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Ágrip 

Meðalævi Íslendinga hefur lengst á síðustu 60 árum. Þróunin hefur verið sú 

að aldurshópurinn 65 ára og eldri er sá aldurshópur sem hefur vaxið mest. 

Einnig hefur hlutfall háaldraðra eða 85 ára og eldri aukist verulega.  

Því er haldið fram að þessi vaxandi fjöldi aldraðra auki stöðugt þær kröfur 

sem gerðar eru til heilbrigðis- og félagsþjónustunnar um að mæta þörfum 

þeirra sem glíma við sjúkdóma Afleiðing þessarar þróunar er að margra mati 

sú að hún geri auknar kröfur um þekkingu og færni starfsmanna 

hjúkrunarheimila. Í ljósi þessara ályktana vekur það athygli hve hátt hlutfall 

ófaglærðra starfsmanna starfa við umönnun aldraðra á hjúkrunarheimilum 

landsins. 

Fjölda fagmenntaðra í ákveðinni stétt má auka bæði með því að fjölga 

þeim sem læra til starfsins áður en þeir hefja störf og með því að stuðla að 

þjálfun og menntun þeirra sem þegar starfa á vettvanginum.  

Rannsókn þessi tengist ofangreindri umræðu en tilgangur hennar er að 

kanna hvort ófaglærðir starfsmenn hjúkrunarheimila, sem starfa við 

umönnun aldraða, hafi áhuga á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði og 

hvort eitthvað hvetji eða letji til þess. Aukinn skilningur á áhuga þeirra, 

hvatningu og hindrunum til náms getur veitt bæði stjórnvöldum og 

stjórnendum hjúkrunarheimila mikilvægar upplýsingar um hvernig hægt væri 

að stuðla að aukinni menntun þessara starfsmanna og þar með að auka gæði 

hjúkrunar á hjúkrunarheimilum landsins.  

Rannsóknin var byggð á spurningalista þar sem stuðst var við lýsandi 

þverrannsóknarsnið. Þátttakendur voru 125 ófaglærðir starfsmenn sem 

starfa við umönnun aldraðra.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru: Yfirgnæfandi meiri hluti 

þátttakenda hafði mikinn áhuga á starfstengdri þekkingu og helmingur þeirra 

hafði áhuga á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði. Áhugi á starfstengdri 

þekkingu var aldurstengdur en áhugi á öflun starfsréttinda á heilbrigðissviði 

var það ekki. Hvatning til náms tengdist aldri, menntun og þjóðerni 

starfsmanna. Aðstæðubundnar hindranir tengdust menntun og þjóðerni 

starfsmanna. Stofnanabundnar hindranir tengdust hjúskaparstöðu kyni, 

menntun og þjóðerni starfsmanna.  
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Abstract 

What encourages and what discourages participation in learning: Factors 

which influence nursing home employee participation in healthcare 

education? 

The average age of the Icelandic population has increased over the last 60 

years. The group 65 years and older has shown the greatest amount of 

growth. In addition the population group 85 years and older has shown a 

significant increase in longevity. It is understood that this increase in the 

elderly population will put a greater strain on healthcare and social services 

in the future. Therefore it is imperative that new ways are developed to 

provide for the frail and infirm elderly population.  

The commonly held view is that caregivers in this sector will require 

greater knowledge and skills. Taking this into consideration it is surprising 

that a high percentage of the the caregivers do not have the required formal 

education in healthcare. This deficit can be addressed both by ensuring 

formal education prior to entering the workplace and by implementing an on 

the job training program.  

This research adresses the aforementioned discussion but its purpose was 

to determine whether the currently employed formally unqualified 

caregivers would be interested in acquiring formal qualification in healthcare 

and what if anything hinders them from doing so. By gaining a better 

understanding of the employees´ interests, motivations and impedances the 

appropriate authorities will hopefully be compelled to implement formal 

educational programs that will raise the quality of care in nursing homes. 

This research was based on a questionnaire using descriptive cross- 

sectional design. There were 125 participants from two institutions who 

completed the questionnaire. All of whom were working as formally 

unqualified caregivers. The data showed that the majority of participants 

indicated that they were very interested to learn about vocational related 

topics and 50% indicated an interest in acquiring a formal qualification in 

healthcare. Interest in vocational related topics was related to age but 

interest in gaining a formal qualification in healthcare was not.  

Greater enthusiasm to study was related to age educational level and 

nationality. Situational hindrances were related to the educational level and 

empoyees‘ nationality but institutional hindrances were related to marital 

status, gender, education and employees‘ nationality.  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað er um niðurstöður rannsóknar sem beinist að einni 

ákveðinni, fjölmennri starfsstétt sem sinnir mikilvægu hlutverki í íslensku 

samfélagi. Um er að ræða ófaglærða starfsmenn hjúkrunarheimila sem starfa 

við umönnun aldraðra. Þegar skoðað er hvernig mönnun hjúkrunarheimila 

landsins er háttað, kemur í ljós að þessi starfsstétt er þar langfjölmennust. Á 

herðar hennar er lögð ábyrgð sem krefst fagþekkingar á heilbrigðissviði 

samanber leiðbeiningastaðal Landlæknisembættisins um mönnun á 

hjúkrunarheimilum. Í ljósi þessa er því brýnt að kanna bæði hvernig nýta megi 

dýrmæta reynslu þessarar starfsstéttar og stuðla að námi sem veitir henni 

starfsréttindi á heilbrigðissviði. Þetta er eitt af markmiðum þessarar 

rannsóknar. 

1.1 Rannsóknarviðfangsefni 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er áhugi á námi, þátttaka í námi, hindranir 

fyrir námi og námshvatning ófaglærðra starfsmanna sem starfa við umönnun 

aldraðra á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu. Einkum er skoðað 

hvort þessir starfsmenn hefðu áhuga á námi og hvort sá áhugi beindist að 

námi sem veitti þeim starfsréttindi á heilbrigðissviði. En hvers vegna beindist 

athyglin að áhuga þeirra fyrir námi? Jú, vegna þess að talið er að áhugi geti 

bæði stuðlað að þátttöku einstaklinga í námi og hjálpað þeim til að yfirstíga 

þær hindranir sem verða á vegi þeirra en síðast en ekki síst verið þeim 

uppspretta hvatningar til afreka.  

Þegar hafist var handa við rannsóknina var gengið út frá þeirri forsendu 

að þátttakendur hefðu ekki lokið viðurkenndri starfs- eða framhalds-

menntun. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að viðkomandi hefði 

vinnutitilinn ófaglærður starfsmaður í umönnun. Þegar rannsóknargögn voru 

skoðuð kom hins vegar í ljós að þrátt fyrir að hópurinn sem rannsakaður var, 

væri titlaður sem ófaglærðir starfsmenn hafði tæplega helmingur hans hið 

minnsta lokið framhaldsnámi, og rúmlega 15% lokið háskólanámi, því voru 

svo kallaðir ófaglærðir starfsmenn með stutta skólagöngu að baki aðeins tæp 

40% þátttakenda í rannsókninni. Þessar niðurstöður benda því til þess að 

hjúkrunarheimilin búi yfir ríkulegum mannauð.  

Þessi niðurstaða breytti hins vegar ekki markmiðum rannsóknarinnar sem 

var að kanna hvort starfsmenn hjúkrunarheimila, sem starfa við umönnun 
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aldraðra hafa vilja til og áhuga á að taka þátt í námi í tengslum við starf sitt 

og kanna hvaða áhrifaþættir hindri/hvetji þá til þess sem og eðli og orsakir 

þeirra. En samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar (2012) hafa 63,4% 

starfsmanna hjúkrunarheimila á höfuðborgarsvæðinu sem starfa við 

umönnun aldraðra ekki starfsréttindi á heilbrigðissviði. 

Þegar litið er yfir fræðasvið fullorðinsfræðslunnar er áberandi hversu 

þátttaka í námi er tíðrætt og grandskoðað fyrirbæri. Menn hafa þó ekki 

komist að neinni sameiginlegri niðurstöðu um hana þótt margar rannsóknir 

á þátttöku gefi samhljóma vísbendingar um margt sem virðist hafa áhrif á 

þátttöku fullorðinna í skipulögðu námi. 

Þannig hafa rannsóknir á menntun fullorðinna leitt í ljós “að Íslendingar 

eru eftirbátar fjölmargra þjóða þegar kemur að menntunarstigi landsmanna“ 

(Guðfinna Harðardóttir, 2008, bls. 92) en samkvæmt gögnum frá OECD 

(2011) „hafa um 30% Íslendinga á aldrinum 25-64 ára ekki lokið formlegu 

námi á framhaldsskólastigi á árinu 2011. Þetta hlutfall er mun hærra en á 

hinum Norðurlöndunum og er yfir meðaltali í samanburði við önnur ríki í 

Evrópu“ (Forsætisráðuneytið, 2012b, bls. 6). 

Samkvæmt stefnu íslenskra stjórnvalda í menntamálum til ársins 2020  er 

markmiðið að fækka fólki á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið viðurkenndri 

starfs- eða framhaldsmenntun úr 30% í 10% (Forsætisráðuneytið, 2012a, 

bls.14; Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðar-

dóttir, 2010, bls. 6). Til að svo háleitum markmiðum verði náð er nauðsynlegt 

að öðlast aukinn skilning á þáttum sem hafa áhrif á námsþátttöku og skilning 

á þeim hindrunum sem koma í veg fyrir hana, samanber eftirfarandi ummæli: 

„Náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat eru leiðir sem gefist hafa vel til að 

ná til þessa hóps en ef fyrirætlanir stjórnvalda um þátttöku allra í ævi-

menntun eiga að nást þarf meira til“ (Hróbjartur Árnason, o.fl., 2010, bls. 6) 

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta einmitt greitt fyrir þessari 

fyrirætlun stjórnvalda með því að leggja lóð á vogaskálar þekkingar á 

námsþátttöku fullorðinna og aukið þannig skilning á henni og þeim þáttum 

sem hindra hana. 

1.2 Bakgrunnur rannsóknar 

Hagur aldraðra einstaklinga sem dvelja á hjúkrunarheimilum hefur verið 

rannsakanda hugstæður, sérstaklega eftir að hann starfaði sem 

hjúkrunarfræðingur bæði á öldrunardeild LSH og á tveimur hjúkrunar-

heimilum á höfuðborgarsvæðinu. Á þessum tíma varð honum ljóst að 

aldraðir einstaklingar sem dvelja á hjúkrunarstofnunum eru í afar viðkvæmri 

stöðu. Vegna heilsubrests af ýmsum toga verða margir að bregða áralangri 



 

13 

búsetu og vistast á opinberum stofnunum, þar sem dregið getur úr sjálfræði 

þeirra. Viðbrögð við slíkum breytingum á högum einstaklinga krefjast allt í 

senn innsæis kunnáttu og faglegrar þekkingar af hálfu starfsfólks sem starfar 

á þessum stofnunum (Vilhjálmur Árnason, 1993, bls. 165).  

Vísbendingar þriggja rannsóknarniðurstaðna sem birtar voru opinberlega 

á árunum 2011- 2013 vöktu því rannsakanda til umhugsunar um hvert stefndi 

í þessum málaflokki. Hér var í fyrsta lagi um að ræða niðurstöður skýrslu 

Ríkisendurskoðunar á rekstri og starfsemi hjúkrunarheimila landsins frá árinu 

2012 en þar kemur fram að rúm 63% starfsmanna hjúkrunarheimila eru 

skráðir sem ófaglærðir (Ríkisendurskoðun, 2012). Í öðru lagi var um að ræða 

niðurstöður annarrar skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2013 en þar 

kemur fram að þó nokkuð skorti á að mönnun hjúkrunarheimila landsins sé 

samkvæmt bæði leiðbeiningarstaðli Landlæknisembættisins og reiknilíkani 

velferðarráðuneytisins um æskilega mönnun (Ríkisendurskoðun, 2013). Í 

þriðja lagi var um að ræða niðurstöður doktorsrannsóknar Ingibjargar 

Hjaltadóttur hjúkrunarfræðings á gæðum hjúkrunar á hjúkrunarheimilum 

hérlendis sem gefa vísbendingar um að gæðavísar hjúkrunar á hjúkrunar-

heimilum séu á niðurleið og að mörg starfandi hjúkrunarheimili þurfi að auka 

gæði hjúkrunar. Hún bendir meðal annars á, að auka þurfi menntun 

umönnunaraðila til að ná því markmiði (Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012, bls. 61). 

Bæði ofangreindar hugleiðingar um hag aldraðra og vísbendingar rannsókna-

niðurstaðna urðu þannig kveikjan að þeirri rannsókn sem hér er kynnt. 

1.3 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgang og markmið rannsóknarinnar má skoða í ljósi umræðunnar hér að 

framan um skort á faglærðu starfsfólki og ábendingum Ingibjargar Hjalta-

dóttur um að forsendur góðrar hjúkrunar aldraðra sé fagleg þekking starfs-

fólks. Tilgangur rannsóknarinnar er hins vegar að kanna hvernig áhuga, 

þátttöku, hindrunum og hvatningu er háttað varðandi nám starfsmanna sem 

ekki hafa starfsréttindi á heilbrigðissviði en starfa við umönnun aldraðra á 

hjúkrunarheimilum höfuðborgarsvæðisins. Viðfangsefnið verður skoðað í 

ljósi:  

 Fræðilegrar umræðu og niðurstaðna annarra rannsókna á námsáhuga, 
námsþátttöku, námshindrunum og námshvatningu fullorðinna. 

 Fræðilegrar umræðu og rannsóknarniðurstaðna á forsendum góðrar 
hjúkrunarþjónustu á hjúkrunarheimilum.  
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Markmið rannsóknarinnar er að leitast við að dýpka skilning á námsáhuga, 

námsþátttöku, námshindrunum og námshvatningu ófaglærðra starfsmanna 

sem starfa við hjúkrun aldraðra á hjúkrunarheimilum höfuðborgarsvæðisins. 

Markmið rannsóknarinnar er ennfremur að leitast við að svara því hvernig 

hægt væri að stuðla að aukinni menntun þessara starfsmanna í ljósi áhuga 

þeirra á námi til starfsréttinda á heilbrigðissviði og kanna hvort og þá hvaða 

þættir hvetji og/eða hindri námsþátttöku þeirra.  

1.4 Efnisleg uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginhluta.  

Fyrsti hluti Inngangur skiptist í fimm undirkafla. Í fyrsta kafla inngangsins 

er viðfangsefni rannsóknarinnar kynnt þ.e.a.s. þátttakendur hennar og 

rannsóknarefnið. Í öðrum kafla er bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur og 

hvernig hún tengist rannsakanda persónulega og hvernig hugmyndin að 

henni kviknaði. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og í 

hvaða ljósi viðfangsefnið var skoðað. Í þessum kafla er einnig gerð grein fyrir 

markmiðum rannsóknarinnar og hvernig þau verða skoðuð. Í fjórða kafla er 

rannsóknarspurning rannsóknarinnar kynnt og í fimmta og síðasta kaflanum 

er efnislegri uppbyggingu ritgerðarinnar lýst.   

Annar hluti  kallast Bakgrunnur og fræðilegar forsendur og skiptist í tíu 

undirkafla. Í fyrsta kaflanum er leitast við að varpa ljósi á ákveðna lýð-

fræðilega þætti íslensks samfélags og hvernig aldurssamsetning þjóðarinnar 

er að breytast og hefur breyst á síðustu áratugum og loks hvernig þessar 

breytingar tengjast viðfangsefninu. Í öðrum kafla eru kynntar bæði ákveðnar 

vísbendingar varðandi framboð og eftirspurn á fagmenntuðu hjúkrunarfólki 

innan íslenska heilbrigðiskerfisins og fræðileg umræða um mikilvægi 

faglegrar þekkingar starfsmanna hjúkrunarheimila sem annast aldraða. Í 

þriðja kafla er gerð stuttleg grein fyrir því námi sem þegar stendur 

ófaglærðum starfsmönnum hjúkrunarheimila til boða. Í fjórða kafla eru færð 

rök fyrir vali á hugmyndafræði rannsóknarinnar og í kjölfarið er fjallað ítarlega 

um hana. Í fimmta kafla er fjallað um námsáhuga. Í þessari umfjöllun eru 

skoðaðar ýmsar fræðilegar skilgreiningar á hugtakinu með áherslu á 

skilgreiningu á námsáhuga fullorðinna. Einnig er fjallað um þá erfiðleika sem 

fylgja því að rannsaka þetta fyrirbæri og skilgreina það. Í sjötta kafla er fjallað 

um þátttöku í fullorðinsfræðslu. Greint er frá niðurstöðum bæði íslenskra og 

erlendra rannsókna á námsþátttöku fullorðinna og fjallað um gagnrýni á 

fræðilega umræðu um námsþátttöku. Að lokum er fræðileg umræða um 

tengsl menningarauðs og námsþátttöku reifuð. Í sjöunda kafla er fjallað um 

hindranir fyrir þátttöku í fullorðinsfræðslu. Kynntar eru niðurstöður bæði 
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íslenskra og erlendra rannsókna á hindrunum fyrir námsþátttöku fullorðinna 

og kynnt er áhugaverð fræðileg nálgun að hugtakinu. Í áttunda kafla er fjallað 

um námshvatningu fullorðinna. Kynntar eru niðurstöður íslenskra og 

erlendra rannsókna á námshvatningu fullorðinna og reifuð er fræðileg 

umræða um hugtakið. Í níunda kafla er kynnt til sögunnar þverkenningarlegt 

líkan um hegðunarbreytingar (e. Transtheoretical Model of Behavior Change) 

en í þessari rannsókn var stuðst við þetta líkan til að leggja mat á viðhorf 

úrtaksins til starfsþróunar og náms sem leiðir til starfsréttinda á heilbrigðis-

sviði. Í tíunda kafla er efni ofantalinna kafla tekið saman. 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar Aðferðarfræði er viðfangsefninu skipt niður í 

tólf undirkafla. Í fyrsta kafla er rannsóknarspurning aftur kynnt með hliðsjón 

af markmiðum rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er rannsóknarsniði rann-

sóknarinnar lýst. Í þriðja kafla er greint frá skilyrðum fyrir þátttöku í 

rannsókninni og hvernig vali á þátttakendum var háttað. Í fjórða kafla er gerð 

grein fyrir rannsóknaraðferð og mælitæki rannsóknarinnar. Í fimmta kafla er 

nánari lýsing á spurningalista rannsóknarinnar. Í sjötta kafla er fjallað um 

framkvæmd rannsóknarinnar. Í sjöunda kafla er fjallað um siðfræði 

rannsóknarinnar og í áttunda kafla er gerð grein fyrir gagnaúrvinnslu hennar. 

Í níunda kafla er yfirlit yfir þær tölfræðilegu aðferðir sem stuðst var við til að 

svara rannsóknaspurningu og í tíunda og ellefta kafla er fjallað um fyrirvara, 

takmarkanir og styrkleika rannsóknarinnar. Í tólfta kafla er að finna saman-

tekt á umfjöllun þriðja hluta.  

Í fjórða hluta Niðurstöður er viðfangsefninu skipt í sjö undirkafla. Í fyrsta 

kafla eru gefnar upplýsingar um úrtak sem taldar eru nauðsynlegar til að veita 

lesanda ákveðna yfirsýn en í næstu sex köflum er rannsóknarspurningu 

svarað. 

Í fimmta hluta  sem kallast Umræða er viðfangsefninu skipt í 11 undirkafla 

þar sem fjallað er um niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi fræðilegrar umræðu 

annars hluta. 

Í sjötta hluta ritgerðarinnar sem ber titilinn Lokaorð er fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar, dregin fram helsti lærdómur hennar og bent á 

möguleika til frekari rannsókna á sviðinu. 

1.5 Rannsóknarspurning 

Með rannsókninni var í fyrsta lagi leitast við að varpa ljósi á námsáhuga, 

námsþátttöku, hvatningu og hindranir fyrir námi ófaglærðra starfsmanna 

hjúkrunarheimila sem starfa við umönnun aldraðra og í öðru lagi leitast við 

að kanna vilja þessara starfsmanna til að afla sér menntunar sem veitir 
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starfsréttindi á heilbrigðissviði. Með hliðsjón af ofangreindum áætlunum var 

sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

1) Hvernig er áhuga, hvatningu og hindrunum háttað varðandi nám 
ófaglærðra starfsmanna sem starfa við umönnun á hjúkrunar-
heimilum höfuðborgarsvæðisins? Til nánari skýringar eru settar fram 
eftirfarandi undirspurningar: 

a) Ef greina má hjá þeim námsáhuga, hvert beinist hann og hvert 
horfa þeir varðandi nám? 

b) Hvernig og hvaðan upplifa þeir hvatningu til náms og starfs-
þróunar? 

c) Ef greina má námshindranir hvers eðlis eru þær og úr hvaða áttum 
koma þær? 

d) Hver eru viðhorf þessara starfsmanna til starfsþróunar og náms 
sem leiðir til starfsréttinda á heilbrigðissviði? 
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2 Bakgrunnur og fræðilegar forsendur 

Með mælitæki þessarar rannsóknar var meðal annars leitast við að afla 

upplýsinga um námsáhuga, námsþátttöku, námshindranir og námshvatningu 

ófaglærðra starfsmanna sem starfa við umönnun aldraðra á hjúkrunar-

heimilum höfuðborgarsvæðisins. Við hönnun spurningalistans þótti 

mikilvægt að líta til kenningar sem einkennist af opinni en heildstæðri sýn á 

nám í þeim tilgangi að afla gagna sem gæfu sannverðugar upplýsingar. 

Kenning Knud Illeris (2006) þótti fullnægja mörgum þessara skilyrða og hafði 

hún mikil áhrif á uppbyggingu spurningalista rannsóknarinnar. 

Í þessum kafla ritgerðarinnar er þessi kenning því kynnt ásamt fræðilegri 

umræðu um áhuga á námi, þátttöku fullorðinna í námi, hindrunum fyrir 

þátttöku í námi og hvatningu til náms. Kaflinn hefst á umfjöllun um 

lýðfræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, umfjöllun um framboð á fag-

menntuðu starfsfólki innan heilbrigðisþjónustunnar, með áherslu á 

upplýsingar um framboð þeirra innan öldrunarþjónustunnar og  á umfjöllun 

um framboð á menntun sem stendur ófaglærðum starfsmönnum hjúkrunar-

heimila til boða í dag. Þessar upplýsingar lýsa ákveðinni umhugsunarverðri 

þróun innan þessara málaflokka sem liggja til grundvallar þörfinni á þeim 

upplýsingum sem rannsókn þessi leitast við að afla. 

2.1 Lýðfræðilegar upplýsingar 

Málaflokkur aldraðra lýtur yfirstjórn velferðarráðherra samkvæmt lögum 

nr. 125/1999. Þar segir: „Markmið þessara laga er að aldraðir eigi völ á þeirri 

heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á 

því þjónustustigi sem eðlilegast er, miðað við þörf og ástand hins aldraða“ 

(Lög um málefni aldraðra, nr. 125 31/1999). Þegar gluggað er í opinberar 

skýrslur um mannfjöldaþróun hérlendis og áhrif hennar á kröfur til 

heilbrigðisþjónustunnar kemur í ljós að lýðfræðilegir þættir, eins og 

fæðingar- og dánartíðni, fólksfjölgun og breytingar á aldurssamsetningu 

þjóðarinnar, hafa mikil áhrif á eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu og þar af 

leiðandi heilbrigðisstarfsfólki. Þróunin er sú að meðalævilengd Íslendinga 

hefur lengst töluvert á síðustu 60 árum og er nú um 79 ár hjá körlum og 83 

ár hjá konum, fæðingartíðni hefur hins vegar lækkað úr fjórum lifandi 

fæddum börnum á ævi hverrar konu í um tvö lifandi fædd. Með lægri 

fæðingartíðni og lengri lífaldri breytist aldurssamsetning þjóðarinnar. 

Þróunin hefur verið sú að aldurshópurinn 65 ára og eldri hefur vaxið mest. 

Samkvæmt spá Hagstofunnar mun aldurshópurinn 65 ára og eldri fara úr því 

að vera um 12% af þjóðinni eins og nú er, í um 21% af þjóðinni árið 2045 
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miðað við núverandi stöðu (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2006, bls. 19-

21). 

Það er ekki áhyggjuefni í sjálfu sér að meðalævilengd lengist og þeim fjölgi 

sem eru 65 ára og eldri því leggi fólk almennt stund á heilbrigt líferni eru 

flestir við hestaheilsu á þessu aldursskeiði. Hins vegar má einnig lesa úr 

þessari sömu skýrslu að hlutfall þeirra sem teljast háaldraðir eða 85 ára og 

eldri hefur hækkað verulega. Í þessum aldurshópi voru tæplega 3700 

einstaklingar árið 2005 eða 1,3% af heildafjölda landsmanna en verða orðnir 

12460 árið 2040 eða 3,4% af heildarmannfjölda landsins (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003, bls. 31). 

Það að öldruðum fjölgar er einmitt sú þróun sem hefur áhrif á eftirspurn 

eftir heilbrigðisþjónustu og þar af leiðandi starfsfólki vegna þess að því er 

haldið fram að í kjölfar fjölgunar háaldraðra aukist tíðni sjúkdóma og 

fylgikvilla öldrunar (Hjartavernd, 2007). Fræðimenn halda því jafnframt fram 

að þessi þróun auki stöðugt kröfurnar sem gerðar eru til heilbrigðis- og 

félagsþjónustu um að annast þá sem glíma við sjúkdóma. Þar af leiðandi muni 

verða gerðar auknar kröfur til hjúkrunarheimila landsins um að þjóna þeim  

vaxandi fjölda eldra fólks sem bæði glímir við skerta sjálfsbjargargetu og 

flókinn og margþættan heilbrigðisvanda(Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012, bls. 60; 

Pálmi V. Jónsson, Hlíf Guðmundsdóttir, Fanney Friðbjörnsdóttir, Maríanna 

Haraldsdóttir, Þórunn Ólafsdóttir, Anna Birna Jensdóttir, Ingibjörg 

Hjaltadóttir, Ómar Harðarson og Hrafn Pálsson, 2003, bls. 313; Velferðar-

ráðuneytið, e.d., bls. 6;). Afleiðing þessarar þróunar er að mati fræðimanna 

sú að kröfur um þekkingu og færni starfsmanna hjúkrunarheimila til að greina 

og koma til móts við þarfir þessa hóps, muni aukast (Ingibjörg Hjaltadóttir, 

2012, bls. 60; Velferðarráðuneytið, e.d., bls. 6). Hlíf Guðmundsdóttir (2004) 

hjúkrunarfræðingur gerði rannsókn á hag langlífra Íslendinga. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að um 50% langlífra Íslendinga búa heima og að 

líkamleg, andleg og félagsleg færni þeirra flestra   sé með ágætum. Sú 

skerðing á sjálfsbjargargetu sem algengust var meðal þeirra var fólgin í 

minnkaðri getu til að fara ferða sinna og að baða sig sjálfir.  Því má álykta að 

þeir sem stríða við heilsufarsvanda sem dregur enn frekar úr sjálfsbjargargetu 

þeirra, þurfi flestir að vistast á hjúkrunarheimilum (Hlíf Guðmundsdóttir, 

2004, bls. 14).  

Í ljósi þessara niðurstaðna má draga þá ályktun að vegna hrumleika og 

langvinnra sjúkdóma þarfnist helmingur þessa aldurshóps aðstoðar frá hinu 

opinbera, meðal annars vistunar á hjúkrunarheimilum.  

Á síðustu árum hefur töluvert verið ritað og rætt um mönnun á íslenskum 

hjúkrunarheimilum og er það vel því ef grannt er skoðað má finna ýmis gögn, 
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sem gefa tilefni til að staldra við og spyrja hvert stefni í þessum málaflokki. 

Hér mun sjónum einkum verða beint að þremur starfsstéttum þ.e.a.s. 

hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og félagsliðum en þó skal tekið fram að 

ekki reyndist unnt að nálgast mannaflaspá fyrir stétt félagsliða og því er ekki 

fjallað jafn ítarlega um þá stétt og hinar tvær. 

2.2 Mönnun á íslenskum hjúkrunarheimilum 

Á hjúkrunarheimilum landsins starfa margar stéttir og má þar nefna lækna, 

hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, sjúkraliða, félagsliða og ófag-

lærða starfsmenn. Í þessari umfjöllun er einungis fjallað um hjúkrunar-

fræðinga, sjúkraliða, félagsliða og ófaglærða starfsmenn þar sem þessar 

stéttir koma að beinni hjúkrun íbúa hjúkrunarheimila. Umfjöllun um 

félagsliða er þó ekki ítarleg, þar sem hvorki eru fyrir hendi töluleg gögn um 

fjölda þeirra sem starfar á hjúkrunarheimilum né mannaflaspá um þróun 

stéttarinnar.  

Það skal tekið fram að ekki er vanmetið framlag né mikilvægi starfa 

annarra stétta sem starfa á hjúkrunarheimilum heldur er með þessum hætti 

leitast við að þrengja rannsóknaráherslur.  

Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2006 kemur fram að 

samkvæmt gögnum frá Hagstofu Íslands, Landlæknisembættinu, fagfélögum 

og sjúkrastofnunum sé bæði ríkjandi og fyrirséður skortur í stéttum 

hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. Þar kemur einnig fram að alla jafna séu 

útskrifaðir 109 hjúkrunarfræðingar á ári en ef miðað er við spá Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga útskrifast ekki nægjanlega margir hjúkrunar-

fræðingar til að anna eftirspurn heilbrigðiskerfisins fyrir nýliðun og mun 

ástandið innan þess því versna næstu árin. Í skýrslu Hagfræðistofnunar 

Háskóla Íslands kemur fram að útskrifa þurfi á bilinu 130-140 hjúkrunar-

fræðinga á ári, allt eftir því hver eftirlaunaaldurinn er. Þó þarf að hafa í huga 

að með öldrun þjóðarinnar og hækkandi lífaldri muni veikara fólk að öllum 

líkindum leggjast inn bæði á sjúkrahús og hjúkrunarheimili sem mun auka 

álag á þessar stéttir og getur lækkað eftirlaunaaldur þeirra (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2006, bls. 7). Í þessari sömu skýrslu kemur fram að á síðustu 

tíu árum „hafi að jafnaði um 87 sjúkraliðaleyfi verið gefin út á ári og sé miðað 

við spá fagfélags  þeirra sé ljóst að of fáir einstaklingar sækja í sjúkraliðanám“ 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2006, bls. 8). Skýrsluhöfundar halda því 

fram að sæki ekki fleiri um námið, muni skortur á sjúkraliðum aukast enn 

frekar. Skýrsluhöfundar fullyrða að útskrifa þurfi 120-140 sjúkraliða árlega til 

að fullnægja þörf heilbrigðiskerfisins fyrir þennan starfskraft. (Hagfræði-

stofnun Háskóla Íslands, 2006, bls. 8). 
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Landlæknisembættið fer með faglegt eftirlit með gæðum og öryggi í 

starfsemi íslenskra hjúkrunarheimila. Til að sinna því hlutverki gaf embættið 

meðal annars út leiðbeiningarstaðal um æskilega mönnun og mönnunar-

samsetningu í hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana (Vilborg Ingólfsdóttir, 

Anna Birna Jensdóttir, Hlíf Guðmundsdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir, Margrét 

Gústafsdóttir og Ragnheiður Stephensen,2001). Samkvæmt skýrslu 

Ríkisendurskoðunar (2012) „byggir þessi leiðbeiningarstaðall á niðurstöðum 

innlendra og erlendra tímamælinga og mælinga á hjúkrunarþörfum aldraðra 

úr RAI-mati“ (Ríkisendurskoðun, 2012, bls. 14). Til útskýringa má geta þess að 

„RAI 2.0 er yfirgripsmikið, staðlað mælitæki og klínískt upplýsingakerfi sem 

metur styrkleika, heilsufar og umönnunarþarfir aldraðra á hjúkrunar-

heimilum. RAI 2.0 mælitækið er samsett úr fimm þáttum og er RAI  í raun 

samheiti yfir þessa þætti sem eru: gagnasafn, gæðavísar, matslyklar, 

álagsmælingar og þyngdarstuðlar“ (Sigríður Egilsdóttir, 2006, bls. 20). 

