnlegar. 

2.2.2 Chatman 

Einn þeirra fræðimanna sem hafa rannsakað upplýsingahegðun er Elfreda Chatman en 

hún stundaði sínar rannsóknir á níunda og tíunda áratug síðustu aldar. Öfugt við Brendu 

Dervin sem síðar verður fjallað um beitti Chatman félagslegri nálgun við sínar rannsóknir. 

Rannsóknir Chatman beindust helst að jaðarhópum í samfélaginu. Hún var aðallega að 

skoða hvernig félagslegir þættir hafa áhrif á upplýsingahegðun og hvernig venjulegt fólk 

notaði upplýsingar í sínu daglega lífi. Komst hún að því að upplýsingahegðun þessara hópa 

mótast mjög af stöðu þeirra innan samfélagsins (Chatman, 1999, 2000).  

Chatman notaði hugtakið „Litlir heimar“ (e. Small world) til að lýsa því þegar fólk lifir 

sínu lífi innan lítils heims sem er aðskilinn frá hinum „stóra heimi“, til dæmis vegna 

umhverfis og aðstæðna þeirra einstaklinga sem í litla heiminum búa. Hvort sem skilin milli 

litla og stóra heimsins eru félagsleg, þekkingarleg eða af öðrum toga, takmarka þau 

upplýsingaflæðið til litla heimsins. Lífið í litla heiminum er rútínubundið, athafnir eru 

fyrirsjáanlegar og sameiginlegur skilningur ríkir. Ef upplýsingar sem berast frá hinum 

„stóra heimi“ stangast á við ríkjandi skilning í litla heiminum, er tilhneigingin sú að hafna 

þeim eða móta þær þannig að þær passi betur að ríkjandi heimssýn litla heimsins 

(Chatman, 2000 og Savolainen, 2009). 

Annað hugtak sem Chatman notaði er „Líf innan hringsins“ (e. Life in the round). Þar 

átti hún við umhverfi þar sem ónákvæmni og óvissa ríkir og þeir sem lifa innan hringsins 

byggja allt sitt á ágiskunum og fá ekki allar upplýsingar sem þeir þurfa. Fólk umber 

ónákvæmar upplýsingar og telur betra að fá slíkar upplýsingar en ekki neitt. Ef fólk þarf 

nauðsynlega á upplýsingum að halda sem ekki fást innan hringsins þarf það að yfirgefa 

hringinn, en það gerir fólk ekki nema það sé algjörlega nauðsynlegt (Fulton, 2005). 
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Chatman sagði líf innan hringsins hafa neikvæð áhrif á upplýsingaleit af þeirri ástæðu að 

fólk hefur ekki upplýsingleit ef engin þörf er á því. Ef fólk ákveður að hunsa upplýsingar, 

þá er það vegna þess að þeirra litli heimur eða lífið innan hringsins er alveg bærilegt án 

þeirra (Chatman, 2000). 

Kenningar Chatman hafa verið notaðar til að skýra upplýsingahegðun fólks sem er 

utanveltu í samfélaginu, en það gæti verið fróðlegt að skoða hvort kenningar hennar skýra 

að einhverju leyti upplýsingahegðun fjarnema og nýtist til að skoða afstöðu þeirra og 

viðhorf til upplýsinga almennt. 

2.2.3 Hliðverðir 

Þrátt fyrir að ýmsar stofnanir samfélagsins bjóði upp á vandaða og formlega 

upplýsingaþjónustu til almennings hafa rannsóknir á upplýsingahegðun sýnt að fólk reiðir 

sig frekar á eigið tengslanet, vini, ættingja og vinnufélaga, til að fá upplýsingar (Lu, 2007). 

Til að fá betri skilning á því hvernig fólk aflar sér upplýsinga getur verið gagnlegt að beita 

hugtakinu hliðvörður (e. gatekeeper), en þeir gegna mikilvægu hlutverki þegar fólk reiðir 

sig á eigið tengslanet til að afla upplýsinga. 

Ýmsir hafa reynt að skilgreina hugtakið hliðvörður og hægt er að nota það í 

mismunandi samhengi. Hægt er að hugsa sér ef upplýsingar streyma í gegnum gátt eða 

hlið þá er hliðvörðurinn sá sem stjórnar því hvaða upplýsingar komast í gegnum hliðið og 

hver fær aðgang að þeim. Fyrstur til að nota hugtakið hliðvörður var sálfræðingurinn Kurt 

Lewin en hann rannsakaði matarvenjur fjölskyldna. Hann hélt því fram að húsmæður 

væru í hlutverki hliðvarða því þær réðu því hvaða matur rataði á borð fjölskyldunnar. Þar 

sem þær héldu um stjórnartaumana þyrfti að hafa áhrif á þær til að ná fram breytingum 

á mataræði fólks (Lu, 2007). Það má segja sem svo að hliðverðir tengi fólk við upplýsingar 

sem finnast utan reynsluheims þess sjálfs. Þeir greina kjarnann frá hisminu eftir sínu höfði 

og velja hvaða upplýsingar ná til fólksins sem þeir tengjast. Hliðverðir njóta trausts, kunna 

að hlusta og á þá er hlustað (Agada, 1999). 

Það má segja að með tilkomu Internetsins hafi hlutverk hliðvarða tekið 

stakkaskiptum. Áður fyrr voru fjölmiðlar mikilvægir hliðverðir upplýsinga og fjölmiðlafólk 

tók ákvarðanir um það hvað teldist fréttnæmt og ætti að koma fyrir sjónir almennings. 
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Með tilkomu Internetsins og samfélagsmiðla geta allir þeir sem hafa nettengingu orðið 

hliðverðir og veitt efni til síns tengslanets. Hinn almenni borgari getur auðveldlega tekið 

ákvörðun um það hvaða upplýsingar fái að ferðast í gegnum hliðið og veitt óhindraðan 

aðgang að þeim (Deluliis, 2015). 

2.2.4 Skilningskenning Dervins 

Brenda Dervin stundaði rannsóknir á upplýsingahegðun fólks og er skilningskenning (e. 

sense making theory) hennar vel þekkt innan upplýsingafræðinnar. Dervin nálgaðist 

rannsóknir sínar ekki frá félagslegu sjónarhorni eins og Chatman gerði, heldur beitti 

Dervin hugfræðilegri nálgun í sínum rannsóknum og skoðaði hvað gerðist vitrænt hjá fólki 

þegar það uppgötvaði gat í þekkingargrunni sínum.  

Skilningskenningin lýsir ferðalagi manneskju í gegnum tíma og rúm. Hvert skref getur 

verið endurtekning á fyrri hegðun en telst þó vera nýtt skref þar sem það er tekið í öðru 

samhengi en áður. Á leið sinni gengur hún fram á gat í þekkingargrunninum og kemst ekki 

lengra. Hún þarf að ákveða hvernig hún ætlar að fylla upp í gatið, brúa bilið á milli hins 

þekkta og þess óþekkta. Til þess þarf hún að finna upplýsingar. Manneskjan finnur ýmist 

upplýsingar sem eru nýjar af nálinni og nýtast til að brúa gatið. Eða hún getur notað 

upplýsingar sem hún býr þegar yfir á einhvern nýjan hátt. Hvernig manneskjan nálgast 

upplýsingarnar er einstaklingsbundið og fer eftir aðstæðum hennar í tíma og rúmi hverju 

sinni (Dervin, 1992).  

Hægt er að nota þekkt hugtök úr upplýsingafræðunum til að gera betur grein fyrir 

þessu ferðalagi. Götin í þekkingargrunninum má segja að sé upplýsingaþörf. Tilraunir til 

að byggja brú yfir gatið tákna bæði upplýsingaleit og upplýsinganotkun, það er að segja 

leit að upplýsingum sem manneskjan býr ekki yfir nú þegar eða þá notkun upplýsinga á 

nýjan hátt (Savolainen, 2000). 

Með skilningskenningunni er hægt að skoða það hvernig manneskjan bregst við þegar 

hún kemur að gatinu, hvernig hún áttar sig á tilvist gatsins, hvaða leiðir hún fer til að brúa 

það og hvernig hún fer að því að halda ferðalagi sínu áfram eftir að gatið hefur verið brúað 

(Dervin, 1992). Kenningin getur þannig gagnast vel upplýsingafræðingum, kennurum og 

öðrum þeim sem vinna við að styðja fólk í upplýsingaleit. 
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2.2.5 Ofgnótt upplýsinga 

Þegar einstaklingur fær aðgang að miklu magni viðeigandi og mögulega gagnlegra 

upplýsinga, en nær ekki að vinna úr þeim eða nýta upplýsingarnar sér í hag einfaldlega 

vegna þess hversu umfangsmiklar þær eru, er talað um ofgnótt upplýsinga (e. information 

overload). Þannig verða mótteknar upplýsingar að hindrun en ekki hjálp, þótt þær gætu 

mögulega verið gagnlegar í sjálfu sér (Bawden o.fl., 1999). Samhliða þróun þess 

nútímasamfélags sem við búum í þar sem hægt er að nálgast stóran hluta upplýsinga á 

rafrænan hátt, eykst hættan á upplýsingaofgnótt. Hægt er að nálgast meiri og 

margslungnari upplýsingar með ólíku sniði, frá ólíkum miðlum og þörf er á fleiri leiðum til 

að nálgast upplýsingarnar en áður var þörf á. Upplýsingar sem áður fengust með ýmsum 

leiðum, úr bókum, tímaritum, dagbókum, ljósritum eða dagblöðum eru nú aðgengilegar 

á mun einsleitari hátt, á skjá, hvort sem það er tölvuskjár, símaskjár eða spjaldtölvuskjár 

(Bawden og Robinson, 2009). 

Rannsóknir Savolainen (2007) á því hvernig fólk upplifir upplýsingaofgnótt í 

fjölmiðlum og á netinu sýndu að fólk notar tvenns konar aðferðir til að takast á við 

ofgnóttina. Annars vegar dregur fólk sig til baka (e. withdrawal strategy) með því að 

takmarka fjölda þeirra upplýsingaveitna sem það notast við, til dæmis með því að ákveða 

að horfa ekki á sjónvarp eða lesa ekki dagblöð. Hins vegar útilokar fólk gagnslitlar 

upplýsingar (e. filtering strategy), til dæmis með því að henda tölvupóstum sem líta út 

fyrir að vera ruslpóstar um leið og þeir berst í innhólfið, lesa ekki greinar nema ef hægt 

að ráða af upphafi þeirra að þær komi til með að vera gagnlegar og lesa aðeins fyrirsagnir 

frétta í dagblöðum, nema fyrirsögnin gefi til kynna að innihald fréttarinnar hafi að geyma 

viðeigandi upplýsingar (Savolainen, 2007). Það má gera ráð fyrir að með þessum 

aðferðum, að leita upplýsinga á færri stöðum og útiloka hluta af upplýsingunum án þess 

að skoða þær, felist sú hætta að fólk missi af mikilvægum upplýsingum.  

2.3 Upplýsingaleitarferli 

Upplýsingaleit er ein af grunnathöfnum okkar mannfólksins. Til að dýpka og auka skilning 

okkar á heiminum í kringum okkur leitum við að upplýsingum sem geta gagnast okkur. 

Þessi upplýsingaleit getur ýmist verið markviss og unnin af ásetningi eða þá við rekumst 

á upplýsingar án þess að vita að þær vantaði (Wilson, 2000 og Case o.fl., 2005). 
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Upplýsingaleitarkerfi þurfa því að vera sveigjanleg og hönnuð með það að sjónarmiði að 

upplýsingaleitarhegðun fólks getur verið ófyrirsjáanleg (Kuhlthau, 1993a). Ýmsar 

kenningar eru til um upplýsingaleitarferli og verður hér farið yfir nokkrar þeirra. 

2.3.1 Lögmálið um minnstu fyrirhöfnina  

Í rannsóknum á upplýsingaleitarhegðun hefur ítrekað komið í ljós að við upplýsingaleit 

beitir fólk aðferðum sem krefjast sem minnstrar fyrirhafnar til að ná settu marki. Fólk 

notar ekki aðeins upplýsingar sem það á auðveldast með að nálgast heldur notar jafnvel 

upplýsingar sem það veit að eru lélegar og óáreiðanlegar í stað þess að leggja meira á sig 

við upplýsingaleitina svo hún skili upplýsingum í hærri gæðum (Bates, 2003). 

Lögmálið um minnstu fyrirhöfnina (e. principle of least effort) var fyrst sett fram af 

málvísindamanninum George Zipf árið 1949. Það hefur verið notað af fræðimönnum á 

ýmsum sviðum til að skýra hegðun fólks sem stendur frammi fyrir því að þurfa að taka 

ákvarðanir. Samkvæmt lögmálinu reynir fólk alltaf að ná settu marki með lágmarks 

fyrirhöfn. Þetta þýðir ekki endilega að fólk reyni alltaf að sleppa á sem ódýrastan máta frá 

verkefnum sínum, heldur er átt við að fólk velji þá leið sem skilar sem bestum árangri 

miðað við fyrirhöfn (Case, 2005). 

2.3.2 Óvissulögmál Kuhlthau 

Hugmyndir um að upplýsingar dragi úr óvissu voru áberandi innan 

upplýsingaleitarfræðanna á seinni hluta síðustu aldar. Þetta sést bersýnilega í ýmsum 

kenningum sem leitast við að skýra upplýsingaleitarferli og er grunnhugmynd í kenningum  

Carol Kuhlthau um óvissulögmálið (e. principle of uncertainty) (Kuhlthau, 1993b). 

Rannsóknir Kuhlthau (1993b) beindust að nemendum sem skrifuðu heimildaritgerðir 

en í upplýsingaleit sinni ráku nemendurnir sig iðulega á sömu hindranirnar. 

Óvissulögmálið fjallar um upplýsingaleit sem heildrænt ferli sem hefst þegar einstaklingur 

gerir sér grein fyrir að upplýsinga er þörf og lýkur þegar leit er hætt. Kuhlthau skipti þessu 

línulega upplýsingaleitarferli upp í sex stig. Hverju stigi fylgir ákveðið verkefni: 

undirbúningur, val á viðfangsefni, bakgrunnsupplýsinga aflað, skilgreining á viðfangsefni, 

upplýsingaöflun og í lokin er leit hætt. Hverju stigi fylgja ýmsar ólíkar tilfinningar, hugsanir 

og aðgerðir. Í upphafi leitarferlisins er óvissa á háu stigi og sjálfstraust þess sem leitar lítið. 
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Leitin er jafnvel fálmkennd og markmið leitarinnar ekki endilega skilgreint að fullu. Eftir 

því sem líður á leitina og þekking á efninu eykst bætist sjálfstraustið, áhuginn eykst og 

markmiðin verða skýrari. Stigin sex eru þessi: 

Stig 1 - Undirbúningur (e. task initiation) 

Á þessu fyrsta stigi gerir einstaklingurinn sér grein fyrir því að hann hefur þörf fyrir 

upplýsingar eða skilning. Algengt er að hann upplifi tilfinningar á borð við óöryggi og 

kvíða. Óvissa er á háu stigi. Hugsanir eru óskýrar og einstaklingurinn gerir fálmkennda leit 

að upplýsingum sem hann heldur sig vanta. Hann reynir að skilja um hvað verkefnið snýst 

en veit jafnvel ekki ennþá hvaða upplýsingar hann vantar eða hvar hann á að finna þær. 

Aðgerðir á þessu stigi eru til að mynda þær að einstaklingurinn talar við aðra, notar 

þankahríð, flettir í gegnum gagnagrunna og grúskar í heimildum með opnum huga. 

Stig 2 – Val á viðfangsefni (e. selection) 

Hér afmarkar einstaklingurinn verkefnið og skilgreinir það betur. Hann skoðar hvernig 

hann getur nálgast viðfangsefnið. Heldur dregur úr óvissunni en óöryggi er enn til staðar. 