Í gagnasafnið eru skráðar upplýsingar um heilsufar hins aldraða og á 

grunni þeirra upplýsinga byggjast niðurstöður hinna fjögurra þátta mæli-

tækisins. Mikilvægi og notagildi þessa mælitækis hefur sannað sig og má til 

dæmis nefna að „gæðavísar gefa vísbendingar um gæði hjúkrunar og 

umönnunar sem veitt er á hjúkrunarheimilinu. Þeir gefa starfsfólki og 

stjórnendum á stofnunum vísbendingar um það sem vel er gert og það sem 

betur má fara“ (Sigríður Egilsdóttir, 2006, bls. 21).  

Þyngdarstuðlar nýtast meðal annars til að ákvarða fjölda starfólks við 

hjúkrun og umönnun (Ríkisendurskoðun, 2012). Til þess að meta áhrif 

mönnunar og mönnunarsamsetningar á hjúkrunarheimilum þarf að fylgjast 

með gæðum þjónustunnar til dæmis með því að skoða gæðavísa RAI-matsins 

(Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012). 

Eins og getið var um hér að framan gaf Landlæknisembættið (2001) út 

leiðbeiningarstaðal um æskilega mönnun og mönnunarsamsetningu í 

hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana. Umræðan um gæði og mönnun 

hjúkrunarheimila á síðustu tveimur árum leiddi til þess að stjórnendur þeirra 

fóru fram á það við Landlæknisembættið að það stæði að gerð nýs 

mönnunarviðmiðs fyrir hjúkrunarheimili landsins. Landlæknisembættið varð 

við þeirri ósk og í kjölfarið var hafin vinna við gerð nýrra mönnunarviðmiða 

fyrir íslensk hjúkrunarheimili (Ingibjörg Hjaltadóttir og Laura Scheving 

Thorsteinsson, 2014). Mönnunarviðmiðin voru meðal annars unnin af hópi 

sérfræðinga í öldrunarhjúkrun en markmið þeirra var að skilgreina bæði 

æskilegt og lágmarkshlutfall faglærðra í umönnun á hjúkrunarheimilum og  

lágmarksfjölda umönnunarklukkustunda á íbúa (Ingibjörg Hjaltadóttir og 

Laura Scheving Thorsteinsson, 2014, bls. 1-2) 
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Niðurstöður þessarar vinnu hafa ekki enn verið birtar opinberlega en 

annar verkefnastjóri þessa verkefnis, Laura Scheving Thorsteinsson verkefna-

stjóri gæða og öryggis hjá Landlæknisembættinu, veitti rannsakanda 

góðfúslegt leyfi til að birta helstu niðurstöður úr óbirtum drögum að skýrslu 

Landlæknisembættisins sem ber heitið Viðmið um mönnun á hjúkrunar-

heimilum skilgreind en þar er meðal annars fjallað um afleiðingar 

undirmönnunar fagfólks innan hjúkrunarheimila. Niðurstöðurnar leiddu í ljós 

að lægra hlutfall faglærðra starfsmanna og færri umönnunarklukkustundir 

íbúanna juku líkur á að upp kæmu hjá þeim vandamál sem tengdust 

tilteknum RAÍ gæðavísum (Ingibjörg Hjaltadóttir og Laura Scheving 

Thorsteinsson, 2014).  

Í þessum drögum eru einnig birtar nákvæmar tölur um æskilegt hlutfall 

faglærðra og æskilegt hlutfall umönnunarklukkustunda á hjúkrunarheimilum 

til að hægt sé að tryggja öryggi íbúanna en sérfræðihópurinn komst að þeirri 

niðurstöður að æskilegt hlutfall faglærðra (hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og 

félagsliða) ætti að vera tæp 80% af þeim mannafla sem hjúkrar íbúum 

hjúkrunarheimila en lágmarkshlutfall þeirra þyrfti að vera tæp 60% til að 

hægt væri að tryggja öryggi íbúanna (Ingibjörg Hjaltadóttir og Laura Scheving 

Thorsteinsson, 2014). 

Í þessum óbirtu drögum Landlæknisembættisins að mönnunarviðmiðum 

fyrir hjúkrunarheimilin eru 5,34 umönnunarklukkustundir (hjúkrunarklukku-

stundir) á íbúa, taldar vera æskilegar og að lágmarksfjöldi umönnunar-

klukkustunda þyrfti að vera 4,65 klukkustundir, til að tryggja öryggi íbúa 

(Ingibjörg Hjaltadóttir og Laura Scheving Thorsteinsson, 2014). Til upplýsinga 

skal þess getið að ein hjúkrunarklukkustund samsvarar umönnun eins 

einstaklings í eina klukkustund (Ríkisendurskoðun, 2012). 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að árið 2010 voru umönnunar-

klukkustundir (hjúkrunarklukkustundir) með þyngdarstuðulinn 1,02 til 1,03 á 

bilinu 1,71 til 1,86 í heilbrigðisumdæmum landsins (Ríkisendurskoðun, 2012).  

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur einnig fram að árið 2010 var hlutfall 

hjúkrunarfræðinga af heildarhlutfalli starfsfólks í umönnun á hjúkrunar-

heimilum 13,4%. Hlutfall ófaglærðra var 63,4%, heildarhlutfall faglærðra var 

því 36,6% (Ríkisendurskoðun, 2012). Samkvæmt framangreindum mönn-

unarviðmiðum Landlæknisembættisins, ætti lágmarkshlutfall faglærðra 

(hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og félagsliða) að vera rúm 57% svo hægt sé að 

tryggja öryggi íbúa hjúkrunarheimila landsins. Þess skal getið að heilbrigðis-

ráðuneytið (nú Velferðarráðuneyti) styðst við sitt eigið reiknilíkan um 

æskilega mönnun á hjúkrunarheimilum en þar er stuðst við ákveðið 

prósentuhlutfall starfsfólks. Þannig er gert ráð fyrir að hjúkrunarfræðingar og 
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sjúkraliðar séu tæplega 39% af heildarhlutfalli starfsmanna í umönnun og 

hlutfall ófaglærðra rúm 54% (Landlæknisembættið, 2010, bls. 7). Það er því 

ljóst að mikið skortir hér á að bæði leiðbeiningarstaðli og mönnunar-

viðmiðum Landlæknisembættisins frá 2001 og reiknilíkani heilbrigðis-

ráðuneytisins (Velferðarráðuneytið) um æskilega mönnun á hjúkrunar-

heimilum sé fylgt eftir í dag. Hér er rétt að undirstrika að það er Landlæknis-

embættið sem fer með faglegt eftirlit með starfsemi hjúkrunarheimila og því 

má ætla að leiðbeiningarstaðall þeirra um mönnun sé byggður á þeirri 

faglegu þekkingu sem er forsenda raunhæfs mats á mönnunarþörf 

hjúkrunarheimila. Í þessu samhengi má benda á ályktun Gæðaráðs Land-

læknisembættisins en þar segir: 

Gæðaráð telur að fullnægjandi hjúkrun á hjúkrunarheimili eða 

hjúkrunarrými á  öldrunarstofnunum verði fyrst og fremst tryggð 

með viðeigandi mönnun. Nauðsynlegur fjöldi hæfs starfsfólks 

þarf að vera fyrir hendi til að uppfylla þarfir viðkomandi 

sjúklingahóps, með það fyrir augum að stuðla að sem bestri 

heilsu og vellíðan hvers og eins (Vilborg Ingólfsdóttir o.fl., 2001, 

bls. 5). 

Niðurstöður doktorsrannsóknar Ingibjargar Hjaltadóttur (2012) eru bæði 

tímabært og mikilvægt innlegg í umræðuna um starfsemi íslenskra 

hjúkrunarheimila. Markmið rannsóknarinnar var  bæði „að kanna heilsufar 

(stöðugleika heilsufars, verki, þunglyndi og vitræna getu), færni (athafnir 

daglegs lífs og virkni) og spáþætti fyrir andláti hjá íbúum á íslenskum 

hjúkrunarheimilum tímabilið 1996-2006“ (Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012, bls. 

60) og að ákvarða efri og neðri gæðaviðmið RAI-mats og „að kanna algengi 

gæðavísa á ákveðnum tímabilum og tengsl þeirra við heilsufar og færni íbúa 

á íslenskum hjúkrunarheimilum“ (Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012, bls. 60). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að auka þarf þekkingu starfsfólks á 

verkjameðferð, líknandi- og lífslokameðferð, leiðum til að viðhalda færni og 

auka virkni íbúa, lyfjameðferð og meðferð við þunglyndi (Ingibjörg 

Hjaltadóttir, 2012). Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að íbúar 

rúmlega helmings íslenskra hjúkrunarheimila fái ekki viðeigandi hjúkrunar-

meðferð vegna heilsufarsvandamála sinna (Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012). 

Eins og fram hefur komið telja fræðimenn að íslensk hjúkrunarheimili 

muni standa frammi fyrir auknum verkefnum varðandi umönnun eldra fólks. 

Þetta gerir kröfu til starfsfólks um þekkingu sem gerir þeim kleift að veita 

íbúum viðeigandi umönnun, en Ingibjörg Hjaltadóttir kallar einmitt bæði eftir 

viðbrögðum við þeim auknu kröfum sem íslensk hjúkrunarheimili standa 
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frammi fyrir og skýrri markmiðssetningu til að bregðast við vandanum 

(Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012).  

Viðeigandi reglugerðir um þjónustukröfur og skyldur hjúkrunarheimila 

hefur  þótt skorta eins og kemur fram í niðurstöðum úttektar Ríkisendur-

skoðunar á stöðu þjónustusamninga ríkisins við íslensk hjúkrunarheimil árið 

2013. Niðurstöður þessara úttektar leiddu í ljós að „í apríl 2013 voru 

starfræktar 93 stofnanir með rými fyrir aldraða... Af þeim voru 20 

heilbrigðisstofnanir reknar af ríkinu... og 73 öldrunarheimili rekin af einka-

aðilum, sjálfseignarstofnunum og sveitarfélögum. Ráðuneyti heilbrigðismála 

hefur aðeins gert þjónustusamninga við átta af þessum 73 heimilum“ 

(Ríkisendurskoðun, 2013, bls. 1). Þá leiddi úttektin í ljós að mörg hjúkrunar-

heimili landsins starfa samkvæmt ákveðnum skilmálablöðum Velferðar-

ráðuneytisins sem ekki hafa verið undirrituð af viðeigandi aðilum og geta því 

ekki talist ígildi samninga um starfsemina. Af þessu tilefni hvetur hún 

Velferðarráðuneytið bæði til að gera þjónustusamninga við öll starfandi 

hjúkrunarheimili og efla eftirlit með starfsemi þeirra (Ríkisendurskoðun, 

2013, bls. 2). 

Viðbrögð Velferðaráðuneytisins við þessari áskorun Ríkisendurskoðunar 

fólust í fyrsta lagi í birtingu opinberrar kröfulýsingar fyrir öldrunarþjónustu 

en þessari kröfulýsingu er ætlað að vera eins konar grunnur að gerð 

þjónustusamninga við hjúkrunarheimili landsins. Þar má meðal annars finna 

fyrirmæli  um hvernig hátta skuli eftirliti með framkvæmd þjónustunnar 

(Ríkisendurskoðun, 2013, bls. 2). 

Í öðru lagi með svari Velferðarráðuneytisins til Ríkisendurskoðunar þar 

sem fram kemur að unnið hefur verið „að gerð þjónustusamninga við allar 

öldrunarstofnanir í tengslum við undirbúning yfirfærslu öldrunarþjónustu til 

sveitarfélaga enda mikilvægt að slíkir samningar liggi fyrir áður en yfirfærslan 

kemur til framkvæmda“ (Ríkisendurskoðun, 2013, bls. 3). 

Hér að framan hefur komið fram að töluvert skorti á að æskilegt hlutfall 

fagaðila manni stöður umönnunaraðila á hjúkrunarheimilum landsins en 

hvað er til ráða? Fjölda fagmenntaðra í ákveðinni stétt má auka bæði með því 

að fjölga þeim sem læra til starfsins áður en þeir hefja störf og með því að 

stuðla að þjálfun og menntun þeirra sem þegar starfa á vettvanginum. Hér er 

rétt að benda á að frá árinu 2006 hefur ófaglærðum starfsmönnun 

hjúkrunarheimila staðið til boða að afla sér starfsmenntunar á heilbrigðissviði 

eftir ákveðnum leiðum sem verða kynntar hér í stuttu máli. 
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2.3 Námsframboð fyrir ófaglærða starfsmenn hjúkrunar-
heimila 

Sú staðreynd að til staðar sé skortur á framboði fagfólks til starfa innan 

hjúkrunarheimila landsins hefur verið þekkt og  til umræðu í nær 20 ár. Til að 

mæta þessum vanda standa ófaglærðum starfsmönnum hjúkrunarheimila til 

boða ákveðin námstilboð sem veita þeim starfsréttindi á heilbrigðissviði. 

Fyrst er að nefna sjúkraliðabrúarnám. Þar er starfsreynsla og starfstengd 

námskeið metin til styttingar á sjúkraliðanámi með ákveðnum fyrirvörum. 

Hér má nefna að „starfstengd námskeið sem ófaglærðir hafa sótt og tengjast 

aðhlynningu eins og verkleg hjúkrun, sóttvarnir, siðfræði og líkamsbeiting eru 

áfangar sem ekki eru metnir. Auk þess er starfsreynsla þessara starfsmanna 

ekki metin á móti starfsþjálfun í brúarnáminu“ (Helga Dögg Sverrisdóttir 

2009, bls. 34). Í öðru lagi má nefna félagsliðabrúarnám. Símenntunar-

miðstöðvar víðs vegar um landið bjóða ófaglærðum starfsmönnum 

hjúkrunarheimila upp á það nám. „Nám í félagsliðabrú tekur mið af því að 

nemendur séu í starfi og sæki námið í samráði við vinnustað sinn. Nemendur 

þurfa að vera orðnir 22 ára, hafa lokið 230 kennslustunda starfstengdum 

námskeiðum og hafa að baki að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu. Mat 

á fyrra námi auk starfsreynslu byggir á reglum sem mennta- og menningar-

málaráðuneytið gefur út“ (Mímir, símenntun e.d.). Í þriðja lagi má nefna að 

hjúkrunarheimilin sjálf bjóða ófaglærðum starfsmönnum sem starfa innan 

þeirra vébanda upp á mörg námskeið sem hafa það að markmiði að auka 

starfshæfni þeirra. Í ljósi þessara upplýsinga mætti spyrja hvort ekki væri nóg 

að gert? Hvort þeir námsmöguleikar sem standa þessum hópi til boða hafi 

ekki leitt til aukins framboðs á fagmenntuðu starfsfólki fyrir hjúkrunarheimili 

landsins? Til að leita svara við þessari spurningu má bera saman niðurstöður 

úr skýrslum Ríkisendurskoðunar um mönnunarhlutfall hjúkrunarheimila frá 

árunum 2005 og 2012. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2005 kemur í 

ljós að hlutfall ófaglærðra í hjúkrunarrýmum öldrunarheimila var 62% 

(Ríkisendurskoðun, 2005, bls. 38). Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2012 

kemur í ljós að hlutfall ófaglærðra á hjúkrunarheimilum er 63,4% (Ríkis-

endurskoðun, 2012). Þessar niðurstöður benda því til að betur megi ef duga 

skuli. 

Ein af  niðurstöðum rannsóknarinnar gefur vísbendingar um að mikill 

meiri hluti úrtaksins telji að það myndi auka áhuga þeirra á þátttöku í námi 

sem veitir starfsréttindi á heilbrigðissviði ef þau námskeið sem standa þeim 

til boða innan hjúkrunarheimilanna sjálfra yrðu matshæf til eininga innan 

náms sem veitir starfsréttindi á heilbrigðissviði svo sem sjúkraliðanáms. Með 

slíkri tilhögun yrði námskeiðahald hjúkrunarheimilanna markvissara og leiddi 
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til styttingar á starfsréttindanámi auk þess sem starfsmenn gætu stundað 

markvisst nám samhliða starfi. Síðast en ekki síst gæti slíkt fyrirkomulag náms 

leitt til aukinnar sáttar við stétt sjúkraliða en þeir hafa margir verið mjög 

ósáttir við tilurð sjúkraliðabrúarnámsins.  

Til að skoða möguleika þess að auka menntun þessara starfsmanna í 

samvinnu við hjúkrunarheimilin er nauðsynlegt að kanna forsendur slíks 

náms. Í því skyni eru hér á eftir kynntar fræðilegar kenningar um nám 

fullorðinna. 

2.4 Námskenning Knud Illeris 

Margir hafa gagnrýnt fræðilega orðræðu og ályktanir innan fullorðinsfræðslu 

fyrir að einkennast um of af einstaklingsbundinni sýn á nám svo sem, að 

nemandi sé óháður umhverfi sínu (Boeren, Nicaise og Baert, 2010; Crowther, 

2000; Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007). Einnig hafa helstu þátt-

tökulíkön innan fullorðinsfræðslu þótt taka of mikið mið af einstaklingnum 

og þannig misst sjónar á stærra samhengi náms (Boeren o.fl., 2010, bls. 55). 

Í ljósi þessarar gagnrýni var ákveðið að rannsóknin tæki mið af kenningu sem 

einkennist af víðari sýn á nám. Fyrir valinu varð kenning Knud Illeris um nám, 

vegna þess að með henni gengur Illeris út frá þeirri forsendu að líta beri á 

nám sem heildstætt ferli sem grundvallist á samspili einstaklingsbundinna 

þátta og félagslegra þátta. Markmið Illeris var að móta kenningu er tæki mið 

af einstaklingnum, allt í senn sem manneskju, þátttakanda í nútímasamfélagi 

og einstaklingi sem á sér lífssögu, aðstæður og framtíðarsýn (Illeris, 2006, bls. 

5). Rannsakandi telur að Illeris hafi náð markmiði sínu og einnig komið til 

móts við ofangreinda gagnrýni með því að leggja til gagnlegt innlegg í 

fræðilega umræðu um fullorðinsfræðslu. 

Knud Illeris setti fram kenningu um nám sem meðal annars er byggð á 

ígrundun hans á námskenningum margra fræðimanna. Þessar kenningar 

tengdi hann við sína eigin námskenningu um þrjár víddir náms. 

Illeris skilgreinir nám sem öll þau ferli sem eiga sér stað í lifandi verum 

sem leiða til varanlegrar breytinga á getu eða hæfni og stafa ekki af 

líffræðilegum þáttum svo sem þroska (e. maturation) eða því að bæta árum 

við ævi sína (e. aging) (Illeris, 2007, bls. 3). Kenningu sína setti Illeris fram í 

formi þriggja vídda líkans.  

Kenning Illeris er byggð á eftirfarandi grundvallar ályktunum: 

 Nám á sér stað með víxlverkun milli ytra umhverfis (félagslegs, 
menningarlegs og efnislegs umhverfis) og innri sálrænna tileinkunnar-
ferla, þar sem núverandi nám er tengt fyrra námi nemandans. 



 

26 

 Nám á sér stað á milli þriggja ólíkra vídda lífsins það er að segja, 
vitrænnar víddar þekkingar og hæfni, hvatavíddar tilfinninga, áhuga og 
vilja og félagslegrar víddar samskipta og samvinnu. Þessar víddir eru 
greyptar í félagslegt samhengi nemandans (Illeris, 2007, bls. 22 og 23). 

Þessi tvö ferli hefur Illeris sett fram á myndrænan hátt (sjá myndir 1 og 2). 

Með fyrra ferlinu (sjá mynd 1) leitast Illeris við að útskýra hvernig nám á sér 

stað.  

Mynd 1 Grunnferli náms samkvæmt kenningu Knud Illeris (lauslega þýtt af 
höfundi, Illeris, 2007, bls. 23). 

Á myndinni gefur lóðrétta örin til kynna víxlverkunina (e. interaction) milli 

einstaklingsins og umhverfisins og lárétta örin gefur til kynna samspil náms 

(innihalds) og tilfinninga (hvata) (lauslega þýtt af höfundi, Illeris, 2007, bls. 

23-24). Samkvæmt kenningu Illeris verða þessi tvö grunnferli að vera virk til 

að nám getið átt sér stað og oftast gerast þau samhliða. 

Annað ferlið felst í meðvitaðri víxlverkun milli námsmanns/einstaklings og 

umhverfisins. Með víxlverkuninni skapast tengsl milli núverandi náms og 

fyrra náms nemandans. Þannig á sér stað nám sem hefur persónuleg einkenni 

en byggist á félagslegum einkennum umhverfisins. Hitt ferlið felst í sálrænni 

úrvinnslu og tileinkun (e. acquisition) þeirra áhrifa sem nemandi verður fyrir 

í gegnum víxlverkunina og er líffræðilegt þ.e.a.s. það hefur orðið til við þróun 

mannsins. Tileinkunarferlið samanstendur af innihaldi (e. content) og hvata 

(e. incentive). Með innihaldi er vísað til þess sem nemandi hefur lært en með 

hvata er vísað til þeirrar hugrænu orku sem er forsenda námsins (Illeris, 2007, 

bls. 23-24). 
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Með síðari ályktuninni leitast Illeris við að útskýra eðli og eiginleika náms 

(sjá mynd 2). Eins og sést á myndinni mynda örvarnar þríhyrning en hornin 

þrjú tákna víddir náms þ.e.a.s. innihaldsvídd (vitsmuni), hvatavídd 

(tilfinningar) og félagslega vídd (víxlverkunarferlið milli einstaklings og 

umhverfis). Hringurinn sem umlykur þríhyrninginn táknar samfélagslega vídd 

náms en nám á sér alltaf stað í ákveðnu samfélagslegu samhengi sem í 

grunninn stjórnar námstækifærum einstaklingsins (Illeris, 2007, bls. 25). 

Mikilvægt er að skoða mynd 2 í ljósi skilgreiningar Illeris á námi en hann 

skilgreinir það sem ákveðið ferli sem leiðir til varanlegra breytinga á færni (e. 

capacity) einstaklingsins. Þessar breytingar geta verið líkamlegar, vitrænar, 

tilfinningalegar og/eða félagslegar en allt nám felst í samspili og gagnvirkni 

þessara þriggja vídda (Illeris, 2004a, bls. 90). 

Mynd 2 Þriggja vídda námslíkan Knud Illeris (lauslega þýtt af höfundi, Illeris, 
2007, bls. 26 og 28) 

Á mynd 2, má sjá að vitræna víddin eða innihaldssvið (e. content) náms er 

staðsett á öðrum enda tileinkunarferilsins og varðar nám sem nemandi 

tileinkar sér og leiðir til þekkingar (e. knowledge), skilnings (e. understanding) 

og hæfni (e. skills) nemandans. Með náminu leitast nemandi við að skapa 

merkingu (e. meaning) þ.e.a.s. öðlast heildstæðan skilning á tilverunni en 
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einnig að þroska hæfni (e. abilities) sem gerir honum fært að takast á við 

raunverulegar áskoranir lífsins. Árangur þessarar viðleitni nemandans birtist 

svo í starfshæfni hans (e. functionality). Hvatavíddin (e. incentive) er staðsett 

á gagnstæðum enda tileinkunarferilsins og varðar áhuga (e. motivation), 

tilfinningar (e. emotion) og vilja (e. volition) nemandans. Á þessari vídd leitast 

nemandi við að viðhalda bæði vitrænu (e. mental) og líkamlegu (e. bodily) 

jafnvægi (e. balance) með því að læra. Árangur þeirrar viðleitni birtist svo í 

næmni (e. sensitivity) hans á sjálfan sig og umhverfi sitt. Víxlverkunarsvið (e. 

interaction) náms varðar gagnvirk áhrif milli nemanda og umhverfis hans og 

lýtur að virkni (e. action) nemandans, samskiptum (e. communication) hans 

við umhverfið og samvinnu (e. cooperation) hans og umhverfisins. Árangur 

virkni, samskipta og samvinnu birtist svo í félagsfærni (e. sociality) 

einstaklingsins (Illeris, 2004a, bls. 91-94). Illeris gerir ráð fyrir að grunnur 

víxlverkunarsviðsins sé tvíþættur, að annars vegar eigi sér stað víxlverkandi 

áhrif á almennum samfélagslegum grunni milli nemandans og þess samfélags 

sem hann býr í og hins vegar eigi sér stað víxlverkandi áhrif á félagslegum 

grunni, milli nemandans og nærumhverfis hans en undirstaða hans er sú 

fyrrnefnda þ.e.a.s. samfélagslega víxlverkunin (lleris, 2007, bls. 25-26). 

Illeris staðsetur ríkjandi námskenningar og höfunda þeirra innan þrí-

hyrningsins og setur þær í samhengi við hinar þrjár víddir náms. Hann tekur 

mið af kenningum Piaget, Kolb, Bandura og Dewey þegar hann fjallar um 

vitræna hlið náms en tekur mið af kenningum Freud, Rogers og Erikson þegar 

hann fjallar um tilfinningalega hlið náms en varðandi félagslega hlið náms 

tekur hann mið af kenningu Marx, Beck og Gidden (Osborn, 2004, bls. 73) 

Illeris heldur því fram að hugmyndir Piaget um nám sem jafnvægisferli (e. 

process of equalibrium) sem á sér stað fyrir tilstuðlan og samspil samlögunar 

(e. assimilation) og aðhæfingar (e. accommodation) séu í raun grundvöllur 

þeirra kenninga sem notaðar eru um nám í dag. Sjálfur byggir hann 

kenningarlegan bakgrunn skilningsnáms (e. cognitive learning) á þessum 

hugmyndum Piaget. Illeris styðst hér einnig við kenningar Thomas Nissen sem 

dýpkaði kenningu Piaget með því að greina enn frekar milli samlögunar og 

aðlögunar auk þess sem hann bætti við þriðja grunnferli náms, sem hann 

nefndi samlögun (e. cumulatative process). Illeris styðst hér einnig við 

hugmyndir Carl Roger um merkingarbært nám (e. significant learning) sem 

vísar til tilfinningalegrar víddar náms. Námshringur Kolb skipar einnig 

nokkurn sess í kenningarlegum bakgrunni Illeris um skilningsnám, en hann 

telur Kolb hafa þróað námslíkan sem útskýri uppbyggingu einstaklings-

bundinna innri námsferla (Illeris, 2004b). 
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Illeris gagnrýnir þá klassísku aðgreiningu milli vitsmuna og tilfinninga sem 

hefur verið ríkjandi bæði innan kenninga sálarfræðinnar og fræðilegrar 

orðræðu vestrænnar menningar og leitast sjálfur við að miðla heildstæðari 

sýn. En eins og sést á mynd 1, er annað grunnferli náms, tileinkunnarferlið, 

samsett úr innihaldi og hvötum og lárétta örin gefur til kynna samspilið á milli 

vitsmuna og tilfinninga. Kenningarlegan bakgrunn tilfinningasviðs (e. 

emotional dimension) náms sækir Illeris meðal annars til Jean Piaget, 

Sigmunds Freud, Ute Holzkamp-Osterkamp og niðurstaðna heilarannsókna 

Antonio Damasio (Illeris, 2004b).  

Kenningarlegan bakgrunn víxlverkunarsviðs (e. interactive dimension) 

náms sækir Illeris í smiðju margra fræðimanna og má hér nefna kenningu 

Alberts Bandura o. fl. um fylgdarnám (e. vicarious learning), kenningu Peter 

Jarvis um félagslegt nám (e. social learning) kenninga Kenneth Gergen sem 

byggja á félagslegri hugsmíðahyggju, kenninga fræðimanna sem byggja á 

gagnrýnikenningu (e. critical theory), kenninga Vygotsky og kenninga sem 

rekja má til hugmynda Vygotsky til dæmis kenningu Lave og Wenger um 

aðstæðubundið nám (e. situated learning). Illeris gengur út frá þeirri 

forsendu að allt nám sé aðstæðubundið (e. situated) þ.e.a.s. það eigi sér stað 

við ákveðnar aðstæðum sem bæði ákveða námsmöguleika, námsferli og eðli 

þess náms sem á sér stað. Hugtakið aðstæðubundið nám má rekja til 

rannsókna Jean Lave og Etienne Wenger, hins vegar gerðu þau ekki ráð fyrir 

ofangreindu tvíþættu eðli náms. Þetta tvíþætti eðli náms felst í því að 

námsaðstæður eru á sama tíma bæði nærumhverfi nemandans og það 

undirliggjandi samfélagslega umhverfi sem hann býr í sem almennt er litað af 

gildum og gerð þjóðfélagsins í heild (Illeris, 2004b). 

Eins og getið var um hér að framan, var ákveðið í ljósi gagnrýni á umræðu 

um þátttöku að taka mið af kenningu sem einkenndist af víðari sýn á nám. 

Fyrir valinu varð ofangreind kenning Illeris um nám. Þegar litið er til 

niðurstaðna þessarar rannsóknar mun þessi fræðasýn hjálpa rannsakanda til 

að túlka rannsóknargögn í ljósi samspils einstaklingsbundinna, aðstæðu-

bundinna og stofnanabundinna áhrifaþátta á áhuga, hvatningu og hindranir 

fyrir námsþátttöku úrtaksins. 

2.5 Námsáhugi. 

Margar sögur hafa verið sagðar af afrekum manna og setningin: „hún/hann 

hafði brennandi áhuga á málinu“ fylgja gjarna þessum frásögum sem lýsing á 

persónueinkennum þess sem um er rætt. Þannig virðist áhuginn skapa með 

manninum óslökkvandi ástríðukennda þrá sem rekur hann áfram í gegnum 

súrt og sætt. Að vonum vekur eiginleiki sem svo miklu fær áorkað í lífi 
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einstaklingsins forvitni og löngun til að skilja það nánar. Spurningar eins og 

„hvað er áhugahvöt og hvað kveikir hana“, leita á hugann. Það má leita svara 

við þessum spurningum víða en í þessari ritgerð verður leitað í brunn fræði-

legra skilgreininga og kenninga um áhuga vegna þess að þær mynda eina af 

undirstöðum þessarar rannsóknar. 

Í þessari umfjöllun verða kynntar nokkrar skilgreiningar á hugtakinu 

áhugahvöt, sem í eðli sínu eru ekki svo ólíkar en þess ber að geta að settar 

hafa verið fram margar ólíkar kenningar um áhugahvöt, sem ekki verður 

fjallað um hér. Þessar kenningar eru oft nefndar klassískar kenningar um 

áhugahvöt og fjalla um tilurð og þroska áhugahvatar í bernsku. En hvers 

vegna eru þessar kenningar svo ólíkar sem raun ber vitni? Skýringanna má 

leita til þess vanda sem tengist notkun hugtaksins sjálfs, vanda sem menn 

telja að rekja megi til huglægs eðlis þess, sem gerir það að verkum að erfitt 

er að aðgerðarbinda og skilgreina það. Þessir erfiðleikar valda því að erfitt er 

að nota það í rannsóknum. Við rannsóknir á hugtakinu verður því að draga 

ályktanir út frá orðum og gjörðum þátttakenda, sem leiðir til þess að menn 

skilgreina hugtakið með mismunandi hætti og þar með verða til ólíkar 

kenningar um áhugahvöt (Ahl, 2004; Wlodkowski, 2008).  

Þar sem úrtak þessarar rannsóknar er fullorðið fólk er viðeigandi að fjalla 

um kenningar og skilgreiningar sem lúta að áhugahvöt fullorðinna en þær 

styðja við fræðilega undirstöðu hennar. Í því skyni verður gerð grein fyrir 

ýmsum skilgreiningum á námsáhuga. Fyrst og fremst verður gerð grein fyrir 

skilgreiningu Illeris (2007) á námsáhuga, en ástæða þess er sú að kenning 

hans um nám er fræðileg undirstaða rannsóknarinnar. Að auki verða kynntar 

til sögunnar skilgreiningar þeirra Wlodkowski (2008) og Grabowski (1976),   

en skilgreiningar þeirra eru áhugaverðar vegna þess að þær snúast fyrst og 

fremst um áhuga fullorðinna einstaklinga á námi, en einnig vegna þess að 

skilgreiningar þeirra eru samhljóma skilgreiningu Illeris (2007) og styðja því 

við fræðilega undirstöðu rannsóknarinnar. Næst verður formgerðarflokkun 

Cyril O. Houle (í Patricia Cross, 1981) á námsáhuga fullorðinna kynnt til 

sögunnar vegna þess að flokkun hans hefur staðist tímans tönn og því 

viðeigandi að heimfæra hana á fullorðna námsmenn nútímans. Þó skal þess 

getið að í þessari rannsókn var ekki leitað beint eftir orsökum námsáhuga 

þátttakenda en það hefði þurft að gera til að hægt væri að formgerðarflokka 

námsáhuga þeirra. Einnig verður fjallað um námslíkan Cross (1981) vegna 

þess að með því leitaðist hún við að bera kennsl á breytur sem hafa áhrif á 

námsáhuga fullorðinna. Það verður því áhugavert að bera þær niðurstöður 

saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Þess skal og getið að fjallað 

verður í stuttu máli um skilgreiningu Deci og Ryan (2000) á áhugahvöt. Sú 

skilgreining fjallar ekki sérstaklega um áhugahvöt fullorðinna, en notkun 
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hennar er víðtæk innan menntakerfis Vesturlanda. Að lokum verður gerð 

grein fyrir gagnrýni á kenningar um áhugahvöt. 

Þegar flett er upp enska orðinu motivation í Ensk-íslenskri orðabók er það 

þýtt sem: 1) „hvatning, örvun; (innri) hvöt, áhugi 2) ástæða; kveikja“ (Snara, 

e. d.). Í Ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi er motivation þýtt sem: 

„innri hvöt, áhugi, áhugahvöt“ (Snara, e. d.). Hér á eftir mun verða fjallað um 

áhuga í merkingu enska orðsins motivation vegna þess að stuðst er við 

kenningu Knud Illeris um nám en samkvæmt henni felst nám í tveimur ólíkum 

ferlum og þeirri víxlverkun sem á sér stað á milli þeirra. Annað þessara ferla, 

tileinkunnarferlið, samanstendur af innihaldi og hvata. Með hvata er vísað til 

þeirrar hugrænu orku sem er forsenda náms og felst meðal annars í áhuga 

einstaklingsins (Illeris, 2007).  

Illeris fullyrðir að áhugi mannsins sé uppspretta þeirrar hugrænu orku sem 

er forsenda náms (Illeris, 2007). Hann skilgreinir áhugahvöt (d. drivkraft) sem 

„einstaklingsbundið ástand sem einkennist af óöryggi eða óuppfylltri þörf. 

Þetta ástand veldur því að einstaklingurinn leitar sér þekkingar, skilnings eða 

nýrrar færni, til að ná jafnvægi á ný“ (lauslega þýtt af höfundi, Illeris, 2006, 

bls. 41).  

Wlodkowski skilgreinir áhuga/áhugahvöt á eftirfarandi hátt: „Moti-

vation...deals with why people behave as they do“ (Wlodkowski, 2008, bls. 

95). Þessi skilgreining er víð og vísar bæði til hegðunar og kveikju hegðunar 

þ.e.a.s. að rekja megi orsök hegðunar einstaklingsins til áhuga hans. 

Grabowski (1976) virðist vera sama sinnis og Wlodkowski (2008), því hann 

fullyrðir að áhugi sé kveikjan að gjörðum mannsins en hann gengur lengra 

með því að fullyrða að áhuginn fylli einstaklinginn þeirri orku sem nauðsynleg 

er til athafna (Grabowski, 1976) en sú skilgreining er einmitt samhljóma 

fullyrðingu Illeris (2007) hér að framan um hugræna orku, sem forsendu 

náms. Deci og Ryan (2000) taka í sama streng og Wlodkowski, Grabowski og 

Illeris um áhrif áhugans á gjörðir manna en frá sjónarhóli sjálfs-

ákvörðunarkenningarinnar (e. Self-determination theory) flokka þeir áhuga í 

tvo flokka. Þessi flokkun byggist á áhrifum ólíkra markmiða á gjörðir 

einstaklingsins. Í grófum dráttum flokka þeir áhuga í ytri áhugahvöt (e. 

extrinsic motivation), sem vísar til gjörða sem framkvæmdar eru vegna ytri 

áhrifa og í innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation), sem vísar til gjörða sem 

eru áhugaverðar og fela umbun í sjálfum sér (Deci og Ryan, 2000, bls. 54-55). 

Hvað forsendur áhugahvatar einstaklingsins varðar, halda Deci og Ryan 

(2000) því fram að bæði sálrænar þarfir og einstaklingsbundin markmið séu 

forsendur áhugahvatar en Illeris (2007) gerir einungis ráð fyrir því að 

óuppfyllt sálræn þörf sé forsenda hennar. 
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Eins og fram kom hér að ofan hefur kenning Deci og Ryan notið mikillar 

hylli innan menntakerfis Vesturlanda. Notkun á kenningu þeirra, sérstaklega 

hvað varðar flokkun þeirra á áhugahvötinni, hefur þó ekki farið varhluta af 

gagnrýni. Hér má nefna gagnrýni Ginsberg og Wlodkowski (1995) á þá 

kennsluhætti sem almennt eru við lýði innan háskóla Vesturlanda, en þeir 

telja þá einkennast af ytra umbunarkerfi, sem taki mið af flokkun Deci og 

Ryan á áhugahvötinni. Þeir fullyrða jafnframt að þetta umbunarkerfi taki 

ekkert tillit til mismunandi menningaruppruna nemenda og einkennist af 

valdníðslu.  En slíkt umbunarkerfi hlutgeri og vanvirði nemendur með því að 

gera þá ósjálfstæða og hjálparvana (Ginsberg og Wlodkowsky, 1995). 

Houle gerði rannsókn árið 1961 á námsáhuga fullorðinna náms-

manna. Þrátt fyrir að svo langt sé um liðið frá framkvæmd 

hennar, hafa niðurstöðurnar haft mikil áhrif á umræðuna um 

námsáhuga fullorðinna. Það sem einkenndi úrtak hans var að 

þátttakendur höfðu mikinn námsáhugi. Með hliðsjón af 

niðurstöðum rannsóknarinnar flokkaði Houle námsáhuga 

fullorðinna í eftirfarandi þrjár formgerðir (e. typiology): 

 Markmiðsviðmiðaða (e. goal-oriented) námsmenn. 

 Verkviðmiðaða (e. activity-oriented) námsmenn. 

 Námsviðmiðaða (e. learning-oriented) námsmenn.  

Séu þessar formgerðir túlkaðar er markmiðsviðmiðaði náms-

maðurinn upptekinn af að ná ákveðnum markmiðum með 

náminu t.d. að ljúka námi til að fá stöðuhækkun. Sá verk-

viðmiðaði er hins vegar ekki svo upptekinn af náminu sjálfu 

heldur því sem fylgir því svo sem að hitta nýtt fólk eða sleppa úr 

leiðinlegri vinnu. Námsviðmiðaði námsmaðurinn tekst hins 

vegar á hendur nám eingöngu vegna ánægjunnar af námsferlinu 

sjálfu (lauslega þýtt af höfundi, Cross, 1981, bls. 82-83).  

Knowles hélt því fram að að fullorðnir námsmenn hefðu áhuga á námi sem 

þeir geti nýtt til að leysa þau vandamál sem þeir mæta eða námi sem veiti 

þeim innri umbun. Þetta þýði þó ekki að ytri umbun sé þeim ekki mikilvæg, 

heldur að fullnæging innri þarfa sé þeim mikilvægari (Knowles, Holton og 

Swanson, 2011, bls. 197). 

En hvers vegna er áhugahvöt fullorðinna ólík áhugahvöt barna? 

Wlodkowski hefur lagt fram ákveðna skýringu á því. Hann heldur því fram að 

áhugahvöt fullorðinna einkennist af fjórum þáttum þ.e.a.s. af löngun þeirra 
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og vilja til að ná árangri, af tilfinningu þeirra fyrir valfrelsi, af þörf fyrir að nám 

hafi gildi og af þörf fyrir að njóta námsins (Knowles o.fl., 2011, bls. 197-8) en 

ljóst er að slík afstaða krefst þroska sem fæst börn búa yfir. 

Cross (1981) heldur því fram að námsáhugi manna sé ólíkur. Hún flokkar 

fólk til dæmis í mismunandi hópa, eftir ástæðum þeirra til að stunda nám og 

fullyrðir að flestir hafi fleiri en eina ástæðu til þess (Cross, 1981, bls. 97). Hún 

hefur sett fram hugtakalíkan sem ætlað er að bera kennsl á þær breytur sem 

hafa áhrif á námsáhuga (e. motivation) einstaklingsins og hvernig þær 

tengjast og hafa innbyrðis áhrif hvor á aðra, sem svo annað hvort eykur, 

viðheldur eða dregur úr námsáhuga einstaklingsins. Með líkaninu leitast hún 

við að útskýra hvernig þættir eins og sjálfsmat einstaklingsins, viðhorf til 

náms, markmið og væntingar, breytingar, hindranir, tækifæri og upplýsinga-

gjöf stuðla að eða draga úr námsáhuga sem svo ræður ákvörðun um 

námsþátttöku (Cross, 1981, bls. 126-127). Í þessari rannsókn var leitað eftir 

upplýsingum um marga svipaða þætti til dæmis viðhorf úrtaks til náms, 

hindrana fyrir námi, tækifæra til náms og upplýsingagjöf en auk þess var 

leitað eftir upplýsingum um hvort úrtak fengi hvatningu til náms frá 

fjölskyldu, vinum og yfirmönnum, í því skyni að leita skýringa á námsþátttöku 

ófaglærðra starfsmanna hjúkrunarheimila sem starfa við umönnun aldraðra. 

Það verður því athyglisvert að kanna hvort mögulegt sé að styðjast við 

útskýringar Cross (1981) á áhrifum sameiginlegra breyta á námsáhuga úrtaks 

þessarar rannsóknar. 

Eins og fram kemur í upphafi kaflans hafa kenningar um áhugahvöt verið 

gagnrýndar. Bæði hafa þær verið gagnrýndar fyrir að styðjast við ólíkar 

skilgreiningar á hugtakinu sjálfu en ekki síður fyrir að byggjast á einsleitu 

gildismati og viðhorfum. Sem dæmi um þessa gagnrýni má nefna fullyrðingu 

Ginsberg og Wlodkowski þess efnis að fræðileg umræða um áhugahvöt 

mótist af sálfræðilegum kenningum sem byggi á evrópsku gildismati og 

ályktunum (Ginsberg og Wlodkowski, 1995). 

Einnig má í þessu samhengi nefna gagnrýni Helene Ahl á þessar kenningar 

sem hún fullyrðir að mótist af vestrænni, karllægri einstaklingsmiðaðri sýn á 

manneskjuna, sem vanvirði bæði konur og samfélagsleg gildi (Ahl, 2004, bls. 

11). Hún heldur því jafnframt fram að megináhersla kenninga um áhugahvöt 

fullorðinna sé á þætti sem hindri áhuga á námi. Þær hvíli á grunni 

mannúðlegrar sálfræði og gangi út frá því sem vísu að fullorðnum sé eiginleg 

tilhneiging til náms, sem komi til með að blómstra þegar hindrunum af ýmsu 

tagi hafi verið rutt í burtu (Ahl 2004, bls. 10). Ahl telur skynsamlegra að skoða 

hugtakið sem félagslega smíð (s. socialt konstruerat) að áhugi mannsins verði 

til í samspili hans við umhverfið. Hún telur að með slíkri fræðasýn sé hægt að 
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nálgast fræðilegar kenningar um áhuga á annan hátt þ.e.a.s. að taka þeim 

ekki sem staðreyndum heldur kenningum sem hvíla á ákveðnum forsendum 

svo sem þekkingu, tungu, sjálfsmynd og samfélagi. Hún telur einnig mikilvægt 

að menn geri sér grein fyrir að hægt er að misnota kenningarnar og að í krafti 

þeirra eigi sér stað ákveðin valdbeiting þ.e.a.s. að þekkingin geti brennimerkt 

og útilokað ákveðna hópa (til dæmis fullorðna sem ekki taka þátt í fræðslu) 

(Ahl, 2004, bls. 86).  

Gagnrýni Wlodkowski og Ahl á að hluta til við um kenningu Illeris um nám, 

því eins og fram hefur komið byggir hann kenningu sína á mörgum 

kenningum sálfræðinnar og hann telur uppsprettu áhugahvatar vera sálræna 

óuppfyllta þörf. Hins vegar ber að benda á að samkvæmt kenningu hans 

byggist nám á fleiri þáttum og að markmið hans var að móta kenningu sem 

tæki mið af einstaklingnum bæði sem manneskju, þátttakanda í nútíma-

samfélagi og einstaklingi sem á sér lífssögu, aðstæður og framtíðarsýn (Illeris, 

2006, bls. 5).  

Hér að framan hefur verið leitað í brunn fræðilegra skilgreininga og 

kenninga um áhugahvöt í því skyni að svara spurningunum sem settar voru 

fram í upphafi kaflans en þær voru, annars vegar hvað er áhugahvöt? og hins 

vegar hvað kveikir hana? En gefa fræðilegar skilgreiningar á áhugahvöt eitt 

einhlítt svar við fyrri spurningunni? Svarið er nei! Ástæða þess er sú að 

áhugahvöt hefur verið skilgreind á ólíkan hátt. Menn hafa einnig ólík svör við 

seinni spurningunni þ.e.a.s. hvað kveikir áhuga en svörin fara eftir því hvernig 

talið er að hún verði til. Í grófum dráttum má segja að menn aðhyllist þrjár 

nálganir um uppruna áhugahvatarinnar. Í fyrsta lagi eru það þeir sem telja 

uppruna hennar vera innra með einstaklingnum, í öðru lagi eru það þeir sem 

telja uppruna hennar vera bæði innra með einstaklingnum og í samspili við 

félagslegt umhverfi hans og þriðja lagi eru það þeir sem telja hana eingöngu 

vera félagslega smíð. 

Í upphafi kaflans var því lýst hvernig áhugi mannsins gæti orðið að 

einskonar hreyfiafli sem knýr hann áfram til athafna. Í kjölfarið voru kynntar 

kenningar sem skilgreina áhuga einmitt þannig. Í þessari rannsókn var stuðst 

við þessar skilgreiningar í þeirri viðleitni að skoða hvort og hvernig áhugi 

ófaglærðra starfamanna sem starfa við umönnun aldraðra, á að afla sér 

starfsréttinda á heilbrigðissviði og læra nýja hluti tengda starfinu, endur-

speglar vilja til þátttöku í slíku námi. 

2.6  Þátttaka í námi fullorðinna 

Almennt er viðurkennt að menntun sé ein af undirstöðum hagkerfisins og að 

með henni öðlist þjóðfélagsþegnarnir hæfni til að takast á við breytingar, 
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bæta lífskjör sín og nýta sér tæknilega þróun. En til þess að hagkerfi 

samfélaga búi við heilbrigð lýðræðisleg skilyrði þurfa sem flestir þegnanna að 

búa yfir slíkri hæfni.  Það veldur því að vonum áhyggjum að „samkvæmt 

gögnum frá Hagstofu Íslands og Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, hafa 

um 30% Íslendinga á aldrinum 25-64 ára ekki lokið formlegu námi á 

framhaldsskólastigi á árinu 2011“ (Forsætisráðuneytið, 2012b, bls. 6). „Þetta 

hlutfall er mun hærra hérlendis en á hinum Norðurlöndunum og er yfir 

meðaltali í samanburði við önnur ríki í Evrópu“ (Forsætisráðuneytið, 2012b, 

bls. 6). 

 Færð hafa verið rök fyrir lýðræðislegu gildi menntunar og má hér nefna 

innlegg Desjardins, Rubenson og Milana (2006) en þeir fullyrða að nú til dags 

byggist hæfileiki þjóða, stjórnvalda, samfélaga, vinnumarkaða, fyrirtækja og 

einstaklinga til að aðlagast breytingum, bæta lífskjör og hagnast á tæknilegri 

þróun, á hæfni fullorðinna. Þeir telja því mikilvægt að auka þá hæfni sem 

bæði hagkerfið og samfélagið hefur aðgang að með því að fjárfesta í 

fullorðinsfræðslu, ella aukist hættan á vaxandi félagshagfræðilegum ójöfnuði 

og myndun jaðarhópa í samfélaginu. Frá þessu sjónarhorni séð, þykir þeim 

því mikilvægt að horfa til fullorðinsfræðslu bæði sem aðferðar til að auka 

framleiðni í samfélaginu og greiða fyrir þátttöku í verkalýðssamtökum en 

síðast en ekki síst sem aðferðar til að aðstoða einstaklinga í daglegum 

gjörðum og til að efla virka þátttöku í námi (Desjardins, Rubenson og Milana, 

2006, bls. 17). 

Í þessu samhengi má einnig benda á rökstuðning Jóns Torfa Jónassonar og 

Andreu Gerðar Dofradóttir (2007) á þörfinni fyrir menntun, en þau halda því 

fram „að jöfnuður meðal þjóðfélagsþegnanna sé forsenda heilbrigðs 

lýðræðissamfélags og undirstaða félagslegrar samheldni“ (Jón Torfi Jónasson 

og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007, bls. 17). Það er því ekki að undra  hve 

stóran sess rannsóknir á námsþátttöku hafa skipað innan fullorðins-

fræðslunnar því þær veita mikilvægar upplýsingar um eðli og umfang hennar, 

meðal annars hverjir það eru sem taka þátt en síðast en ekki síst hverjir taka 

ekki þátt í fullorðinsfræðslu. En þrátt fyrir að námsþátttaka fullorðinna sé svo 

tíðrætt og grandskoðað fyrirbæri, halda menn því fram að erfitt hafi reynst 

að komast að einhverri sameiginlegri niðurstöður, þótt margar rannsókna-

niðurstöður gefi samhljóma vísbendingar um orsakir þeirra hindrana sem 

koma í veg fyrir námsþátttöku fullorðinna (Desjardins o.fl., 2006). 

Þrátt fyrir þennan skort á sameiginlegri niðurstöðu er áhugavert að skoða 

niðurstöður rannsókna, því vísbendingarnar sem þær flestar veita er 

mikilvægt framlag til þekkingar og skilnings á þátttöku fullorðinna í námi. Í 

þessu samhengi verða kynntar til sögunnar niðurstöður þriggja íslenskra 
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rannsókna og einnar erlendrar. Sú fyrsta er vinnumarkaðsrannsókn 

Hagstofunnar (2003) en höfundar hennar eru Jón Torfi Jónasson og Andrea 

Gerður Dofradóttir. Niðurstöðurnar er að finna í nýlegri skýrslu þeirra frá 

árinu 2009. Samkvæmt þessum niðurstöðum voru einkum þrír þættir sem 

virtust hafa áhrif á námsþátttöku en þeir voru menntunarstig, kynferði og 

aldur. Hvað varðar menntunarstig sýndu niðurstöður að mun fleiri í hópi 

þeirra sem voru með bóklega menntun á framhalds- eða háskólastigi voru í 

námi eða á námssamningi en þeir sem lokið höfðu grunnskólaprófi eða höfðu 

starfsmenntun. Þegar litið er til kynferðis sýndu niðurstöður að konur tóku 

frekar þátt í formlegu námi en karlar og að það dró verulega úr námsþátttöku 

eftir að fólk nálgaðist fertugsaldurinn og enn meir eftir því sem fólk varð eldra 

(Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009, bls. 43-45). 

Í rannsóknum frá árinu 2001 en höfundar þeirra eru Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir komu einnig í ljós áhugaverðar vísbendingar um 

atriði sem virtust hafa áhrif á þátttöku fullorðinna í námi en þau voru 

námshvatning á vinnustað, afstaða til náms, laun og fyrri reynsla af 

skólakerfinu. Hvað varðar námshvatningu á vinnustað bentu niðurstöður til 

þess að hvatning á vinnustað yki þátttöku í námskeiðum en um þriðjungur 

svarenda töldu að yfirmaður hefði haft mikil áhrif á námskeiðsþátttöku 

þeirra. Þegar litið er til afstöðu til náms gáfu niðurstöður vísbendingar um að 

bæði áhugi og löngun til að auka starfsfærni sem og almenn þekkingarþörf 

væri hvati að námskeiðssókn og var þar ekki munur á eftir menntun (Jón Torfi 

Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001b, bls. 9-12). Hvað varðar áhrif 

launahækkunar á námsþátttöku voru niðurstöður misvísandi. Annars vegar 

gáfu niðurstöður ekki vísbendingar um að launahækkun í kjölfar 

námskeiðsþátttöku hefði áhrif á hana (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir 2001a, bls. 10) og hins vegar gáfu þær vísbendingar um að 

fimmtungur svarenda teldu launahækkun í kjölfar námsskeiðsþátttöku hefði 

haft mikil áhrif á þátttöku þeirra (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir 2001b, bls. 9). Þegar litið er til fyrri reynslu að skólakerfinu gáfu 

niðurstöður ekki vísbendingar um að hún hefði afgerandi áhrif á þátttöku í 

námi þó mátti sjá að þeim svarendum sem hafði liðið mjög illa í grunnskóla 

voru frekar meðal þeirra sem sóttu engin námskeið (Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir 2001b, bls. 10). 

Að lokum verður greint frá tveim erlendum rannsóknum á þátttöku, önnur 

er frá árinu 2004 og hin er frá árinu 2006. Um er að ræða rannsókn Kim, 

Hagedorn, Williamson og Chapman (2004) og rannsókn Desjardins o.fl. 

(2006). Niðurstöður þessara rannsókna eru að mörgu leyti líkar þeim 

íslensku. Þannig gáfu niðurstöður þeirra vísbendingar um að þeir sem höfðu 

meiri menntun tóku frekar þátt í fullorðinsfræðslu en þeir sem minni 



 

37 

menntun höfðu. Aldur gaf einnig vísbendingar um þátttöku þannig að þeir 

sem yngri voru, voru mun líklegri til að taka þátt í fullorðinsfræðslu en hinir 

eldri. Stuðningur yfirmanna til náms virðist lúta sömu lögmálum og hérlendis, 

þeir sem eru ungir og velmenntaðir njóta hans í mun ríkara mæli en hinir. 

Einnig virtist óskin um aukna færni í starfi stuðla að auknum áhuga á þátttöku 

í námi (Desjardins o.fl., 2006; Kim, Hagedorn, Williamson og Chapman, 

2004).. Þess skal og getið að niðurstöður benda til þess að fjárhagslegur 

stuðningur stjórnvalda við fullorðinsfræðslu sé mismikill eftir löndum en 

almennt á það þó við um flest lönd sem þátt tóku í rannsókninni, að 

stuðningur þeirra við nám viðkvæmari hópa er lítill (Desjardins o.fl., 2006, bls. 

110-113). 

Einnig má benda á niðurstöðu Kim o.fl. (2004) þess efnis að þátttaka þeirra 

sem aldrei höfðu gifst var meiri en þeirra sem voru giftir, í sambúð, fráskildir 

eða höfðu misst maka á sama tíma og þeir sem áttu börn undir tíu ára aldri 

tóku frekar þátt í námi en þeir sem ekki áttu börn á þessu aldursskeiði (Kim 

o.fl., 2004). 

Þær sameiginlegu vísbendingar um námsþátttöku fullorðinna sem lesa má 

úr niðurstöðum þessara þriggja rannsókna eru svo hljóðandi: 

 Menntunarstig einstaklingins virðist hafa áhrif á þátttöku í námi. 

 Hlutfallslega færra eldra fólk tekur þátt í skipulögðu námi en yngra fólk. 

 Hvatning og stuðningur vinnuveitanda til náms virðist hafa áhrif á 
þátttöku í námi. 

 Ósk einstaklingsins um starfsframa virðist hafa áhrif á þátttöku í námi. 

Í upphafi kaflans var vísað til rökstuðnings fræðimanna fyrir lýðræðislegu 

gildi menntunar og því væri áhugavert að skoða hvort niðurstöður þessara 

þriggja rannsókna gefi vísbendingar um ríkjandi jafnræði meðal þátttakenda 

með tilliti til þátttöku. Ef litið er til þeirrar niðurstöðu að menntunarstig hafi 

áhrif á þátttöku þannig að þeir sem hafa meiri menntun taki frekar þátt en 

þeir sem hafa minni menntun, gefur hún vísbendingar um ríkjandi ójafnræði 

meðal þátttakenda, Eins er því farið um niðurstöðu þess efnis að hvatning og 

stuðningur vinnuveitenda hafi áhrif á námsþátttöku en niðurstöður úr 

rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Jóhönnu Rósu Arnardóttir (2001a) gefa 

vísbendingar um að þeir sem minnsta menntun hafa njóti síst slíkrar 

hvatningar. Einnig má benda á að sú vísbending sem kemur fram í rannsókn 

Desjardins o.fl. (2006) þess efnis að fjárhagslegur stuðningur stjórnvalda við 

nám viðkvæmari hópa samfélagsins sé lítill, gefur vísbendingar um ríkjandi 

ójafnræði í þátttöku fullorðinna í námi. Því má draga þá ályktun af 

niðurstöðum þessara þriggja rannsókna, að meðal fullorðinna ríki ójafnræði 
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með tilliti til þátttöku sem stuðli að vaxandi félagshagfræðilegum ójöfnuði og 

myndun jaðarhópa í samfélaginu.  

Ofangreindar rannsóknir gáfu ákveðnar vísbendingar um orsakir náms-

þátttöku fullorðinna en vissulega greinir menn á um orsakir hennar og því 

hafa margar skoðanir einkennt fræðilega orðræðu um hana.  

John Crowther (2000) bendir á að hin fræðilega orðræða um þátttöku 

innan fullorðinsfræðslu hafi einkennst af eftirfarandi fjórum undirliggjandi 

ályktunum: 

 Þátttaka í fullorðinsfræðslu sé af hinum góða.  

 Þátttaka felist í formlegu námi. 

 Nemandinn sé óháður félagslegu umhverfi sínu. 

 Það séu hindranir fyrir þátttöku ekki mótstaða (Crowther, 2000, bls. 
482-488). 

Hann gagnrýnir harðlega slíka orðræðu og telur hana standa fræðilegri 

þekkingu fyrir þrifum vegna þess að hún er fyrst og fremst mótuð af 

fullorðinsfræðurum og stefnumótendum innan fræðasviðsins en raddir 

nemenda fái þar engan hljómgrunn (Crowther, 2000, bls. 480). Crowther 

(2000) telur að ríkjandi orðræða þess efnis að þátttaka í námi sé af hinu góða 

endurspegli umfram annað forræði ákveðinnar ríkjandi menntastefnu fram 

yfir aðra og endalok umræðunnar um tilgang náms. Hann telur hins vegar 

mikilvægt að skilgreina tilgang og hlutverk fullorðinsfræðslunnar og hver 

nýtur góðs af henni áður en hægt sé að fullyrða að þátttaka sé af hinu góða 

(Crowther, 2000, bls. 483).  

En gerir gagnrýni Crowther þá að engu rökstuðning þeirra fræðimanna 

fyrir menntun, sem var kynntur hér að framan? Þetta er rökstuðningur sem 

rennir stoðum undir þá orðræðu að þátttaka í fullorðinsfræðslu sé af hinu 

góða því hún stuðli að jöfnuði meðal þjóðfélagsþegnanna sem sé forsenda 

heilbrigðs lýðræðissamfélags og undirstaða félagslegrar samheldni (Jón Torfi 

Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2007, bls. 17). Svarið er nei og það 

er vegna þess að ekki er hægt að bera saman gagnrýni á orðræðu um 

þátttöku og rökstuðning fyrir þátttöku, önnur fjallar um gagnrýni á þá 

orðræðu sem lýtur að orsökum fjarveru fullorðinna námsmanna frá námi, hin 

fjallar um rök fyrir mikilvægi menntunar almennt. 

Crowther (2000) gagnrýnir einnig þá áherslu sem lögð er á að skilgreina 

menntun í einstaklingsbundnu samhengi en telur að hana eigi að skilgreina  í 

félagslegu samhengi og leggja beri áherslu á möguleika hennar til 

samfélagsmótandi áhrifa og umbreytinga (Crowther, 2000, bls. 481-482). 
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Helene Ahl gagnrýnir einnig ríkjandi orðræðu um þátttöku innan fullorðins-

fræðslunnar og tekur í sama streng og Crowther um mikilvægi þess að skoða 

og skilgreina þátttöku út frá félags- og menningarlegu sjónarhorni (Ahl, 

2004).  

Merriam o.fl., (2007) taka í sama streng og Crowther og Ahl þegar þær 

halda því fram að hin fræðilega orðræða um þátttöku innan Bandaríkja 

Norður-Ameríku, hafi hvorki gert ráð fyrir áhrifum félagsmenningarlegs 

umhverfis hins fullorðna námsmanns né hvernig sjálf fullorðinsfræðslan er 

uppbyggð. Þær benda jafnframt á að síðan á fyrri hluta 10. áratugar síðustu 

aldar hafi fræðasviðið verið meðvitaðra um félagslega vídd þátttöku 

(Merriam o.fl., 2007, bls. 67).  

Boeren, Nicaise og Baert (2010) gagnrýna einnig þá áherslu sem lögð er á 

einstaklinginn í hinni fræðilegu orðræðu og benda á að ákveðið misræmi sé 

til staðar milli fræðilegrar umræðu um þátttöku annars vegar og helstu 

þátttökulíkana hinsvegar. Þau telja að þetta misræmi komi fram í 

mismunandi áherslum fræðilegu orðræðunnar og margra þátttökulíkana. 

Annars vegar bendi niðurstöður fræðilegrar umræðu til þess að virk þátttaka 

í ævinámi samanstandi af samspili milli einstaklingsbundinna þátta, þátta 

tengdum menntastofnunum og annarra félagslegra þátta en hinsvegar leggi 

mörg þátttökulíkön aðaláherslu á einstaklinginn og gefa lítinn gaum að 

áhrifum menntastofnana og stjórnvalda á þátttöku í námi. Máli sínu til 

stuðnings benda þau á að tilvísun í þætti sem tengjast menntastofnunum sé 

aðeins til staðar í helmingi þessara líkana og íhugun um hlutverk stjórnvalda 

skortir í flest þeirra. Þau halda því einnig fram að þrátt fyrir tilraunir til að 

samhæfa mismunandi sjónarhorn leggi flest þessara líkana einhliða áherslu á 

einstaklinginn (Boeren, Nicaise og Baert, 2010, bls. 55).  

 Í ljósi þessarar gagnrýni á þátttökulíkön má benda á að líkan Knud Illeris 

ásamt fleiri nýrri líkönum (sbr. „bounded agency model“, líkan Rubenson og 

Desjardins um takmarkað umboð, 2009), um námsþátttöku er innlegg inn í 

orðræðuna um þátttöku þar sem leitast er við að sýna fram á að virk þátttaka 

í ævinámi samanstandi af samspili einstaklingsbundinna þátta, form-

gerðarþátta og annarra félagslegra þátta.  

Eins og hér að framan var greint frá gefa niðurstöður rannsóknar 

Desjardins o.fl. (2006) vísbendingar um að fjárhagslegur stuðningur 

stjórnvalda þeirra landa sem þátt tóku í rannsókninni, við nám viðkvæmari 

hópa samfélagsins sé lítill. En umfjöllun Ólafs Páls Jónssonar (2011) um 

hvernig formgerð og stefnumörkun stjórnvalda getur haft áhrif á val-

möguleika einstaklinganna til þátttöku í námi er í samhljóman við ofan-
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greinda vísbendingu. Ólafur fullyrðir að félagslegt réttlæti innan skóla-

kerfisins felist bæði í jöfnum aðgangi allra þjóðfélagshópa að þeirri menntun 

sem það býður upp á og að það bjóði upp á menntun sem er sniðin að þörfum 

hópa og einstaklinga, hvernig sem ástatt er um þá til líkama eða sálar. Einnig 

fullyrðir hann að innan íslenska skólakerfisins ríki enn ákveðið félagslegt 

óréttlæti því enn dragi það fólk í ólíka dilka eftir félagslegum uppruna, 

kynferði, búsetu og þjóðerni (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 85). Hugtakið 

„habitus“ er nátengt ofangreindri umfjöllun Ólafs, en hugtakið „habitus“ eða 

veruháttur er lykilhugtak í kenningum Pierre Bourdieu. Bourdieu (1990) 

skilgreindi veruhátt sem ákveðið kerfi siða og venja sem væri sameiginlegt 

fólki sem hefur svipaða stöðu í samfélaginu og móti bæði meðvitað og 

ómeðvitað, hugsun, hegðun, tilfinningalíf og skynjun einstaklinga á 

heiminum (Bourdieu, 1990, bls. 79). 