Aðrar tilfinningar gera vart við sig, jafnvel ríkir bjartsýni þegar verkefni hefur verið valið 

og einstaklingurinn er tilbúinn að leita af krafti. Jafnframt getur óvissa aukist á ný ef það 

dregst að velja viðfangsefni. Hugsanir snúast um að bera saman hugsanleg viðfangsefni 

út frá öðrum atriðum svo sem eigin áhuga á efninu, hvaða kröfur eru gerðar til 

verkefnisins, hversu auðvelt er að finna heimildir og hvort viðfangsefnið sé tímafrekt. 

Einstaklingurinn velur viðfangsefni sem hann telur líklegt að hann nái að ljúka við. Á þessu 

stigi eru aðgerðir þær að einstaklingurinn talar áfram við aðra og leitar að heimildum sem 

fjalla almennt um hugsanleg viðfangsefni. 

Stig 3 – Öflun bakgrunnsupplýsinga (e. exploration) 

Þriðja stig upplýsingaleitarferlisins veitist flestum erfiðast og hér getur verið algengt að 

fólk gefist upp og velji nýtt viðfangsefni. Hér er áfram leitað að almennum upplýsingum 

um viðfangsefnið og einstaklingurinn reynir að dýpka skilning sinn. Til að auðvelda leitina 

er reynt að finna ákveðið sjónarhorn að vinna út frá. Tilfinningar eins og ruglingur og efi 

auk áframhaldandi óvissu gera vart við sig. Hugsanir snúast um að átta sig nægilega vel á 

efninu til að átta sig betur á því um hvað það snýst og geta ákveðið frá hvaða sjónarhorni 
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nálgast skal efnið. Aðgerðir á þessu stigi eru áframhaldandi heimildaleit og skráning 

bókfræðilegra upplýsinga. Nýjar upplýsingar eru bornar saman við fyrri þekkingu. 

Stig 4 – Skilgreining á viðfangsefni (e. formulation) 

Hér fer fram nánari skilgreining á viðfangsefninu. Einstaklingurinn finnur fyrir auknu 

öryggi og bjartsýni og það dregur úr óvissunni. Hugsanir eru skýrari og vel skilgreindar. 

Leitin er ekki almenn eins og í upphafi heldur leitar einstaklingurinn á markvissari hátt og 

þrengir leitarskilyrðin. 

Stig 5 – Upplýsingaöflun (e. information gathering) 

Hér fer fram markviss upplýsingaleit sem miðar að því að móta viðfangsefnið enn frekar 

og fylla upp í eyður. Leitað er í heimildum sem henta viðkomandi verkefni. 

Einstaklingurinn veit hvert hann stefnir. Hann finnur fyrir auknum áhuga og sjálfstrausti 

samhliða því að stöðugt dregur úr óvissunni. 

Stig 6 – Leit er hætt (e. presentation) 

Einstaklingurinn lýkur við leitina og klárar að skrifa verkefnið. Hann leitar að 

viðbótarupplýsingum ef þörf er á eða les betur yfir heimildir til að athuga hvort honum 

hefur yfirsést eitthvað. Algengt er að finna fyrir létti og ánægju ef vel hefur gengið, annars 

óánægju (Kuhlthau, 1993a og 1993b). 

 

Óvissulögmálið gerir ráð fyrir því að óvissan sé eðlilegt ástand. Í upphafi leitarferilsins 

fylgir óvissunni streita en eftir því sem líður á leitina dregur úr streitunni og sjálfstraust 

eykst samhliða því að dregur úr óvissunni. Hægt er að nota óvissulögmál Kuhlthau til að 

reyna að varpa ljósi á það hvernig fólki líður sem fær nýtt verkefni í hendur og lærir að ná 

tökum á því. Samkvæmt óvissulögmálinu er upplýsingaleit línulegt ferli og ekki hægt að 

hlaupa yfir stig. Með því að þekkja og skilja óvissulögmálið er betur hægt að hjálpa fólki, 

veita því viðeigandi þjónustu í upplýsingaleitarferlinu og hjálpa fólki að komast upp á 

næsta stig leitarferilsins (Kuhlthau, 1993b). 
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2.4 Rannsóknir á upplýsingahegðun fjarnema 

Upplýsingahegðun fólks hefur talsvert verið rannsökuð í gegnum tíðina (Case, 2016). 

Nokkrar rannsóknir eru til á upplýsingahegðun fjarnema og verður hér minnst á nokkrar 

þeirra. 

Nokkrar rannsóknir eru til á því hvernig fjarnemar afla upplýsinga frá samnemendum, 

kennurum og með því að lesa heimildir eða annað efni. Framan af var talið að þetta væru 

þær þrjár leiðir sem fjarnemar notuðu til samskipta í sínu námi (Anderson, 2003). 

Samskipti fjarnema við annað fólk vegna námsins hafa einnig verið rannsökuð. Til dæmis 

komst Watson að þeirri niðurstöðu í sinni rannsókn árið 2013 að fjarnemar nýta einnig 

fólk í sínu nánasta umhverfi og fá upplýsingar í gegnum samskipti við vini, vinnufélaga og 

fjölskyldu ekki síður en við kennara og samnemendur (Watson, 2013). 

Boadi og Letsolo (2004) rannsökuðu upplýsingahegðun fjarnema í háskólanum í 

Lesótó í Afríku. Komust þau að þeirri niðurstöðu að það að vinna með námi, læra einir og 

búa fjarri skólanum hafi áhrif á upplýsingahegðun nemenda. Fjarnemar sem áttu erfitt 

með að nýta sér þá upplýsingaþjónustu sem háskólinn bauð upp á leituðu því upplýsinga 

með öðrum leiðum sem þeim voru færar, til að mynda frá vinum, fjölskyldu og 

samstarfsfólki. Þeir notuðu þannig ekki endilega bestu upplýsingaveiturnar, en nýttu það 

sem þeir höfðu þó aðgang að. Þessar niðurstöður ríma við það sem kom síðar fram í 

rannsókn Watson (2013). Boadi og Letsolo komust einnig að því að eins og aðrir 

nemendur þörfnuðust fjarnemarnir upplýsinga sem var auðvelt að nálgast, voru 

viðeigandi, traustar og ekki úreltar. Annars gátu þeir ekki tileinkað sér námsefnið, unnið 

verkefni, tekið próf og uppfyllt þær kröfur sem gerðar voru til þeirra (Boadi og Letsolo, 

2004). 

Í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á upplýsingaþörf og upplýsingaleitarhegðun 

fjarnema gerðu Tury, Robinson og Bawden nokkuð viðamikla rannsókn árið 2015. 

Rannsóknin náði til 649 nemenda sem voru búsettir í 81 landi og stunduðu fjarnám í 

ýmsum greinum við Háskólann í London. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós 

að upplýsingahegðun fjarnema er flókið ferli. Þar sem fjarnemar eru langt frá því að vera 

einsleitur hópur getur líka oft verið erfitt að fastsetja ákveðið hegðunarmynstur hópsins í 

heild sinni. Í ljós kom að það sem stjórnaði upplýsingahegðun viðfanga í rannsókninni var 
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ekki endilega sú staðreynd að viðkomandi var fjarnemi heldur virtist skipta meira máli 

hvaða nám viðkomandi stundaði eða þá hvað viðkomandi var kominn langt í sínu námi. 

Upplýsingahegðun fjarnemanna í þessari rannsókn var að mörgu leyti lítið frábrugðin 

upplýsingahegðun nemenda almennt. Segja þau Tury, Robinson og Bawden að lögmálið 

um minnstu fyrirhöfnina gildi jafnt um fjarnema og aðra nemendur. Til dæmis lögðu 

fjarnemarnir jafn mikla áherslu á að auðvelt og fljótlegt væri að nálgast upplýsingar og að 

þeir könnuðust við uppruna upplýsinganna, og á það að upplýsingarnar væru góðar, 

traustar og auðskiljanlegar (Tury o.fl., 2015).  

2.5 Rannsóknir á upplýsingaþjónustu til fjarnema 

Áður en hafist var handa við þessa rannsókn var leit gerð að öðrum rannsóknum um 

svipað efni. Fyrr á þessu ári var gerð MIS-rannsókn þar sem eigindlegri aðferðafræði var 

beitt meðal verðandi fjarnema á Austfjörðum og fjallaði hún um upplýsingamiðlun og 

upplýsingaöflun um háskólanám á Austurlandi. Þar var skoðuð upplifun þátttakenda á 

aðgengi að upplýsingum um fjarnám og hvaða upplýsingar verðandi fjarnemar í háskóla 

telja sig þurfa að hafa áður en þeir taka ákvörðun um að sækja um nám. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar benda til þess að bæta þurfi upplýsingagjöf til verðandi háskólanema. 

Vegna fjarlægðar frá skóla leiti þeir yfirleitt að upplýsingum á netinu en séu óvissir um 

það hvort hægt sé að treysta þeim upplýsingum. Þeim finnst vanta mannlega þáttinn, að 

geta talað við einhvern og spurt spurninganna sem brenna á þeim (Guðrún Gunnarsdóttir 

Michelsen, 2018). 

Víða erlendis hafa verið gerðar rannsóknir á upplýsingaþjónustu til fjarnema. Til að 

mynda hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar í löndum Afríku, enda er þar víða strjálbýlt 

og langt í næsta háskóla. Því hafa mörg Afríkulönd gripið til þess ráðs að efla fjarnám til 

að gefa fleirum kost á æðri menntun (Gor, 2012). Peter Ochieng Gor rannsakaði árið 2012 

hvernig upplýsingaþjónusta bókasafns háskólans í Naíróbí gagnaðist fjarnemum við 

skólann og hversu ánægðir þeir voru með þjónustuna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu til þess að sú upplýsingaþjónustu sem stóð fjarnemum til boða gagnaðist fáum. 

Meirihluti nemenda var óánægður með þjónustuna. Bókasafn háskólans bauð ekki upp á 

mikla þjónustu á netinu. Fjarnemar upplifðu ýmsar hindranir sem urðu til þess að þeir 

gátu ekki nýtt sér þjónustu bókasafnsins sem skyldi, til að mynda skamman opnunartíma, 
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mikla fjarlægð, lágt þjónustustig á bókasafni í þeirra eigin heimabyggð og skort á lesefni 

(Gor, 2012).  

Árið 2011 gerði Abdelrahman könnun meðal bókasafna fjögurra háskóla í Súdan í 

þeim tilgangi að rannsaka hvernig upplýsingaþjónustu til fjarnema væri háttað. Komst 

hann að þeirri niðurstöðu að engin sérstök upplýsingaþjónusta væri veitt fjarnemum og 

fjarnemar þyrftu að mæta á staðinn ætluðu þeir að nýta sér upplýsingaþjónustu safnsins. 

Virtist honum sem háskólar í Súdan litu á fjarnámið sem leið til að spara fjármagn og þess 

vegna væri litlu sem engu fjármagni veitt til upplýsingaþjónustu til fjarnema. Sagði 

Abdelrahman þetta viðhorf koma niður á gæðum fjarnámsins (Abdelrahman, 2011). 

Þegar kemur að gæðum fjarnáms og gæðum upplýsingaþjónustu til fjarnema geta 

stjórnvöld haft áhrif og eiga að hafa áhrif. Þau hafa sett stefnur um aðgang að 

upplýsingum, misjafnt er þó hvernig þeim hefur verið framfylgt. Í næsta kafla verður 

fjallað um hvaða stefnu íslensk stjórnvöld hafa sett sér í upplýsingamálum. 
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3 Stefna stjórnvalda um aðgang almennings að upplýsingum 

Eins og fjallað var um í öðrum kafla gegna upplýsingar veigamiklu hlutverki í samfélögum 

heimsins. Eins og Martin skilgreinir upplýsingar þá geta þær ýmist verið áþreifanlegir 

hlutir, auðlind, verslunarvara, eytt óvissu og verið grundvallarþáttur í samfélaginu 

(Martin, 1995). Það að hafa greiðan aðgang að nauðsynlegum og viðeigandi upplýsingum 

þegar þörf er á þeim hlýtur því að vera afar verðmætt. Stjórnvöld geta haft það í hendi 

sér hversu greiðan aðgang almenningur hefur að upplýsingum sem hann þarf á að halda. 

Þekkt eru dæmi um einræðisríki þar sem almenningur hefur aðeins aðgang að 

upplýsingum sem stjórnvöld sjálf meta að séu viðeigandi og stjórna alfarið samskiptum 

almennings við erlendar upplýsingaveitur. Þannig má segja að í stjórnun upplýsinga felist 

vald.  

Stjórnvöld hafa víða markað sér opinbera stefnu í upplýsingamálum, lagt áherslu á 

jafnræði þegar kemur að aðgengi að upplýsingum og hvatt til þess að efla upplýsingalæsi 

almennings. Hér á eftir verður fjallað um þær helstu stefnur sem íslensk stjórnvöld hafa 

markað sér og farið yfir megininntak þeirra.  

3.1 Stefna íslenskra stjórnvalda í upplýsingamálum 

Íslensk stjórnvöld hafa reglulega gefið út stefnuyfirlýsingar sem lýsa framtíðarsýn þeirra 

á sviði upplýsingamála. 

Árið 1996 gaf Menntamálaráðuneytið út ritið Í krafti upplýsinga þar sem birt var 

nokkuð ítarleg stefna íslenskra stjórnvalda um menntun, menningu og upplýsingamál. Var 

stefnunni ætlað að gilda fyrir árin 1996-1999. Í stefnunni segir skýrt að nota eigi 

fjarkennslu til að jafna aðstöðu til náms og að styðja þurfi frumherja í áframhaldandi 

þróun fjarnáms. Tryggja þurfi næga flutningsgetu, öryggi og aðgengi að fjarskiptakerfum. 

Einnig segir að brýnt sé að menntastofnanir þróist í takt við breytingar á samfélaginu og 

beiti vinnubrögðum sem eru í takt við þróun upplýsingatækninnar 

(Menntamálaráðuneytið, 1996). 
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Sama ár gaf Ríkisstjórn Íslands út rit um framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar um 

upplýsingasamfélagið. Ritið er ansi ítarlegt og þar kemur meðal annars fram að 

menntastofnanir hafi það hlutverk að búa nemendur undir líf og starf í 

framtíðarþjóðfélagi og að menntun sé grundvöllur framfara. Menntun sé þó hvorki háð 

búsetu né tíma eins og áður, heldur eigi menntastofnanir að vinna að því að nýta kosti 

tækninnar til að tryggja aðgang að upplýsingum og þekkingu (Forsætisráðuneytið, 1996).  

Það er að einhverju leyti greinilegt að þessar stefnur hafa verið hafðar til hliðsjónar 

þegar nýjar aðalnámskrár voru gerðar fyrir grunn- og framhaldsskóla árið 1999, en í þeim 

er lögð stóraukin áhersla á hagnýtingu upplýsingatækni í öllum greinum 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a og Menntamálaráðuneytið, 1999b).  

Árið 1999 lagði Menntamálaráðuneytið fram verkefnaáætlun fyrir árin 1999-2003 

sem bar heitið Menntun og menning fyrir alla. Þar er viðurkennt mikilvægi menntunar og 

menningar til að treysta forsendu búsetu um allt land og að tryggja eigi öllum sambærileg 

námstækifæri, án tillits til búsetu og efnahags (Menntamálaráðuneytið, 2000). Stefna 

Menntamálaráðuneytisins fyrir árin 2005-2008 bar svo nafnið Áræði með ábyrgð. Þar er 

áfram sagt að stuðlað verði að jafnari aðstöðu milli íbúa í þéttbýli og dreifbýli til þátttöku 

í menntun og menningarlífi. Einnig segir að stuðlað verði að frekari þróun dreifmenntunar 

þar sem nám verður óháð stað og stund (Menntamálaráðuneytið, 2005) 

Stefna ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið árin 2004-2007 kom út árið 2004 

og hlaut nafnið Auðlindir í allra þágu. Þar segir í kaflanum um menntun að stuðlað verði 

að frekari þróun dreifmenntunar þar sem nám verði óháð stað og stund. Um fjarskipti 

segir að stuðlað verði að því að landsmenn hafi greiðan aðgang að ódýrri og öruggri 

fjarskiptaþjónustu. Ennfremur segir að leitað verði leiða til að tryggja að allir landsmenn, 

einnig þeir sem búa á strjálbýlum svæðum, hafi möguleika á að tengjast háhraðaneti óski 

þeir þess (Forsætisráðuneytið, 2004).  

Aftur gaf ríkisstjórnin út stefnu um upplýsingasamfélagið fyrir árin 2008-2012 og 

nefndi hana Netríkið Ísland (Forsætisráðuneytið, 2008). Árið 2013 var svo gefin út stefna 

um upplýsingasamfélagið fyrir árin 2013-2016 og bar hún heitið Vöxtur í krafti netsins – 

byggjum, tengjum og tökum þátt (Innanríkisráðuneytið, 2013). Í hvorugu ritinu er minnst 

sérstaklega á fjarnám eða hinar dreifðu byggðir landsins. Svo kemur Hvítbók út 2014, rit 
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um umbætur í menntun. Þar er lítið sem ekkert minnst á landsbyggðina eða fjarnám 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014).  

Í öllum stefnuritum frá árunum 1996 til 2008 er að finna greinilegan samhljóm og 

góðan vilja stjórnvalda til að gera betur í upplýsingamálum og bæta aðstöðu 

landsbyggðarinnar og fjarnema þar. Hins vegar er erfitt að nálgast upplýsingar um það 

hvernig gekk að fylgja þessum stefnum eftir. Í það minnsta er um síendurtekið efni að 

ræða og eftir hrunárið 2008 er ekki að sjá að efling fjarnáms eða bætt aðstaða fjarnema 

á landsbyggðinni sé sérstakt stefnumál stjórnvalda.  
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4 Aðferðafræði rannsóknar 

Hér á eftir verður lýst framkvæmd rannsóknarinnar og sagt frá markmiðum hennar og 

rannsóknarspurningum. Þátttakendur í rannsókninni verða kynntir og því lýst hvernig 

aðgengi fékkst að þeim. Farið verður yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, því lýst hvernig 

gögnum var safnað og hvaða aðferðum var beitt við greiningu á þeim. Í lokin verður grein 

gerð fyrir helstu takmörkunum sem eru á þessari rannsókn svo og siðferðislegum 

álitamálum sem vöknuðu við framkvæmd hennar. 

4.1 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka sjónarmið og upplifun háskólanema í fjarnámi 

sem búsettir eru á landsbyggðinni, varðandi þá upplýsingaþjónustu sem þeim stendur til 

boða. Rannsóknin fólst í því að taka hálfopin viðtöl við sjö fjarnema í háskólanámi á 

landsbyggðinni. Úr viðtölunum voru unnin gögn sem notuð voru til að leita svara við 

rannsóknarspurningunum. Tilgangur rannsóknarinnar er sá að niðurstöður mætti nota til 

að bæta upplýsingaþjónustu við fjarnema á landsbyggðinni þannig að hún henti betur 

þörfum þeirra. 

4.2 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn var svara leitað við þremur rannsóknarspurningum.  

 Hvert er viðhorf og upplifun fjarnema í háskólanámi á landsbyggðinni af þeirri 

upplýsingaþjónustu sem þeim stendur til boða í tengslum við sitt nám? 

 Hvernig er upplýsingahegðun fjarnema í háskólanámi á landsbyggðinni 

háttað? 

 Hvernig er hægt að bæta upplýsingaþjónustu við fjarnema í háskólanámi á 

landsbyggðinni? 
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4.3 Rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknar 

Í rannsókn þessari var eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru fjölbreyttar og það á sjálfsagt sinn þátt í því að ýmsir hafa í 

gegnum tíðina glímt við að finna nákvæma skilgreiningu þeirra. Það sem þessar 

rannsóknaraðferðir eiga sameiginlegt er að leitast er við að skilja og lýsa ákveðnum 

mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sú nálgun sem eigindlegar 

rannsóknaraðferðir búa yfir gerir það mögulegt að rannsaka upplifanir þátttakenda og 

sameiginlega eða mismunandi reynslu þeirra (Hennink o.fl., 2011). Í upphafi rannsóknar 

var ákveðið að rannsaka einmitt það, upplifanir þátttakenda, og því urðu eigindlegar 

rannsóknaraðferðir fyrir valinu. 

Vegna rannsóknarinnar voru tekin hálfopin viðtöl (e. semi-structured interviews) við 

sjö einstaklinga. Viðmælendurnir eru allir búsettir á landsbyggðinni og leggja stund á 

fjarnám við háskóla hérlendis. Viðtölin teljast vera hálfopin þar sem í þeim var stuðst við 

ákveðinn viðtalsramma. Ekki var um að ræða eiginlega spurningalista, heldur gátlista sem 

var stuðst við til að öruggt væri að í viðtölunum kæmu sem flest aðalatriði fram sem gætu 

hjálpað til við að svara rannsóknarspurningunum (Hennink o.fl., 2011). Í eigindlegum 

viðtölum er mikilvægt að þátttakendur geti tjáð sig á sem frjálslegastan hátt en þó innan 

marka viðtalsrammans og var það ein af ástæðum þess að eigindlegar rannsóknaraðferðir 

voru valdar. Því var reynt að spyrja opinna spurninga sem ekki var hægt að svara með já 

eða nei, heldur buðu upp á svar í lengra máli. Reynt var að biðja viðmælendur að nefna 

dæmi um ákveðið atvik eða atburð þegar það átti við. Þannig notuðu viðmælendur 

tungumálið til að setja hugsanir í orð og sköpuðu þannig gögn sem hægt var að vinna úr 

ákveðnar niðurstöður eins og gert verður grein fyrir síðar (Helga Jónsdóttir, 2013).  

4.3.1 Úrtak og aðgengi 

Það ferli að afla viðmælenda í eigindlegri rannsókn er tvíþætt. Fyrst er þörf á að skilgreina 

hvers konar viðmælendur eigi að finna og hvar þá er að finna. Í öðru lagi þarf að ákveða 

hvaða leiðir skuli fara til að nálgast þá (Hennink o.fl, 2011). Til að finna þátttakendur í 

þessa rannsókn var í upphafi ætlunin að ræða við starfsfólk námsvera á landsbyggðinni 

sem ætluð eru fjarnemum í háskólanámi og koma þannig á tengslum við viðmælendur. Í 
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ljós kom að það gekk ekki, þar sem þessir hliðverðir töldu sér ekki heimilt að gefa slíkar 

upplýsingar.  

Þá þurfti að reyna aðrar færar leiðir og svo fór að þátttakendur voru valdir með 

blandaðri aðferð: snjóboltaaðferð, tengslaneti og auglýsingum. Með snjóboltaaðferðinni 

er átt við að einn þekkir annan sem bendir á næsta og þessi aðferð skilaði þremur 

viðmælendum. Einnig var auglýsing sett á Facebook og þar tók tengslanetið við sér og var 

auglýsingunni deilt nokkrum sinnum. Þessi aðferð skilaði nokkrum einstaklingum sem 

voru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Úr þeim hópi voru valdir fjórir viðmælendur sem 

gátu komið í viðtal fljótt. Engin persónuleg tengsl voru milli viðmælenda og rannsakanda 

fyrir rannsóknina, þrír voru alveg ókunnugir en fjórir voru tengdir í gegnum sameiginlega 

vini. Við val þátttakenda var miðað við að velja viðmælendur með hliðsjón af þörfum 

rannsóknarinnar, það er að segja þá sem búa yfir þekkingu á viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Í þessu tilfelli er þá átt við að viðmælendurnir féllu undir þá skilgreiningu 

að vera búsettir utan höfuðborgarsvæðisins og stunda nám við háskóla fjarri heimabyggð. 

Viðmælendum var heitið nafnleynd og við vinnslu rannsóknarinnar var aðeins notast 

við dulnefni þeirra. Viðmælendurnir eru konur á aldrinum 24 til 47 ára. Þær stunda nám 

við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og Háskólann á Akureyri. Fjórar þeirra eru 

búsettar á Vesturlandi, ein á Suðurlandi, ein á Norðurlandi og ein á Vestfjörðum. Ein þeirra 

er búsett í dreifbýli en hinar sex eru búsettar í þéttbýli. Viðmælendurnir sjö eru þessir: 

 Sigrún er 37 ára nemandi við Háskóla Íslands. Hún hefur áður stundað fjarnám við 

Háskólann á Akureyri. Sigrún er búsett í þéttbýli á Vesturlandi ásamt fjölskyldu 

sinni. 

 Arna er 39 ára nemandi við Háskólann á Akureyri. Hún er búsett í þéttbýli á 

Vesturlandi ásamt fjölskyldu sinni. 

 Rannveig er 44 ára nemandi við Háskólann í Reykjavík. Hún er búsett í þéttbýli á 

Suðurlandi ásamt fjölskyldu sinni. 

 Ólöf er 24 ára nemandi við Háskóla Íslands. Hún hefur áður stundað fjarnám við 

Háskólann á Akureyri. Hún er búsett í þéttbýli á Vesturlandi ásamt fjölskyldu sinni. 
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 Ebba er 47 ára og var að ljúka námi við Háskóla Íslands. Hún er búsett í þéttbýli á 

Vesturlandi ásamt fjölskyldu sinni. 

 Birna er 34 ára nemandi við Háskólann á Akureyri. Hún er búsett í þéttbýli á 

Norðurlandi ásamt fjölskyldu sinni. 

 Kristín er 46 ára nemandi við Háskóla Íslands. Hún er búsett í dreifbýli á 

Vestfjörðum ásamt fjölskyldu sinni. 

4.3.2 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram frá október 2016 til júlí 2017. Hvert viðtal hófst á því að 

viðmælendur veittu samþykki sitt fyrir þátttöku, farið var yfir trúnaðaryfirlýsingu og tekið 

var fram að mögulegt var að hætta þátttöku hvenær sem er. Til að forðast það að 

persónugreinanlegar upplýsingar mætti rekja aftur til þátttakenda í rannsókninni voru 

viðmælendum strax gefin dulnefnin Sigrún, Arna, Rannveig, Ólöf, Ebba, Birna og Kristín 

og eru þau nöfn ávallt notuð þegar vísað er í efni viðtalanna. Raunveruleg nöfn 

viðmælenda eru hvergi geymd með gögnum rannsóknarinnar. 

Í grein Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur (2006) fjallar hún um gæði eigindlegra 

rannsóknaraðferða og segir þau velta að miklu leyti á góðum tengslum og samskiptum 

milli þátttakenda og rannsakenda og var leitast við að hafa það í huga á meðan á 

viðtölunum stóð. Viðtölin fóru fram í umhverfi sem viðmælendur völdu sjálfir, á tíma sem 

þeim hentaði best. Fimm viðtöl voru tekin á heimili viðmælenda, eitt viðtal fór fram á 

heimili móður viðmælanda, þar sem henni fannst meira næði þar en heima hjá sér og eitt 

viðtal var tekið í gegnum Skype með mynd og hljóði. Viðtölin gengu vel fyrir sig og góð 

tengsl náðust við viðmælendur, en slíkt er talið mikilvægt til að viðmælanda líði betur 

með að deila reynslu sinni og persónulegum upplýsingum með ókunnugri manneskju 

(Hennink o.fl., 2011). Erfiðast var að ná tengslum í viðtalinu sem fór fram í gegnum 

tölvuskjá og var ákveðin áskorun að halda þeim tengslum út viðtalið. Í öðrum viðtölum 

var tengslamyndun einfaldari þar sem setið var augliti til auglitis og fyrir þau viðtöl náðist 

einnig að spjalla yfir kaffibolla og kynnast aðeins áður en sjálft viðtalið hófst. 
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4.4 Úrvinnsla rannsóknar 

Að fengnu leyfi viðmælenda voru viðtölin tekin upp. Strax eftir viðtölin voru 

hugleiðingar og þær hugmyndir sem vöknuðu á meðan á viðtalinu stóð skráðar niður sem 

athugasemdir rannsakanda. Síðan voru viðtölin afrituð orð fyrir orð og upptökum þeirra 

eytt að því loknu. Afrituð viðtöl voru geymd á læstri tölvu sem rannsakandi einn hafði 

aðgang að. Lengd viðtala var mismunandi, frá 35 mínútum upp í 50 mínútur og var 

tölvuviðtalið styst. Engin alvarleg vandamál komu upp á vettvangi, en mesta áskorunin 

reyndist sú að hafa góða stjórn á viðtölunum og beina fólki inn á braut viðtalsrammans 

án þess að trufla flæðið. Í tölvuviðtalinu urðu smávægilegar truflanir í upphafi þar sem 

hljóðið skilaði sér ekki vel, en fljótt tókst að laga það. Einnig kom í ljós að þrátt fyrir að 

uppfylla skilyrðin um að vera fjarnemi í háskólanámi á landsbyggðinni hafði einn 

viðmælandinn enga reynslu af upplýsingaþjónustu til fjarnema af þeirri ástæðu að hún 

var í verklegu námi og þurfti aldrei að skrifa ritgerðir eða skrifleg verkefni. Þessi 

viðmælandi hafði því minna að segja en aðrir viðmælendur um viðfangsefni 

rannsóknarinnar, en þó fengust ágætar upplýsingar úr viðtalinu. 

Þegar viðtölin höfðu verið skráð niður hófst vinna við að greina gögnin og var unnið 

samkvæmt nálgun grundaðrar kenningar, en það er ein af rannsóknarhefðum eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Í grundaðri kenningu felst að fyrirfram eru ekki lagðar fram tilgátur 

eða mótaðar kenningar heldur verða tilgátur og kenningar til þegar búið er að lesa yfir 

gögnin og verða kenningar ávallt að eiga sér stoð í gögnunum sjálfum (Hennink o.fl., 2011 

og Charmaz, 2006).  

Viðtölin sjö voru lesin nokkrum sinnum yfir, kóðuð og gögnin greind. Þeirri aðferð sem 

Charmaz lýsir í bók sinni (2006) var beitt við greiningarvinnuna. Fyrst voru gögnin kóðuð 

opin, það er að segja viðtölin voru lesin hratt yfir og hver lína eða málsgrein fékk sinn kóða 

eða hugtak eftir því sem við átti. Fljótt kom í ljós ákveðið mynstur í þessum kóðum og 

sumir kóðarnir birtust í öllum sjö viðtölunum. Þessir kóðar voru svo dregnir saman í 

kóðunarflokka eða meginþemu. Viðtölin voru síðan lesin aftur yfir með þessi þemu 

sérstaklega í huga og þá unnið áfram með markvissa kóðun, en þá eru gögnin lesin aftur 

út frá hverju þema fyrir sig. Þessi meginþemu lýsa mikilvægum þáttum í reynslu 
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viðmælenda og upp úr þeim voru síðan unnar niðurstöður rannsóknarinnar og reynt að 

leita svara við rannsóknarspurningum verkefnisins eins og fjallað verður um hér á eftir. 

4.5 Takmarkanir rannsóknar 

Rannsókn þessi hefur ýmsar takmarkanir. Þess ber fyrst að geta að niðurstöður 

rannsóknarinnar byggja á viðtölum við einungis sjö fjarnema í háskólanámi á 

landsbyggðinni og hafa því tæpast nokkuð alhæfingargildi, enda er það ekki markmið 

eigindlegra rannsóknaraðferða að alhæfa. Þó má ætla að niðurstöðurnar gefi vísbendingu 

um viðhorf og reynslu þessara viðmælenda og gagnist til að varpa ljósi á efni 

rannsóknarinnar. 

Við vinnslu rannsóknarinnar var einungis talað við konur og því ekkert hægt að segja 

til um hvort munur sé á upplifun og viðhorfi karlkyns og kvenkyns fjarnema. Engin sérstök 

ástæða er fyrir því að einungis var talað við konur; það vildi þannig til að engir karlmenn 

sóttust eftir því að taka þátt í rannsókninni. 