Bourdieu mótaði kenningar um það hvernig menntakerfi og menningarlíf 

geti viðhaldið dulinni félagslegri mismunun í nútímasamfélögum en hann 

áleit félagslegan mismun felast í misjöfnu aðgengi að gæðum samfélagsins 

eftir stöðu einstaklinga og hópa innan þess. Hann hélt því jafnframt fram að 

þessi mismunun byggðist á efnahag, kynferði, starfi, þjóðerni, búsetu og 

öðrum félagslegum þáttum (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 69). 

Samkvæmt kenningum Bourdieu mynda einstaklingar og hópar afmörkuð 

svið (e. fields) innan þjóðfélagsins, sem innihalda gæði sem þeim þykja 

mikilvæg. Í eftirsókn sinni eftir þessum gæðum móta einstaklingarnir 

leikreglur um baráttuna um þau. En með slíkri baráttu næðu svo ákveðnir 

einstaklingar að skapa sér stöðu sem veitti þeim vald til að ákveða hverjir 

tilheyrðu viðkomandi vettvangi (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 72). 

Bourdieu hélt því fram að hvert samfélag hefði yfirvettvang sem hann nefndi 

valdavettvang þar sem stórfyrirtæki, fjármagnseigendur, stjórnmálamenn og 

forystumenn á vinnumarkaði væru í aðalhlutverki í keppninni um fjármagn 

og völd. Aðrir vettvangar samfélagsins þurfa að lúta yfirráðum þessa 

valdavettvangs þrátt fyrir að þar séu hafin til vegs og virðingar önnur gildi en 

þau sem ríkja á valdavettvangnum (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 72). 

Samkvæmt kenningum Bourdieu tilheyrir hverjum vettvangi ákveðinn 

tegund auðs sem hann skilgreindi sem efnahagslegan auð (e. economic 

capital), félagsauð (e. social capital) og menningarauð (e. cultural capital) 

(Ólafur Páll Jónsson, 2006). Bourdieu hélt því fram að menningarauður birtist 

með þrennum hætti: Sem auður sem er bundinn líkama og hug tiltekins 

einstaklings og felst meðal annars í menntun eða ákveðinni færni. Sem auður 

sem birtist í formi menningarverðmæta svo sem bóka, listaverka og tækja 

o.s.frv. og sem stofnanabundinn auður þ.e.a.s. auður sem birtist í tilteknum 
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stofnunum samfélagsins svo sem hjónabandi, hefðum, eignarrétti sam-

kvæmt lögum en einnig í opinberum stofnunum til dæmis menntastofnunum 

(Ólafur Páll Jónsson, 2006). Bourdieu hélt því jafnframt fram að „menningar-

auður hvers einstaklings er fólginn í menntun hans, þekkingu og færni á sviði 

menningar“ (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 76).  

Gestur Guðmundsson (2012) dregur þá ályktun af rannsóknarniður-

stöðum Bourdieu að grunnur menningarauðs sé lagður í bernsku með 

uppeldi sem stuðli að færni í menningu og virðingu fyrir henni. En slíkur 

menningarauður er talinn auðvelda börnum að aðlaga sig að skóla. Hafi börn 

því ekki notið slíks uppeldis standi þau verr að vígi  frá upphafi skólagöngu en 

þau fyrrnefndu (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 78).  

Fullyrðing Rubensons (1989) um þátttöku í fullorðinsfræðslu renna 

stoðum undir kenningar Bourdieu en hann heldur því fram að með félags-

mótun sem á sér stað innan fjölskyldu, skóla og á vinnustöðum, myndist 

jákvæð afstaða gagnvart fullorðinsfræðslu sem verður sumum í blóð borin og 

eðlislæg án umhugsunar, en öðrum ekki (Rubenson, 1989, bls. 64). Einnig má 

í þessu samhengi vísa til niðurstaðna rannsóknar Boudard og Rubenson 

(2003) sem gáfu bæði vísbendingar um það að námshvati þróist í bernsku og 

að námsárangur hafi jákvæð áhrif á þátttöku í fullorðinsfræðslu (Boudard og 

Rubenson, 2003, bls. 279).  

Þegar litið er yfir niðurstöður ofangreindra rannsókna og umræðu er ljóst 

hve tækifæri til þátttöku í námi er nátengd félagslegu réttlæti og hve þátttaka 

endurspeglar í raun ríkjandi lýðræðislegt jafnræði þjóðfélagsþegnanna á 

hverjum tíma. Sé fallist á þau rök Jóns Torfa Jónassonar að jöfnuður meðal 

þjóðfélagsþegnanna sé forsenda heilbrigðs lýðræðissamfélags og undirstaða 

félagslegrar samheldni (Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 17), verður ljóst hve 

mikilvægt það er að stuðla að jöfnum tækifærum allra til þátttöku í námi óháð 

stöðu, stétt, uppruna og menntun. Einnig verður ljóst hve mikilvægt það er 

að hlusta á áminningar manna eins og Crowther um mikilvægi þess að 

skilgreina tilgang og hlutverk fullorðinsfræðslunnar og hver nýtur góðs af 

henni.  

2.7 Hindranir fyrir þátttöku í fullorðinsfræðslu. 

Margir álíta að „greiður aðgangur að námi á fullorðinsaldri geti dregið úr 

ójöfnuði í samfélaginu bæði með tilliti til tækifæra og lífsaðstæðna 

einstaklingsins“ (Desjardins o.fl., 2006, bls. 58). Niðurstöður íslenskra 

rannsókna sem gefa vísbendingar um að þeir sem hafa stutta skólagöngu taki 

mun síður þátt í námi en þeir sem hafa lengri skólagöngu að baki, valda því 

að vonum umhugsun. Afleiðing þessarar þróunar er sú að bilið á milli þeirra 
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sem hafa mesta skólagöngu og þeirra sem hafa minnsta skólagöngu eykst 

eftir því sem fólk eldist (Jón Torf Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 

2009, bls. 45). Það er því ákaflega mikilvægt að greina ástæðurnar þess að 

fólk með stutta formlega skólagöngu að baki, sækir síður fræðslu en fólk sem 

hefur lengri skólagöngu að baki. Menn hafa flokkað niðurstöður fjölda 

rannsókna í 10 flokka sem byggja á ástæðum fyrir fjarveru frá námi sem veitir 

gagnlega yfirsýn yfir málaflokkinn. Skýringum á fjarveru var skipt í tíu flokka: 

„Tími, álag, kostnaður, slæma reynslu af skóla, lágt sjálfsmat, upplýsinga-

skort, starfstengdar ástæður, fjölskylduábyrgð, áhuga og óviðeigandi náms-

framboð“ (Hróbjartur Árnason o.fl., 2010, bls. 9). 

Byggt á þessari flokkun var dregin eftirfarandi ályktun: 

Gögnin sýna að ástæður fjarveru mynda innbyrðis flókið net 

skýringa. Þessar upplýsingar hafa vissulega nýst að einhverju 

leyti til að laða fleiri úr umræddum hópi í fræðslu, en við 

bendum á að þær duga ekki einar og sér. Enn er stór hópur sem 

ekki næst til og bendir greining á orðræðu tengdri þátttöku í 

fræðslu til þess að bæði rannsakendur og framkvæmdaraðilar 

þurfi að líta í eigin barm með því annars vegar að taka til 

endurskoðunar ákveðnar forsendur umræðunnar um þátttöku 

og hins vegar að nota mismunandi sjónarhorn við skipulagningu, 

kynningu og framkvæmd fræðslu (Hróbjartur Árnason o.fl. 2010, 

bls. 17-18). 

Þetta eru vissulega orð í tíma töluð og samhljóma áminningu Crowther 

(2000) um mikilvægi þess að skilgreina tilgang og hlutverk fullorðins-

fræðslunnar.  

Við gerð spurningalista þessarar rannsóknar var leitast við að afla 

upplýsinga um allar ofangreindar ástæður nema upplýsinga um sjálfsmat 

úrtaksins og því gætu niðurstöður rannsóknarinnar stutt ofangreinda 

ályktun. 

Ef ofangreind flokkun á ástæðum fyrir fjarveru frá námi er borin saman 

við niðurstöður fyrstu lýsandi rannsóknarinnar á þátttöku í námi sem gerð 

var árið 1965 af Johnstone og Rivera (eins og  birtist í Radovan, 2012, bls.92-

94), kemur í ljós að ástæðurnar sem gefnar eru upp fyrir fjarveru frá námi eru 

að mörgu leyti svipaðar. Þannig nefndi nær helmingur þátttakenda (48%) 

kostnað og tímaskort, 45% nefndu þreytu, 35% nefndu skort á upplýsingum 

og 12% töldu sig ekki þurfa frekari menntun/þjálfun. Svipaðar orsakir þess að 

taka ekki þátt í formlegu námi má sjá í niðurstöðum rannsókna eins og til 
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dæmis Adult Education Survey 2007, sem framkvæmd var af Eurostat 

(Radovan, 2012, bls. 92-94). 

Þegar litið er til niðurstaðna íslenskra rannsókna á ástæðum fyrir þátttöku 

í starfstengdu námi má sjá svipaðar niðurstöður þótt vissulega séu þær 

íslensku mun ítarlegri. Þannig reyndist tímaskortur vegna anna í starfi, lítið 

framboð á námskeiðum og lítill áhugi fyrir starfstengdu námi auk skorts á 

vitneskju um námskeið vera algengar ástæður þess að taka ekki þátt í 

starfstengdu námi en niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess að 

aldur hefði áhrif á þátttöku í starfstengdum námskeiðum. Þannig höfðu 50-

64% úrtaksins á aldrinum 25-54 ára sótt einhverja fræðslu árið á undan 

framkvæmd rannsóknar en innan við 30% þeirra sem voru 65 ára og eldri (Jón 

Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999). Í annarri rannsókn bentu 

niðurstöður til þess að ástæðurnar mætti meðal annars rekja til lítillar 

grunnmenntunar, langs hlés frá námi, einhæfra starfa, atvinnuleysis, 

sjálfstæðs atvinnurekstrar og kostnaðar vegna námskeiða, þó þessar 

hindranir hefðu mismikið vægi (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2001a).  

Í nýlegri alþjóðlegri skýrslu benda niðurstöður til eftirtalinna hindrana fyrir 

námsþátttöku fullorðinna: Aldur, kyn, félagsleg staða, menntun, læsi, einhæf 

störf, atvinnuleysi og  það að vera nýbúi (Desjardins o.fl., 2006, bls. 74). 

Patricia Cross hefur gert mikið til að auka skilning á hindrunum fyrir námi 

fullorðinna en hún nýtti sér niðurstöður Johnstone og Rivera (1965) og þróaði 

sína eigin flokkun á hindrunum. Hún skiptir þeim í þrennt: „Aðstæðubundnar 

hindranir (situational), stofnanabundnar hindranir (institutinonal) og innri 

hindranir (dispositional)“ (Cross, 1981, bls. 98). Aðstæðubundnar hindranir 

skilgreindi hún sem hindranir sem rekja má til tímabundinna kringumstæðna 

fólks svo sem tímaskorts sem rekja má til anna sem tengjast vinnu eða 

fjölskyldu, fjárhagslegur skortur, skortur á barnagæslu og/eða hindranir sem 

rekja má til erfiðleika við að komast ferða sinna. Stofnanabundnar hindranir 

skilgreindi hún sem hindranir sem stafa af þáttum sem tengjast skipulagi og 

starfsháttum menntastofnana samfélagsins svo sem staðsetningu, stundar-

skrá, námskeiðsgjöldum og óviðeigandi námskeiðsframboði. Innri hindranir 

skilgreindi hún sem hindranir sem tengjast persónulegum einkennum fólks 

svo sem viðhorfum til náms, sjálfsmati og námsáhuga (Cross, 1981, bls. 98). 

Undir þessa flokkun á orsökum fyrir fjarveru frá námi taka Desjardins o.fl., 

(2006) og styðjast við svipaða skilgreiningu við flokkun á hindrunum. 

Rubenson og Desjardins (2009) vilja skoða hindranir í ljósi samspils 

formgerðarþátta samfélagsins og stöðu einstaklingsins og ganga út frá þeirri 

hugmyndfræði að stjórnarfar velferðarríkja geti haft áhrif á tækifæri fólks til 
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að taka þátt í námi (Rubenson og Desjardins, 2009, bls. 203). Þeir fullyrða 

jafnframt að einkenni velferðarríkisins hafi áhrif á námshindranir en færni 

manna til að yfirstíga þær sé einnig mikilvægur áhrifaþáttur. En formgerð og 

stefnumörkun velferðarríkisins mótar þær aðstæður sem einstaklingurinn 

þarf að kljást við og getur þannig bæði takmarkað valmöguleika og framtak 

hans. Á grunni þessarar fræðasýnar þróuðu þeir námslíkan um takmarkað 

umboð (e. bounded agency model). En þeir telja að stjórnarfar velferðarríkja 

hafi áhrif á þjóðfélagsgerð, uppbyggingu fullorðinsfræðslu og tækifæri fólks 

(Rubenson og Desjardins, 2009, bls. 195). 

2.8 Hvatar til náms 

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson (2004) gerðu rannsókn á gildi 

menntunar í lífi fullorðins fólks. Niðurstöðurnar gáfu meðal annars 

mikilvægar vísbendingar um ástæður þess að fullorðið fólk leggur á sig meira 

nám. Þessar ástæður voru til dæmis námsáhugi, þekkingarþörf, vinnutengdur 

metnaður, ósk um fjárhagslegt sjálfstæði og löngun bæði til að finna sér 

hlutverk í lífinu og til að standa til jafns við aðra (Jóhanna Rósa Arnardóttir og 

Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 129). Þessar niðurstöður byggjast meðal annars 

á viðtölum við 16 manns, 11 konur og 5 karla á aldrinum 32-68 ára.  

Þátttakendur höfðu allir verið á vinnumarkaði að grunnskólaprófi loknu 

en hafið síðan nám sem lauk með háskólagráðu og atvinnuþátttöku á ný 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 131).  

Ef skoðaðar eru rannsóknarniðurstöður fyrri rannsókna ofangreindra 

fræðimanna benda þær til svipaðra niðurstaðna þ.e.a.s. að hvatana til 

námsþátttöku fullorðinna megi rekja til margra þátta svo sem áhuga og 

þekkingarþráar, hvatningar á vinnustað og þarfarinnar fyrir lífsfyllingu (Jón 

Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999, 2001a, 2001b). 

Samhliða kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar kynna Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson (2004) líkan, sem á að sýna hvers vegna 

fullorðið fólk með litla menntun fer í nám.  
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Mynd 3 Líkan af þáttum sem hvetja til náms (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón 
Torfi Jónasson 2004, bls. 139) 

Sé horft á líkanið (mynd 3) má sjá að þau greina þætti sem hvetja fullorðið 

fólk til náms í þrennt. Í fyrsta lagi í einstaklingsbundna þætti, í öðru lagi, þætti 

tengda fjölskyldunni og í þriðja lagi, þætti tengda skólakerfinu (Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 138). Ef litið er til einstaklings-

bundinna þátta, sögðu meiri hluti svarenda rannsóknarinnar að námsáhugi 

og þekkingarþörf hafi hvatt þá til námsins. Flestir völdu nám ýmist með 

ákveðið starf í huga eða til að hafa fleiri valmöguleika á vinnumarkaði. 

Niðurstöður gáfu jafnframt vísbendingar um að viðhorf til fyrri starfa hafi 

verið hvati að námsþátttöku þeirra. Það sem aðallega hafði áhrif á þessa 

afstöðu mótaðist af reynslu af fyrri vinnustað, sem hafði kveikt hjá þeim 

áhuga á ákveðnu starfi, námshvatningu yfirmanns eða óskinni um að skipta 

um starf. Nokkrir voru að leita sér að hlutverki í lífinu en aðrir viðmælendur 

vildu standa til jafns við einhverja aðra. Nokkuð var um að viðmælendur 
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hefðu hafið nám en ekki lokið því og því alltaf ætlað sér að halda áfram námi. 

Niðurstöður sýndu einnig að  bæði von um bætta fjárhagsstöðu og metnaður 

til að ná lengra á vinnumarkaði, hvatti marga þátttakendur til náms(Jóhanna 

Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004, bls. 138-139). Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu einnig vísbendingar um að hvatning fjölskyldu væri 

mjög mikilvægur námshvati en síðast en ekki síst gæti skólakerfið með 

aðgengi að námi, námsframboði, viðmóti innan þess og með sveigjanleika 

námsfyrirkomulags, verið hvati að námi (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón 

Torfi Jónasson, 2004, bls. 140). Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

fræðilega orðræðu þess efnis að virk þátttaka í ævinámi samanstandi af 

samspili milli einstaklingsbundinna þátta, þátta tengdum menntastofnunum 

og félagslegum þáttum (Boeren o.fl., 2010) og í samræmi við þriggja vídda 

líkan Illeris og líkan Rubenson og Desjardins um takmarkað umboð, þar sem 

þeir leitast við að sýna fram á að virk þátttaka í ævinámi samanstandi af 

samspili einstaklingsbundinna þátta, félagslegra þátta og formgerðarþátta 

samfélagsins (Illeris, 2006; Rubenson og Desjardins, 2009). 

Þessar niðurstöður eru einnig samhljóma fullyrðingum Knowles og fleiri 

(2011) um þætti sem hvetja fullorðna einstaklinga til náms. Þeir fullyrða að 

fullorðnir séu móttækilegir fyrir ytri hvatningu svo sem betra starfi, 

stöðuhækkun og hærri launum en að áhrifaríkustu hvatarnir komi innan frá 

til dæmis löngun til aukinnar starfsánægju, sjálfsvirðingar og lífsgæða 

(Knowles, o.fl., 2011, bls. 65). 

Knowles og fleiri (2011) hafa með líkani sínu (e. androgogical model) 

stuðlað að auknum skilningi á hvatningu fullorðinna til náms en þeir fullyrða 

að ábyrgðartilfinning þeirra og þörf fyrir sjálfstjórn sem nýtur virðingar 

annarra og fúsleiki þeirra til að afla sér þeirrar þekkingar og færni sem er 

forsenda velgengni þeirra í lífinu, hvetji þá til náms (Knowles, o.fl., 2011, bls. 

63-65). Niðurstöður rannsókna styðja ályktun Knowles um að fullorðnir kjósi 

hagnýta verklega menntun fram yfir annað nám (Aslanian, 2001; Jóhanna 

Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004). 

Athyglisverð er niðurstaða úr rannsókn Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur 

(2012) en niðurstöður gáfu vísbendingar um að þátttakendur upplifðu 

hvatningar og hindranir með misjöfnum hætti. Þannig áleit einn það 

námshindrun sem annar áleit námshvata og öfugt (Svava Guðrún Sigurðar-

dóttir, 2010, bls. 27). Eins og fram kemur í líkani Jóhönnu Rósu Arnardóttir og 

Jóns Torfa Jónassonar (2004) hér að framan getur skólakerfið með aðgengi 

að námi, námsframboði, viðmóti innan þess og sveigjanleika námsfyrir-

komulags, verið hvati að námi fullorðinna (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón 

Torfi Jónasson, 2004, bls. 140). Undir þetta taka fleiri fræðimenn til dæmis 
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Hróbjartur Árnason og fleiri (2010) sem telja eftirtaldir þættir geta virkað sem 

hvati til námsþátttöku: 

 Ólík námsform. 

 Þátttakendamiðun náms. 

 Að styrkja ímynd fullorðinsfræðslunnar. 

 Námsframboð sem tengist breytingum í lífi fullorðinna. 

 Kennsla sem miðast við þarfir fullorðinna.  

(Hróbjartur Árnason o.fl., 2010, bls. 16-17). 

2.9 Þverkenningarlegt líkan um hegðunarbreytingu (TTM) 

Eins og fram hefur komið telja fræðimenn að ein af forsendum góðrar 

hjúkrunar aldraðra á hjúkrunarheimilum sé að starfsfólk búi yfir fagþekkingu 

(Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012, bls. 60; Velferðarráðuneytið, e.d., bls. 6;) og 

ljóst er að ákveðin menntun og þjálfun er nauðsynlegur liður í öflun slíkrar 

fagþekkingar. Tölulegar upplýsingar gefa til kynna að 64,3% starfsmanna sem 

hjúkra íbúum hjúkrunarheimila landsins séu án slíkrar fagmenntunar og því 

er forvitnilegt að kanna viðhorf þessara starfsmanna til starfsþróunar og 

náms sem leiðir til starfsréttinda á heilbrigðissviði. En hvernig er hægt að 

meta eða mæla slík viðhorf? Í þessari rannsókn var það gert með því að 

styðjast við þverkenningarlegt líkan um hegðunarbreytingu (e. Trans-

theoretical Model of Behavior Change), þar sem það að hefja nám, 

sérstaklega seinni hluta ævinnar felur í sér margháttaðar breytingar á 

lífsháttum sem einstaklingurinn verður að taka afstöðu til áður en hann hefur 

námið. Þetta líkan var þróað af fræðimönnunum Prochaska og DiClemente 

(U.S. Department of Health and Human services, 2005). Meginforsenda þess 

er að hegðunarbreyting sé ákveðið ferli en ekki einn einstakur atburður. 

Stuðst hefur verið við þetta líkan bæði til að stuðla að einstaklingsbundnum 

breytingum og til að stuðla að breytingum innan stofnana. Líkanið er 

hringlaga í eðli sínu, ekki línulegt þ.e.a.s. breytingarnar felast ekki í línulegu 

ferli frá upphafsstigi til lokastigs heldur geta þær hafist á hvaða stigi sem er 

og gengið fram og tilbaka, ef til vill með nýju upphafi (U.S. Department of 

Health and Human Services, 2005, bls. 15). Sé líkanið sett í samhengi við 

námsþátttöku einstaklingsins þá er námsþátttakan sjálf sú breyting sem hann 

stendur frammi fyrir. Þegar einstaklingur leitast við að breyta hegðun sinni 

með námsþátttöku fer hann samkvæmt líkaninu í gegnum fimm eftirfarandi 

stig: foríhugunarstig (e. precontemplation) en á þessu stigi er einstaklingur-

inn ekki tilbúinn til að breyta hegðun sinni (hefja nám) innan sex mánaða. Það 
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þarf ekki að benda til þess að hann sé ekki meðvitaður um þörf sína fyrir 

breytingu (námið), heldur að hann sé enn að meta kostina við núverandi 

stöðu og hugsanlega ver hann þá stöðu. Þungamiðja aðgerða gæti snúist um 

að kveikja áhuga hans á að gera breytingar (hefja nám) (Landlæknis-

embættið, Landspítali og Heilsugæsla höfuðborgarssvæðisins, e.d.). Margar 

ástæður geta legið að baki því að hann er ekki tilbúinn sbr. umfjöllun í köflum 

2.6 og 2.7.  

Íhugunarstig (e. contemplation). Á þessu stigi getur einstaklingurinn 

hugsað sér að breyta hegðun sinni (hefja nám). Hann er meðvitaður um kosti 

og galla núverandi stöðu sinnar en er á báðum áttum um hvað hann vill og 

hvort hann ræður við þær áskoranir sem breytingin hefur í för með sér (að 

hefja nám). Þungamiðja aðgerða gæti falist í aðstoð við að vega og meta þau 

rök sem mæla með og mæla gegn breytingunni (námsþátttöku) ásamt því að 

hugleiða hvaða hindranir gætu orðið í vegi fyrir breytingunni og hverjar 

lausnirnar eru, auk þess að auka trú einstaklingsins á eigin getu (Landlæknis-

embættið o.fl., e.d.).  

Þriðja stigið nefnist undirbúningsstig (e. preparation). Einstaklingurinn 

ætlar að takast á við breytinguna (hefja nám) innan 30 daga (U.S. Department 

of Health and Human Services, 2005, bls. 15). Þungamiðja stuðnings ætti að 

snúast um skipulagningu og íhugun um upphaf breytinganna (námsins). En 

einnig um hvatningu til að setja sér smærri markmið sem varða leiðina 

framundan (námið). Einnig er nauðsynlegt að íhuga hvernig einstaklingurinn 

getur notið hjálpar og stuðnings sem aukið gæti tiltrú hans á eigin getu og 

stuðlað að því að hann nái markmiðinu. Mikilvægt er að minna hann á 

lokamarkmiðið (Landlæknisembættið o.fl., e.d.). 

Fjórða stigið nefnist framkvæmdarstig (e. action). Á þessu stigi hefur 

einstaklingurinn tekist á við breytinguna (hafið nám) á innan við sex 

mánuðum. Stuðningur endurgjöf og styrking eru á þessu tímabili mikilvæg 

fyrir einstaklinginn (U.S. Department of Health and Human Services, 2005). 

Á fimmta og síðasta stiginu viðhaldsstiginu (e. maintenance) hefur 

einstaklingurinn tekist á við breytinguna (námsþátttöku) í meira en sex 

mánuði. Þungamiðja stuðningsins snýst um leiðbeiningar varðandi erfiðleika 

og áföll og hugsanlegt bakslag (Landlæknisembættið o.fl., e.d.). 

Með því að nýta sér þetta líkan er hægt að gera sér grein fyrir afstöðu 

einstaklingsins til breytinga (námsþátttöku) og hverju sé raunhæft að búast 

við á hverjum tíma. Þannig verður auðveldara að hvetja hann til að halda 

áfram í gegnum þrepin (Landlæknisembættið o.fl., e.d.). 

Í upphafi kaflans var þess getið að þverkenningarlegt líkan um hegðunar-

breytingu hafi verið notað til að meta viðhorf úrtaks til starfsþróunar og náms 
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sem leiðir til starfsréttinda á heilbrigðissviði. Niðurstöður þessa mats geta 

stjórnendur hjúkrunarheimilanna nýtt sér til að átta sig á hvaða úrræða væri 

gagnlegt að grípa til, í þeim tilgangi að stuðla að námsþátttöku ófaglærðra 

starfsmanna.  

2.10 Samantekt 

Hlutfall eldra fólks á Íslandi hefur aukist og þá einkum þeirra sem eru 80 ára 

og eldri, því samkvæmt mannfjöldaspám Hagstofu Íslands mun og hefur 

verulega fjölgað í hópi þeirra sem eru háaldraðir eða 85 ára og eldri. En líklegt 

er að þessi aldurshópur þurfi aukna aðstoð meðal annars vistun á 

hjúkrunarheimilum. Því er mikilvægt að starfsmenn þessara heimila hafi til 

að bera þá þekkingu og færni sem er forsenda góðrar þjónustu við íbúa 

hjúkrunarheimila landsins. 

Sú vísbending sem fram kemur í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla 

Íslands (2006) þess efnis, að bæði sé ríkjandi og fyrirséður alvarlegur skortur 

í stéttum hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða, veldur því að vonum bæði 

umhugsun og áhyggjum. 

Ekki síður vekja til umhugsunar niðurstöður nýlegrar íslenskrar 

rannsóknar þar sem fram kemur að rúmlega helmingur Íslenskra hjúkrunar-

heimila þarf að endurskoða ýmsa þætti er lúta að gæðum veittrar hjúkrunar-

þjónustu (Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012). 

Þá sker í augun sú staðreynd, sem fram kemur í úttekt Ríkisendurskoðunar 

í ársbyrjun 2013, að velferðarráðuneytið hafi aðeins gert þjónustusamninga 

við 11% starfandi öldrunarheimila í landinu (Ríkisendurskoðun, 2013). Þetta 

er áhyggjuefni þar sem það er á grunni slíkra þjónustusamninga sem hægt er 

að gera kröfur um fagleg gæði þjónustunnar.  

Eftir standa því eftirfarandi vísbendingar um stöðu málaflokksins í dag: 

 Eldri borgurum landsins á aldrinum 85 ára og eldri fjölgar hratt. 

 Þörfin fyrir hjúkrunarrými eykst. 

 Framboð hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða annar ekki eftirspurn vinnu-
markaðarins. 

 Gæðum veittrar hjúkrunarþjónustu á hjúkrunarheimilum landsins fer 
hrakandi. 

 Aðeins er unnt að skylda 11% hjúkrunarheimilanna til að starfa 
samkvæmt lágmarkskröfum velferðaráðuneytisins því ríkið hefur ekki 
gert þjónustusamning við 89% þeirra.  
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Hér að framan hefur komið fram að töluvert skorti á að æskilegt hlutfall 

fagaðila manni stöður umönnunaraðila á hjúkrunarheimilum landsins en 

hvað er til ráða? Fjölda fagmenntaðra í ákveðinni stétt má auka með því að 

stuðla að þjálfun og menntun þeirra sem þegar starfa á vettvanginum. Þar 

sem hlutfall ófaglærðra við umönnun aldraðra á hjúkrunarheimilum er enn 

hátt þrátt fyrir það nám sem stendur þeim til boða, gæti verið þess virði að 

skoða möguleika þess að auka menntun þeirra eftir fleiri leiðum. Þessi 

rannsókn hefur það einmitt að markmiði að athuga hvort forsendur séu fyrir 

slíkum aðgerðum. 

Að öðlast skilning á áhugahvöt og námi krefst þess að við skiljum hugsanir 

og tilfinningar sem óaðskiljanlegar hver frá annarri og óaðskiljanlegar frá því 

félagslega umhverfi þar sem nám á sér stað. Áhugi snýst um tengslin milli 

einstaklingsins og félagslegs umhverfis hans og áhuga fyrir námi skal skoða í 

samhengi samspilsins milli einstaklingsins og félagslegs umhverfis hans (Ahl, 

2004; Illeris, 2006; Wlodkowski, 2008). Kunn er flokkun Deci og Ryan (2000) 

í ytri og innri áhugahvöt. Notkun þessarar flokkunar innan menntakerfis 

Vesturlanda hefur þó verið gagnrýnd. Jafnframt hafa fræðimenn bent á þann 

vanda sem fylgir því að nota hugtakið áhuga í rannsóknum vegna þess að það 

er huglægt og hvorki hægt að sjá það, snerta né mæla nákvæmlega. Við 

rannsóknir á áhugahvöt verður að draga ályktanir út frá orðum og gjörðum 

þeirra einstaklinga sem þátt tóku í rannsókninni (Ahl, 2004; Wlodkowski, 

2008). 

Af kenningu Knud Illeris má draga þá ályktun að einstaklingsbundinn áhugi 

taki aðstæðu- og samhengisbundnum breytingum en sé ekki fastbundið 

persónueinkenni einstaklingsins og að nám ætti ætíð að skoða í ljósi 

samspilsins milli einstaklingsins og félagslegs umhverfis hans.  

Hæfni allra fullorðinna er talin mikilvæg forsenda bættra lífskjara og 

aukinnar tækniþróunar og þjóðarframleiðslu en er ekki síst mikilvæg 

forsenda samfélagslegs jafnræðis og lýðræðisþátttöku þjóðfélagsþegnanna 

(Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 

2007). 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður íslenskrar rannsóknar á þátttöku benda 

niðurstöður til þess að ýmsir þættir hafi áhrif á þátttöku og má þar nefna 

menntun, aldur, atvinnuöryggi, hvatning á vinnustað og eðli náms, sem fólk 

hefur lokið. Einnig virðist löngun fólks til starfsframa vera jákvæður hvati fyrri 

námsþátttöku. Í ofangreindum rannsóknarniðurstöðum vakti athygli að 

háskólamenntaðir starfsmenn fengu frekar námshvatningu á vinnustað en 

þeir sem höfðu styttri skólagöngu að baki. Þessi niðurstaða vakti athygli 
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sérstaklega í ljósi þess að líklega þurfa hinir síðarnefndu á mestir hvatningu 

að halda(Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001a). 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður erlendrar rannsóknar á þátttöku 

fullorðinna í námi má sjá að niðurstöður eru að mörgu leyti keimlíkar þeim 

íslensku.  