Þrátt fyrir að allir þátttakendur rannsóknarinnar séu fjarnemar er mögulegt að 

niðurstöðurnar geti að hluta til átt við háskólanema almennt. Ekkert er hægt að fullyrða 

um þetta en til að athuga hvort mögulega sé munur á viðhorfum og upplifun fjarnema og 

staðnema þyrfti að gera aðra samanburðarrannsókn.  

Vegna rannsóknarinnar var talað við nemendur allra háskólanna á Íslandi. Búseta 

nemenda er nokkuð dreifð, einn fjarnemi býr á Norðurlandi, einn á Vestfjörðum, einn á 

Suðurlandi og fjórir á Vesturlandi. Enginn Austfirðingur tók þátt í rannsókninni og eflaust 

má velta því fyrir sér hvort það hefði þurft að fá víðari landfræðilega dreifingu á úrtakinu. 

Það er vert að hafa það í huga að rannsókn sem þessari er ef til vill ekki ætlað að vera 

umfangsmeiri en hún varð. Halda þurfti umfangi rannsóknarinnar innan þeirra marka sem 

henni var ætlað. Í þessu tilfelli var efni safnað vegna lokaverkefnis í meistaranámi og því 

ef til vill ekki tilefni til stærri rannsóknar. Eins og fram kemur í lokaorðum þá benda 

niðurstöður þó til þess að tilefni sé til að gera stærri rannsókn á þessu efni. 

4.6 Siðferðisleg álitamál 

Rannsakandi tengist efni rannsóknar þannig að hún er sjálf búsett á landsbyggðinni og 

hefur verið fjarnemi um árabil. Vegna þessa gerði rannsakandi sér strax í upphafi grein 
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fyrir nauðsyn þess að halda ákveðinni fjarlægð við efnið á meðan á vinnslu 

rannsóknarinnar stóð. 

Í viðtölunum gætti rannsakandi þess sérstaklega að spyrja ekki leiðandi spurninga og 

hleypa ekki að sínum skoðunum og viðhorfum til efnisins. 

Þessi rannsókn er ekki leyfisskyld en hún er tilkynningarskyld og því var Persónuvernd 

tilkynnt um vinnslu persónuupplýsinga vegna rannsóknarinnar áður en hún hófst. 

Persónuvernd staðfesti móttöku tilkynningarinnar og birti hana á heimasíðu sinni. 
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5 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar fengust úr 

viðtölum við sjö háskólanema sem stunda fjarnám og eru búsettir á landsbyggðinni. Fyrst 

verður skýrt frá bakgrunni viðmælendanna og fjallað um það sem þeir höfðu að segja um 

þá aðstöðu sem þeim stóð til boða og þeir gátu nýtt sér í náminu. Þá verður farið yfir það 

sem viðmælendur höfðu að segja um þá upplýsingaþjónustu sem þeim stóð til boða frá 

skólanum, bókasafninu og starfsfólki og kennurum. Einnig verður fjallað um það sem kom 

fram varðandi upplýsingahegðun fjarnemanna. Þá verður meðal annars skoðað hvers 

konar upplýsingar þeir höfðu þörf fyrir, hvaðan upplýsingarnar komu og sérstaklega 

verður fjallað um þemað að rekast á upplýsingar. Að lokum verður fjallað um það sem 

fjarnemarnir höfðu að segja um mikilvægi þess að hafa tæknimálin í lagi og að þeir hafi 

möguleika á að byggja upp tengslanet og finnast þeir vera í sama flokki og aðrir nemendur 

skólanna. 

5.1 Bakgrunnur fjarnema 

Bakgrunnur viðmælenda minna er ólíkur og þegar þær hófu háskólanám var staða þeirra 

misjöfn. Þær hafa mismunandi grunn að byggja háskólanám á, voru misvel undirbúnar í 

upphafi náms, og búa við mismunandi aðstæður varðandi fjölskyldu, ábyrgð og búsetu. 

Ástæður þess að viðmælendur mína stunda fjarnám eru ýmsar. Allar eru þær með 

fjölskyldu og börn og hafði það áhrif á ákvörðun sumra um að velja fjarnám en ekki 

staðnám. Aðrar segja að þær hefðu valið fjarnám hvort eð er, þótt aðstæður þeirra hefðu 

verið öðruvísi. 

Sigrún býr á Vesturlandi og stundar nám við Háskóla Íslands. Hún valdi fjarnám af því 

að þegar hún hóf námið var hún með tvö ung börn: „þannig að það var bara ekki að gera 

sig að ætla að keyra á hverjum degi suður í skóla.“  
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Arna býr einnig á Vesturlandi og þegar hún ákvað að bæta við sig námi hafði hún ekki 

lokið stúdentsprófi. Hún þurfti því fyrst að klára háskólagáttina á Bifröst áður en hún hóf 

nám við Háskólann á Akureyri. Aðspurð um ástæður þess að hún valdi fjarnám en ekki 

staðnám segir hún fjölskylduna hafa skipt máli í þeim skilningi: „það var mikið minna 

vesen að taka þetta bara í ... að ég hélt alla vega, minna vesen að taka þetta í fjarnámi. 

Eða alla vega minna rót heldur en að vera að flytja alla norður.“  

Rannveig tekur í sama streng. Hún er búsett á Suðurlandi, nýflutt heim eftir að hafa 

búið erlendis um tíma. Hún stundar nám við Háskólann í Reykjavík og á sínum tíma valdi 

hún fjarnám af því hún vildi ekki flytja í bæinn með fjölskylduna. Meðan fjölskyldan bjó 

erlendis hafði Rannveig möguleika á því að halda náminu áfram og nú þegar þau eru flutt 

heim aftur er stutt í útskrift. Hún segir því afar gott að hafa átt kost á fjarnáminu.  

Ólöf býr með fjölskyldu sinni á Vesturlandi og stundar nám við Háskóla Íslands. Hvað 

hana varðar var fjarnám hennar fyrsta val. Hún segist þó hafa skilning á því að fjarnám 

henti ekki öllum: „en á meðan maður hefur þennan sjálfsaga og svona. Ég alla vega upplifi 

mig bara ekkert síðri en hinir, mér finnst ég ekkert vera eitthvað minni nemandi en einhver 

annar sko.“ 

Ebba býr einnig á Vesturlandi og var í fullu starfi þegar hún ákvað að hefja 

framhaldsnám við Háskóla Íslands. Hún segir það hafa verið meginástæðu þess að hún 

valdi fjarnám, en ekki síður það að hún vildi fá að stjórna náminu sjálf þannig að hún þyrfti 

ekki að mæta í tíma samkvæmt stundatöflu. Ebba segir fjölskylduna einnig hafa verið hluti 

ástæðunnar fyrir því að hún valdi fjarnám, en maðurinn hennar keyrir til Reykjavíkur 

daglega vegna vinnu og henni fannst alveg nóg að annað foreldrið gerði það: „þótt ég 

hefði ekki verið í vinnu þá hugsa ég að ég færi samt í fjarnám sko. Út af því ég hefði ekki 

nennt að ... þú veist, vera að vesenast eitthvað í bæinn eða ... í hvaða veðri sem er.“ 

Birna býr á Norðurlandi og er að ljúka mastersgráðu eftir fimm ára háskólanám í 

fjarnámi við Háskólann á Akureyri. Hún á stóra fjölskyldu og er í fullri vinnu með náminu. 

Hún vildi alls ekki flytja til Akureyrar eða Reykjavíkur til að stunda háskólanám og umturna 

þannig lífi fjölskyldunnar. Þetta hafði áhrif á val á námsleið í tilfelli Birnu: „Þegar ég var 

að velja hvað ég ætlaði að fara að læra, þá var ég bara að skoða út frá því hvaða nám var 

í boði sem fjarnám. Þannig að þetta opnaðist bara þannig.“ Hún segist líka hafa haft það 
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í huga að námið ætlar hún að nýta í heimabyggð og því hafi hún ekki viljað missa starfið, 

selja húsið og flytja úr því umhverfi sem hún sá fyrir sér til framtíðar. 

Kristín er bóndi á frekar afskekktum stað og vinnur auk þess utan heimilis. Eftir að 

hafa lokið stúdentsprófi í fjarnámi ákvað hún að skrá sig í nám við Háskóla Íslands og var 

búseta hennar ástæða þess að hún valdi fjarnám umfram staðnám. Hún segir hugarfarið 

miklu máli skipta í fjarnámi og að mikið hafi reynt á eigið frumkvæði, fyrirhyggjusemi og 

skipulag til að námið gengi allt saman upp. Fjarnám var hennar fyrsti kostur: „þetta var 

bara mitt val og ég er bara þakklát fyrir að það var í boði og ég hérna reyndi bara að nýta 

mér það sem nýttist mér best“. 

5.2 Aðstaða til náms 

Fram kom í viðtölunum að mismunandi aðstaða fjarnema skiptir máli þegar kemur að því 

að veita og þiggja formlega upplýsingaþjónustu. 

Sigrún hrósar mjög þeirri aðstöðu sem fjarnemar hafa aðgang að í hennar 

heimabyggð. Um er að ræða námsver tengt bókasafninu og geta fjarnemar fengið lykil að 

námsverinu og komist inn allan sólarhringinn, utan almenns opnunartíma bókasafnsins. Í 

þessu námsveri er fjarfundabúnaður, netsamband, kaffiaðstaða og salerni og segist 

Sigrún hafa nýtt sér þessa aðstöðu óspart í náminu. 

Arna notar þessa sömu aðstöðu og Sigrún og lýsir þakklæti fyrir að hafa aðgang að 

henni. Hún bætir því þó við að þar hefði stundum þurft að vera meira næði, sérstaklega á 

prófatímabilum: „á vorin þá er þetta bara eins og Kleppur að reyna að vera í einhverju 

næði þarna [...] endalaus traffík og svo er þetta hvergi hljóðeinangrað þannig að maður 

geti verið í friði.“ Örnu finnst vanta aðstöðu þar sem hægt er að loka að sér, tala saman 

og vinna verkefni án þess að trufla aðra sem vilja vera í meira næði: „Það vantar alveg inn 

á þetta bókasafn hugmyndina um næði. Þetta er meira svona þar sem allir koma saman 

og hafa gaman sko.“ 

Birna hefur ekki aðstöðu á bókasafninu í sinni heimabyggð, en kaupir sér aðgang að 

námsaðstöðu í þekkingarsetri sem þar er rekið: „og það er reyndar alveg dúnduraðstaða. 

Ég er viss um að ég var alla vega heppnari veit ég en margir af fjarnemunum“. Í 

þekkingarsetrinu hefur Birna aðgang að netinu, fjarfundarbúnaði og kaffistofu, 
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lesaðstöðu og aðstöðu til að prenta, gorma og gata. Hún hefur aðgang að þessum stað 

allan sólarhringinn og notar aðstöðuna mjög mikið. Eða eins og hún lýsir því sjálf: „maður 

bara sefur þarna í prófatíð sko.“ Birna á stóra fjölskyldu og lýsir því að eiga erfitt með að 

halda einbeitingu í náminu þegar hún lærir heima: „hérna situr maður bara í smá stund 

og svo, úúú þvottavélin er búin. Og svo er maður farinn.“ Hún segir það vera 

þekkingarsetrinu að þakka að hún hefur eiginlega ekki upplifað neina hindrun í sínu námi. 

Kristín býr hins vegar í dreifbýli við þær aðstæður að heimili hennar er ekki tengt 

ljósleiðaranum og hennar eini möguleiki á netsambandi er óstöðugt 3G farsímanet sem 

hún tengist með því að setja farsímann sinn út í gluggann og tengist netinu þannig í 

gegnum tölvuna. Sú tenging er óstöðug og dettur reglulega út, sérstaklega á álagstímum 

og þegar margir ferðamenn eru á svæðinu. Kristín lýsir ótrúlegu æðruleysi í þessum 

aðstæðum:  

Sko, þetta slapp til. Ég náttúrulega hef í sjálfu sér ekkert til að miða við, þannig að ég 

get ekki borið þetta saman við öflugri nettengingu ... en svona stundum var þetta 

kannski þannig að maður þurfti svona aðeins að bíða eftir fyrirlestrunum, þú veist 

þeir tóku svoldinn tíma ... og ég gat ekki alltaf kannski farið þegar ég ætlaði að fara 

af því að skilyrðin voru bara þannig að stundum voru þau verri og stundum betri og 

þá hentaði ekki alltaf að hlusta. Þá svona reyndi ég bara að gera eitthvað annað í 

staðinn. (Kristín) 

Kristín lenti í því óláni að missa netsamband í miðju verkefni sem var stillt þannig að 

eftir að nemendur höfðu opnað það var það einungis opið í klukkutíma. Sem betur fer 

komst hún inn aftur áður en þessi klukkutími var liðinn og gat lokið verkefninu. Að hennar 

sögn var þetta það sem hræddi hana mest og þegar hún þurfti að leysa þessi tímaverkefni 

keyrði hún eftir þetta oftar en ekki til næsta þéttbýlis þar sem hún gat fengið að sitja í 

útibúi fræðslumiðstöðvar sem rekin er á svæðinu. Þar var ekki eiginleg námsaðstaða, en 

á opnunartíma skrifstofunnar var hægt að fá að setjast með tölvu og heyrnartól og komast 

á netið. 

Ebba segir að í hennar heimabyggð sé til staðar ágæt námsaðstaða fyrir fjarnema en 

hún hafi ekki nýtt sér hana. Hún var í fullri vinnu með námi og sagðist mest hafa verið að 

læra á kvöldin og þá heima hjá sér þar sem hún er með börn. Hvað hana varðar þá vissi 



 

40 

 

hún að hverju hún gekk þegar hún skráði sig í fjarnám og datt ekkert sérstakt í hug þegar 

hún var spurð um hvernig mætti bæta aðstöðu fyrir fjarnema: 

Nei, svo sem ekki. Ekki þegar maður, eða maður fer inn í þetta svona. Og maður bara 

veit að þetta er svona. Maður ætlar bara að læra heima, og maður getur, svona, sótt 

sér heimildir á netinu og svona, þannig að ég hefði ekki nýtt mér eitthvað annað. 

(Ebba) 

5.3 Upplýsingaþjónusta við fjarnema 

Hér verður fjallað um það sem viðmælendur höfðu að segja um upplýsingaþjónustu sem 

veitt er með formlegum hætti frá skólanum, bókasafni, kennurum og starfsfólki.  

5.3.1 Frá skólanum 

Í viðtölunum lýsa fjarnemarnir mikilvægi þess að fá góðar upplýsingar frá skólanum í 

upphafi náms um þjónustu sem þeim stendur til boða.  

Sigrún segir að á staðlotu strax í upphafi námsins hafi nemendur fengið kynningu á 

sal þar sem þjónusta allra deilda og bókasafnsins var kynnt. Fyrsta önnin hafi þó hreinlega 

farið í það að læra að læra. Til þess fannst henni hún fá góðan stuðning frá sínum skóla 

sem er Háskólinn á Akureyri: 

...þeir eru alveg hrikalega góðir þarna fyrir norðan hvað varðar fjarnema. Það er svo 

stór hluti nemenda sem eru fjarnemar að þeir eru eiginlega bara svoldið mikið með 

þetta. Ég mætti á nýnemaviku og þá fékk maður allar konkrít upplýsingar sem maður 

þurfti. (Sigrún) 

Sigrún segir líka mikinn mun að hennar skóli hafi boðið upp á góðar lausnir í 

tæknimálum. Upptökur á fyrirlestrum hafi verið til fyrirmyndar og stundum hafi 

fyrirlestrar verið settir inn í hlutum jafnóðum og þeir voru teknir upp, þannig að það var 

hægt að byrja að hlusta þótt tíminn væri ekki allur búinn. Hún fann fyrir góðu viðmóti 

þannig að ef eitthvað gekk ekki upp í tæknimálum var alltaf einhver á staðnum sem gat 

lagað það sem úrskeiðis fór. Sigrún bætir því þó við að til að fá allar upplýsingar reyndi 

stundum á fjarnemann sjálfan: „ef þú nenntir að sinna því þá var það bara... sko það var 

allt einhvern veginn aðgengilegt.“ 

Ebba segir aftur á móti tæknina stundum hafa verið henni hindrun í námi. Hún nefnir 

dæmi um að í einu námskeiði hafi tímar aldrei verið teknir upp heldur aðeins sendir út í 
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beinni útsendingu á Moodle. Tíminn var um miðjan dag samkvæmt stundatöflu, á sama 

tíma og Ebba átti að vera í vinnu. Útsendingin vistaðist ekki og stundum klikkaði hún. Ebba 

segir frá því að hún reyndi að losna sem fyrst úr vinnu og komast heim þá daga sem þessi 

tími var kenndur: „maður dreif sig ótrúlega heim til að ná síðasta hálftímanum, en það 

var bara eitthvað frosið, eða sáum ekki glærurnar... eitthvað svona tæknivesen.“ Hún er 

þó fegin því að þetta hafi ekki verið svona í fleiri námskeiðum en þessu eina: 

...ég myndi ekki meika það. Þú veist, ég verð bara að fá að hafa þetta bara, dáldið, 

þegar mér hentar ef ég ætlaði að vera í fjarnámi. Annars skil ég ekki til hvers maður 

er í fjarnámi. (Ebba) 

Ólöf segir frá því að í upphafi náms hafi henni fundist vanta upplýsingar frá skólanum 

um uppbyggingu námsins. Hún hafi fengið almenna kynningu á náminu sjálfu en segir að 

í raun hefði þurft betri fræðslu, til dæmis um hvaða námskeið hún ætti að velja til að ná 

að útskrifast á áætluðum tíma. Hún þekki til nemenda sem hafi lent í því að þurfa að fresta 

útskrift þar sem áfanginn sem þeir áttu eftir var ekki kenndur á lokaönninni þeirra. Ólöf 

minnist í þessu tilliti sérstaklega á þjónustu námsráðgjafa sem stendur öllum nemendum 

til boða. Þessa þjónustu mætti kynna betur fyrir nýnemum og gæti komið sér vel fyrir þá 

að setjast niður með námsráðgjafa öðru hverju til að fara yfir stöðuna. 

Arna hefur lagt stund á nám við Háskólann á Akureyri og segir námið hafa verið mjög 

rannsóknamiðað. Hún segir frá því að í upphafi námsins hafi skólinn boðið gott 

utanumhald fyrir fjarnemana: „við vorum svona sett í bómull svoldið“. Þá hafi verið boðið 

upp á viðtalstíma hjá námsráðgjafa á fyrstu önninni til að fara yfir stöðuna og skoða hvort 

hægt væri að breyta eða laga það sem þurfti. Síðan hafi dregið úr þessum stuðningi en 

kennararnir tekið við og fylgst vel með nemendum við rannsóknarvinnuna. 

5.3.2 Frá bókasafni 

Allir viðmælendurnir að frátaldri Rannveigu segja frá því að hafa nýtt þjónustu bókasafns 

í tengslum við nám sitt, bæði frá háskólabókasafni og bókasafni í sinni heimabyggð. Sigrún 

segist alltaf hafa fengið góða þjónustu á sínu háskólabókasafni, hvort sem hún hringdi eða 

sendi tölvupóst. Ef starfsfólk safnsins hafði ekki svör við fyrirspurn hennar þá bentu þau 

henni annað og vísuðu í rétta átt. Sigrún nýtti einnig þjónustu bókasafnsins í sinni 

heimabyggð. Þangað fór hún að leita heimilda fyrir ritgerðir og nefnir að hún hafi fengið 
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millisafnalán þegar bókin sem hún leitaði að var ekki til. Starfsfólkið hafi verið mjög 

hjálplegt, eða eins og hún orðaði það: „Bókasafnið hérna virkaði fannst mér mjög fínt, 

þær voru alveg hrikalega duglegar að ... hérna leiðbeina manni ef maður var eitthvað 

áttavilltur í hillunum sko.“ Sigrún man eftir því að hafa verið í ritgerðarsmíðum og bókin 

sem hún þurfti á að halda var í útláni. Starfsmaður safnsins lagði til að hún legði inn 

pöntun fyrir bókinni, þá yrði sá sem hafði bókina að láni að skila henni strax og gæti ekki 

endurnýjað aftur. Þetta hafi verið sérlega ánægjulegt og komið að góðum notum við 

ritgerðarskrifin. 

Birna segist muna eftir kynningu frá sínu háskólabókasafni á nýnemadögum. Þá var í 

boði notendafræðsla sem hún nýtti sér ekki af því hún komst ekki á þeim tíma sem hún 

var í boði: „og ég sá pínu eftir því, sérstaklega þegar ég fór að byrja að gera ritgerðina 

mína, bara: af hverju ekki?!“ Birna nýtti sér samt háskólabókasafnið þegar hún átti leið 

þangað, en annars notaði hún mikið bókasafnið í sinni heimabyggð. Þá var hún oft búin 

að leita á Gegni og fékk svo aðstoð á bókasafninu við að finna bókina eða fá hana í 

millisafnaláni væri hún ekki til. Birna talar sérstaklega um einn starfsmann á bókasafninu 

sem var sérstaklega leikin við að finna efni, benda henni á hitt og þetta og ráðleggja henni 

varðandi APA-heimildakerfið: „og ef maður vissi að hún var á vakt liggur við þá fór maður 

bara já, ég ætla að ná henni“. 

Í upphafi námsins segist Kristín hafa haft litla kunnáttu til að meta áreiðanleika 

heimilda og hvernig hún ætti að finna góðar og nýtilegar heimildir. Það segir hún að hafi 

í raun verið mesta áskorunin í náminu. Kristín býr í dreifbýli á frekar afskekktum stað og 

segir að í náminu hafi henni oft fundist: „vanta að geta hlaupið niður á bókasafn bara til 

þess að horfast í augu við bókasafnsvörðinn bara: „hjálp!“. Og svona leiða mann í gegnum 

að vega og meta.“ Hún hafi þó búið að því að í einum áfanganum var farið í gegnum 

aðferðir við heimildaleit og hún gat horft á upptökuna úr þeim tíma þegar hún þurfti á að 

halda. Kristín nýtti sér bókasafn í næsta þéttbýli eins og hún gat. Þar fékk hún bækur, 

notaði millisafnalán og einnig var starfsmaðurinn liðlegur og hjálpaði henni að finna 

greinar sem henni hafi sjálfri ekki gengið að nálgast rafrænt. Einnig notaði hún 

staðloturnar til hins ítrasta og nýtti þá tímann sérstaklega á bókasafninu til að komast í 

það efni sem hún þurfti á að halda og átti annars erfitt með að nálgast. 



 

43 

 

Arna segist hafa fengið góða kynningu frá bókasafninu á nýnemadögum í fyrstu 

staðlotunni. Þá hafi nemendur fengið fræðslu um gagnasöfn og tímarit sem þeir höfðu 

aðgang að. Hún hafi þurft að læra að finna greinar og heimildir og það hafi hún ekki þurft 

að gera í miklum mæli fyrr en hún hóf háskólanámið. Hún segist hafa leitað til 

bókasafnsins í gegnum síma og einnig í gegnum spjallið á Facebook og fengið skjót 

viðbrögð. Hún segist einnig hafa notað heimasíðu háskólabókasafnsins á Akureyri mikið 

til að nálgast greinar, tímarit og annað rafrænt efni í gagnasöfnum. Þar hafi henni fundist 

aðgengið mjög þægilegt og greinilegt að hvaða gagnasöfnum og tímaritum hún hafði 

aðgang. Þó hafi hún stundum upplifað hindranir í sinni heimildaleit og segir að fleiri 

tímarit mættu vera opin: „maður er oft að lenda á vegg sko, ef maður fann eitthvað 

ótrúlega áhugavert og las abstraktinn og svona og svo var greinin lokuð“. Í þeim tilfellum 

hafi hún þurft að borga aukalega og kaupa greinina, en oft hafi hún hreinlega ákveðið að 

leita betur að svipuðu efni og fundið eitthvað annað sem hún gat notað. Starfsfólk 

háskólabókasafnsins svaraði fyrirspurnum Örnu fljótt og vel, hvort sem þær voru sendar 

í gegnum heimasíðuna eða Facebook. Arna segir að hana gruni þó að staðnemarnir nýti 

sér bókasafnið meira en fjarnemarnir gerðu af því þeir hafi átt auðveldara með að mynda 

tengsl við starfsfólkið þar. Þessu lýsir hún vel með eigin orðum:  

...maður þurfti kannski dáldið að ... þú veist, maður var bara kennitala ... eða þú veist, 

þegar maður er í fjarnáminu þá þurfti ég að byrja bara: Sæl, ég heiti [...] og er í 

fjarnámi í sálfræði ... og svona, í staðinn fyrir að bara: Hæ! Getur þú hjálpað mér? 

(Arna) 

Ebba segist hafa notað bókasafnið í sinni heimabyggð til að nálgast bækur sem hún hafði 

þegar leitað að í Gegni og vissi að voru til á bókasafninu. Væri efnið sem hún þurfti ekki 

til staðar fannst henni einfaldara að keyra suður á háskólabókasafnið og sækja bækurnar 

þar og kaus hún það umfram möguleikann á millisafnaláni. „Ég prófaði einhvern tímann 

svona millisafnalán, en mér fannst það of mikið vesen. Þannig að ég ... gerði það ekki 

aftur. Það var bara auðveldara að sækja það til Reykjavíkur.“ Þegar Ebba sat staðlotur 

segist hún líka hafa notað tækifærið og leitað að því sem hún þurfti á háskólabókasafninu. 
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5.3.3 Starfsfólk og kennarar 

Bersýnilega kemur fram í viðtölum við flesta fjarnemana hversu miklu máli það skiptir að 

kennarar og annað starfsfólk skólanna geri sér grein fyrir því að þarfir fjarnema geti verið 

ólíkar þörfum staðnema. Stundum virðist sem svo að það sé undir hverjum og einum 

kennara komið hvort hann breyti kennsluháttum sínum á einhvern hátt gagnvart 

fjarnemunum. Gott samband fjarnema við kennara og annað starfsfólk skólans er 

nauðsynlegt að mati viðmælenda. 

Upplifun Rannveigar í hennar fjarnámi var almennt ekki góð. Hún fann fyrir ýmsum 

hindrunum í námi, upplifði sambandsleysi og óöryggi og fannst hún stundum vera annars 

flokks nemandi. Til að mynda fannst henni nauðsynlegum upplýsingum ekki komið á 

framfæri við fjarnema og henni fannst hún fara á mis við margt. Rannveig á ekki nema 

þrjá áfanga eftir til að ljúka náminu. Eftir á að hyggja segist hún sjá að hún hefði átt að 

biðja um miklu meiri aðstoð en hún gerði. Nefnir hún sérstaklega að sumir kennarar hafi 

boðið nemendum upp á dæmatíma, en fjarnemarnir fóru alveg á mis við þann hluta 

námsins sem þó var stór hluti þess að sögn Rannveigar. Aðeins einn kennari bauð 

fjarnemum upp á vikulega dæmatíma á Skype. Með þátttöku í dæmatímunum fannst 

Rannveigu hún ná mun betra sambandi við aðra nemendur og gat tekið þátt í umræðum 

og slíku. Rannveig segist gera sér grein fyrir því að kennarar sem sinni nemendum í 

fjarnámi þurfi að hafa meira fyrir kennslunni en bara að mæta og skrifa upp á töfluna. Af 

máli hennar má ráða að hún sé þessum dæmatímakennara afar þakklát fyrir 

útsjónarsemina. Hún hefði þó viljað sjá álíka kennslustundir í fleiri áföngum. 

Kristín minnist líka á útsjónarsemi kennara í tengslum við umræður í kennslustund, 

en einstaka kennarar hafi lagt áherslu á það að spurningar úr sal bærust einnig til 

fjarnema. Þessir kennarar endurtóku spurningar staðnemanna í hljóðnemann áður en 

þeir svöruðu þeim. Annars heyrðu fjarnemar venjulega lítið í þeim sem staddir voru í 

kennslustofunni og umræður í sal fóru alveg framhjá þeim. Annar kennari Kristínar 

vandaði sig einnig sérstaklega við að passa að nemendur hefðu aðgang að lesefni fyrir 

kennslustundir, til að mynda með því að skanna einn og einn bókarkafla og setja inn á 

Uglu ef fyrir kom að námsbækur kláruðust í bóksölunni.  
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Kristín veigraði sér stundum við því að senda tölvupósta til kennara og spyrja um það 

sem hún var óviss með: „af því þá finnst manni kannski eins og maður sé bara meira 

uppáþrengjandi, æji alltaf að senda þessum kennara tölvupóst bara „get ég notað þetta? 

Get ég notað þetta?“ Hún segir þetta hafa verið ósjálfrátt, en ekki það að fyrirspurnum 

hennar hafi ekki verið svarað.   

Ólöf sagðist hins vegar vera ein af þeim sem sendir hiklaust tölvupóst ef hana vantar 

einhverjar upplýsingar. Hún sagði misjafnt milli kennara hversu mikla áherslu þeir legðu 

á slíkt, sumir kennarar brýndu það fyrir nemendum sínum að senda póst hefðu þeir 

einhverjar fyrirspurnir á meðan aðrir kennarar voru kannski ekkert að minnast á það:  

...og fólk er kannski misfeimið við það að senda fyrirspurnir. En ég er einhvern veginn 

þannig að ef mig vantar einhverjar upplýsingar þá bara sendi ég skilurðu. Er ekkert 

að spá í það hvort þetta sé asnaleg spurning eða hvort hann sér búinn að fá milljón 

svona spurningar. Hann er náttúrulega kennarinn skilurðu. (Ólöf) 

Ólöf ræddi einnig talsvert um fyrirkomulag á staðlotum og hvernig það gat verið 

misjafnt eftir kennurum. Þegar hún stundaði fjarnám við Háskólann á Akureyri voru 

kennslustundir í staðlotunum teknar upp. Þar höfðu nemendur aðgang að upptökunum 

og gátu hlustað þegar þeim hentaði. Núna þegar hún stundar nám í Háskóla Íslands saknar 

hún þessa, en tímarnir í staðlotum hafa ekki verið teknir upp í hennar núverandi námi. 

Þannig var það undir hverjum og einum kennara við Háskóla Íslands komið hvort 

fjarnemar sem ekki komust í staðlotur einhverra hluta vegna fengu upplýsingar um efni 

þeirra. Ólöf eignaðist barn í námi og missti alveg af staðlotunni sem fór fram nokkrum 

dögum eftir að hún átti barnið. Sem betur fer var hún aðeins í einu námskeiði þá önn og 

kennari þess námskeiðs sýndi henni mikinn skilning: „hafði sjálf verið með börn í námi og 

hérna hún bara tæklaði þetta alveg ótrúlega flott.“ Ólöf minntist einnig á starfsfólk á 

skrifstofu deildarinnar í háskólanum og þá sérstaklega eina konu sem hafði mikla 

þekkingu á náminu og var óþreytandi við að leiðbeina nemendum og láta þá vita að fyrra 

bragði ef koma þurfti einhverjum upplýsingum á framfæri við þá. 

Það kom einnig fram í máli Ólafar að sumir kennarar höfðu þann háttinn á að ef 

umræður fóru í gang í lok tímans þá slökktu þeir á upptökunni: 
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...og það finnst mér bara eiginlega svoldið mikill dónaskapur sko. Af því stundum 

kemur bara hellingur af upplýsingum sem þau halda að þau séu búin að koma á 

framfæri og allt það, en eru kannski að endurtaka sig og leggja einhverja öðruvísi 

áherslur og allt það. (Ólöf) 

Á síðustu önn lentu fjarnemar í því að eftir að slökkt var á upptöku í einum tíma hafði 

kennarinn farið yfir verkefnalýsingar með staðnemunum. Síðar kom í ljós að um var að 

ræða aðra útgáfu af verkefnalýsingu en þá sem fjarnemar fengu senda. Staðnemar og 

fjarnemar fengu þannig mismunandi upplýsingar af því lokað var fyrir upptöku of 

snemma. 