Fræðimenn innan fullorðinsfræðslu greinir á um orsakir námsþátttöku og 

ýmsir hafa orðið til að gagnrýna þá orðræðu. Til dæmis bendir John Crowther 

á að hin fræðilega orðræða um þátttöku innan fullorðinsfræðslu hafi 

einkennst af ákveðnum ályktunum sem einoki fræðilega þekkingu og 

umræðu og útiloki aðra (Crowther, 2000). Crowhter gagnrýnir einnig þá 

áherslu sem lögð er á að skilgreina menntun í einstaklingsbundnu samhengi 

en telur að skilgreina beri hana í félagslegu samhengi og leggja beri áherslu á 

möguleika hennar til samfélagsmótandi áhrifa og umbreytinga (Crowther, 

2000, bls. 481-482). Fleiri fræðimenn taka undir þessa gagnrýni. Einnig þykir 

fræðimönnum skorta á að tekið sé tillit til hlutverks og skyldna mennta-

stofnana og stjórnvalda varðandi það að stuðla að jafnræði í námsþátttöku 

fullorðinna (Boeren og Baert, 2010; Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Pierre Bourdieu hefur mótað kenningar um hvernig menntakerfi og 

menningarlíf geti viðhaldið dulinni félagslegri mismunun í nútímasam-

félögum (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 69). Hugtakið „habitus“ eða 

veruháttur er lykilhugtak í kenningum Pierre Bourdieu. Bourdieu (1990) 

skilgreindi veruhátt sem ákveðið kerfi siða og venja sem væru sameiginlegt 

fólki sem hefur svipaða stöðu í samfélaginu. Niðurstöður rannsókna Bourdieu 

þykja benda til að hornsteinn menningarauðs sé lagður í bernsku með 

uppeldi sem stuðlar að færni í menningu og virðingu fyrir henni og þannig 

verði menn misefnaðir á þessu sviði. Menningarauður er meðal annars talinn 

auðvelda börnum að aðlaga sig að skóla og því leiðir þessi mismunun til þess 

að staða þeirra er misjöfn frá upphafi (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 78). 

Nýleg orðræða og rannsóknarniðurstöður á þátttöku í fullorðinsfræðslu 

þykja renna stoðum undir kenningar Bourdieu.  

Líkan Knud Illeris ásamt fleiri slíkum nýrri líkönum (sbr. bounded agency 

model; líkan Rubenson og Desjardins um takmarkað umboð), um náms-

þátttöku er innlegg í orðræðuna um þátttöku þar sem leitast er við að sýna 

fram á að virk þátttaka í ævinámi samanstandi af samspili einstaklings-

bundinna þátta, formgerðarþátta og annarra félagslegra þátta.  

En margir álíta að jafn aðgangur að námi á fullorðinsaldri geti dregið úr 

ójöfnuði í samfélaginu bæði með tilliti til tækifæra og lífsaðstæðna 

einstaklingsins (Desjardins o.fl., 2006, bls. 58). 
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Niðurstöður rannsókna margra fræðimanna gefa samhljóma vísbendingar 

um helstu ástæður þess að fullorðið fólk leggur á sig meira nám. Einnig eru 

þessar niðurstöður í samræmi við fræðilega orðræðu þess efnis að virk 

þátttaka í ævinámi samanstandi af samspili milli einstaklingsbundinna þátta, 

þátta tengdum menntastofnunum og félagslegra þátta. Þegar litið er til 

einstaklingsbundinna þátta vekja niðurstöður rannsóknar Svövu Guðrúnar 

Sigurðardóttir (2012) þess efnis að ekki séu alltaf skýr skil á milli hvata og 

hindrana fyrir námsþátttöku fullorðinna þannig að eins hindrun geti verið 

annars hvati til náms, umhugsun. Þegar hins vegar er litið til formgerðarþátta 

samfélagsins gefa niðurstöður rannsókna vísbendingar um að þættir eins og 

aðgengi að námi, framboð náms, skipulag og viðmót innan skólakerfisins og 

sveigjanleiki námsfyrirkomulags séu mikilvægir námshvatar.  

Eins og fram hefur komið hér að framan telja fræðimenn að ein af 

forsendum góðrar hjúkrunar aldraðra á hjúkrunarheimilum sé að starfsfólk 

búi yfir fagþekkingu og ljóst er að ákveðin menntun og þjálfun er 

nauðsynlegur liður í öflun slíkrar fagþekkingar. Tölulegar upplýsingar gefa til 

kynna að 64,3% starfsmanna sem hjúkra íbúum hjúkrunarheimila landsins 

séu án slíkrar fagmenntunar og því er forvitnilegt að kanna viðhorf þessara 

starfsmanna til starfsþróunar og náms sem leiðir til starfsréttinda á 

heilbrigðissviði. En hvernig er hægt að meta eða mæla slík viðhorf? Í þessari 

rannsókn var það gert með því að styðjast við þverkenningarlegt líkan um 

hegðunarbreytingu (e. Transtheoretical Model of Behavior Change). Stuðst 

hefur verið við þetta líkan bæði til að stuðla að einstaklingsbundnum 

breytingum og til að stuðla að breytingum innan stofnana. Sé líkanið sett í 

samhengi við námsþátttöku þá er námsþátttakan sjálf sú breyting sem 

einstaklingurinn stendur frammi fyrir. Þessi breyting gerist samkvæmt 

líkaninu í fimm hringlaga stigum. Með því að nýta sér þetta líkan er hægt að 

gera sér grein fyrir afstöðu einstaklingsins til breytinga (námsþátttöku) og 

hverju sé raunhæft að búast við á hverjum tíma og þannig verður auðveldara 

að hvetja hann til að halda áfram í gegnum þrepin.  
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3 Aðferðafræði  

Í þessum kafla er fjallað um aðferð rannsóknarinnar. Greint er frá 

rannsóknarspurningu, rannsóknarsniði, þýði, úrtaki og mælitæki. 

Framkvæmd rannsóknarinnar er lýst sem og siðfræðilegum þáttum sem 

tengjast gagnasöfnuninni og meðferð upplýsinga. Að lokum er fjallað um 

tölfræðilegar aðferðir sem notaðar voru við úrvinnslu rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknarspurning 

Með rannsókninni var í fyrsta lagi leitast við að varpa ljósi á námsáhuga, 

námsþátttöku, hvatningu og hindranir fyrir námi ófaglærðra starfsmanna 

hjúkrunarheimila höfuðborgarsvæðisins sem starfa við umönnun aldraðra og 

í öðru lagi leitast við að kanna vilja þessara starfsmanna til að afla sér 

menntunar sem veitir starfsréttindi á heilbrigðissviði. Með hliðsjón af 

ofangreindum áætlunum var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

1) Hvernig er áhuga, hvatningu og hindrunum háttað varðandi nám 
ófaglærðra starfsmanna sem starfa við umönnun á íslenskum 
hjúkrunarheimilum? Til nánari skýringar eru settar fram eftirfarandi 
undirspurningar: 

a) Ef greina má hjá þeim námsáhuga, hvert beinist hann og hvert 
horfa þeir varðandi nám? 

b) Hvernig og hvaðan upplifa þeir hvatningu til náms og starfs-
þróunar? 

c) Ef greina má námshindranir hvers eðlis eru þær og úr hvaða áttum 
koma þær? 

d) Hver eru viðhorf þessara starfsmanna til starfsþróunar og náms 
sem leiðir til starfsréttinda á heilbrigðissviði? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var byggð á megindlegri aðferð (e. quantitative method) þar sem 

stuðst var við lýsandi (e. descriptive) þverrannsóknarsnið (e. cross sectional 

study). Þetta snið var valið vegna aðstæðna og viðfangsefnis rannsóknarinnar 

þar sem það hentar vel til að lýsa fyrirbæri eða skrá einkenni þess (Shadish, 

Cook og Campell, 2002). Megindlega rannsókn má skilgreina sem leið til að 

prófa kenningar með því að skoða tengsl breyta. Þessar breytur er hægt að 

mæla með ákveðnum mælikvörðum sem veita gögn sem hægt er að greina 

með því að nota tölfræðilegar aðferðir (Creswell, 2013). 
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3.3 Þýði og úrtak 

Þýði 

Þýði í þessari rannsókn voru ófaglærðir starfsmenn hjúkrunarheimila á 

höfuðborgarsvæðinu, sem starfa við umönnun aldraðra. Til að kanna hve 

góða mynd af þýði úrtakið gæfi var haft samband við sex hjúkrunarheimili í 

því skyni að afla upplýsinga um meðalaldur, kynjahlutfall og þjóðerni 

ófaglærðra starfsmanna, sem starfa þar við umönnun. Svör bárust frá þremur 

hjúkrunarheimilum. Ef svör hefðu borist frá þeim öllum, hefðu legið fyrir 

upplýsingar um þessa þætti frá átta af þrettán starfandi hjúkrunarheimilum 

á höfuðborgarsvæðinu eða  frá  meira en 60% hjúkrunarheimila. Eins og 

greint var frá bárust hins vegar aðeins svör frá þremur þessara hjúkrunar-

heimila og því fengust upplýsingar um meðalaldur, kynjahlutfall og þjóðerni 

fimm hjúkrunarheimila, að meðtöldum þeim tveimur hjúkrunarheimilum, 

sem þátt tóku í rannsókninni eða 33% hjúkrunarheimila á höfuðborgar-

svæðinu. Meðalaldur þessara starfsmanna var 35,6 ár, konur voru 89% af 

heildarfjölda þessara starfsmanna og karlar voru 11%. Hlutfall íslenskra 

starfsmanna var 77% og hlutfall erlendra starfsmanna var 23%. Til saman-

burðar má geta þess að meðalaldur úrtaks var 31,4 ár, hlutfall kvenna í úrtaki 

var 85% og hlutfall karla um 15% og hlutfall úrtaks af erlendum uppruna var 

16,5% en hlutfall Íslendinga var rúm 84%. Á grunni þessara upplýsinga var 

dregin sú ályktun að úrtak gæfi ágæta mynd af þýði hennar og því væri óhætt 

að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar varðandi tengsl milli breyta á þýðið 

með nokkurri vissu, þrátt fyrir að hér væri um hentugleikaúrtak að ræða.  

Úrtak 

Á vordögum árið 2012 var haft samband við Gísla Pál Pálsson formann 

samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu og honum kynnt rannsóknin með það 

að markmiði að fá ábendingar um hvar mögulegt væri að afla úrtaks fyrir 

rannsóknina. Hann kom rannsakanda í samband við fræðslustjóra tveggja 

hjúkrunarheimila á höfuðborgarsvæðinu. Eftir að hafa kynnt rannsóknina 

fyrir fræðslustjóranum reyndist hún fús til samstarfs og var í kjölfarið ákveðið 

að framkvæma rannsóknina meðal ófaglærðra starfsmanna sem starfa við 

umönnun aldraðra á þessum hjúkrunarheimilum. Alls starfa við umönnun á 

þessum tveimur hjúkrunarheimilum 315 ófaglærðir starfsmenn.  

Skilyrði fyrir vali í úrtak 

Skilyrði fyrir vali í úrtak voru eftirfarandi: 

 Að þátttakandi hefði starfsheitið ófaglærður starfsmaður í umönnun 
og starfaði á hjúkrunarheimili l eða hjúkrunarheimili ll. 
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 Að þátttakandi gæti lesið og skrifað á íslensku eða ensku. 

Val á úrtaki 

Það eru einkum fjögur atriði sem hafa áhrif á hversu góð úrtök eru. Þessi 

atriði eru stærð úrtaks, dreifing í þýði, hve nákvæmur listi er yfir alla í þýði og 

úrtaksaðferð (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

Úrtakið í þessari rannsókn byggði á hentugleikaúrtaki (e. convenience 

sampling), þar sem allir ófaglærðir starfsmenn þessara tveggja hjúkrunar-

heimila, sem starfa við umönnun aldraðra, áttu möguleika á þátttöku. 

Kostirnir við hið klassíska hentugleikaúrtak er að þeim fylgir minni kostnaður 

og tími við gagnaöflun, hins vegar er gallinn sá að erfitt getur reynst að alhæfa 

niðurstöður rannsóknarinnar yfir á þýðið. Þessari úrtaksaðferð er helst beitt 

þegar markmið rannsóknar er fremur að álykta um tengsl milli breyta en að 

álykta um tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýði, þar sem þetta úrtak er alltof 

ónákvæmt í ályktunum um meðaltal og hlutfall í þýði (Þorlákur Karlsson og 

Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 63). 

Rannsóknin var kynnt fyrir úrtakinu á þrennan hátt. Í fyrsta lagi voru settar 

upp auglýsingar á báðum hjúkrunarheimilunum, þremur vikum áður en hún 

fór af stað. Auglýsingarnar voru settar upp víða um húsin meðal annars á 

tilkynningatöflur innan deilda, við stimpilklukkur starfsmanna og útganga. Í 

öðru lagi setti fræðslustjóri heimilanna auglýsingu inn á sameiginlegt 

vefsvæði heimilanna en þangað eiga starfsmenn greiðan aðgang. Í þriðja lagi 

var haft samband við alla deildarstjóra heimilanna, rannsóknin kynnt fyrir 

þeim og þeir beðnir um að vekja athygli starfsmanna á henni. Í auglýsingunni 

voru veittar upplýsingar um rannsóknina og hvenær hún færi fram auk þess 

sem óskað var eftir sjálfboðaliðum til þátttöku. Þegar kom að framkvæmd 

rannsóknarinnar, voru það deildarstjórarnir sem höfðu forgöngu um 

þátttöku ófaglærða starfsmanna og gerðu ráðstafanir til þess að þeir kæmust 

frá til að taka þátt í henni. 

Að ofansögðu er ljóst að allir starfsmenn þessara tveggja heimila (alls 315) 

áttu möguleika á að taka þátt í rannsókninni og  teljast þeir því til úrtaks 

hennar.   

Alls fengust 125 ófaglærðir starfsmenn sem starfa við umönnun aldraðra, 

til þátttöku í rannsókninni eða 39,7% af úrtakinu. Þess skal getið að 

þátttakendur endurspegla mjög vel meðalaldur, kynjahlutfall og þjóðerni 

úrtaksins. Þannig reyndist meðalaldur þátttakenda vera 31,4 ár en 

meðalaldur úrtaks var 34,7 ár. Hlutfall kvenna var um 85% og hlutfall karla 

rétt rúm 15%. Hlutfall kvenna í úrtaki var tæpt 87% en hlutfall karla rétt 
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rúmlega 13%. 16% þátttakenda voru af erlendum uppruna en 16,5% af úrtaki  

voru af erlendu bergi brotnir. 

3.4 Rannsóknaraðferð og mælitæki rannsóknarinnar 

Mælitækið sem notað var í þessari rannsókn er spurningakönnun. Helsti 

styrkur spurningakannana er sá að mögulegt er að safna saman fjölbreyttum 

gögnum á stuttum tíma. Einnig hefur það styrkt slíkar kannanir að niður-

stöður þeirra teljast réttmætar í þeim skilningi að sterk tengsl eru á milli þess 

sem fólk segist gera og þess sem það í raun gerir (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Hér á eftir fylgja lýsingar á spurningalistanum og skölun hans en áður en 

kemur að þeim er gerð grein fyrir fræðilegri undirstöðu spurningalistans. 

3.5 Fræðileg undirstaða spurningalista 

Eins og greint var frá í kafla 2.1 er fræðileg undirstaða rannsóknarinnar 

kenning Knud Illeris um nám og var höfð hliðsjón af þeirri kenningu við gerð 

spurningalistans. Eins og komið hefur fram í fræðilegri umfjöllun í kafla 2.5 

um þátttöku og kafla 2.6 um hindranir fyrir námi fullorðinna, hafa menn 

gagnrýnt bæði orðræðu og þátttökulíkön fyrir að vera of einstaklingsmiðuð 

og taka ekki nægjanlegt tillit til félagsmenningarlegs umhverfis fullorðinna. Í 

ljósi þessarar gagnrýni var leitast við að afla gagna sem gæfu upplýsingar 

annars vegar um aðstæðubundnar (e. situational) og hins vegar um stofnana-

bundnar (e. institutional) ástæður fyrir þátttöku og hindrunum fyrir námi. 

Illeris gengur út frá þeirri forsendu í kenningu sinni að allt nám sé fólgið í 

þrem víddum vitsmuna, tilfinninga og félagslegra samskipta sem grundvallist 

á samspili milli einstaklingsins og umhverfisins í félagslegum aðstæðum 

einstaklingsins. Hins vegar séu þessar félagslegu aðstæður á sama tíma bæði 

nærumhverfi nemandans og það undirliggjandi samfélagslega umhverfi sem 

hann býr í sem almennt er litað af gildum og gerð þjóðfélagsins í heild (Illeris, 

2004a).  

3.6 Spurningalistinn 

Einn spurningalisti (merkur A í fylgiskjölum) var lagður fyrir þátttakendur. 

Þessi spurningarlisti samanstóð af 48 spurningum sem spönnuðu eftirtalin 

svið: 

 Spurningar um persónulega hagi.  

 Spurningar sem tengjast núverandi starfi. 

 Spurningar um félagslegar aðstæður.  
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 Spurningar um nám og skóla. 

Spurningar um persónulega hagi: 

Í fyrsta hluta spurningalistans sem samanstóð af 12 spurningum var spurt um 

aldur, þjóðerni, búsetutíma, kyn, hjúskaparstöðu, fjölskyldustærð, skólastig, 

skólastig foreldra, námsgengi, líðan í skóla og skoðun á menntun. Spurt var 

um þessa þætti til að afla upplýsinga um félagsmenningarlegt umhverfi 

úrtaks. Þessar upplýsingar geta gefið mikilvægar vísbendingar um hvort 

þessir þættir tengist bæði áhuga þess fyrir og þátttöku í námi. Á þennan hátt 

var leitast við að koma til móts við þá gagnrýni fræðimanna að ríkjandi 

fræðileg orðræða um þátttöku í fullorðinsfræðslu geri ekki ráð fyrir áhrifum 

félagsmenningarlegs umhverfis á þátttöku í námi (Crowther, 2000; Merriam 

o.fl., 2007).  

Spurningar sem tengjast núverandi starfi: 

Annar hluti spurningalistans innihélt 17 spurningar. Í fyrstu þrem spurning-

unum var spurt um þætti sem tengdust starfi úrtaks svo sem hvað það hefði 

unnið lengi við umönnun og áform um áframhald í starfi en með næstu 14 

spurningum var leitast við að afla bæði upplýsinga um námsáhuga, tækifæri 

til náms og þátttöku úrtaks í námi, sérstaklega upplýsinga um áhuga þess á 

þátttöku í námi sem veitti starfsréttindi á heilbrigðissviði.  

Markmiðið með þessum spurningum var að leita svara við liðum a) og d) í 

rannsóknarspurningunni: Ef greina má hjá þeim námsáhuga, hvert beinist 

hann og hvert horfa þeir varðandi nám? Og hver eru viðhorf þessara starfs-

manna til starfsþróunar og náms sem leiðir til starfsréttinda á heilbrigðis-

sviði? 

Spurningar um félagslegar aðstæður:  

Þriðji hluti spurningalistans innihélt 12 spurningar. Með fyrstu átta 

spurningunum var hugmyndin að afla upplýsinga um  það hvort úrtak nyti 

hvatningar og stuðnings fjölskyldu, vina og yfirmanna til náms og hvort það 

myndi fá fjárhagslegan stuðning vinnuveitanda til náms en niðurstöður 

rannsókna benda bæði til að þeir sem njóta ytri stuðnings til náms séu líklegri 

til að leggja stund á það (Desjardins o.fl., 2006, bls. 105) og að fjárhagslegur 

stuðningur vinnuveitenda sé mjög mikilvægur hvati til námsþátttöku 

(Desjardins o.fl., 2006, bls. 82). Með síðustu fjórum spurningunum var leitast 

við að afla upplýsinga um tölvu- og Internetnotkun úrtaks, félagslega 

þátttöku þess og hindranir fyrir námi. En fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að 

notkun upplýsingatækni hefur mjög mikið forspárgildi um þátttöku í 
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fullorðinsfræðslu og að félagsleg þátttaka sé meiri meðal þeirra sem leggja 

stund á nám á fullorðinsaldri (Desjardins o.fl., 2006, bls. 93). Þegar spurt var 

um hindranir í þessum kafla spurningarlistans var fyrst og fremst verið að 

leita svara við hindrunum sem tengjast aðstæðubundnum þáttum (e. 

situational) eins og skorti á barnagæslu, að vera háður almennings-

samgöngum til að komast ferða sinna og tímaskorti vegna anna og skyldna 

tengdum fjölskyldunni en niðurstöður rannsókna benda til þess að 

tímaskortur tengdur fjölskylduábyrgð geti hindrað námsþátttöku (Desjardins 

o.fl., 2006, bls. 105). 

Spurningar um nám og skóla 

Í fjórða og síðasta hluta spurningalistans voru sjö spurningar. Markmiðið með 

þeim var að fá fram viðhorf úrtaks til inntökuskilyrða í nám, tímasetningu 

námskeiða/náms, kostnaðar við nám, Lánasjóðs íslenskra námsmanna, 

námsráðgjafa og námsmats. Tilgangur spurninganna var að afla upplýsinga 

um samspil einstaklingsbundinna þátta, þátta tengdum menntastofnunum 

og annarra félagslegra þátta í námsþátttöku úrtaksins en ýmsir hafa bent á 

ákveðið misræmi milli fræðilegrar umræðu um þátttöku annars vegar og 

helstu þátttökulíkana hinsvegar. Þetta er misræmi sem felst í því að 

niðurstöður fræðilegrar umræðu um þátttöku sýni að virk þátttaka í ævinámi 

samanstandi að samspili milli einstaklingsbundinna þátta, þátta tengdum 

menntastofnunum og annarra félagslegra þátta en aðaláhersla helstu 

þátttökulíkana sé hins vegar á einstaklinginn þar sem áhrifum mennta-

stofnana og stjórnvalda á þátttöku í námi, er lítill gaumur gefinn (Boeren o.fl., 

2010, bls. 55). 

Skölun spurninga 

Skölun á spurningunum var með misjöfnum hætti og fór það eftir eðli þeirra. 

Í fyrsta hluta spurningalistans (sjá fylgiskjal í viðauka), voru fyrstu þrjár 

spurningarnar opnar, en hinar níu voru á lokuðu formi, þar sem allir 

svarmöguleikar voru settir fram. Þessar spurningar voru ýmist á nafnkvarða 

eða Likertkvarða. Í öðrum hluta spurningalistans voru allar spurningarnar á 

Likertkvarða nema spurningar nr. 21 og 27 sem voru á nafnkvarða. Í þriðja 

hluta spurningalistans voru allar spurningar á Likertkvarða. Í fjórða og síðasta 

hluta spurningalistans voru flestar spurningarnar á nafnkvarða en spurningar 

nr. 40 og 41 voru þó á Likertkvarða. 
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3.7 Forprófun spurningalistans 

Til að komast að mögulegum göllum og vanköntum spurningalista er mikil-

vægt að framkvæma forprófun. Val rannsakenda á tilfellum fyrir forprófun er 

oftast byggt á hentugleika, aðgengileika eða jafnvel nálægð (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003). 

Í þessum kafla er greint frá aðferðafræði forprófunar, þátttakendum 

hennar, mælitæki og hvernig forprófun var framkvæmd.  

Markmið þess að forprófa spurningalistann var að kanna skilning þeirra 

sem tóku þátt í forprófuninni á meginhugtökum og orðalagi listans í því skyni 

að athuga hvort gera þyrfti breytingar á listanum svo úrtak rannsóknarinnar 

gæti svarað honum greiðlega.  

Áður en forprófun fór fram höfðu tveir sérfræðingar farið ýtarlega yfir 

spurningalistann og gert athugasemdir við uppbyggingu, efnisinnihald og 

orðalag spurninga. Gerðar voru breytingar á listanum með tilliti til 

athugasemda þeirra og síðan var listinn forprófaður á þátttakendum. 

Forprófun fór fram viku fyrir upphaf rannsóknar. Hún fór fram á 

hjúkrunarheimili l og var gerð í samráði við deildarstjóra á einni af deildum 

heimilisins.  

Áður en þátttakendur forprófunar svöruðu spurningalistanum voru þeim 

veittar upplýsingar um tilgang rannsóknar og forprófunar. Einnig voru þeir 

beðnir um að undirrita upplýst samþykki að kröfu Persónuverndar. Þeim var 

jafnfram heitið fullum trúnaði og upplýstir um að almennt væri ekki unnt að 

persónugreina spurningalistann.  

Það tók þessa starfsmenn á bilinu 10-15 mínútur að svara spurninga-

listanum.  

3.8 Framkvæmd rannsóknar 

Eftir að tilskilin leyfi lágu fyrir hófst framkvæmd rannsóknarinnar. 

Rannsakandi mætti á deildarnar á fyrirfram ákveðnum dögum og tíma-

setningum í samráði við deildarstjóra deildanna til að framkvæma rann-

sóknina.  

Haft var samband við deildarstjóra deilda við komu sem vísuðu 

rannsakanda á aðstöðu innan deildanna, þar sem þátttakendur gátu svarað 

spurningalista í ró og næði. Deildarstjóri eða staðgengill hans sá um að vísa 

þeim þátttakendum sem óskuðu eftir að taka þátt í rannsókninni og 

fullnægðu þátttökuskilyrðum inn til rannsakanda.  
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Áður en þátttakendur hófu að svara spurningalista skrifuðu þeir undir 

upplýst samþykki, ennfremur var þeim heitið fullum trúnaði og upplýstir um 

að almennt væri ekki unnt að persónugreina spurningalista. Það var að höfðu 

samráði við Persónuvernd að þátttakendur voru beðnir um að skrifa undir 

upplýst samþykki, þar sem mögulegt þótti að persónugreina erlenda 

starfsmenn af tengslum við upprunalandi þeirra. Það tók að meðaltali um 10-

15 mínútur fyrir þátttakendur að svara spurningalistanum. Þar sem hluti 

þeirra ófaglærðu starfsmanna sem starfa við umönnun á hjúkrunar-

heimilunum eru af erlendu bergi brotinn, var spurningalistinn þýddur á 

ensku.  

Tekið skal fram að skilyrði fyrir ráðningu ófaglærðra starfsmanna við 

umönnun á þessum hjúkrunarheimilum, er að þeir tali íslensku. Sex af 20 

erlendum starfsmönnum kaus að svara spurningalistanum á ensku. 

Gagnasöfnun fór fram dagana 3. - 21. júní 2013 að báðum dögum með-

töldum. 

3.9 Siðfræði rannsóknarinnar 

Í þessari rannsókn var unnið úr þeim upplýsingum sem þátttakendur veittu 

en þar sem fólk er viðfangsefni í rannsókn er ekki nóg að taka tillit til þeirra 

mælikvarða sem tryggja fræðilegan árangur heldur þarf einnig að virða þær 

siðareglur sem standa vörð um siðferðilega hagsmuni þátttakenda 

(Vilhjálmur Árnason, 1993). Því eru spurningalistar varðveittir í læstri hirslu 

og verður þeim eytt að rannsókn lokinni.  

Í auglýsingum sem settar voru upp víða innan hjúkrunarheimilanna komu 

fram upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar og hvernig valið yrði til 

þátttöku. Áður en þátttakendur svöruðu spurningalista voru þessar 

upplýsingar endurteknar munnlega auk þess sem þeim var greint frá því að 

spurningalistar yrðu ekki persónuauðkennanlegir. Þó skal tekið fram að 

erlendum starfsmönnum var bent á þann möguleika að unnt væri að rekja 

listann til þeirra í tengslum við upprunaland þeirra en þeir jafnframt 

fullvissaðir um að engir nema rannsakandi og leiðbeinendur hans hefðu 

aðgang að listunum og væru þeir bundnir þagnarskyldu. Enn fremur var farið 

yfir réttindi þátttakenda og þeim gerð grein fyrir því að þeim væri heimilt að 

hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og gerðu þeir það, væri farið 

með þá ákvörðun sem trúnaðarmál á milli rannsakanda og þátttakenda. 

Að lokum var þátttakendum bent á að hægt væri að hafa samband við 

ábyrgðarmenn rannsóknarinnar þá Hróbjart Árnason lektor og/eða dr. 

Kristján Þór Magnússon ef einhverjar spurningar vöknuðu sem ekki væri á 

færi rannsakanda að svara. 
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3.10 Gagnaúrvinnsla 

Við gagnagreiningu á niðurstöðum var notast við tölfræðiforritið SAS 

Enterprice Guide. Lýsandi tölfræði var notuð fyrir helstu útkomubreytur og 

til að afla upplýsinga um bakgrunnsþætti úrtaks.  

Eftirfarandi tölfræðipróf voru framkvæmd til að afla svara við 

rannsóknarspurningu: 

 T-próf fyrir mun milli tveggja hópa. 

 Krosstöflur og kíkvaðrat próf fyrir tengsl tveggja nafnbreyta. 

 ANOVA-dreifigreining fyrir mun milli fleiri en tveggja hópa 

 Tukey eftir á próf til að bera saman meðaltöl hópa 

 Lógistísk aðhvarfsgreining fyrir tengsl milli tvíkosta nafnabreytu og 
annarra óháðra breyta. 

3.11 Mælitæki rannsóknarspurningar  

Í töflu 1 kemur fram hvaða mælitæki var notað og hvaða tölfræðipróf voru 

framkvæmd til að svara rannsóknarspurningu. 

Tafla 1. Rannsóknarspurning 

Nr. Rannsóknarspurning Mælitæki Tölfræðipróf 

1a Ef greina má námsáhuga hjá starfsmönnum, 
hvert beinist hann og hvert horfa þeir 
varðandi nám? 

A ANOVA 
Kí-kvaðrat 
Aðhvarfsgreining hlutfalla 

1b Hvernig og hvaðan upplifa starfsmenn 
hvatningu til náms? 

A ANOVA 
Kí-kvaðrat 

1c Ef greina má námshindranir, hvers eðlis eru 
þær og úr hvaða áttum koma þær? 

A ANOVA 
Tukey eftir á próf 
Kí-kvaðrat 

1d Hver eru viðhorf þessara starfsmanna til 
starfsþróunar og náms sem leiðir til 
starfsréttinda á heilbrigðissviði? 

A ANOVA 
Kí-kvaðrat 
Aðhvarfsgreining hlutfalla 
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3.12 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um rannsóknina og rannsóknarsnið hennar sem var 

lýsandi þverrannsóknarsnið. Gerð var grein fyrir þýði og úrtaki rannsóknar-

innar og því hvernig vali á þátttakendum var háttað. Mælitæki 

rannsóknarinnar var kynnt sem og framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig var 

fjallað um siðfræði rannsóknarinnar ásamt gagnagreiningu og úrvinnslu 

þeirra. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Umfjöllunin hefst á kynningu á bakgrunnsþáttum úrtaks og tíðnitöflu helstu 

úrkomubreyta rannsóknarinnar. Niðurstöður eru birtar í texta og tölum. Sett 

var fram ein rannsóknarspurning, með fjórum undirspurningum til nánari 

aðgreiningar frá aðalspurningunni.  

4.1 Upplýsingar um úrtak 

Bakgrunnsbreytur 

Bakgrunnsbreytur má sjá í töflu 2. Alls tóku 125 einstaklingar þátt í rann-

sókninni, 106 konur og 19 karlar. Meðalaldur þeirra var rúmlega 31 ár. 