Yfirleitt voru allar kennslustundir teknar upp, segir Ólöf. Það má ráða af tali hennar 

að henni finnist það mikilvægt svo og að upptökur komi fljótt inn á netið þannig að 

fjarnemar geti horft strax. Hún nefnir þó dæmi um einn kennara sem var nýbyrjuð að 

kenna í fjarnámi. Sú gerði ekki upptökur í kennslustundum heldur bjó til talglærur fyrir 

fjarnemana: „og þá voru allir bara, heyrðu góða, við kunnum alveg að lesa sko“. Vegna 

viðbragða fjarnemanna breytti þessi kennari vinnulagi og hóf að taka upp kennslustundir 

eins og aðrir kennarar gerðu. 

Birna segist gera sér grein fyrir því að samband staðnema og kennara sé annað en 

samband fjarnema við kennara, eða eins og hún orðaði það: „það verður náttúrulega 

meira svona one on one tenging“. Birna segir að þessi tenging hafi þó klárlega verið til 

staðar í fjarnáminu. Hún minnist á tvo kennara sem hún man sérstaklega eftir og voru 

óþreytandi við að halda samskiptaleiðum greiðum fyrir fjarnema. Þær svöruðu 

tölvupóstum hratt og vel og voru virkar á miðlum sem fjarnemar notuðu, til dæmis á 

Facebook. Þær notuðu markvisst þessa miðla til að koma efni á framfæri til fjarnemanna:  

...þær gera það mikið sko, henda inn fræðigreinum og skemmtilegum stefnum og 

umræðum og fá þig til að hugsa og lesa. Ég meina, þú veist það er bara misjafnt hvaða 

stefnu þú aðhyllist, hvað þér finnst spennandi og hvað ekki ... og þær eru bara að 

kynna þig fyrir eins miklu og hægt er [...] þannig að maður var mjög heppinn þarna. 

(Birna) 

Ebba segir að stundum hefði hún viljað meira samband við kennarana og að þeir 

hefðu verið sneggri að svara fyrirspurnum. Hún nefnir dæmi um námskeið þar sem öll 

samskipti milli kennara og fjarnema fóru fram inni á Moodle. Hún segir að erfitt hafi verið 

að fá svar frá kennaranum og það hafi valdið vandræðum í verkefnavinnu. Í þeim tilfellum 
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hafi fjarnemar reynt að leita hver til annarra en það kom fyrir að kennarinn var sá eini 

sem gat svarað fyrirspurninni. Ebba nefnir einnig dæmi um kennara sem sýndu 

samskiptum við fjarnemana meiri áhuga og sinntu þeim af mikilli vandvirkni. 

Reynsla Sigrúnar af umræðutímum í Háskóla Íslands var ekki góð þar sem fjarnemar 

heyrðu ekki umræður sem fram fóru í kennslustofunni, aðeins það sem kennarinn sagði 

ef hann var staddur við borðið. Ef kennarinn færði sig út í kennslustofuna eða upp að 

töflunni þá heyrðist illa í honum líka. Þetta gerði til að mynda það að verkum að fjarnemar 

nutu ekki góðs af umræðutímum. Hún sagði lítið hafa verið gert til að laga þetta: „bara 

reiknað með því að þýði ekkert að reyna að taka upp umræður ... af því það heyrist ekki 

neitt hvort sem er“. Sigrún hafði betri reynslu af upptökum á hljóði þegar hún var í 

Háskólanum á Akureyri. Hún segir minna hafa verið af aukahljóðum og surgi í upptökum 

þar. Einnig hafi verið reynt að staðsetja hljóðnemann miðsvæðis og hann jafnvel látinn 

ganga á milli nemenda þegar þeir báru upp fyrirspurnir. Sigrún segir að á Akureyri hafi 

tilraunir verið gerðar með nýtt kerfi sem átti að gera fjarnemum kleift að taka þátt í 

kennslustundum með virkum hætti í rauntíma. Segir hún kerfið hafa verið leiðinlegt, um 

20 sekúndna seinkun hafi verið á hljóði og það hafi gert þátttöku fjarnemanna óþægilega. 

Þá hafi kennarinn tekið í taumana: 

...við vorum alveg að verða vitlaus á þessu. Og kennarinn var eiginlega að verða 

vitlausari á þessu. Og það endaði með því að hann hérna, barði í borðið og sagði að 

ef að þetta ætti að geta verið í fjarnámi, ef að fjarnemar ættu að geta tekið þetta 

námskeið þá yrðum við að fá betri tækni. Annars yrðum við bara að fella niður helvítis 

námskeiðið! (Sigrún) 

Eftir þetta hafi kennarinn ákveðið að hætta að nota þetta nýja kerfi og bauð upp á 

umræðutíma í gegnum Skype í staðinn. Sigrún segir það hafa gengið mun betur. 

Ebba minnist einnig á þetta með hljóðið, að þegar fjarnemar og staðnemar eru saman 

í kennslustundum þá heyra fjarnemar ekki orðaskil þegar kennarinn fær fyrirspurnir úr 

salnum:  

...og maður er bara þarna í korter bara já, já, mhmm, aha, og svo er bara farið út fyrir 

efnið [...] þú veist, þetta er glatað. Og maður situr heima hjá sér og er að eyða þessum 

tíma í ... í bara eitthvað svona bull. (Ebba) 
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5.4 Upplýsingahegðun fjarnema 

Þegar hefur verið fjallað um formlega upplýsingaþjónustu fyrir fjarnema og það sem þeir 

höfðu að segja um upplýsingar sem þeir fengu frá skóla, bókasafni, starfsfólki og 

kennurum (sjá kafla 5.3). Í þessum kafla verður hins vegar gerð grein fyrir 

upplýsingahegðun og óformlegri upplýsingaöflun fjarnema. 

5.4.1 Hvaðan koma upplýsingarnar 

Í viðtölunum kemur fram að fjarnemar fá upplýsingaþörf sinni svalað á ýmsan hátt,  meðal 

annars leita þeir upplýsinga á netinu, fá upplýsingar frá bókasafni, kennurum og 

samnemendum sínum og jafnvel rekast þeir óvænt á upplýsingar sem þeir vissu ekki að 

væri þörf. Í kafla 5.3 var fjallað um upplýsingar sem fjarnemar fá frá bókasafni, skóla, 

starfsfólki og kennurum en hér verður fjallað um upplýsingar sem fjarnemar afla en eru 

ekki hluti af eiginlegri upplýsingaþjónustu sem þeim stendur formlega til boða. 

Leit á netinu 

Það kom ekki á óvart að viðmælendur mínir sögðust allir hafa notað Netið til 

upplýsingaleitar. Rannveig segist hafa notað Netið nánast eingöngu til að finna 

upplýsingar sem hana vantaði. Hún hafði þó aldrei notað vpn-tenginguna (e. virtual 

private network) enda hafði hún ekki fengið upplýsingar um hana frá skólanum. Birna og 

Kristín segjast báðar hafa notað vpn-tengingu og nýtt gagnasöfnin til að afla heimilda. 

Ólöf segist einnig hafa notað Netið mikið til að leita heimilda og komast í snertingu 

við rannsóknir. Hún notaði vpn-tenginguna mikið og nýtti Leitir.is og Google Scholar mest 

til heimildaleitar. Einnig notaði hún Google vantaði hana einfaldar upplýsingar.  

Ebba segist sjálf hafa leitað í Gegni áður en hún fór á bókasafnið. Þannig var hún 

yfirleitt sjálf búin að finna bækur sem hún þurfti á að halda áður en hún gerði sér ferð á 

bókasafnið að sækja þær. Ebba notaði einnig talsvert Leitir.is til að finna greinar í 

gagnasöfnum og nýtti sér það að hafa aðgang að vpn-tengingu frá skólanum. Hún segir 

að áður en hún hóf námið hafði hún upplýsingar um að hún þyrfti að vanda val á 

heimildum: 

Ég man ekki hvernig (...) af hverju ég veit það, en ég alla vega (...) ég vissi að þær 

væru ekki allar jafn góðar. Það þýddi ekki að gúgla bara eitthvað og (...) þú veist, 
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blaðaskrif í Fréttablaðið eða eitthvað. Þú veist, það yrði þá að vera Netla til dæmis, 

eða eitthvað, ef það væri íslenskt. Eða eitthvað svona fræðirit. En ekki bara eitthvað, 

Vikan. (Ebba) 

Sigrún segist mest hafa notað gagnasöfn og Google Scholar til upplýsingaleitar í sínu 

námi. Hún segir það hafa verið mikinn kost að í gegnum heimasíðu bókasafns Háskólans 

á Akureyri hafði hún beinan aðgang að gagnasöfnum eins og Web of Science og Proquest.  

Gagnasöfnin notaði hún mikið til að gramsa eftir heimildum, eins og hún orðaði það. 

Sigrúnu fannst kostur að þurfa ekki að muna hvað gagnasöfnin hétu heldur gat hún notað 

listann á heimasíðu bókasafnsins sér til leiðbeiningar:  

...þar gastu bara farið í gegnum bókasafnið, í gegnum skólasíðuna, þú þarft ekkert að 

vera að fletta þessu upp ef þú manst ekki hvað þetta heitir þetta drasl sem þú ætlar 

að fara að leita þér upplýsinga um. Þá geturðu bara farið inn í bókasafnið og þar er 

alltaf, sko, þessar helstu síður sem þú notar. (Sigrún) 

Áður en Arna hóf sitt háskólanám þurfti hún að ljúka háskólagátt frá Bifröst. Þegar 

hún hóf háskólanámið segist hún hafa upplifað það að hún hefði ákveðið forskot á aðra 

nemendur. Hún segir að í háskólagáttinni hafi hún lært ýmislegt varðandi það hvernig hún 

ætti að bera sig að við að finna ritrýndar greinar, en það hafi hún ekki þurft að gera áður. 

Þetta nýttist henni vel þegar hún fór að leita að upplýsingum á eigin spýtur í háskólanum. 

Henni hafi fundist sem öðrum nemendum með gamalt stúdentspróf eða þeim sem voru 

nýútskrifaðir úr framhaldsskóla hafi veist þetta erfiðara en henni sjálfri. 

Samnemendur 

Misjafnt er hversu mikið samband fjarnemar hafa við aðra nemendur, hvort sem það eru 

fjarnemar eða staðnemar. Ebba segist til að mynda ekki muna eftir því að hafa verið í 

sambandi við aðra nemendur sem stunduðu staðnám en fjarnemar hafi alltaf haldið 

hópinn. Auk þess að tilheyra stórum hópi fjarnema sem átti samskipti í gegnum Moodle 

voru stofnaðir hópar á Facebook vegna hópverkefna. Hún segir fjarnemana hafa átt 

auðveldara með að tala saman þar en í gegnum Moodle. Moodle gat einnig legið niðri 

tímabundið og því var gott að reiða sig á fleiri leiðir til að vera í sambandi. Auk þessara 

hópa á netinu tilheyrði Ebba einnig hópi fjarnema sem allir bjuggu í hennar sveitarfélagi. 

Ein samstarfskona Ebbu var samferða henni í náminu og var það að heyra á Ebbu að þetta 

hafi verið henni ómetanlegur stuðningur: 
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...við höfum báðar talað um það að við hefðum örugglega hætt ef við hefðum ekki 

haft hvora aðra og sérstaklega af því við fórum að taka með vinnu síðasta vor [...] þá 

eiginlega bara, vorum við, drógum við hvora aðra. Ef önnur var alveg að gefast upp, 

þá bara nei, þú mátt ekki gefast upp, skilurðu. Og svo öfugt. (Ebba) 

Samband við aðra nemendur í sömu stöðu var Ebbu þannig mikilvægt. Ebba nefnir einnig 

dæmi um að kennarar hafi verið lengi að svara fyrirspurnum inni á Moodle. Þetta 

sambandsleysi gat komið sér illa, en þá kom sér vel að vera í sambandi við aðra nemendur 

og Ebba gat reynt að leita svara við fyrirspurn sinni hjá þeim. 

Að sögn Sigrúnar voru staðlotur á Akureyri að hennar mati skemmtilegar. Yfirleitt var 

þá staðið fyrir ýmsum viðburðum fyrir nemendur í bænum og upplifunin var mjög góð. Þá 

gafst tækifæri til að kynnast öðrum nemendum og voru fjarnemar og staðnemar hvattir 

til að vinna saman verkefni. Slíkt samstarf gekk vel og nefnir Sigrún dæmi um hópverkefni 

sem hún vann með tveimur staðnemum. Verkefninu lauk með kynningu hópsins í tíma og 

var kynningin leyst þannig að staðnemarnir mættu í tímann og Sigrún tók þátt í 

kynningunni í gegnum Skype. 

Örnu, sem var á heildina litið ánægð með fyrirkomulag námsins, var tíðrætt um 

einangrun sem hún upplifði í fjarnáminu þar sem öll samskipti við skólafélagana voru á 

Facebook. Hún segist til dæmis hafa lært heilmikið á því þegar aðrir nemendur báru upp 

fyrirspurnir og af máli hennar má ráða að í stað þess að spyrja sjálf hafi hún frekar verið 

að „bíða eftir því að einhver kæmi með réttu spurninguna“. Arna fann það að ef hún var 

ekki dugleg að nýta staðlotur til að troða sér í námshópa þá upplifði hún sig eina í náminu. 

Staðlotur voru hins vegar fáar og „ekkert verið að hrista hópinn saman“, eins og hún 

orðaði það. Örnu var einnig tíðrætt um ákveðinn ósýnileika sem hún upplifði sem fjarnemi 

en henni var þá alveg ljóst að það skipti máli hversu virkir nemendur væru og opnir í 

lotum, þá síaðist þetta frekar inn hjá starfsfólki skólans og samnemendum: 

...ég held það geti verið mjög auðvelt að fara í gegnum einmitt fjarnám án þess að 

nokkur einasti maður viti hver maður er liggur við sko. Maður hoppar milli hópa... 

kannski... skilar sínu, en er samt ekkert áberandi. Þá getur maður léttilega farið í 

gegnum fjarnámið án þess að nokkur einasti kjaftur muni eftir manni... Þetta er 

dáldið sorglegt. (Arna) 
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Væru nemendur duglegir að taka það að sér að vera hópstjórar í verkefnum og vera í 

sambandi við kennarann þá síaðist þetta fyrr inn hjá þeim og þeir fóru að tengja andlit við 

nafnið, eða eins og Arna orðaði þetta svo vel: „þá er maður orðinn persóna sko“. 

Rannveig lýsir einnig skorti á tengslum í sínu námi. Hún tekur það þó skýrt fram að 

hún sé þakklát fyrir þann möguleika að geta yfir höfuð stundað nám sitt í fjarnámi en þar 

sem ekki er háskóli í hennar sveitarfélagi og hún var í vinnu og gat auk þess ekki hugsað 

sér að flytja með fjölskyldu sína var fjarnám eini möguleiki hennar til háskólamenntunar. 

Í náminu hefur henni gengið vel þegar hún nær tengslum við aðra nemendur, til dæmis í 

hópavinnu, og þar fær hún upplýsingar sem hún hefði annars ekki fengið. Rannveig nefnir 

dæmi um það að hafa verið að vinna hópverkefni með staðnemum og fengið frá þeim 

upplýsingar sem hún hefði annars misst af. Þegar hún er í hópavinnu með öðrum 

fjarnemum þá hafa þeir verið: „náttúrulega bara alveg eins lost og ég“, eins og hún orðaði 

það. Í hennar námi hefur það því verið kostur að vinna í blönduðum hópi staðnema og 

fjarnema.  

Eins og Rannveig er Birna ein í námi sínu og enginn annar fjarnemi búsettur í 

nágrenninu. Hún var þó í sambandi við aðra staka fjarnema sem búsettir voru annars 

staðar og reyndu þau að halda hópinn til að mynda þegar þau voru að vinna hópverkefni. 

Nemendur fengu þó ekki alltaf að ráða því með hverjum þeir unnu í hópum og bitnaði það 

að sögn Birnu stundum á náminu þegar drjúgur tími fór í að ná sambandi og slípa til 

samskipti og boðleiðir í hvert sinn sem nýr hópur fjarnema var stofnaður. Birna segist hafa 

nýtt staðloturnar á Akureyri eins vel og hún gat og reynt að hitta kennara og starfsfólk 

augliti til auglitis. Ekki síður gafst þá tækifæri til að hitta aðra fjarnema sem auðveldaði þá 

samstarfið þegar að því kom að vinna verkefnin. 

  

5.4.2 Að rekast á upplýsingar 

Án þess að hafa verið sérstaklega spurðar út í það hvort þær hefðu upplifað það í sínu 

fjarnámi að hafa rekist óvænt á upplýsingar, þá kom í ljós þegar gögnin voru lesin yfir að 

flestir viðmælendurnir höfðu upplifað slíkt.  
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Rannveig lýsir því í viðtalinu hvernig hún fékk óvænt upplýsingar þegar hún vann 

hópverkefni með staðnemum. Segir hún að á sig hafi runnið tvær grímur þegar aðrir í 

hópnum, allt staðnemar, voru að tala um allt aðra hluti og höfðu allt aðrar upplýsingar en 

hún sjálf hafði, upplýsingar sem aldrei höfðu komið fyrir sjónir fjarnemanna. Nefndi hún 

dæmi um forrit sem hægt var að nota til að vinna ákveðið verkefni á auðveldan hátt heima 

hjá sér, en hún hafði sjálf verið í mesta basli með: 

...kennararnir voru aldrei búnir að benda á þetta og ég komst bara að þessu þegar ég 

var að vinna í hóp með strákum sem voru með þetta. Þá var þetta bara einhver 

almenn vitneskja sko. Þetta er náttúrulega alveg óþolandi. (Rannveig) 

Þegar ég spurði út í aðferðir Rannveigar við heimildaleit kom í ljós að hún vissi ekki að 

hægt væri að nota vpn-tengingu til að fá aðgang að gagnasöfnum sem annars eru með 

lokaðan aðgang. Hún mundi eftir því að hafa heyrt af vpn-inu og notað það einhvern 

tímann, en hafði aldrei áttað sig á því að hún gæti notað tenginguna til að nálgast lokað 

efni. Þegar hún fann efni á netinu sem var óaðgengilegt þá hreinlega lokaði hún síðunni 

og velti því aldrei fyrir sér að mögulega væri efnið aðgengilegt í gegnum vpn-tengingu 

skólans. Í viðtalinu vegna þessarar rannsóknar rakst Rannveig þannig á upplýsingar sem 

hún vissi ekki að hún þyrfti á að halda en hafði greinilega þörf fyrir. 

Birna lýsir því einnig hvernig hún rakst á upplýsingar um vpn-tenginguna sem hennar 

skóli bauð upp á hjá starfsmanni námsvers í hennar heimabyggð. Birna hafði tekið eftir 

því að í staðlotum þegar hún var tengd við háskólanetið hafði hún mun opnara aðgengi 

að upplýsingum en þegar heim var komið. Hún hafði samt ekki spáð í að það væri eitthvað 

sem hún gæti gert í því. Hún man eftir því að kennarar hafi talað um vpn í fyrirlestrum, en 

áttaði sig ekki á því til hvers það væri notað eða að þetta væri eitthvað sem gæti gagnast 

henni. Það var ekki fyrr en Birna sá þetta fyrir tilviljun hjá starfsmanni í námsverinu að 

hún spurði hann út í það hvað þetta væri og hann sýndi henni hvernig hún gæti notað 

vpn-tenginguna: 

...það var bara eins og upplýsingagátt sem þarna opnaðist. Maður bara, aaaaaa, sat 

bara eins og auli og ég vildi óska þess að ég hefði fattað þetta á fyrsta degi. (Birna) 

Ebba segir einnig frá því hvernig hún rakst á upplýsingar án þess að vera sérstaklega 

að leita þeirra. Þá hafði hún í einu námskeiðanna fengið fræðslu um Endnote, forrit sem 
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margir háskólanemar nota í heimildavinnu. Ebba segist aldrei hafa getað notað það forrit 

og í raun aldrei fengið neinn botn í virkni þess, en í kjölfar þessarar fræðslu áttaði hún sig 

á því að það væri yfir höfuð hægt að sækja viðbætur fyrir ritvinnsluforritið Word og þá fór 

hún að leita að og sækja aðrar viðbætur sem hún hafði þörf fyrir. Endnote kennslan sem 

hún fékk varð þannig til þess að Ebba rakst á upplýsingar um að það væru fleiri möguleikar 

í boði en bara þeir sem fylgja forritum og koma uppsettir í tölvunni. 

 

5.5 Tæknimál og tengslanet 

Hér verður fjallað um hvað niðurstöður rannsóknarinnar sýndu varðandi ýmislegt sem 

viðmælendur höfðu að segja um hvaða áhrif tæknimál höfðu á nám þeirra en tæknimál 

þurfa að vera í lagi gagnvart fjarnemunum svo og vilji til að koma til móts við þarfir þeirra 

í tæknimálum. Einnig verður fjallað um það sem fram kom um tengslanet fjarnema og 

hvernig það nýttist til náms. 

Tæknimál 

Flestir viðmælendur minntust á að tæknimálin hafi yfirleitt greitt námi þeirra leið en 

stundum verið þeim fjötur um fót. Stundum valda vandræði í tæknimálum því að 

fjarnemar upplifa ákveðið sambandsleysi og skort á tengslum. Sigrún hefur til að mynda 

átt erfitt með að fá vpn-tenginguna til að virka síðan hún byrjaði í Háskóla Íslands: „hún 

virkaði fínt þegar ég var fyrir norðan. En þegar ég kom nær og er bara í Reykjavík þá virkar 

hún ekki rassgat“. 

Ólöf segir að nýta mætti tæknina enn betur en nú er gert í fjarkennslunni. Hún veit 

að nokkrir kennarar bjóða upp á viðtalstíma í gegnum Facebook eða Skype fyrir 

fjarnemana. Segir Ólöf það klárlega vera eitthvað sem komið gæti fjarnemum vel. 

Staðnemar eigi auðvelt með að spyrja í miðri kennslustund út í verkefni eða hvað sem 

þeim liggur á hjarta hverju sinni. Fjarnemar eigi erfiðara með það og með hjálp tækninnar 

ætti að vera auðveldara að ryðja þeirri hindrun úr vegi. 

Tengslanet fjarnema 

Það kom greinilega fram í viðtölunum að staðlotur eru mikilvægur hluti fjarnámsins. Þar 

gefst til að mynda tækifæri til að hitta aðra nemendur og kennara og mynda tengsl sem 
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nýtast í náminu. Kristín er einstaklega jákvæð gagnvart staðlotunum þótt talsvert ferðalag 

sé fyrir hana að komast til Reykjavíkur og hún gerir það annars ekki oft: 

...mér fannst ofsalega gaman að fara í háskólann og vera. Og loturnar voru bara, það 

var bara eins og ég væri að fara í utanlandsferð! Bara: „ég verð í Reykjavík! Ein!“. Og 

ég var þarna að njóta þess sko, bara vera þarna í skólanum, mér fannst það bara 

æðislegt. (Kristín) 

Viðmælendur mínir töluðu flestir um upplifun sína af því að vera einir í sínu námi og 

sumir fundu fyrir ákveðinni einangrun og erfiðleikum tengdum því. Birna er til að mynda 

staðsett þannig að enginn annar fjarnemi er búsettur í nágrenninu, hún er ein á fjarenda. 

Þegar hún sat fyrirlestra í beinni útsendingu þá var lokað fyrir útsendinguna þegar kom 

að frímínútum. Þeir fjarnemar sem voru einir á fjarenda höfðu því ekki tækifæri til að 

spjalla saman eða mynda tengsl við aðra fjarnema meðan á frímínútum stóð. Birna segir 

að á meðan staðnemarnir fóru kannski saman og fengu sér kaffi í frímínútum, þá hafi 

nemendur á fjarenda beðið eftir að útsending hæfist á ný. Hún notaði tímann til að skoða 

efni tímans og gerði sig klára fyrir næsta tíma, eða eins og hún orðaði það: „Ég um mig 

frá mér til mín.“ Hún hafi þó ekki hlotið neinn varanlegan skaða af þessu: „það hefur ekki 

komið tár í koddann ennþá“, en þetta sé þó eitthvað sem þyrfti að hafa í huga þegar 

fjarnám er skipulagt.  

Þótt Birna hafi kynnst öðrum fjarnemum í gegnum vinnu við hópverkefni þá fengu 

nemendur ekki alltaf að velja sér hópa og segir Birna það stundum hafa verið erfitt að 

þurfa að hafa uppi á ókunnugu fólki og allt of mikill tími hafi farið í að: „bara finna 

einhverja á Facebook, bara einhverja Aldísi. Þú veist, -ert þú hérna...með mér í 

einhverju?“. Birna segir að alveg eins og nemendum finnist þægilegt að fá kennsluáætlun 

og upplýsingar um lesefni fyrir hvern tíma þá hefði verið gott að fyrir hvern tíma hefðu 

legið fyrir upplýsingar um hvaða verkefni ætti að vinna saman í hópum og þá einnig 

hvernig hópaskiptingin var hugsuð. Þá hefðu fjarnemarnir getað verið búnir að kynnast 

og tengja sig saman áður en kennslustund hófst og getað nýtt kennslustundir betur: „Já, 

það vantaði kannski eins og ég segi að þau tækju tillit til þess að þetta er alveg hörkupúl 

að reyna að samræmast þarna í þessu.“ Tíminn hafi stundum verið búinn þegar 

fjarnemarnir voru loks að komast af stað með sitt verkefni: „en staðnemarnir sem gátu 
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strax sett sig í hóp bara, „þið fjögur þarna saman“, þá heyrði maður bara stólana renna 

saman og bara blablablabla um leið. Maður bara ... heppnin.“  

Arna segir vera strembið að vera í fjarnámi með fjölskyldu en ómetanlegt að hafa þó 

þennan möguleika. Hún hefur verið mjög ánægð með námið sem slíkt. Hún bendir hins 

vegar á að í hennar heimabæ vantar betri aðstöðu fyrir fjarnema. Hún myndi vilja sjá stað 

þar sem bæði væri hægt að læra í næði og einnig loka sig af og vinna hópverkefni. Ekki 

síst mætti vera þar setustofa þar sem hægt væri að setjast niður í kaffi, eða eins og hún 

orðar það: 

...þar sem fólk væri meira að ræða sitt nám og þú veist, hvað ert þú að gera og hvernig 

gengur þér. Þú veist, það myndi myndast þessi félagsskapur sem að vantar einmitt, 

sem að staðarnemarnir hafa. Það myndi minnka þessa einangrun. (Arna) 

Ólöf minnist á það að hafa tekið eftir því í staðlotum að staðnemarnir eigi nánara 

samband við kennarana en fjarnemar. Þeir væru einhvern veginn kumpánlegri við þá. Þeir 

kennarar sem hún hefur haft hafa þó yfirleitt lagt sig alla fram og viljað kynnast 

nemendum sínum. Nemendur hafi verið beðnir um að hafa mynd af sér í Uglunni og á 

Moodle þannig að kennarar næðu betur að tengja nafn við andlit. Hennar upplifun var sú 

að kennararnir vildu endilega hafa þetta samband, en það væri skiljanlega erfiðara. 

5.6 Fjarnemar í öðrum flokki 

Flestir viðmælendur mínir upplifðu það á einhverjum tímapunkti að finnast þeir vera 

annars flokks nemar á einhvern hátt. Á bókasafninu í sinni heimabyggð upplifði Arna það 

að í aðstöðu sem ætluð er fjarnemum til afnota gengur allt annað fyrir en fjarnemarnir. 

Námsmenn megi vera þar ef það er ekkert annað að gerast: „eins og vinna í 

ljósmyndasafninu eða einhverjir miðilsfundir“.  

Kristín segist hafa upplifað það að vera í öðrum flokki en staðnemar. Ekkert endilega 

ofar eða neðar en staðnemarnir, en aðgreiningin væri til staðar. Hún lagði þó áherslu á að 

þarna spilaði persónulegt viðhorf stórt hlutverk og að hennar upplifun væri af félagslegum 

toga: „...manni fannst stundum eins og maður væri annars flokks. Þú veist. En það var 

kannski frekar af því maður hafði ekki þessi tækifæri til að vera með félögunum.“ Eftir á 
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að hyggja eru þessi félagslegu tengsl eitthvað sem Kristín myndi horfa öðruvísi til og reyna 

meira til að þau gengju upp. 

Rannveig segir brottfall vera mikið meðal fjarnema sem stunda nám með henni. Fagið 

er að miklu leyti verklegt og dæmatímar eru stór hluti af náminu. Fjarnemum hafi hins 

vegar yfirleitt ekki staðið til boða að fá dæmatíma. Margir nemendur hafi því gefist upp á 

fjarnáminu. Aðrir fjarnemar hafi tekið sig saman og rætt við stjórnendur til að reyna að fá 

hlutum breytt. Niðurstaðan var sú að ákveðið var að hætta að bjóða upp á námið í 

fjarnámi. Núverandi nemendur fá að klára, en ekki verður tekið við nýjum fjarnemum. 

Þarna hafi fjarnemar upplifað ákveðið varnarleysi: „við vorum alveg slegin niður í þessu 

sko“. 
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6 Umræður 

Hér á eftir verða dregnar saman helstu niðurstöður sem fram komu í rannsókninni og rýnt 

í þær í ljósi fræðilegrar umfjöllunar sem fór fram í öðrum kafla. Reynt verður að leita svara 

við rannsóknarspurningunum sem lagðar voru fram í upphafi og farið yfir það hvort 

mögulega sé hægt að draga einhvern lærdóm af þessari rannsókn. 

6.1 Viðhorf og upplifun fjarnema í háskólanámi á landsbyggðinni af þeirri 
upplýsingaþjónustu sem þeim stendur til boða í tengslum við sitt nám 

Eins og fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar er formleg upplýsingaþjónusta 

mikilvægur hluti af námi viðmælenda. Allar sögðust þær hafa fengið upplýsingar með 

formlegum hætti í upphafi náms, sumar á staðlotu fyrir fjarnema en aðrar fengu 

upplýsingar frá bókasafni skólans, kennurum og öðru starfsfólki. Þeim fannst mikilvægt 

að skólinn veitti þeim upplýsingar í upphafi náms um þá þjónustu sem stóð til boða. Þær 

leiðir sem voru farnar í upplýsingaleit voru af ýmsum toga, enda um ólíka einstaklinga að 

ræða.  Bakgrunnur viðmælendanna er fjölbreyttur og þegar þær hófu háskólanám voru 

þær misvel staddar. Þörf þeirra fyrir þjónustuna var því mismikil og misjafnt var hversu 

stíft þær leituðu eftir henni. Sumar sendu hiklaust tölvupóst eða hringdu þegar þær 

vantaði upplýsingar en aðrar sögðu að eftir á að hyggja hefðu þær átt að biðja um miklu 

meiri aðstoð.  