Þátttakendur unnu á tveimur hjúkrunarheimilum (hjúkrunarheimili l og 

hjúkrunarheimili ll) 65 þátttakendur unnu á vinnustað l en 60 þátttakendur 

unnu á vinnustað ll. Tæp 60% þátttakenda voru einhleypir en rúm 40% voru 

annað hvort giftir, í sambúð eða áttu unnusta/u. Tæp 60% þátttakenda voru 

barnlausir en rétt rúm 40% áttu eitt barn eða fleiri. Þegar litið er til 

menntunar þátttakenda má sjá að tæp 38% höfðu lokið grunnskóla- eða 

gagnfræðaprófi, tæp 50% höfðu lokið stúdents- eða iðnskólaprófi og 16% 

höfðu lokið grunn- eða framhaldsmenntun í háskóla. 105 þátttakendur voru 

íslenskir og 20 þátttakendur voru af erlendum uppruna, frá 13 þjóðlöndum.  

Tafla 2. Bakgrunnsbreytur fyrir úrtak rannsóknarinnar  
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Hlutfallsleg dreifing eftir menntun 

 

Mynd 4. Hlutfallsleg dreifing eftir menntun 

Myndin 4 sýnir hlutfallslega dreifingu menntunar þátttakenda rann-

sóknarinnar. 

Útkomubreytur úrtaks 

Gerð var einföld tíðnitafla fyrir helstu útkomubreytur rannsóknarinnar (tafla 

3).  

Niðurstöður sýna að tæp 80% úrtaks höfðu mjög eða frekar mikinn áhuga 

á að læra nýja hluti tengda starfinu.  

Fjölskylda úrtaks var aðaluppspretta hvatningar til náms.  

Tæplega helmingur úrtaks gat hugsað sér að afla sér starfsréttinda á 

heilbrigðissviði en fjórðungur gat ekki hugsað sér það.  

Tæp 75% úrtaks hafði liðið almennt vel eða mjög vel í skóla en rúm 7% 

hafði liðið illa eða mjög illa.  

Að lokum má benda á að rúmur helmingur úrtaks taldi ekki að 

inntökuskilyrði í það nám sem þeir hafa áhuga á, stæði þeim fyrir þrifum en 

að tæp 12% töldu tímasetningu námskeiða henta sér illa eða mjög illa og tæp 

32% töldu þau dýr eða mjög dýr. 
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Tafla 3. Einföld tíðnitafla fyrir helstu útkomubreytur rannsóknarinnar 
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Framhald tafla 3.  

Áætlaður starfstími úrtaks 

Niðurstöður ANOVA - dreifigreiningar (tafla 4) sýndi marktæk tengsl í þýði á 

milli áforma um áframhald í starfi og meðalaldurs F(3,116)= 13,65, p=0,0001. 

Hópurinn sem hafði meðaltalsaldurinn rúm 43 ár hafði áform um að starfa 

áfram við umönnun aldraðra í  um 4-6 ár en hópurinn sem hafði meðaltals-

aldurinn rúm 38 ára hafði áform um að starfa áfram lengur en í 6 ár. Báðir 

yngstu aldurshóparnir sögðust ætla að starfa í 3 ár eða skemur.  

Til að kanna tengsl á milli áforma um áframhald í starfi og kyns, hjúskapar-

stöðu, menntunar og þjóðernis voru framkvæmd kí-kvaðratpróf. Kí-kvaðrat 

stuðull í töflu sýndi marktækt samband milli áforma um áframhald í starfi og 

menntunarstigs þýðis χ2(6,N=123)=0,00000017, p=0,03. Þannig að ófag-

lærðir starfsmenn hjúkrunarheimila á höfuðborgarsvæðinu (hér á eftir 

nefndir starfsmenn) sem hafa háskólapróf hyggjast starfa lengur við 

umönnun en þeir sem hafa grunnskóla- gagnfræða- iðnskóla eða stúdents-

próf. Þegar litið er til þess hóps í úrtaki sem er með grunnskóla- eða 

gagnfræðapróf sýnir tafla 4 að rúmlega 60% þeirra sögðust ætla að starfa við 

umönnun í 3 ár eða skemur en tæplega 75% þess hóps í úrtaki sem hefur 
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stúdents- eða iðnskólapróf og helmingur Þess hóps í úrtaki sem hefur 

háskólapróf. Hins vegar hugðust tæp 38% þess hóps í úrtaki sem hefur 

grunnskóla/gagnfræðapróf starfa í 4 ár eða lengur við umönnun en tæp 26% 

þess hóps í úrtaki sem hefur stúdents/iðnskólapróf og 50%  þess hóps í úrtaki 

sem hefur háskólapróf.  

Kí-kvaðrat stuðull í töflu sýndi einnig marktækt samband milli áætlunar 

um áframhald í starfi og þjóðernis χ2(3,N=123)=0,00084, p=0,01. Þannig að 

starfsmenn sem eru af erlendum uppruna hyggjast starfa lengur við 

umönnun en íslenskir starfsmenn. Tafla 4 sýnir að rúm 70% íslenskra 

starfsmanna í úrtaki hugðust starfa við umönnun í 3 ár eða skemur og tæp 

30% ætluðu að starfa við umönnun í 4 ár eða lengur, hins vegar hugðust 40% 

erlendra starfsmanna í úrtaki starfa í 3 ár eða skemur en 60% þeirra ætluðu 

að starfa í fjögur ár eða lengur.  

Niðurstöður gáfu hvorki til kynna tengsl milli áforma um áframhald í starfi 

og kyns né milli áforma um áframhald í starfi og hjúskaparstöðu starfsmanna.  
 

Tafla 4. Tengsl milli áforma um áframhald í starfi við umönnun og aldurs, kyns, 
hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis 
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4.2 Niðurstöður í ljósi rannsóknarspurningar 

Hér á eftir munu rannsóknaniðurstöður kynntar með hliðsjón af rannsókna-

spurningu rannsóknarinnar.  

Sett var fram ein rannsóknaspurning með fjórum undirspurningum 

(merktar a, b, c og d), en þeim var ætlað að veita nánari og nákvæmari svör 

við aðalspurningunni. Rannsóknarspurningin var svohljóðandi: 

1) Hvernig er áhuga, hvatningu og hindrunum háttað varðandi nám 
ófaglærðra starfsmanna sem starfa við umönnun á hjúkrunar-
heimilum höfuðborgarsvæðisins? Til nánari skýringar eru settar fram 
eftirfarandi undirspurningar: 

a) Ef greina má hjá þeim námsáhuga, hvert beinist hann og hvert 

horfa þeir varðandi nám? 

b) Hvernig og hvaðan upplifa þeir hvatningu til náms og starfs-

þróunar? 

c) Ef greina má námshindranir hvers eðlis eru þær og úr hvaða áttum 

koma þær? 

d) Hver eru viðhorf þessara starfsmanna til starfsþróunar og náms 

sem leiðir til starfsréttinda á heilbrigðissviði? 

4.3 Rannsóknarspurning 

Hvernig er áhuga, hvatningu og hindrunum háttað varðandi nám ófaglærðra 
starfsmanna sem starfa við umönnun á íslenskum hjúkrunarheimilum? 

Í töflu 5 eru kynntar niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalls (e. logistic 

regression). Aðhvarfsgreining hlutfalls (logistic regression) var notuð til að 

meta forspá frumbreytna um dreifingu tvíkosta fylgibreytu (0=hlutlaus, 

frekar lítinn eða mjög litinn námsáhuga, 1=frekar mikinn eða mjög mikinn 

námsáhuga).  

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalls eru settar fram sem gagn-

líkindahlutfall eða OR (e. odds ratio) í töflu 5. Því fjær einum sem hlutfalls-

líkindi eru, því mun meiri eru áhrif frumbreyta. Ef hlutfallslíkindi eru einn 

hefur frumbreyta engin tengsl við fylgibreytu. Besta líkan fyrir tengsl 

frumbreyta við námsáhuga sýndi að hindranir bæði vegna barna og 

samgangna, sem og aldurs starfsmanna, höfðu tölfræðilega marktæk tengsl 

við fylgibreytuna. Þannig má segja að með hverju einu ári sem starfsmaður 

eldist minnki líkurnar á að viðkomandi segist hafa áhuga á að læra nýja hluti 

í vinnunni.  
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Við hverja eina einingu sem hindranir vegna barna aukast, þá minnka 

líkurnar á að starfsmaður hafi áhuga á að læra eitthvað nýtt í vinnunni um 

35% og aukist hindranir vegna samgangna um eina einingu minnka líkurnar á 

að starfsmaður hafi námsáhuga um 48%, óháð hinum frumbreytunum í 

líkaninu. Besta líkanið sem hér er birt sýndi að 16% breytileikans í áhuga á að 

læra eitthvað nýtt í vinnunni mátti útskýra með frumbreytunum samanlagt.  

Tafla 5. Aðhvarfsgreiningalíkan 

4.4 Rannsóknarspurning 1a 

Ef greina má hjá þeim námsáhuga, hvert beinist hann og hvert horfa þeir 
varðandi nám? 

Þegar spurt var um áhuga fyrir námi í spurningalista var annars vegar spurt 

um áhuga fyrir námi sem veitir starfsréttindi á heilbrigðissviði og hins vegar 

spurt um áhuga á að læra nýja hluti í tengslum við starfið. Einnig var leitast 

við að greina hvort almenn líðan í skóla, inntökuskilyrði í nám, tímasetning 

náms og námskeiðskostnaður hefðu áhrif á námsáhuga starfsmanna.  

Hér er greint frá niðurstöðunum í ofantalinni röð.  

Áhugi á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði 

Skoðuð voru tengslin milli áhuga starfsmanna á að afla sér starfsréttinda á 

heilbrigðissviði og aldurs, kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis 

(tafla 6). Tengslin á milli áhuga á starfsréttindum og kyns, hjúskaparstöðu, 

menntunar og þjóðernis voru könnuð með kí-kvaðratprófum. Þegar litið er til 
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hjúskaparstöðu sýndu niðurstöður marktæk tengsl milli áhugans á öflun 

starfsréttinda og hjúskaparstöðu starfsmanna þ.e.a.s. þeir sem eru giftir, í 

sambúð eða sambandi virðast frekar getað hugsað sér að afla sér 

starfsréttinda en þeir sem eru einhleypir χ2(2,N=124)=6,06, p=0,048. Kí-

kvaðrat stuðull í töflu sýndi ekki marktæk tengsl milli kyns, menntunar eða 

þjóðernis starfsmanna.  

Niðurstöður ANOVA - dreifigreiningar sýndu ekki marktækan mun á 
breytileika á milli aldurshópa á áhuga á að afla sér starfréttinda á heilbrigðis-
sviði. Þannig virtist ekki vera marktækur aldurstengdur munur á áhuga 
starfsmanna á að afla sér starfsréttinda.  

Hins vegar sýnir tafla 6 að tæplega helmingur úrtaks gat hugsað sér að afla 
sér starfsréttinda á heilbrigðissviði, að tæplega 30% þess var  óákveðið í 
afstöðu sinni og rétt um 20% svöruðu spurningunni neitandi. Bent skal á að 
ekki var unnt að heimfæra þessar hlutfallstölur yfir á þýði, þar sem hér var 
um hentugleikaúrtak að ræða.  

Tafla 6. Tengsl milli áhuga á starfsréttindum og aldurs, kyns, hjúskaparstöðu, 
menntunar og þjóðernis 
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Áhugi á að læra nýja hluti sem tengjast starfinu 

Könnuð voru tengsl milli áhugans á að læra eitthvað nýtt í vinnunni og aldurs, 

kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis starfsmanna (tafla 7). 

Úrtakinu var skipt í þrjá hópa eftir námsáhuga. Niðurstöður ANOVA- 

dreifigreiningar sýndi marktækan mun á áhuga hópanna á að læra nýja hluti 

tengda starfinu og byggist munurinn á aldri þeirra F(2,122)=5,39, p=0,006. 

Þannig reyndust þeir sem tilheyrðu hópnum sem hafði mjög eða frekar 

mikinn áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu hafa marktækt lægri 

meðalaldur (29,3 ár) en þeir sem tilheyrðu hinum  hópunum tveimur og átti 

þessi niðurstaða við um bæði konur og karla.  

Til að kanna tengsl milli áhugans á að læra nýja hluti tengda starfinu og 

kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis voru framkvæmd kí-kvaðrat-

próf.  

Kí-kvaðrat stuðull í töflu gaf ekki til kynna að um samband væri að ræða 

milli kyns og áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu, hins vegar sýna 

hlutfallstölur að meiri hluti úrtaks hefur mikinn áhuga á að læra nýja hluti 

tengda starfinu en fæstir hafa lítinn áhuga á því. Vakin er athygli á að þessa 

niðurstöðu var ekki hægt að heimfæra yfir á þýðið. 

Niðurstöður sýndu að ekki voru tengsl milli hjúskaparstöðu og áhugans á 

að læra nýja hluti tengda starfinu, þannig að þrátt fyrir þennan ríflega 10% 

stiga mun sem kemur fram í töflunni, var ekki um marktækan mun að ræða.  

Niðurstöður sýndu ekki marktæk tengsl milli menntunarstigs starfsmanna 

og áhugans á að læra nýja hluti tengda starfinu en meira en 70% úrtaks með 

grunnskólamenntun sagðist hafa mjög mikinn eða fremur mikinn áhuga að 

læra nýja hluti tengda starfinu en rúm 80% þeirra sem hafa gagnfræða- 

stúdents- eða iðnskólapróf og rúm 70% þeirra sem hafa háskólapróf. Þessar 

niðurstöður sýna að hátt hlutfall úrtaks, burtséð frá menntunarstigi, hefur 

mjög mikinn eða frekar mikinn áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu.  

Að síðustu má nefna að niðurstöður bentu ekki til tengsla milli þjóðernis 

starfsmanna og áhugans á að læra nýja hluti tengda starfinu en tæp 80% 

íslenskra starfsmanna í úrtaki og rétt rúm 70% starfsmanna af erlendu bergi 

brotnir  í úrtaki, sögðust hafa mikinn eða fremur mikinn áhuga á að læra nýja 

hluti tengda starfinu. Hér er rétt að benda á að ekki er unnt að heimfæra 

þessar hlutfallstölur yfir á þýði rannsóknarinnar. 
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Tafla 7. Tengsl milli námsáhuga og aldurs, kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og 
þjóðernis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Námsáhugi og almenn líðan í skóla 

Tengslin milli áhuga starfsmanna á að læra nýja starfstengda hluti og 

almennrar líðunar þeirra í skóla voru greind með því að notast við Fisher´s 

Exact- líkindapróf (tafla 8). Niðurstöður bentu ekki til marktækra tengsla milli 

þess hversu vel eða illa starfsmönnum leið almennt séð í skóla og þess hversu 

mikinn áhuga þeir höfðu á að læra nýja hluti tengda starfinu þ.e.a.s. þeim 

sem leið vel eða mjög vel í skóla höfðu hvorki meiri né minni áhuga á að læra 

nýja hluti tengda starfinu  samanborið við þá sem leið illa eða mjög illa.  

Tafla 8. Tengsl milli námsáhuga og líðunar í skóla 
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Námsáhugi og inntökuskilyrði í nám 

Tengslin milli áhuga starfsmanna á að læra nýja hluti tengda starfinu og 

inntökuskilyrða í það nám sem þeir kynnu að hafa áhuga á voru greind með 

því að notast við Fisher´s Exact- líkindapróf (tafla 9). Niðurstöður bentu ekki 

til marktækra tengsla milli áhugans á að læra nýja hluti tengda starfinu og 

inntökuskilyrða í nám.  

Tafla 9. Tengsl milli námsáhuga og hindrunar fyrir náms vegna inntökuskilyrða í 
nám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsáhugi og tímasetning námskeiða 

Tengslin milli áhuga starfsmanna á að læra nýja hluti tengda starfinu og 

þess hve vel þeir töldu tímasetningu námskeiða henta þeim, voru greind með 

því að notast við Fisher´s Exact- líkindapróf (tafla 10). Niðurstöður bentu ekki 

til marktækra tengsla milli áhugans á að læra nýja hluti tengda starfinu og 

tímasetninga námskeiða. 

Tafla 10. Tengsl milli  námsáhuga og álits á tímasetningu námskeiða 
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Námsáhugi og námskeiðskostnaður 

Tengslin milli áhuga starfsmanna á að læra nýja hluti tengda starfinu og þess 

hversu kostnaðarsöm þeir töldu námskeiðagjöld vera voru greind með því að 

notast við Fisher´s Exact- líkindapróf (tafla 11). Niðurstöður bentu ekki til 

marktækra tengsla milli áhugans á að læra nýja hluti tengda starfinu og 

upphæðar námskeiðsgjalda.  

Tafla 11. Tengsl  milli námsáhuga og námskeiðskostnaðar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Rannsóknarspurning 1b 

Hvernig og hvaðan upplifa þeir hvatningu til náms og starfsþróunar? 

Skoðað var hvort tengsl væru milli hvatningar fjölskyldu til náms og aldurs, 

kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis (tafla 12). Niðurstöður 

ANOVA - dreifigreiningar sýndu marktækan mun á breytileika á milli hópanna 

eftir aldri F(2,124)=9,68, p=0,0001.  

Niðurstöðurnar sýndu að þeir starfsmenn sem upplifa mjög oft að 

fjölskylda hvetji þá til náms tilheyra yngsta aldursflokknum (26,6 ár) en að 

þeir sem upplifa hvatningu fjölskyldu mjög sjaldan eru að meðaltali eldri.  

Til að kanna samband milli hvatningar fjölskyldu til náms og kyns, 

hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis voru framkvæmd kí-kvaðratpróf. 

Kí-kvaðrat stuðull í töflu sýndi marktæk tengsl milli menntunarstigs og 

hvatningar fjölskyldu til náms (χ2(6,n=123)=0,0000029, p=0,009). En þeir 

starfsmenn sem hafa stúdents- og iðnskólapróf virðast fá meiri hvatningu frá 

fjölskyldu til náms en þeir sem hafa grunn- gagnfræða- eða háskólaskólapróf. 

Kí-kvaðrat stuðull í töflu sýndi einnig að starfsmenn af erlendum uppruna fá 

marktækt meiri hvatningu frá fjölskyldu en þeir íslensku (χ2(3,n=125)=7,83, 

p=0,05).  
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Niðurstöður bentu hins vegar ekki til marktækra tengsla milli hvatningar 

fjölskyldu til náms og kyns eða hjúskaparstöðu starfsmanna.  

Tafla 12. Tengsl milli hvatningar fjölskyldu til náms og kyns, hjúskaparstöðu, 
menntunar og þjóðernis 

 

Skoðað var hvort tengsl væru milli hvatningar vina til náms og aldurs, kyns, 

hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis (tafla 13).  

Í fyrsta lagi sýndu niðurstöður ANOVA - dreifigreiningar marktækan mun 

á aldri starfsmanna eftir því hversu mikla hvatningu þeir fengu frá vinum 

F(2,124)=2,76, p=0,045. Þannig virðast yngri aldurshóparnir fá meiri 

hvatningu frá vinum til náms en þeir eldri.  

Þrátt fyrir ákveðinn breytileika hlutfalla svara við þessari spurningu um 

hvatningu vina til náms, eftir kyni, hjúskaparstöðu, menntun og þjóðerni, þá 

sýndu niðurstöður kí-kvaðratprófa engin tölfræðilega marktæk tengsl. 
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Tafla 13. Tengsl milli hvatningar vina til náms og kyns, hjúskaparstöðu, 
menntunar og þjóðernis 

Á sama hátt voru könnuð tengslin milli hvatningar yfirmanna til náms 

annars vegar og aldurs, kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis hins 

vegar (tafla 14).  

Tölfræðilega marktæk tengsl reyndust vera milli hvatningar yfirmanna til 

náms og þjóðernis, sem sýnir að starfsmenn af erlendum uppruna fá meiri 

hvatningu frá yfirmönnum til náms en þeir íslensku (χ2(3,n=125)=0,00049, 

p=0,05). Niðurstöður ANOVA - dreifigreiningar gáfu ekki til kynna marktækan 

mun milli aldurs og hvatningar yfirmanna til náms.  

Til að bera saman tengsl milli hvatningar yfirmanna til náms og kyns 

hjúskaparstöðu og menntunar voru gerð Kí-kvaðratpróf. Niðurstöður Kí-

kvaðratprófa sýndu engin tölfræðileg marktæk tengsl. Hins vegar sýndu 

hlutfallstölur um hvatningu yfirmanna að tæpur helmingur kvenna í úrtaki 

töldu sig mjög sjaldan eða aldrei fá hvatningu frá yfirmanni til náms en tæp 

45% karla í úrtaki töldu sig fá fremur oft hvatningu frá yfirmanni til náms.  
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Tafla 14. Tengsl milli hvatningar yfirmanna til náms og kyns, hjúskaparstöðu, 
menntunar og þjóðernis 

4.6 Rannsóknarspurning 1c 

Ef greina má námshindranir hvers eðlis eru þær og úr hvaða áttum koma 
þær? 

Í spurningalista var annars vegar spurt um aðstæðubundnar (félagslegar, e. 

situational) hindranir fyrir námi og hins vegar stofnanabundnar (e. 

institutional) hindranir fyrir námi. Hér á eftir er gerð grein fyrir niðurstöðum 

þessarar rannsóknarspurningar samkvæmt þessari flokkun. 

Aðstæðubundnar hindranir: 

Unnið var úr niðurstöðum spurningar nr. 41 í þriðja lið spurningalistans, 

spurningum um félagslegar aðstæður. Þessi spurning laut að þeim aðstæðu-

bundnu (e. situational) hindrunum sem stafa af skorti á barnagæslu, 

hindrunum sem rekja má til þess að almenningssamgöngur hefti ferðafrelsi 
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starfsmanna og hindrunum sem stafa af önnum tengdum fjölskyldunni. Tafla 

15 sýnir niðurstöður samanburðar á aðstæðubundnum (félagslegum) 

hindrunum eftir kyni, hjúskaparstöðu, menntun og þjóðerni. Niðurstöður úr 

ANOVA - dreifigreiningu sýndi marktækan mun á breytileika milli hópa eftir 

menntunarstigi starfsmanna F(2,115)=5,0, p=0,008. En niðurstöður Tukey 

post hoc prófs sýndu að þeir sem hafa háskólapróf upplifa fleiri hindranir en 

starfsmenn sem lokið hafa öðrum skólastigum. Þegar gerður var saman-

burður á aðstæðubundnum (félagslegum) hindrunum með tilliti til þjóðernis 

sýndu niðurstöður að starfsmenn af erlendum uppruna mæta marktækt fleiri 

aðstæðubundnum (félagslegum) hindrunum en íslenskir starfsmenn (t(115) 

=3,53, p=0,0025). Niðurstöður bentu ekki til marktækra tengsla milli 

aðstæðubundinna (félagslegra) hindrana og kyns eða hjúskaparstöðu. 

Tafla 15. Samanburður á félagslegum hindrunum eftir kyni, hjúskaparstöðu, 
menntun og þjóðerni 

Stofnanabundnar hindranir 

Í spurningalista var leitað eftir upplýsingum um hvort starfsmenn upplifðu 

stofnanabundnar hindranir (e. institutional) fyrir námi. Í því skyni var meðal 

annars spurt hvort þátttakendur teldu sig mæta hindrunum vegna 

inntökuskilyrða í það nám sem þeir kynnu að hafa áhuga á. Til að fá 
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upplýsingar um það var kannað hvort tengsl væru milli hindrana vegna 

inntökuskilyrða í nám og aldurs, kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og 

þjóðernis (tafla 16).  

Þessi tengsl voru könnuð með kí-kvaðratprófum. Kí-kvaðrat stuðull í töflu 

sýndi marktæk tengsl milli hindrana vegna inntökuskilyrða og hjónabands-

stöðu starfsmanna χ2(2,N=121)=8,00, p=0,02 en niðurstöður sýndu að 

starfsmenn sem eru giftir, í sambúð eða sambandi upplifa oftar hindranir 

vegna inntökuskilyrða í nám en þeir sem eru einhleypir. Einnig sýndi kí-

kvaðrat stuðull í töflu marktæk tengsl milli hindrana vegna inntökuskilyrða í 

nám og þjóðernis starfsmanna χ2(2,N=121)=0,000019, p=0,0001, en 

niðurstöður sýndu að inntökuskilyrði í nám hindra frekar starfsmenn af 

erlendu bergi brotnu en íslenska starfsmenn.  

Niðurstöður bentu ekki til marktækra tengsla milli hindrana vegna 

inntökuskilyrða í nám og aldurs, kyns eða menntunarstigs starfsmanna.  

Tafla 16. Tengsl  milli hindrunar vegna inntökuskilyrða í nám og aldurs, kyns, 
hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis 
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Til að kanna hvort starfsmenn teldu tímasetningu námskeiða vera hindrun 
fyrir námi var kannað hvort tengsl væru milli tímasetningar námskeiða og 
aldurs, kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis (tafla 17).  

Þessi tengsl voru könnuð með kí-kvaðratprófum. Kí-kvaðrat stuðull í töflu 
sýndi marktæk tengsl milli hindrana vegna tímasetninga námskeiða og kyns 
χ2(2,N=65)=0,0032, p=0,01 en niðurstöður sýndu að karlar í þýði upplifa 
frekar tímasetningu námskeiða sem hindrun en konur í þýði. Kí-kvaðrat 
stuðull í töflu sýndi einnig marktæk tengsl milli hindrana vegna tímasetninga 
námskeiða og menntunarstigs starfsmanna χ2(4,N=65)=0,000057, p=0,05 en 
niðurstöður sýndu að  starfsmenn með grunn- eða gagnfræðapróf upplifa 
frekar hindrun vegna tímasetninga námskeiða en þeir sem hafa stúdents- 
iðnskóla- eða háskólapróf. Tengslin milli hindrana af völdum tímasetninga 
námskeiða og þjóðernis reyndust einnig vera marktæk χ2(2,N=65)=0,00038, 
p=0,003 en niðurstöður sýndu að erlendir starfsmenn upplifa frekar 
tímasetningu námskeiða vera hindrun fyrir þátttöku en þeir íslensku. 
Niðurstöður bentu ekki til marktækra tengsla milli hindrana af völdum 
tímasetninga námskeiða og aldurs eða hjúskaparstöðu. 

Tafla 17. Tengsl milli hindrunar vegna tímasetninga námskeiða og aldurs, kyns, 
hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis 
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Til að greina þá stofnanabundnu hindrun sem starfsmenn töldu sig mæta 

vegna kostnaðar námskeiða var kannað hvort tengsl væru milli þessarar 

hindrunar og aldurs, kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis (tafla 

18).  

Þessi tengsl voru könnuð með kí-kvaðratprófum.  

Kí-kvaðrat stuðull í töflu sýndi marktæk tengsl milli hindrana vegna 

kostnaðar námskeiða og þjóðernis χ2(2,N=66)=15,04, p=0,0005, en íslenskir 

starfsmenn virðast oftar setja  fyrir sig kostnað vegna námskeiða en erlendir 

starfsmenn. Niðurstöður bentu ekki til marktækra tengsla milli hindrana 

vegna kostnaðar við námskeið og aldurs, kyns, hjúskaparstöðu eða 

menntunar starfsmanna. 

Tafla 18. Tengsl milli hindrunar vegna námskeiðskostnaðar og aldurs, kyns, 
hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis 
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4.7 Rannsóknarspurning 1d 

Hver eru viðhorf þessara starfsmanna til starfsþróunar og náms sem leiðir til 
starfsréttinda á heilbrigðissviði? 

Viðhorf úrtaks til menntunar 

Unnið var úr niðurstöðum spurningar nr. 12 í spurningalista: merktu við þá 

fullyrðingu sem lýsir best skoðun þinni á menntun. 

Mynd 5. Hlutfallsleg dreifing viðhorfa þátttakenda til menntunar 

Allir svöruðu spurningunni (100%). Meiri hluti úrtaks taldi menntun vera 

nauðsynlega. Tæp 6% taldi menntun vera ofmetna, 14% taldi hana forréttindi 

en 1% taldi hana aðeins vera fyrir ungt fólk og 6% taldi hana ekki henta öllum 

en 15% taldi menntun vera æviverkefni. 

Viðhorf til náms sem veitir starfsréttindi á heilbrigðissviði 

Til að kanna tengsl milli áhuga starfsmanna á að afla sér starfsréttinda á 

heilbrigðissviði og áhuga þeirra á að læra nýja starfstengda hluti voru 

framkvæmd kí-kvaðratpróf (tafla 19). Kí-kvaðrat stuðull í töflu sýndi að um 

tölfræðilega marktækt samband var að ræða χ2(2,n=124)=5,9, p=0,05 þannig 

að starfsmenn sem hafa áhuga á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði 

hafa meiri áhuga á að læra starfstengda hluti en þeir sem ekki hafa áhuga á 

öflun starfsréttinda á heilbrigðissviði. 
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Af þeim sem svöruðu spurningunni játandi hafði helmingur úrtaks áhuga 

á að læra nýja hluti tengda starfinu en rúmur þriðjungur var hlutlaus eða 

hafði lítinn/mjög lítinn áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu.  

Af þeim sem voru óákveðnir í afstöðu sinni gagnvart öflun starfsréttinda 

hafði rúmur þriðjungur úrtaks mjög/frekar mikinn áhuga á að læra nýja hluti 

tengda starfinu en tæplega fjórðungur þess var hlutlaus eða hafði lítinn/mjög 

lítinn áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu.  

Tafla 19. Tengsl milli áhugans á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði og 
áhugans á að læra nýja hluti tengda starfinu 

 

Staða á þverkenningarlíkani um hegðunarbreytingu 

Mynd 6. Hlutfallsleg dreifing þátttakenda eftir stöðu á „stages of change“ 
kvarðanum um áhuga á að hefja starfstengt nám 

Mynd 6 sýnir hlutfallslega dreifingu úrtaks eftir stöðu á þverkenningar-

líkaninu um hegðunarbreytingu (e. Transtheoretical Model of Behavior 

Change).  

Eins og sést á myndinni voru 39% úrtaks á foríhugunarstigi líkansins. 28% 

úrtaks voru hins vegar á íhugunarstigi líkansins 2% úrtaks gátu hugsað sér að 

byrja í námi á næstu vikum og voru farnir að hefja undirbúning fyrir það og 

3% úrtaksins voru á framkvæmdarstigi líkansins þ.e.a.s. höfðu hafið nám fyrir 



 

84 

minna en sex mánuðum síðan. 28% úrtaksins voru á viðhaldsstigi líkansins 

þ.e.a.s. þeir höfðu hafið nám fyrir meira en sex mánuðum.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Þær 

verða skoðaðar í ljósi þeirrar fræðilegu umræðu sem fram fór í þriðja hluta 

ritgerðarinnar og farið verður yfir það markverðasta í niðurstöðum. Þá verður 

fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar, hagnýtingu fyrir fullorðinsfræðslu 

og að lokum verða settar fram hugmyndir að framtíðarrannsóknum. 

5.1 Upplýsingar um úrtak 

Bakgrunnsbreytur 

Eins og fram hefur komið tóku alls 125 manns þátt í rannsókninni eða tæp 

40% úrtaksins. Þegar litið er til kynjahlutfalls var yfirgnæfandi meiri hluti 

úrtaks konur. Að  því leyti er úrtakið sambærilegt þýðinu. En þekkt er sú 

staðreynd að konur skipa í meiri hluta umönnunarstörf. 

Meðalaldur úrtaks var rúmlega 31 ár. Þessi niðurstaða kom á óvart en 

þegar litið er til þess að almennt er litið á umönnunarstörf sem ósérhæfð er 

ekki ólíklegt að þeir sem leita þar starfa geri það einmitt vegna þess að ekki 

eru gerðar sérstakar kröfur um menntun. Þessi meðalaldur er sambærilegur 

því sem almennt gerist í þýðinu því eins og greint frá í kafla 3.3 er meðalaldur 

þýðis rúm 35  ár. 