Það getur verið gagnlegt fyrir þá starfsmenn sem sinna upplýsingaþjónustu til 

fjarnema að kannast við skilningskenningu Brendu Dervin sem áður hefur verið sagt frá 

(Dervin, 1992). Kenningin lýsir upplýsingaleit eins og ferðalagi í gegnum tíma og rúm. Á 

einhverjum tímapunkti verður á vegi fólks gat í þekkingargrunninum og til þess að fylla 

upp í gatið er þörf á upplýsingum. Þessar upplýsingar geta verið nýjar af nálinni eða þá að 

upplýsingum sem einstaklingur býr nú þegar yfir er beitt á nýstárlegan hátt. Það gæti 
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auðveldað og bætt þjónustu við fjarnema skilji starfsfólk í upplýsingaþjónustu að þarfir 

einstaklinga eru ólíkar og viðbrögð fólks þegar það áttar sig á tilvist gatsins eru misjöfn. 

Viðmælendur lýstu því sumar að hafa upplifað óvissu í sínu fjarnámi. Stundum virkuðu 

upptökur á kennslustundum ekki eða slökkt var á þeim áður en tímanum lauk. Sumar 

fengu misvísandi skilaboð varðandi verkefnalýsingar, aðrar bjuggu við þá óvissu að hafa 

slitrótt netsamband eða upplifðu óvissu á meðan á heimildaleit stóð. Í þessu samhengi 

getur verið gott að rifja upp það sem áður var sagt um óvissulögmál Kuhlthau (1993b) en 

grunnhugmynd kenningar hennar er sú að upplýsingar eyði óvissu. Kenningin gerir einnig 

ráð fyrir því að óvissan sé eðlilegt ástand í hverju upplýsingarleitarferli. Í upphafi er 

óvissan á háu stigi en eftir því sem leit vindur fram dregur úr óvissu, stig af stigi, og 

sjálfstraust eykst. Að þekkja óvissulögmál Kuhlthau getur gagnast þeim sem starfa við 

upplýsingaþjónustu fjarnema. Það gæti hjálpað til við að styðja fjarnema í gegnum öll stig 

leitarferilsins og þannig dregið úr óvissu sem fjarnemar upplifa. 

Upplifun flestra af þeirri upplýsingaþjónustu sem þeim stóð til boða er jákvæð en þó 

má segja að sumar lýsa því að hafa þurft að hafa nokkuð fyrir því að halda 

samskiptaleiðum opnum og að þurfa að eiga frumkvæðið að slíkum samskiptum. Þær hafa 

skilning á því að samband kennara og starfsfólks við fjarnema getur verið af öðrum toga 

en samband þeirra við staðnema. Sem dæmi má nefna upplifun Örnu af því að þurfa að 

kynna sig með nafni í hverju einasta símtali við starfsfólk bókasafnsins. Henni fannst hún 

frekar vera kennitala en nemandi með tengsl við starfsfólkið. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Guðrúnar Gunnarsdóttur Michelsen (2018) meðal fjarnema á 

Austfjörðum. Þar kom í ljós að vegna fjarlægðar frá skóla fannst viðmælendum Guðrúnar 

vanta mannlega þáttinn. Þeir vildu geta hitt einhvern og spurt spurninganna sem á þeim 

brunnu.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar uppfyllti formleg upplýsingaþjónusta þarfir 

flestra fjarnemanna. Það að bjóða upplýsingaþjónustu að fyrra bragði og hafa upplýsingar 

aðgengilegar á einum stað er eitthvað sem fjarnemarnir töldu æskilegt. Þetta er 

áhugavert í ljósi þess sem áður hefur verið sagt varðandi lögmálið um minnstu 

fyrirhöfnina en samkvæmt því reynir fólk alltaf að ná settu marki á sem auðveldastan hátt 
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(Bates, 2003). Þeir sem sjá um að skipuleggja upplýsingaþjónustu til fjarnema gætu reynt 

að hafa það í huga.  

Eitt er það sem áður hefur verið rætt sem vert er að nefna að lokum. Nokkrir af 

viðmælendunum minntust á einstaklinga sem höfðu lagt þeim lið í upplýsingaleit og kalla 

mætti hliðverði upplýsinga (Lu, 2007). Þetta getur verið starfsfólk bókasafna eða skóla 

sem býr yfir nauðsynlegum upplýsingum og getur veitt ómetanlega hjálp. Fjarnemarnir 

leita til þessara hliðvarða og sitja jafnvel um þá þegar þeir vita af þeim á vakt. Það að 

greina hverjir þessir hliðverðir eru og virkja þá enn betur í þjónustu við fjarnema er 

eitthvað sem myndi nýtast fjarnemum vel. Annað starfsfólk sem sinnir fjarnemum getur 

einnig lært af þessum einstaklingum og nýtt kunnáttu þeirra og færni til að þróa 

upplýsingaþjónustu fyrir fjarnema. 

6.2 Upplýsingahegðun fjarnema í háskólanámi á landsbyggðinni 

Eins og áður hefur komið fram nær hugtakið upplýsingahegðun meðal annars yfir 

hugtökin upplýsingaþörf, upplýsingaleit og upplýsinganotkun (Wilson, 2000). Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að fjarnemarnir fái upplýsingar víðar að en í gegnum 

formlega upplýsingaþjónustu sem þeim stendur til boða í tengslum við nám sitt. Það er 

einmitt það sem komið hefur fram í öðrum rannsóknum sem fjalla um upplýsingahegðun 

(til dæmis: Lu, 2007; Watson, 2013; Boadi og Letsolo, 2014; Tury o.fl., 2015).  

Auk þess að fá upplýsingar frá samnemendum, félögum og með því að leita á Netinu 

þá kom í ljós að flestir viðmælenda minntust á það að hafa rekist á upplýsingar án þess 

að vera sérstaklega að leita að þeim. Wilson (2006) talaði um það að þegar fólk finnur hjá 

sér óuppfyllta upplýsingaþörf þá sé ekki óalgengt að rekast á upplýsingar, sé fólk á annað 

borð opið fyrir því. Þetta kom greinilega fram í niðurstöðunum. Rannveig lýsti því hvernig 

hún rakst óvænt á upplýsingar sem í raun voru nauðsynlegar í hennar námi en hafði ekki 

verið komið til hennar með formlegum hætti frá skólanum. Upplýsingarnar fékk hún frá 

staðnemum sem hún vann hópverkefni með, en á hana runnu tvær grímur þegar 

staðnemarnir höfðu aðgang að forriti sem aldrei hafði verið kynnt fyrir fjarnemunum. Í 

þessu tilfelli hafði Rannveig átt í erfiðleikum með að vinna ákveðið verkefni heima hjá sér 

og það leystist þegar hún fékk aðgang að þessu forriti. Hún hafði því greinilega þörf fyrir 
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þessar upplýsingar án þess að vita af því. Birna og Rannveig rákust báðar óvart á 

upplýsingar um tilvist vpn-tengingarinnar. Þær höfðu báðar fundið fyrir óuppfylltri 

upplýsingaþörf þegar þær leituðu að efni á Netinu en gekk illa að nálgast læstar greinar 

heima hjá sér, eitthvað sem gekk mun betur á staðlotum. Þegar þær áttuðu sig á því að 

vpn-tengingin opnaði aðgang að fleiri greinum og betri upplýsingum á Netinu þá var það 

einmitt það sem þær hafði vantað en ekki gert sér grein fyrir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að mögulegt er að nota kenningar Chatman 

(2000) til að skýra upplýsingahegðun fjarnema. Chatman taldi að félagslegir þættir hefðu 

áhrif á upplýsingahegðun og notaði hugtakið „Litlir heimar“ til að lýsa því hvernig 

umhverfi og aðstæður geta aðskilið fólk frá hinum „stóra heimi“. Þessi skil geta takmarkað 

upplýsingaflæði til litla heimsins. Þau geta einnig gert það að verkum að þeir sem lifa 

innan litla heimsins telja að lífið sé með sama móti innan allra hinna litlu heimanna og 

sætta sig því við stöðu mála eins og hún er. Það getur skýrt það hvers vegna fjarnemarnir 

gera sér ekki alltaf grein fyrir upplýsingaþörf sinni eins og áður var fjallað um. 

Fjarnemarnir töluðu líka sumar um að finnast þær vera í öðrum flokki en staðnemar. Þær 

höfðu ekki sömu tengsl við starfsfólk og kennara og aðstaðan sem þeim stóð til boða var 

ekki alltaf sambærileg aðstöðu staðnemanna. Sumar töluðu jafnvel um að hafa upplifað 

einangrun, verandi eini nemandinn á fjarenda.  

Hvati þess að Marcia Bates lagði fram berjatínslulíkan sitt árið 1989 var sá að fram að 

því hafði verið litið á upplýsingaleit sem línulegt ferli frá A til B en það átti illa við leit í 

rafrænum gagnagrunnum. Samkvæmt berjatínslulíkaninu leitar fólk á ýmsum stöðum, fer 

fram og til baka og breytir jafnvel fyrirspurn sinni eftir því sem hugmyndir þróast og leit 

miðar áfram. Allar notuðu fjarnemarnir Netið mikið í sinni upplýsingaleit og virtust vera 

talsvert sjálfstæðar. Ólöf talaði um að hafa leitað á Google að einföldum upplýsingum en 

svo nýtt sér vpn-tenginguna og leitað á Google Scholar og Leitir.is þegar hún var búin að 

forma hugmyndir sínar betur. Ebba talaði um að hafa leitað sjálf að bókum á Gegni áður 

en hún fór á bókasafnið að sækja þær og allar nema Rannveig segjast þær hafa notað 

Leitir.is til heimildaleitar. Sumar minntust á að hafa bæði á Netinu og með samræðum við 

samnema og starfsfólk í upplýsingaþjónustu rekist á gagnlegar upplýsingar sem þær vissu 

ekki að þær vantaði. Þá stóð jafnvel yfir leit að upplýsingum um annað efni. Lýsingar 
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fjarnemanna á eigin upplýsingahegðun minnir þannig talsvert á hugmyndir Bates um 

berjatínslulíkanið (Bates, 1989). 

6.3 Bætt upplýsingaþjónusta við fjarnema í háskólanámi á landsbyggðinni 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ýmislegt hægt að gera til að bæta 

upplýsingaþjónustu við fjarnema. Fyrst má nefna það að þemað tengsl var eitthvað sem 

kom fram í viðtölum við alla þátttakendur rannsóknarinnar. Flestum var tíðrætt um að 

þær hefðu viljað meira samband við samnemendur, kennara og starfsfólk skóla og 

bókasafna. Þær nefndu dæmi um það hvernig félagsleg samskipti urðu til þess að þær 

fengu upplýsingar sem þær höfðu ekki en þörfnuðust. Sumar nefndu það að hafa veigrað 

sér við að trufla kennara með því að senda of marga tölvupósta. Aðrar nefndu það að hafa 

fengið stuttan tíma til að vinna hópverkefni. Fjarnemahópar eyða drjúgum tíma í að stilla 

sama strengi, kynnast og hafa uppi á öllum meðlimum hópsins. Þá fyrst er hægt að hefjast 

handa við að vinna sjálft verkefnið. Það er því til mikils að vinna að reyna að stuðla að því 

að fjarnemar myndi nauðsynleg tengsl, gefa þeim tíma til þess og efla tengslanet þeirra. 

Gott væri að þeir sem starfa með fjarnemum hefðu þessi atriði í huga. Nú á dögum ætti 

ekki að vera ýkja flókið að nýta tæknina til að bæta sambandið sem fjarnemana skortir 

stundum. 

Annað þema sem var áberandi tengdist einmitt tæknimálum. Niðurstöðurnar sýna að 

fjarnemarnir eru misvel í stakk búnir hvað varðar tölvuaðgengi og internettengingar. Í 

þessari rannsókn hafði einn viðmælandinn ekki einu sinni aðgang að háhraða nettengingu 

heldur studdist við 3G samband í gegnum farsíma. Það samband var slitrótt og erfitt að 

treysta á það. Samt þurfti hún að vinna verkefni sem var einungis opið í klukkutíma. Gott 

aðgengi að gögnum og heimildum er ómetanlegt í háskólanámi og fjarnemar geta notað 

vpn-tengingu til að fá aðgang að gögnum sem eru annars óaðgengileg. Samt kom fram í 

niðurstöðunum að þær sem rætt var við voru sumar í basli með tenginguna og fengu hana 

ekki til að virka. Ein hafði jafnvel heyrt minnst á tenginguna en áttaði sig ekki á tilgangi 

hennar fyrr en í viðtalinu sjálfu. Hvort standa þurfi betur að kynningu á tæknilausnum 

fyrir fjarnema skal ósagt látið. Niðurstöður rannsóknarinnar benda þó til þess að 

tölvuþjónusta háskólanna mætti vera sýnilegri fjarnemum og að taka þurfi tillit til þess að 

ekki eru allir fjarnemar með háhraða nettengingar. 
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Þegar kemur að því að bæta þjónustu við fjarnema er ljóst að stjórnvöld gegna 

lykilhlutverki. Áður hefur komið fram að stjórnvöld hafa í gegnum árin sett sér ýmsar 

stefnur sem lýsa framtíðarsýn þeirra í upplýsingamálum. Í stefnu frá árinu 1996 kemur 

fram að nota eigi fjarnám til að jafna aðstöðu til náms (Menntamálaráðuneytið, 1996). 

Samt búa fjarnemar árið 2018 enn við hægar nettengingar og hafa því ekki sama aðgang 

að upplýsingum og aðrir nemendur. Í þeim tilfellum er aðstaðan engan veginn jöfn. 

Stjórnvöld geta ákveðið að koma til móts við fjarnema á landsbyggðinni til að mynda með 

því að tryggja háhraðanettengingar á öll heimili. Fyrr er erfitt að tala um jafnrétti til náms 

óháð búsetu. Stefna stjórnvalda er skýr (til dæmis: Menntamálaráðuneytið, 1996, 1999a, 

1999b, 2005; Forsætisráðuneytið, 1996, 2004) en það hefur vantað að láta verkin tala.  
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7 Lokaorð  

Hér að framan hefur verið fjallað um viðhorf og upplifun fjarnema í háskólanámi á 

landsbyggðinni á þeirri upplýsingaþjónustu sem þeim stendur til boða. Þó svo að upplifun 

staðnema og fjarnema geti hugsanlega verið svipuð varðandi einhver mál þá gefa 

niðurstöðurnar til kynna að vegna þeirrar stöðu sem fjarnemarnir eru í geti ýmis mál sem 

upp koma orðið þeim sérstaklega erfið. 

Það er ljóst að viðmælendur í rannsókninni hafa upplifað ýmsar hindranir í sínu 

fjarnámi, til að mynda upplýsingaskort tengdan tæknilegum vandkvæðum, upplýsinga- og 

sambandsleysi við kennara og samnemendur og þær hafa jafnvel upplifað sig annars 

flokks nemendur. Í máli sínu lýsa þær einnig styrkleikum þess að vera í fjarnámi á 

landsbyggðinni, til að mynda góðri aðstöðu fyrir fjarnema í þeirra heimabyggð þar sem 

hægt er að læra í næði og vinna hópaverkefni. Þegar samskipti eru góð og boðleiðir opnar 

þá hefur námið gengið betur og góð samskipti við kennara, aðra nemendur og starfsfólk 

bókasafna hafa reynst þeim vel. 

Þessi rannsókn var ekki stór í sniðum og þar sem um var að ræða eigindlega rannsókn 

er erfitt að fullyrða nokkuð um aðra fjarnema en þá sem tóku þátt í henni. Niðurstöðurnar 

gefa þó til kynna að þörf er á að kafa dýpra í efnið og nálgast fleiri viðmælendur með 

stærri rannsókn í huga.  

Markmið þessarar rannsóknar var að rannsaka sjónarmið og upplifun háskólanema í 

fjarnámi á landsbyggðinni í þeim tilgangi að niðurstöðurnar mætti nota til að bæta 

aðstöðu og þjónustu við þá. Vonandi munu niðurstöðurnar koma að gagni við að vinna að 

úrbótum á aðstöðu og upplýsingaþjónustu til fjarnema á landsbyggðinni og jafna stöðu 

þeirra á við háskólanema sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur verið yfirlýst 

markmið stjórnvalda áratugum saman og tími til kominn að láta verkin tala. 
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