Þegar litið er til menntunar úrtaks má sjá að tæp 40% höfðu lokið grunn-

skóla- eða gagnfræðaprófi en rúm 60% höfðu ýmist lokið stúdents- iðnskóla- 

eða háskólanámi. Eins og greint hefur verið frá hér að framan kom þessi 

niðurstaða verulega á óvart, en sé litið til þeirra starfsskilyrða sem hjúkrunar-

heimili almennt bjóða upp á gæti það veitt ákveðnar skýringar á henni. 

Hjúkrunarheimilin bjóða bæði upp á hlutastörf, helgarvinnu og vaktarvinnu 

og ekki er ólíklegt að þangað sæki fólk sem leitar að vinnu með skóla og 

aukavinnu til að drýgja tekjur sínar. Einnig þekkist að nýbúar af erlendum 

uppruna sem ekki fá menntun sína metna hér á landi sækjast eftir vinnu á 

hjúkrunarheimilum. 

Hlutfallsleg dreifing úrtaks eftir menntun 

Útkomubreytur 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður helstu úrkomubreyta rannsóknarinnar má 

sjá að úrtak hefur almennt mjög mikinn áhuga á að læra starfstengda hluti og 

að helmingur þess gat hugsað sér að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði. 

Þessi niðurstaða gefur að hluta til svar við rannsóknarspurningu nr. 1, hins 
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vegar ber að geta þess að þessar hlutfallstölur er ekki hægt að yfirfæra yfir á 

þýði rannsóknarinnar þar sem hér var um hentugleikaúrtak að ræða. Einnig 

vekur athygli að helmingur úrtaks taldi ekki að inntökuskilyrði í nám kæmi í 

veg fyrir þátttöku þeirra. Í ljósi menntunarstigs þeirra kemur þessi niðurstaða 

þó ekki á óvart. Engu að síður sýndu niðurstöður (sjá bls. 81) að erlendir 

starfsmenn töldu inntökuskilyrði standa þeim fyrir þrifum, þrátt fyrir að 

helmingur þeirra hefði háskólanám að baki. 

Áætlaður starfstími úrtaks 

Niðurstöður sýndu að áætlaður starfstími tengist marktækt bæði aldri, 

menntunarstigi og þjóðerni starfsmanna. 

Hvað varðar aldur sýndu niðurstöður að starfsmenn sem voru eldri en 23 

ára höfðu hugsað sér að starfa lengur (lengur en 4 ár) en starfsmenn sem 

voru yngri en 23 ára (skemur en 3 ár). Hugsanleg skýring á þessari niðurstöðu 

gæti verið sú að yngri starfsmenn hafi ekki enn lokið námi (16-17 ára) og eru 

því óvissir um framtíðaráform sín. 

Hærra menntunarstig úrtaks tengdist áformum um áframhaldandi starf 

þannig að 75% þeirra sem höfðu iðnskóla- eða stúdentspróf og 60% þeirra 

sem höfðu grunnskóla- eða gagnfræðapróf höfðu hugsað sér að starfa 

skemur en 3 ár á móti helming þeirra sem höfðu háskólapróf. Helmingur 

þeirra sem höfðu háskólapróf hugðust starfa lengur en fjögur ár við 

umönnun. Niðurstöður sýndu marktæk tengsl milli áforma starfsmanna um 

áframhald í starfi og þjóðernis. Rúm 70% Íslendinga í úrtaki ætluðu að starfa 

við umönnun í 3 ár eða skemur og tæp 30% ætluðu að starfa við umönnun í 

4 ár eða lengur. Hins vegar hugðust 40% erlendra starfsmanna í úrtaki starfa 

í 3 ár eða skemur en 60% þeirra hugðust starfa í fjögur ár eða lengur. Í þessu 

samhengi er vakin athygli á þeirri staðreynd að helmingur hópsins sem hafði 

háskólapróf er af erlendum uppruna, en kunnugt er að það hefur reynst 

mörgum nýbúum erfitt að fá menntun sína metna til starfsréttinda hérlendis. 

5.2 Niðurstöður í ljósi rannsóknaspurningar 

Rannsóknarspurning 1 

Sett var fram rannsóknaspurningin: Hvernig er áhuga, hvatningu og 

hindrunum háttað varðandi nám ófaglærðra starfsmann sem starfa við 

umönnun á hjúkrunarheimilum? 

Eins og greint hefur verið frá voru settar fram undirspurningar við 

rannsóknarspurningu nr. 1 þar sem hún er samsett og spyr á sama tíma um 

áhuga, hvatningu og hindranir. Hér á eftir verður því leitast við að gefa svar 
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við þessari rannsóknarspurningu með því að fjalla um niðurstöður 

undirspurninganna. 

5.3 Rannsóknarspurning 1a 

Sett var fram rannsóknarspurningin: Ef greina má hjá þeim námsáhuga, hvert 

beinist hann og hvert horfa þeir varðandi nám? 

Þegar spurt var um áhuga var annars vegar spurt um áhuga á því að læra 

nýja hluti í tengslum við starfið og hins vegar var spurt um áhuga fyrir að afla 

sér starfsréttinda á heilbrigðissviði. Einnig var leitast við að greina hvort 

almenn líðan í skóla, inntökuskilyrði í nám, tímasetning náms og 

námskeiðskostnaður hefðu áhrif á námsáhuga starfsmanna. 

Hér er greint frá niðurstöðunum í ofantalinni röð. Byrjað verður á að 

kynna niðurstöður sem lúta að áhuga starfsmanna á að afla sér starfsréttinda 

á heilbrigðissviði. 

Áhugi á öflun starfsréttinda á heilbrigðissviði 

Hlutfallstölur sýndu að tæplega helmingur úrtaks hafði áhuga á að afla sér 

starfsréttinda á heilbrigðissviði, að tæplega 30% þess var óákveðið í afstöðu 

sinni og að um 20% hafði ekki áhuga á að afla sér starfsréttinda á 

heilbrigðissviði.  

Margir fræðimenn fullyrða að áhugi einstaklingsins veiti honum þá orku 

sem honum er nauðsynleg til athafna (Deci og Ryan, 2000; Grabowski, 1976; 

Illeris, 2007; Wlodkowsky, 2007). Í ljósi þessara fullyrðinga er óhætt að segja 

að þessar niðurstöður gefi tilefni til ákveðinnar bjartsýni á hugsanlega 

námsþátttöku úrtaksins, og mögulega ófaglærðra almennt ef við gefum 

okkur að önnur hjúkrunarheimili séu svipuð þeim sem í þessu úrtaki lentu (en 

það er ekki gefið þó vissulega bendi ákveðnar vísbendingar til þess). Í þessu 

samhengi má benda á þá niðurstöðu rannsóknarinnar að tæp 82% úrtaksins 

sögðu að það að fá námskeið sem haldin eru innan hjúkrunarheimilanna 

metin til styttingar á starfstengdu námi myndi auka áhuga þeirra á að afla sér 

starfsréttinda á heilbrigðissviði en í dag eru hjúkrunarheimilin með mörg 

starfstengd námskeið í boði sem ekki eru metin til eininga innan formlega 

skólakerfisins. Þessu mætti breyta því greining á orðræðu tengdri þátttöku í 

fræðslu bendir „til þess að bæði rannsakendur og framkvæmdaraðilar þurfi 

að líta í eigin barm með því annars vegar að taka til endurskoðunar ákveðnar 

forsendur umræðunnar um þátttöku og hins vega að nota mismunandi 

sjónarhorn við skipulagningu, kynningu og framkvæmd fræðslu“ (Hróbjartur 

Árnason o.fl. 2010, bls. 17-18). 
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Þegar litið var til hjúskaparstöðu starfsmanna bentu niðurstöður til þess 
að þeir sem voru giftir, í sambúð eða sambandi hefðu meiri áhuga á að afla 
sér starfsréttinda á heilbrigðissviði en þeir sem voru einhleypir. Hægt er í 
þessu samhengi að benda bæði á rannsóknarniðurstöður sem styðja þessa 
ályktun sbr. rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Jóhönnu Rósu Arnardóttur 
(2001a) og rannsóknarniðurstöður sem sýna hið gagnstæða þ.e.a.s. að 
þátttaka einhleypra í námi væri meiri en þeirra sem voru í sambandi (Kim 
o.fl., 2004). Einnig má nefna að niðurstöður beggja ofangreindra rannsókna 
gáfu vísbendingar um að námsþátttaka þeirra, sem áttu ung börn væri meiri 
en þeirra sem ekki áttu ung börn (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 
Arnardóttir 2001a; Kim o.fl., 2004) en meðalaldur úrtaks í rannsókninni sem 
hér um ræðir var lágur og því líklegra að þeir eigi yngri börn.  

Niðurstöður gáfu ekki vísbendingar um marktæk tengsl milli áhuga á að 

afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði og aldurs. Þessar niðurstöður voru í 

andstöðu við niðurstöður fjölda rannsókna á þátttöku fullorðinna í námi sem 

gefa vísbendingar um að yngra fólk taki frekar þátt í námi en eldra fólk 

(Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

2001a og 2001b; Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009; Kim 

o.fl., 2004). Þó skal tekið fram að í þessum rannsóknum var ekki spurt um 

áhuga fyrir námi eins og hér var gert, heldur var spurt um þátttöku í formlegu 

og óformlegu námi. Sé hins vegar þátttaka í námi skoðuð í ljósi skilgreininga 

á námsáhuga sem stuðst var við í þessari ritgerð, en þær eiga það sammerkt 

að skilgreina áhuga sem kveikju að gjörðum einstaklingsins (Grabowski, 1976; 

Illeris, 2006; Wlodkowski, 2008), væri hugsanlega hægt að líta á þessa 

niðurstöðu um námsáhuga starfsmanna, sem forspá um þátttöku þeirra í 

námi. Þá hefur verið bent  á að erfiðleikar við aðgerðarbindingu hugtaksins 

áhuga hefur leitt til þess að menn draga ályktanir um tilveru þess úr frá 

orðum og gjörðum einstaklinga (Ahl, 2004; Wlodkowski, 2008). 

Niðurstöður gáfu ekki vísbendingar um marktæk tengsl milli kyns og 
áhugans á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði enda sé litið til hlutfalls 
kvenna og karla í úrtakinu sem gátu hugsað sér að afla sér starfsréttinda á 
heilbrigðissviði var það mjög svipað (í kringum 40%). Þessi niðurstaða er 
áhugaverð og uppörvandi sé litið til þeirrar staðreyndar að konur hafa í 
yfirgnæfandi meiri hluta skipað stéttir hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og 
félagsliða. Hér má jafnframt benda á niðurstöðu rannsóknar Jóns Torfa 
Jónassonar og Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2001a) sem sýndi að ekki var 
kynjamunur á þátttöku í starfstengdum námskeiðum (Jón Torfi Jónassonar 
og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001a, bls. 7). 

Ekki reyndust vera marktæk tengsl milli menntunar starfsmanna og 

áhugans á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði en þessar niðurstöður 

voru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa Jónassonar og 
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Jóhönnu Rósu Arnardóttir (2001b) sem bentu ekki til þess að metnaður til að 

auka við menntun sína væri minni hjá þeim sem höfðu litla bakgrunns-

menntun en þeim sem höfðu langa skólagöngu að baki.  

Sé hins vegar litið til niðurstaðna rannsókna á þátttöku gefur fjöldi þeirra 

vísbendingar um tengsl námsþátttöku og menntunar þannig að þátttaka 

þeirra sem hafa minni menntun borið saman við þá sem hafa meiri menntun, 

sé minni (Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður 

Dofradóttir, 2009; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001a, 

20001b; Kim o.fl., 2004). Þó er rétt að benda á að niðurstöður gáfu 

vísbendingar um að rúmlega helmingur úrtaks með grunnskólapróf gátu 

hugsað sér að afla sér starfsréttinda, rúm 40% þeirra sem lokið höfðu 

gagnfræðaprófi, stúdentsprófi eða iðnnámi og helmingur háskólamenntaðra 

þátttakenda. Það sem gæti skýrt þetta háa hlutfall starfsmanna með 

háskólapróf sem vildu afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði er að helmingur 

þeirra sem voru með háskólapróf voru af erlendum uppruna en þessir 

starfsmenn hafa líklega ekki fengið menntun sína metna hérlendis. Sé gengið 

út frá þeirri forsendu (sem þó er ekki alveg gefin) að önnur hjúkrunarheimili 

hafi á að skipa svipuðum starfskröftum og þessi tvö, benda niðurstöðurnar til 

þess að tæplega helmingur ófaglærðra starfsmanna hjúkrunarheimila hafi 

áhuga á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði og vilji þannig auka færni 

sína í starfi.  

Þegar litið var til niðurstaðna sem sýna tengsl milli áhugans á að afla sér 

starfsréttinda á heilbrigðissviði og þjóðernis reyndust ekki vera um marktæk 

tengsl að ræða. Þessi niðurstaða kom á óvart í ljósi þess hve stórt hlutfall 

erlendra starfsmanna hafði áhuga á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðis-

sviði. 

Áhugi á að læra nýja hluti tengda starfinu 

Niðurstöður sýndu að yfirgnæfandi meiri hluti úrtaks  eða tæp 80% hafði 

mikinn eða mjög mikinn áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu. Þessi 

niðurstaða er ekki frábrugðin niðurstöðum úr rannsókn Jóns Torfa 

Jónassonar og Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2001b) á þátttöku í námi. Úrtakið 

í þeirri rannsókn var 1800 manns á aldrinum 18-75 ára en um 87% þeirra 

sögðust hafa farið á námskeið vegna áhuga og til að auka færni sína í starfi. 

Þó minna beri á, í þessu samhengi, að þrátt fyrir að ekki sé hægt að 

fullyrða að þessar niðurstöðu megi yfirfæra yfir á þýðið, gefur hún þó 

ákveðnar vísbendingar. 

Knowles o. fl. (2011) halda því fram að fullorðnir hafi áhuga á námi sem 

getur nýst þeim til að leysa vandamál sem mæta þeim. Í ljósi þessarar 
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fullyrðingar mætti túlka þennan áhugi úrtaksins á að læra hluti sem tengjast 

starfi þeirra sem þörf á frekari starfstengdri fræðslu. 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalls sýndu tengsl milli áhuga starfs-

manna á að læra nýja hluti tengda starfinu og frumbreytanna aldurs, kyns, 

hindrunar vegna barna, hindrunar vegna samgangna og áhugans á að afla sér 

starfsréttinda á heilbrigðissviði. Besta líkan fyrir tengsl frumbreyta við 

námsáhuga sýndi að hindranir bæði vegna barna og samgangna, sem og aldur 

starfsmanna, höfðu tölfræðilega marktæk tengsl við fylgibreytuna þannig að 

með hækkandi aldri og auknum hindrunum vegna barna og samgangna 

minnkuðu líkur á áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu. Besta líkanið 

sýndi að 16% breytileikans í áhuga á að læra nýja hluti í vinnunni mátti útskýra 

með frumbreytunum samanlagt. Þessar niðurstöður styðja ályktanir þess 

efnis að mikilvægt sé að gera ráð fyrir félagsmenningarlegu umhverfi hins 

fullorðna námsmanns þegar litið er til þátttöku hans í námi (Ahl, 2004; 

Boeren Nicaise og  Baert, 2010; Crowther, 2000; Merriam o.fl., 2007). 

Samkvæmt niðurstöðunum höfðu yngri starfsmenn marktækt meiri 

áhuga á að læra starfstengda hluti en þeir eldri. Rannsóknaniðurstöður fjölda 

rannsókna á þátttöku fullorðinna í námi gefa vísbendingar um að yngra fólk 

taki frekar þátt í námi en eldra fólk ( Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi Jónasson 

og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2001a og 2001b; Kim o.fl., 2004). Þó skal tekið fram að í þessum 

rannsóknum var ekki spurt um áhuga fyrir námi eins og hér var gert, heldur 

var spurt um þátttöku í bæði formlegu og óformlegu námi. Í ljósi nokkurra 

skilgreininga á námsáhuga sem eiga það sammerkt að skilgreina áhuga sem 

kveikju að gjörðum einstaklingsins (Grabowski, 1976; Illeris, 2006; 

Wlodkowski, 2008) væri þó hugsanlegt að líta á þessar niðurstöður um 

námsáhuga starfsmanna sem forspá um þátttöku þeirra í námi. 

Hér er rétt að vekja athygli á þeim mun sem niðurstöður endurspegla á 

annars vegar áhuga fyrir að læra nýja hluti tengda starfinu og hins vegar 

áhuga á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði. Sú fyrrnefnda gaf til kynna 

vísbendingar um að yngri starfsmenn hefðu marktækt meiri áhuga á að læra 

nýja hluti tengda starfinu en þeir eldri, en hin síðar nefnda gaf ekki marktækar 

vísbendingar um tengsl milli aldurs og áhugans á að afla sér starfsréttinda á 

heilbrigðissviði. Starfsaldur og starfsreynsla eldri starfsmanna gæti 

hugsanlega skýrt þennan aldurstengda mun á áhuga fyrir að læra nýja hluti 

tengda starfinu. 

Niðurstöður gáfu ekki vísbendingar um tengsl milli hjúskaparstöðu 

starfsmanna og áhugans á læra nýja hluti tengda starfinu. Hér er rétt að vekja 

athygli á þeim mun sem niðurstöður endurspegla á annars vegar áhuga fyrir 
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að læra nýja hluti tengda starfinu og hins vegar áhuga á að afla sér 

starfsréttinda á heilbrigðissviði. En þær fyrrnefndu gáfu EKKI marktækar 

vísbendingar um tengsl milli hjúskaparstöðu starfsmanna og áhuga á að læra 

nýja hluti tengda starfinu. Síðarnefndu niðurstöðurnar sýndu hins vegar 

marktæk tengsl milli hjúskaparstöðu og áhugans á að afla sér starfsréttinda 

á heilbrigðissviði. Eins og bent var á í umfjölluninni hér að framan um áhuga 

á öflun starfsréttinda gefa niðurstöður rannsókna misvísandi vísbendingar 

um tengsl námsþátttöku og hjúskaparstöðu (Jón Torfi Jónassona og Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2001a; Kim o.fl., 2004). 

Ekki reyndust vera marktæk tengsl á milli áhuga starfsmanna á að læra 

nýja hluti tengda vinnunni og menntunar, en hún var í andstöðu við 

vísbendingar annarra rannsóknarniðurstaðna á þátttöku sem sýndu að þeir 

sem höfðu meiri menntun tóku frekar þátt í námi en þeir sem höfðu stutta 

skólagöngu að baki (Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi Jónasson og Andrea 

Gerður Dofradóttir, 2009; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

2001a, 20001b; Kim o.fl., 2004). Þó er rétt að vekja athygli á að rúmlega 70% 

úrtaks með grunn- eða gagnfræðapróf sögðust hafa mjög mikinn eða mikinn 

áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu en rúm 80% þeirra sem höfðu 

stúdents- eða iðnskólapróf og rúm 70% þeirra sem höfðu háskólapróf. Þessar 

niðurstöður gáfu vísbendingar um að hátt hlutfall úrtaks, burtséð frá 

menntunarstigi, hafði mjög mikinn eða frekar mikinn áhuga á að læra nýja 

hluti tengda starfinu, en eins og fyrr segir var ekki hægt að yfirfæra þessar 

niðurstöður á þýðið þar sem hér var um hentugleikaúrtak að ræða. Hér er 

rétt að benda á niðurstöður úr rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Jóhönnu 

Rósu Arnadóttir (2001b) en þær bentu til þess að ekki væri minni metnaður 

til að auka við menntun sína meðal þeirra sem höfðu litla bakgrunnsmenntun 

en þeirra sem höfðu langa skólagöngu að baki. 

Ekki reyndust vera marktæk tengsl milli áhugans á að læra nýja hluti 

tengda starfinu og þjóðernis. En niðurstöður erlendrar rannsóknar á 

námsþátttöku innflytjenda gáfu hins vegar vísbendingar um að námsþátttaka 

þeirra væri mismikil eftir löndum en þó væri algengara að innflytjendur tæku 

síður þátt í námi en innfæddir íbúar (Desjardins o.fl., 2006). 

Námsáhugi og almenn líðan í skóla 

Áhugavert þótti að skoða hvort tengsl væru milli áhuga starfsmanna á að læra 

nýja hluti tengda starfinu og almennrar líðunar í skóla. Niðurstöður bentu 

ekki til marktækra tengsla milli þess hversu vel eða illa starfsmönnum leið 

almennt séð í skóla og þess hversu mikinn áhuga þeir höfðu á því að læra nýja 

hluti tengda starfinu þ.e.a.s. þeim sem leið vel eða mjög vel í skóla höfðu 
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hvorki meiri né minni áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu saman borið 

við þá sem leið illa eða mjög illa. Þessi niðurstaða var í mótsögn við fræðilega 

umræðu þess efnis „að hafi námsreynslan mótast af neikvæðum 

tilfinningum, leiði það óhjákvæmilega til neikvæðrar afstöðu til náms á 

fullorðinsaldri“ (Illeris, 2006, bls. 172). Niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa 

Jónassonar og Jóhönnu Rósu Arnardóttir á þátttöku í námi, gáfu vísbendingar 

um að ákveðinn hluti þeirra sem höfðu slæma reynslu af fyrri skólagöngu 

virtust síður taka þátt í skipulögðu námi á fullorðinsárum og sumir jafnvel 

forðast eða sneiða hjá slíkum aðstæðum (Jón Torfi Jónassonar og Jóhanna 

Rósa Arnardóttir, 2001a). 

Námsáhugi og inntökuskilyrði í nám 

Eins og sést í töflu 9 í niðurstöðukafla reyndust ekki vera tengsl milli 

starfstengds námsáhuga og inntökuskilyrða í nám. Þessi niðurstaða kemur 

nokkuð á óvart í ljósi niðurstaðna sem lúta að hindrunum fyrir námi en þær 

sýndu tengsl milli hindrana vegna inntökuskilyrða og hjónabandsstöðu 

starfsmanna en starfsmenn sem voru giftir, í sambúð eða sambandi virtust 

oftar mæta hindrunum vegna inntökuskilyrða í nám en þeir sem voru 

einhleypir. Einnig sýndu þær tengsl milli hindrana vegna inntökuskilyrða og 

þjóðernis en erlendir starfsmenn virtust frekar mæta hindrunum vegna 

inntökuskilyrða í nám en þeir íslensku, en í ljósi þessara niðurstaðna hefði 

mátt ætla að þessi hindrun drægi úr námsáhuga þessara hópa. 

Námsáhugi og tímasetning námskeiða 

Kannað var hvort tengsl væru milli áhuga starfsmanna á að læra nýja hluti 

tengda starfinu og þess hve vel þeir töldu tímasetningu námskeiða henta sér. 

Niðurstöður bentu ekki til marktækra tengsla milli áhugans á að læra nýja 

hluti tengda starfinu og tímasetningar námskeiða. Þessi niðurstaða var í 

mótsögn við niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa Jónassonar og Jóhönnu Rósu 

Arnadóttir (2001b) en þær niðurstöður bentu til þess að ein af ástæðum þess 

að 38% svarenda sóttu ekki námskeið væru annir tengda vinnu. 

Námsáhugi og námskeiðskostnaður 

Kannað var hvort námskeiðskostnaður hefði áhrif á áhuga starfsmanna á að 

læra nýja hluti tengda starfinu. Niðurstöður bentu ekki til marktækra tengsla 

milli þessara breyta. Þess ber að geta að starfsmenn bera ekki sjálfir kostnað 

af þeim starfstengdu námskeiðum sem þeim stendur til boða innan 

hjúkrunarheimilanna en það gæti skýrt þessa niðurstöður. Niðurstöður 
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rannsókna sýna þó að stærð vinnustaða hefur áhrif á greiðslu námskeiðs-

gjalda starfsmanna. Þannig virðist algengara að stærri fyrirtæki greiði 

námskeiðskostnað og að þátttaka starfsfólks sé meiri í stórum fyrirtækjum en 

smáum (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001b; Jón Torfi 

Jónasson og Andrea Gerður Dorfadóttir, 2009). 

5.4 Rannsóknarspurning 1b 

Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: Hvernig og hvaðan upplifa 

starfsmenn hvatningu til nám og starfsþróunar? 

Litið var til þriggja þátta þegar spurt var um hvatningu þ.e.a.s. hvatningar 

fjölskyldu, hvatningar vina og hvatningar yfirmanna til náms. 

Hvatning fjölskyldu til náms. 

Niðurstöðurnar sýndu að yngri starfsmenn nutu marktækt meiri hvatningar 

fjölskyldu til náms en þeir sem eldri voru. Séu þessar niðurstöður skoðaðar í 

ljósi líkans Jóhönnu Rósu Arnardóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2004), af 

þáttum sem hvetja til náms má sjá ákveðna samsvörun því samkvæmt 

líkaninu er hvatning fjölskyldu mjög mikilvægur hvati að því að fullorðið fólk 

hefji nám. Einnig má benda á að rúm 57% úrtaks rannsóknarinnar sem hér er 

kynnt voru einhleypir og því freistandi að draga þá ályktun, með hliðsjón af 

aldri, að margir búi enn í foreldrahúsum og njóti þar hvatningar til náms. 

Niðurstöður fleiri rannsókna gefa vísbendingar um að hvatning hafi 

jákvæð áhrif á þátttöku fullorðinna í námi (Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi 

Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001b). Þó skal þess getið að í þessum 

rannsóknum var spurt um hvatningu á vinnustað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig marktæk tengsl milli 

menntunarstigs starfsmanna og hvatningar fjölskyldu til náms, þeir sem 

höfðu stúdents- iðnskóla- eða háskólapróf nutu meiri hvatningar fjölskyldu 

til náms en þeir sem höfðu grunn- eða gagnfræðapróf. Þessi niðurstaða gefur 

vísbendingar um að ófaglærðir starfsmenn sem einungis hafa grunnmenntun 

standi verr að vígi hvað varðar hvatningu til náms og þar af leiðandi 

námsþátttöku en starfsmenn sem eru betur menntaðir, því eins og bent var 

hér á að framan gáfu niðurstöður rannsóknar vísbendingar um að hvatning 

fjölskyldu væri mjög mikilvægur hvati að því að fullorðið fólk hefji nám 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004). Í kafla 2.5 er fjallað 

um hugtakið menningarauð en samkvæmt kenningum Bourdieu felst hann 

meðal annars í menntun manna en því er haldið fram að slík staða valdi 

ákveðnum félagslegum mismun milli einstaklinga með tilliti til menntunar 

(Gestur Guðmundsson, 2012). Í ljósi þessarar skilgreiningar má einnig draga 
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þá ályktun að starfsmenn hjúkrunarheimila búi yfir mismiklum menningar-

auð. Hér skal þess þó getið að forsendur ofangreindra ályktana eru þær að 

ófaglærðir starfsmenn annarra hjúkrunarheimila séu svipaðir þeim sem lentu 

í þessu úrtaki (en það er þó ekki gefið). 

Niðurstöður sýndu einnig marktæk tengsl á milli hvatningar fjölskyldu til 

náms og þjóðernis þ.e.a.s. að starfsmenn af erlendu bergi brotnir búi við 

meiri hvatningu fjölskyldu en þeir íslensku. 

Niðurstöður gáfu hins vegar ekki til kynna að um marktæk tengsl væri að 

ræða milli hvatningar fjölskyldu til náms og kyns eða hjúskaparstöðu 

starfsmanna. 

Hvatning vina til náms 

Kannað var hvort tengsl væru milli hvatningar vina til náms og aldurs, kyns, 

hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis. Þegar litið er til tengsla hvatningar 

vina til náms og aldurs sýndu niðurstöður að yngstu aldurshóparnir tveir 

fengu marktækt meiri hvatningu frá vinum til náms en eldri aldurshóparnir. 

Þessi niðurstaða var í samræmi bæði við niðurstöður íslenskra og erlendra 

rannsókna á námsþátttöku sem gáfu vísbendingar um að námsþátttaka væri 

meiri hjá yngra fólki en því eldra (Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001a, 2001b). Einnig gáfu niðurstöður þessara 

sömu rannsókna vísbendingar um að hvatning hefði jákvæð áhrif á þátttöku 

fullorðinna í námi (Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2001a, 2001b). 

Þrátt fyrir ákveðinn breytileika hlutfalla svara við þessari spurningu um 

hvatningu vina til náms, eftir kyni, hjúskaparstöðu, menntun og þjóðerni, þá 

sýndu niðurstöður engin tölfræðilega marktæk tengsl. 

Hvatning yfirmanna til náms 

Kannað var hvort tengsl væru milli hvatningar yfirmanna til náms og aldurs, 

kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis. Niðurstöðurnar sýndu 

marktæk tengsl milli hvatningar yfirmanna og þjóðernis, þannig virtust 

starfsmenn af erlendu bergi brotnir búa við meiri hvatningu yfirmanna til 

náms en þeir íslensku. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að hvatning 

yfirmanna hefur bæði jákvæð áhrif á námskeiðsþátttöku og starfsánægju 

undirmanna. Í þessu samhengi má nefna niðurstöður tveggja rannsókna Jóns 

Torfa Jónassonar og Jóhönnu Rósu Arnardóttur en önnur sýndi annars vegar 

að hvatning á vinnustað jók þátttöku í námskeiðum og hins vegar að þeir sem 

minnsta menntun höfðu, töldu sig fá minnstu hvatningu frá yfirmönnum til 

þátttöku í starfstengdum námskeiðum (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa 
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Arnardóttir, 2001b). Hin rannsóknin sýndi að hvatning yfirmanns til náms 

hefði jákvæð áhrif á starfsánægju undirmanna (Jón Torfi Jónasson og 

Jóhanna Rósa Arnardóttir 2001a). Sé litið til þessara niðurstaðna er ekki 

ólíklegt að sú hvatning yfirmanna sem erlendir starfsmenn búa við hafi áhrif 

á áætlaðan starfstíma þeirra en eins og greint var frá í kafla 5.1 sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar að erlendir starfsmenn hygðust starfa lengur 

við umönnun en þeir íslensku. Niðurstöður þess efnis að ekki væri um að 

ræða marktæk tengsl milli hvatningar yfirmanna og menntunar voru 

ánægjulegar en í andstöðu við niðurstöður bæði íslenskra og erlendra 

rannsókna sem benda einmitt til hins gagnstæða, þ.e.a.s. að þeir sem höfðu 

meiri menntun væru frekar hvattir til náms af yfirmönnum/vinnuveitendum 

en þeir sem höfðu minni menntun (Desjardins o.fl., 2006; Jón Torfi Jónasson 

og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001a). Ekki reyndist vera marktæk tengsl milli 

hvatningar yfirmanna og aldurs, kyns né hjúskaparstöðu. 

Þrátt fyrir að niðurstöður sýndu ekki marktæk tengsl milli hvatningar 

yfirmanna til náms og kynferðis vekur athygli að niðurstöður gáfu til kynna 

ákveðinn kynjamun í hvatningu yfirmanna á þá leið að tæp 50% kvenna í 

úrtaki upplifðu mjög sjaldan eða aldrei hvatningu til náms frá yfirmanni en 

tæp 45% karla í úrtaki upplifðu fremur oft hvatningu frá yfirmanni til náms, 

en þar sem hér var um hlutfallstölur að ræða var ekki unnt að yfirfæra þessar 

niðurstöður yfir á þýði rannsóknarinnar. 

5.5 Rannsóknarspurning 1c 

Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurningin: Ef greina má námshindranir 

hvers eðlis eru þær og úr hvaða áttum koma þær? 

Í þessari rannsókn var stuðst við flokkun Cross (1981) á hindrunum sem 

hún flokkaði í þrennt þ.e.a.s. aðstæðubundnar hindranir, stofnanabundnar 

hindranir og innri hindranir (sjá umfjöllun um þessa flokkun hindrana í kafla 

2.6.) Í þessari rannsókn var þó megin áhersla lögð á að afla gagna sem veitt 

gætu upplýsingar um það hvort starfsmenn upplifðu aðstæðu- og 

stofnanabundnar hindranir fyrir námi vegna þess að rannsakandi tekur undir 

þá orðræðu að mikilvægt sé að gera ráð fyrir áhrifum bæði félags-

menningarlegs umhverfis og uppbyggingu fullorðinsfræðslunnar, þegar 

leitað er skýringa á hindrunum fyrir þátttöku fullorðinna í námi (Ahl, 2004; 

Crowther, 2000; Merriam o.fl., 2007). 

Aðstæðubundnar hindranir 

Unnið var úr niðurstöðum spurningar nr. 41 í þriðja lið spurningalistans, 

spurningum um félagslegar aðstæður. Þessi spurning lítur að þeim aðstæðu-
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bundnu (félagslegu) hindrunum sem stafa af skorti á barnagæslu, hindrunum 

sem rekja má til þess að skipulag almenningssamgangna dragi úr ferðafrelsi 

starfsmanna og hindrunum sem stafa af önnum tengdum fjölskyldunni. 

Niðurstöður sýndu mun á breytileika milli hópa eftir menntunarstigi 

starfsmanna, að þeir sem höfðu háskólapróf upplifi fleiri hindranir en 

starfsmenn sem lokið hafa öðrum skólastigum. Einnig sýndu niðurstöður að 

starfsmenn af erlendum uppruna mæti fleiri aðstæðubundnum (félags-

legum) hindrunum en íslenskir starfsmenn. Hér skal bent á að helmingur 

þeirra sem höfðu háskólapróf í úrtakinu voru af erlendu bergi brotnir en 

niðurstöður sýndu að erlendir starfsmenn mættu marktækt fleiri hindunum 

en íslenskir starfsmenn. Hugsanlega mætti rekja skýringar á þessari 

niðurstöðu til þess að erlendir starfsmenn búi ekki við sama félagslega 

stuðninginn og íslenskir starfsmenn þar sem þeir hafa sjaldnast fjölskylduna 

sér til halds og trausts en það eykur gjarna álag vegna barna og leiðir til minni 

tíma til að sinna öðru en fjölskyldu. Þessi niðurstaða er í samræmi við bæði 

þá orðræðu um þátttöku, að mikilvægt sé að taka tillit til félagsmenningarlegs 

umhverfis fullorðinna námsmanna (Ahl, 2004; Crowther, 2000; Merriam o.fl., 

2007) og þá ályktun sem draga má af kenningu Illeris um nám að 

einstaklingsbundinn áhugi taki aðstæðu- og samhengisbundnum breytingum 

en sé ekki fastbundið persónueinkenni einstaklingsins og að nám ætti ætíð 

að skoða í ljósi samspilsins milli einstaklingsins og félagslegs umhverfis hans 

(Illeris, 2007).  

Stofnanalegar hindranir 

Hér var fyrst og fremst aflað upplýsinga um hindranir sem tengjast stofnana-

legum þáttum samfélagsins eins og inntökuskilyrðum í nám, tímasetningu 

námskeiða/náms og kostnaðar við námskeið. 

Tilgangur spurninganna var að afla upplýsinga um samspil einstaklings-

bundinna þátta, þátta tengdum menntastofnunum og annarra félagslegra 

þátta í námsþátttöku úrtaksins. Rannsakanda þótti mikilvægt að afla þessara 

gagna, ef niðurstöður kynnu að varpa frekara ljósi á þetta samspil en fræðileg 

umræða um þátttöku sýnir að virk þátttaka í ævinám samanstendur af 

samspili milli einstaklingsbundinna þátta, þátta tengdum menntastofnunum 

og annarra félagslegra þátta.  

Niðurstöður sýndu tengsl milli hindrana vegna inntökuskilyrða og 

hjúskaparstöðu starfsmanna en starfsmenn sem voru giftir, í sambúð eða 

sambandi virtust oftar mæta hindrunum vegna inntökuskilyrða í nám en þeir 

sem voru einhleypir. Skýringa á þessari niðurstöðu væri e.t.v. hægt að skoða 
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bæði í ljósi aldurs og hjúskaparstöðu úrtaks en meðalaldur þess er 31,5 ár og 

tæp 60% eru einhleypir. 

Einnig sýndu niðurstöður tengsl milli hindrana vegna inntökuskilyrða og 

þjóðernis en erlendir starfsmenn virtust frekar mæta hindrunum vegna 

inntökuskilyrða í nám en þeir íslensku. Vitað er að margir nýbúar fá ekki þá 

menntun sem þeir hafa aflað sér í heimalandi sínu metna hér á landi en það 

er líklegasta skýring þess að þeir starfa sem ófaglærðir starfsmenn á 

hjúkrunarheimilum. Þessa hindrun sem hefur svo mikil áhrif á stöðu 

einstaklinga, má rekja til formgerðarþátta íslensks samfélags sem beinlínis 

draga úr tækifærum þeirra til námsþátttöku en sýnir jafnframt hvernig 

stjórnarfar velferðarríkja getur haft áhrif á tækifæri einstaklinga til að taka 

þátt í námi (Ólafur Páll Jónsson, 2011; Rubenson og Desjardins, 2009). En 

fullyrt er að á vettvangi menntamála varði spurningin um félagslega 

mismunun það hverjir hafi aðgang að menntun við hæfi (Ólafur Páll Jónsson, 

2011) og að „hugmyndin um félagslegt hlutverk skóla eigi langt í land með að 

verða að veruleika hérlendis því enn dragi þeir fólk í ólíka dilka eftir 

félagslegum uppruna, kynferði, búsetu og þjóðerni“ (Ólafur Páll Jónsson, 

2011, bls. 85). 

Niðurstöður sýndu einnig tengsl milli hindrana af völdum tímasetninga 
námskeiða og kyns, menntunarstigs og þjóðernis starfsmanna. Þetta birtist í 
því að karlar upplifðu frekar tímasetningu námskeiða sem hindrun en konur, 
þátttakendur með grunn- eða gagnfræðapróf upplifðu frekar hindrun vegna 
tímasetninga námskeiða en þeir sem höfðu stúdents- iðnskóla- eða 
háskólapróf og erlendir starfsmenn upplifðu frekar tímasetningu námskeiða 
sem hindrun fyrir þátttöku en þeir íslensku. 

Niðurstöður þess efnis að bæði þeir sem hafa stutta skólagöngu að baki 

og þeir sem eru af erlendu bergi brotnir mæti námshindrunum sem stafa af 

tímasetningu náms eru athyglisverðar og renna stoðum undir þá ályktun að 

„á vettvangi menntamála varði spurningin um félagslega mismunun það 

hverjir hafi aðgang að menntun við hæfi en þessi félagslega mismunun með 

tilliti til menntunar geti einmitt birst í því að skólakerfið sé hvorki opið 

tilteknum hópum né sé sú menntun sem þar er veitt við hæfi tiltekinna 

einstaklinga eða hópa“ (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 85). 

Hér má einnig benda á ályktun sem dregin var af niðurstöðum rannsóknar 

á þátttöku fullorðinna í nám þess efnis að „að skólakerfið geti með aðgengi 

að námi, námsframboði, viðmóti innan þess og með sveigjanleika 

námsfyrirkomulags, verið hvati að námi (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón 

Torfi Jónasson, 2004, bls. 140). 
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Kannað var hvort starfsmenn teldu sig mæta hindrunum vegna kostnaðar 

námskeiða með því að skoða hvort tengsl væru milli þessarar hindrunar og 

aldurs, kyns, hjúskaparstöðu, menntunar og þjóðernis. Niðurstöður sýndu 

tengsl milli hindrana vegna námskeiðskostnaðar og þjóðernis en kostnaður 

vegna námskeiða virtist fremur hindra þátttöku íslenskra starfsmanna í námi 

en þátttöku erlendra starfsmanna. Í þessu samhengi má benda á að 

niðurstöður rannsóknar Desjardins o.fl. (2006) gáfu vísbendingar um að 

fjárhagslegur stuðningur stjórnvalda þeirra landa sem þátt tóku í 

rannsókninni, við nám viðkvæmari hópa samfélagsins væri lítill. Ekki skal 

fullyrt að ófaglærðir starfsmenn hjúkrunarheimila sé viðkvæmur hópur en 

hitt er ljóst að um er að ræða láglaunahóp. Einnig má benda á að því 

markmiði íslenskra stjórnvalda með fullorðinsfræðslu fram til ársins 2020 að 

fækka fólki á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið viðurkenndri starfs- eða 

framhaldsmenntun úr 30% í 10% (Forsætisráðuneytið, 2012a, bls. 6) verður 

seint náð, hafi markhópurinn ekki efni á að mennta sig. 

5.6 Rannsóknarspurning 1d 

Sett var fram eftirfarandi rannsóknaspurning: Hver eru viðhorf starfsmanna 

hjúkrunarheimila til starfsþróunar og náms sem leiðir til starfsréttinda á 

heilbrigðissviði? 

Viðhorf úrtaks til menntunar 

Til upplýsinga þótti rannsakanda áhugavert að kynna sér viðhorf úrtaks til 

menntunar almennt því samkvæmt líkani Patriciu Cross (1981) hefur viðhorf 

til náms forspárgildi um þátttöku í námi. Niðurstöður bentu til þess að tæp 

60% úrtaks telji menntun vera nauðsynlega. 15% úrtaks telji menntun vera 

æviverkefni en 1% telji menntun aðeins vera fyrir ungt fólk. Í fyrstu virðast 

svörin endurspegla ákveðna mótsögn hvað varðar tímasetningu náms en 

þegar grannt var skoðað kom í ljós að vandinn fólst í gerð sjálfrar 

spurningarinnar en betra hefði verið að hafa aðra spurningu um tímaþátt 

náms.  

Þess ber þó að geta að þar sem hér eru um hlutfallstölur að ræða var ekki 

unnt að yfirfæra þessar niðurstöður á þýðið. 

Viðhorf til náms sem veitir starfsréttindi á heilbrigðissviði 

Til að svara spurningunni um viðhorf starfsmanna til starfsþróunar og náms 

sem leiðir til starfsréttinda á heilbrigðissviði voru könnuð tengsl milli áhuga 

þeirra á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði og áhuga þeirra á að læra 

nýja hluti tengda starfinu. Niðurstöður sýndu að þeir sem hafa áhuga á að 
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afla sér starfsréttinda hafa meiri áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu 

en þeir sem ekki hafa áhuga á því. Af þeim starfsmönnum í úrtaki sem höfðu 

áhuga á að afla sér starfsréttinda hafði helmingur áhuga á að læra nýja hluti 

tengda starfinu en rúmur þriðjungur var hlutlaus eða hafði lítinn/mjög lítinn 

áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu. Af þeim sem voru óákveðnir í 

afstöðu sinni gagnvart öflun starfsréttinda hafði rúmur þriðjungur 

mjög/frekar mikinn áhuga á að læra nýja hluti tengda starfinu en tæpur 

fjórðungur voru hlutlausir eða hafði lítinn/mjög lítinn áhuga á að læra nýja 

hluti tengda starfinu. Niðurstöður sýndu einnig að helmingur úrtaks vildi afla 

sér starfsréttinda á heilbrigðissviði þ.e.a.s. starfsréttinda hjúkrunarfræðings, 

sjúkraliða eða félagsliða, að tæpur þriðjungur væri óákveðinn í afstöðu sinni 

og að tæp 20% úrtaksins vilji ekki afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði. 

Þessar niðurstöður benda til tengsla milli starfstengds áhuga og áhuga á öflun 

starfsréttinda á heilbrigðissviði en jafnframt benda þær til þess að helmingur 

starfsmanna hjúkrunarheimila hafi áhuga á hjúkrunar- sjúkraliða- eða 

félagsliðanámi. Þessar niðurstöður um þýðið verður þó að skoða í ljósi þeirrar 

forsendu að ófaglærðir starfsmenn annarra hjúkrunarheimila séu svipaðir 

þeim sem lentu í þessu úrtaki (það er ekki gefið, þó ákveðnir þættir bendi til 

þess). Eins og fram kom bæði í kafla 2.4 og 5.2 er námsáhugi talinn mikilvæg 

forsenda og kveikja að gjörðum manna en í ljósi þeirrar skilgreiningar gefa 

þessar niðurstöður vísbendingar um að helmingur ófaglærðra starfsmanna 

hjúkrunarheimila sem starfa við umönnun á höfuðborgarsvæðinu vilji afla sér 

starfsréttinda á heilbrigðissviði. En það er ekki síður á ábyrgð framkvæmdar-

aðila að virkja þennan áhuga með því að koma til móts við þessa starfsmenn 

meðal annars með því að nota mismunandi sjónarhorn við skipulagningu, 

kynningu og framkvæmd fræðslu sem hefði það að markmiði að veita þeim 

starfsréttindi á heilbrigðissviði.  

Staða á þverkenningarlíkani um hegðunarbreytingu 

Til að svara rannsóknarspurningu 1d var einnig stuðst við þverkenningarlegt 

líkan um hegðunarbreytingu (e. Transtheoretical Model of Behavior Change). 

Meðal annars hefur verið stuðst við þetta líkan til að stuðla að einstaklings-

bundnum hegðunarbreytingum (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2005). Hér var þetta líkan sett í samhengi við námsþátttöku 

úrtaksins en þá er námsþátttakan sjálf sú breyting sem það stendur frammi 

fyrir. 

Þegar skoðaðar voru niðurstöður hlutfallslegrar dreifingar úrtaks eftir 

stöðu á þverkenningarlíkaninu um hegðunarbreytingu (e. Transtheoretical 
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Model of Behavior Change) kom í ljós að tæp 40% úrtaks  voru á foríhugunar-

stigi líkansins sem þýðir að þessi hópur er ekki tilbúin að hefja nám á næstu 

sex mánuðum, en eins og greint var frá hér að framan þýðir það ekki endilega 

að viðkomandi sé ekki meðvitaður um þörf sína fyrir menntun heldur sé  hann 

hugsanlega enn að meta kosti þess að afla sér menntunar og að hugsanlega 

verji hann það val sitt að gera það ekki. 

28% úrtaks var á íhugunarstigi líkansins sem þýðir að þessi hópur getur 

hugsað sér að taka þátt í námi og að hann sjái bæði kosti og galla þess að gera 

það ekki. Hins vegar er hann á báðum áttum varðandi hvað hann vill og hvort 

hann ráði við námið.  Niðurstöðurnar bentu einnig til að aðeins 2% úrtaks geti 

hugsað sér að byrja í námi á næstu vikum og væri farin að hefja undirbúning 

að því og að 3% úrtaksins séu á framkvæmdarstigi líkansins þ.e.a.s. hafi hafið 

nám fyrir minna en sex mánuðum síðan. 28% úrtaksins eru á viðhaldsstigi 

líkansins þ.e.a.s. hafa þegar hafið nám fyrir meira en sex mánuðum síðan.  

Með kenningu Illeris (2006) er gengið út frá þeirri forsendu að líta beri á 

nám sem heildstætt ferli, sem grundvallist á samspili einstaklingsbundinna-

og félagslegra þátta. Þegar ofangreindar niðurstöður eru skoðaðar í þessu 

ljósi geta þær nýst framkvæmdaraðilum til að móta leiðir sem gætu komið til 

móts við ólíkar þarfir þessara hópa og þannig bæði stuðlað að og viðhaldið 

námsþátttöku þeirra. 

5.7 Takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknarsnið: Rannsóknarsniðið er helsta takmörkun rannsóknarinnar en 

eins og komið hefur fram var hér um hentugleika úrtak að ræða og því 

eingöngu hægt að álykta um tengsl milli breyta en ekki að álykta um hlutfall 

og meðaltal í þýðinu. Þetta olli því að ekki var unnt að yfirfæra allar 

niðurstöður rannsóknarinnar yfir á þýðið.  

Stærð úrtaks: Önnur takmörkun rannsóknarinnar er stærð úrtaksins en 

það taldi alls 315 manns og telst því lítið en það leiðir til þess að talsverð 

óvissa verður í niðurstöðum (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). 

Matstæki: Þriðja takmörkun rannsóknarinnar er að mælitækið 

(spurningalistinn) sem notað var er nýtt og ekki var gerð áreiðanleikamæling 

á spurningalistanum til dæmis með Cronbach‘s alfa. Einnig má geta þess að 

rannsakandi hefði gjarna viljað hafa sett fram fleiri spurningar sem lutu að 

skoðun starfsmanna á aðkomu stjórnvalda að stuðningi við námsþátttöku 

þeirra en það viðhorf er mikilvægt vegna þess að það gæti gefið vísbendingar 

um hvort og þá hvernig stefnumótun stjórnvalda í fullorðinsfræðslu hafi haft 

áhrif á tækifæri þeirra til að taka þátt í námi. 
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Kynjahlutfall: Tekið skal fram að kynjahlutfall í rannsókninni er mjög 

skekkt en það stafar ekki ónákvæmni rannsakanda við val á þátttakendum 

heldur er kynjahlutfall í þýði  jafn skekkt 

5.8 Styrkleikar rannsóknar  

Rannsóknarhópur: Rannsóknarhópur rannsóknar var vel skilgreindur hins 

vegar reyndust þeir sem töldust til hópsins ekki hafa það menntunarstig sem 

rannsakandi hafði gert ráð fyrir. 

Rannsóknin: Rannsóknin getur orðið viðbót og innlegg í umræðuna um 

starfsmenntun ófaglærðra starfsmanna hjúkrunarheimila. 

Rannsóknarsnið: Eins og greint var frá hér að framan telst rannsóknar-

sniðið vera veikleiki rannsóknarinnar en þrátt fyrir að hér sé um hentugleika-

úrtak að ræða má benda á að ákveðnir stikar í úrtaki eru mjög svipaðir þeim 

sem finna má í þýði. 

5.9 Notagildi rannsóknar 

Öldruðum fjölgar sífellt í samfélaginu og hjúkrunarheimili landsins standa 

frammi fyrir auknum kröfum um gæði þeirra þjónustu sem þau veita þeim 

sem vegna sjúkdóma og hrumleika geta ekki dvalið á sínum eigin heimilum. 

Að mati fræðimanna leiðir þetta til þess að hjúkrunarheimili landsins standi 

frammi fyrir auknum kröfum um fagleg gæði þeirrar hjúkrunarþjónustu sem 

þau veita. Hagnýting þessarar rannsóknar felst í nýrri og aukinni þekkingu á 

þáttum sem bæði stuðla að og hindra námsþátttöku ófaglærðra starfsmanna 

hjúkrunarheimila sem starfa við umönnun aldraðra. Þessa þekkingu má hins 

vegar nýta til að stuðla að fagmenntun þessara starfsmanna og koma þannig 

til móts við ríkjandi skort á fagmenntuðu starfsfólki hjúkrunarheimilanna. 

Einnig getur þessi þekking greitt fyrir þeirri fyrirætlun íslenskra stjórnvalda til 

ársins 2020 að fækka fólki á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið viðurkenndri 

starfs- eða framhaldsmenntun úr 30% í 10% (Forsætisráðuneytið, 2012a, bls. 

6), með því að leggja lóð á vogaskálar þekkingar á námsþátttöku ófaglærðra 

starfsmanna hjúkrunarheimila sem starfa við ummönnun aldraðra og aukið 

þannig skilning á henni og þeim þáttum sem hindra hana. Einnig getur þessi 

þekking stuðlað að bættri þjónustu við íbúa hjúkrunarheimila landsins að því 

tilskyldu að hún stuðli að fjölgun fagmenntaðra starfsmanna hjúkrunar-

heimila. 
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5.9 Leiðir til úrbóta 

Sértaka athygli vakti að yfir 80% úrtaksins taldi mikilvægt að fá námskeið sem 

haldin eru innan hjúkrunarheimilanna metin til styttingar á starfstengdu námi 

en í dag bjóða mörg hjúkrunarheimilin upp á starfstengd námskeið  sem ekki 

eru metin til eininga innan formlega skólakerfisins. Þessu mætti breyta með 

því að samræma námsefni þessara námskeiða námskrá framhaldsskólanna í 

sjúkraliða- og félagsliðanámi þannig að þau verði metin til styttingar á námi í 

þessum greinum.  

Þekkt er að þátttaka eldra fólks í námi, sérstaklega þeirra sem hafa 

eingöngu grunnmenntun er minni en þeirra sem yngri eru en til þess að 

breyta þessu viðhorfi þarf að halda uppi ákveðnum áróðri sem sérstaklega 

beinist að þeim sem eldri eru. Flest hjúkrunarheimili landsins eru deildaskipt 

og það gefur yfirmönnum stofnanna tilvalið tækifæri til að hvetja sérstaklega 

eldri starfsmenn til náms, því hafa ber í huga að þessir starfsmenn búa margir 

hverjir yfir dýrmætri reynslu sem gæti orðið þeim mikilvægt vegarnesti í 

námi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfsfólk sem er af erlendu bergi 

brotið mætir fleiri námshindrunum en það íslenska og er það miður því 

niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að helmingur erlendra þátttakenda 

hefur lokið háskólanámi. Í ljósi þess mætti skoða hvernig það nám væri hægt 

að meta til styttingar á námi til starfsréttinda á heilbrigðissviði. 

Þegar litið er til menntunar úrtaksins sést að tæp 38% hafa lokið grunn-

skóla eða gagnfræðaprófi, tæp 46% hafa lokið stúdents - eða iðnskólaprófi 

og 16% hafa lokið grunn- eða framhaldsnámi í háskóla. Þessar niðurstöður 

gefa vísbendingar um að hjúkrunarheimilin búi yfir ríkulegum mannauð en 

einnig að rúm 60% úrtaks hafi lokið námi, sem hægt væri að meta með 

raunfærnimati til styttingar á námi sem veitir starfsréttindi á heilbrigðissviði. 

5.10 Framtíðarrannsóknir 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að meira en helmingur 

ófaglærðra starfsmanna íslenskra hjúkrunarheimila sem starfa við umönnun 

aldraðra hafi bæði áhuga á að auka færni sína í starfi og afla sér starfsréttinda 

á heilbrigðissviði. Í kjölfarið vakna ýmsar spurningar sem áhugavert væri að 

leita svara við, spurninga eins og hvernig væri best að standa að tilhögun og 

uppbyggingu slíks náms? Þurfa þessir starfsmenn að setjast á skólabekk í 

kvöld- eða dagskóla framhaldsskóla landsins eins og nú tíðkast eða geta 

hjúkrunarheimilin sjálf veitt þeim menntun sem leiðir til ákveðinna 

starfsréttinda á heilbrigðissviði (sjúkraliðar, félagsliðar)? Hvernig væri hægt 
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að samtvinna starf og starfsmenntun ófaglærðra starfsmanna hjúkrunar-

heimila í þeim tilgangi að nýta reynslu þeirra og auka færni þeirra í starfi og 

þar með auka gæði hjúkrunar innan hjúkrunarheimila landsins? Áhugavert 

væri að kanna hvernig standa mætti að slíku námsfyrirkomulagi með því að 

fara af stað með tilraunaverkefni (skóla) sem áhugasöm hjúkrunarheimili 

myndu í sameiningu standa að og reka. 

5.11 Samantekt 

Þar sem menntunarstig úrtaksins kom á óvart þótti áhugavert að skoða hvort 

og þá hvaða þættir hefðu áhrif á fyrirætlanir starfsmanna um áframhald í 

starfi. Niðurstöður sýndu að aldur, menntun og þjóðerni hafa áhrif á 

starfsáform starfsmanna. Þannig hyggst hópurinn sem var að meðaltali 38 

ára starfa lengur en sex ár við umönnun og bæði háskólamenntaðir 

starfsmenn og erlendir starfsmenn hyggjast starfa lengur en fjögur ár við 

umönnun. 

Þegar litið er til áhuga starfsmanna á að afla sér starfsréttinda á 

heilbrigðissviði sýndu niðurstöður að tæplega helmingur úrtaks getur hugsað 

sér að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði og að tæplega þriðjungur þess 

er óákveðið í afstöðu sinni. Sömuleiðis sýndu niðurstöður að hjúskaparstaða 

hefur áhrif á áhugann á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði þannig að 

þeir starfsmenn sem eru í sambandi, sambúð eða eru giftir hafa meiri áhuga 

á að afla sér þessara réttinda en þeir sem eru einhleypir. Einnig skal bent á 

að 82% úrtaks sagði að það að fá námskeið, sem haldin væru innan 

hjúkrunarheimilanna metin til styttingar á formlegu starfstengdu námi myndi 

auka áhuga þeirra á að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði. 

Þegar litið er til áhuga starfsmanna á að læra nýja starfstengda hluti sýndu 

niðurstöður að hátt hlutfall (>70%) úrtaks hefur mikinn eða mjög mikinn 

áhuga á að læra nýja starfstengda hluti. Ennfremur sýndu niðurstöður að 

þessi áhugi er aldurstengdur en samkvæmt þeim hafa yngri starfsmenn meiri 

áhuga á að læra nýja starfstengda hluti en þeir eldri. 

Þegar litið er til niðurstaðna er lúta að hvatningu starfsmanna til náms 

sýndu niðurstöður að yngri starfsmenn njóta meiri hvatningar fjölskyldu til 

náms en þeir eldri og að starfsmenn sem hafa einungis grunnskólamenntun 

fái minni hvatningu frá fjölskyldu en þeir sem hafa iðnskóla- stúdents- eða 

háskólapróf. Einnig sýndu niðurstöður að erlendir starfsmenn fá meiri 

hvatningu til náms frá fjölskyldu sinni en þeir íslensku. Niðurstöður sýndu 

einnig að vinir hvetja frekar yngri starfsmenn til náms en þá eldri. Niðurstöður 

sýna að erlendir starfsmenn njóta meiri hvatningar til náms en þeir íslensku. 

Hlutfallstölur sýndu einnig ákveðinn kynjamun í hvatningu yfirmanna á þá 
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leið að helmingur kvenna í úrtakinu sögðust sjaldan eða aldrei fá hvatningu 

frá yfirmönnum en tæpur helmingur karla í úrtaki sögðust hins vegar frekar 

oft fá hvatningu frá yfirmönnum. 

Þegar litið er til niðurstaðna sem lúta að hindrunum fyrir námi þessara 

starfsmanna sýndu niðurstöður að bæði háskólamenntaðir og erlendir 

starfsmenn mæta fleiri hindunum vegna aðstæðubundinna þátta en aðrir 

starfsmenn. Þegar litið er til stofnanabundinna hindrana sýndu niðurstöður 

að þeir sem eru í sambandi, sambúð eða hjónabandi upplifa oftar hindranir 

vegna inntökuskilyrða í nám en þeir sem eru einhleypir einnig sýndu 

niðurstöður að erlendir starfsmenn mæta oftar hindrunum vegna inntöku-

skilyrða í nám en þeir íslensku. Niðurstöður sýndu einnig að þeir sem mæta 

hindrunum vegna tímasetningar námskeiða eru erlendir starfsmenn, karlkyns 

starfsmenn og þeir sem hafa grunn- eða gagnfræðaskólapróf. Námskeiðs-

kostnaður hindrar íslenska starfsmenn meira en erlenda starfsmenn. Að 

lokum skal bent á að þverkenningalegt líkan um hegðunarbreytingu (e. 

Transtheoretical Model of Behavior Change) getur reynst gagnlegt til að 

stuðla að einstaklingsbundnum hegðunarbreytingum meðal starfsmanna 

hjúkrunarheimila.  
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6 Lokaorð 

Kveikja þessarar rannsóknar voru ákveðnar vísbendingar fjögurra 

rannsóknarniðurstaðna sem birtar voru á árunum 2011-2013. Í fyrsta lagi var 

það sú vísbending sem lesa má úr bæði gögnum frá Hagstofu Íslands og 

Eurostat þess efnis að á árinu 2011 hafi um 30% Íslendinga á aldrinum 25-64 

ára ekki lokið formlegu námi á framhaldsskólastigi (Forsætisráðuneytið, 

2012b, bls. 6). Í öðru lagi var um að ræða niðurstöður skýrslu Ríkis-

endurskoðunar á rekstri og starfsemi hjúkrunarheimila landsins frá árinu 

2012 en þar kemur fram að 63,4% starfsmanna hjúkrunarheimila eru skráðir 

sem ófaglærðir (Ríkisendurskoðun, 2012). Í þriðja lagi var um að ræða 

niðurstöður annarra skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2013 en þar kemur 

fram að þó nokkuð skorti á að mönnun hjúkrunarheimila landsins sé 

samkvæmt bæði leiðbeiningarstaðli Landlæknisembættisins og reiknilíkani 

Velferðarráðuneytisins um æskilega mönnun (Ríkisendurskoðun, 2013). Í 

fjórða lagi var um að ræða niðurstöður doktorsrannsóknar Ingibjargar 

Hjaltadóttur hjúkrunarfræðings á gæðum hjúkrunar á hjúkrunarheimilum 

hérlendis sem gaf vísbendingar um að gæðavísar hjúkrunar á hjúkrunar-

heimilum væru á niðurleið og að mörg starfandi hjúkrunarheimili þurfi að 

auka gæði hjúkrunar. Hún benti meðal annars á, að auka þurfi menntun 

umönnunaraðila til að ná því markmiði (Ingibjörg Hjaltadóttir, 2012, bls. 61).  

Ekki er unnt að gefa einfalda skýringu á þeim vanda sem hjúkrunarheimili 

landsins virðast standa frammi fyrir því hann er margþættur og nauðsynlegt 

er að skoða hann frá mörgum sjónarhornum. Það má skoða hann í ljósi:  

 Skorts á fagmenntuðu starfsfólki. 

 Aðgerða stjórnavalda til að leysa vandann og hækka menntunarstig 
þjóðarinnar.  

 Rekstrarafkomu hjúkrunarheimilanna.  

 Lýðfræðilegrar þróunar sem hefur áhrif á rekstur og starfsemi þeirra. 

Í þessari ritgerð var hann skoðaður í ljósi viðhorfa ófaglærðra starfsmanna 

til náms á heilbrigðissviði vegna þess að sú nálgun tengdist fræðasviði þess 

náms sem rannsakandi er í þann mund að ljúka þ.e.a.s. nám fullorðinna. Þetta 

var gert til að kanna hvernig stuðla mætti að námsþátttöku þessara starfs-

manna. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mikill meiri hluti 

ófaglærðra starfsmanna hafi áhuga á starfsþróun og að um helmingur þeirra 

geti hugsað sér að afla sér starfsréttinda á heilbrigðissviði. Þá má geta þess 

að 30% var óákveðið í afstöðu sinni og að aðeins 20% þess gat ekki hugsað 

sér að afla sér slíkra starfréttinda. Því liggur beinast við að spyrja hvað hindri 
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námsþátttöku starfsmanna hjúkrunarheimila? Í því sambandi má nefna 

aldur, þjóðerni, barneignir, samgöngur, hjúskaparstöðu og viðhorf til náms. 

Einnig gáfu niðurstöður vísbendingar um að hvatning fjölskyldu og vina væri 

áhrifaþáttur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

Heimildaskrá 

Ahl, H. (2004). Motivation och vuxnas läranda. En kunskapsöversikt och 

problematisering. Sótt af 

http://www.google.com/search?q=ahl+helene+motivation+och+vuxnas

+l%C3%A4rande&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-

US&ie=utf8&oe=utf8&rlz=1I7GGLR_en  

Aslanian, C. B. (2001). Adult students today. New York: The College Board. 

Boeren, E., Nicaise, I. og Baert, H. (2010). Theoretical models of 

participation in adult education: The need for intergrated model. 

International Journal of Lifelong Education, 29 (1), 45-61. doi: 

10.1080/02601370903471270 

Boudard, E. og Rubenson, K. (2003). Revising major determinants of 

participation in adult education with a direct measure of literacy skills. 

International Journal of Educational Research, 39 (3), 265-281. 

Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambrigde: Polity Press. 

Creswell, J.W. (2013). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches (4. útgáfa). Los Angeles: Sage  

Cross, P. (1981). Adults as learners: Increasing participation and facilating 

learning. San Francisco: Jossey-Bass. 

Crowther, J. (2000). Participation in adult and community education: A 

discourse of diminishing returns. International Journal of Lifelong 

Education, 19(6), 479-492. doi: 10.1080/02601370050209023.  

Deci, E. L., og  Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: 

Human needs and the self-determination of behavior. Psychological 

Inquiry, 11, 227-268. doi: 10.1207/S15327965PLI1104_01 

Desjardins, R., Rubenson, K, og Milana, M. (2006). Unequal chances to 

participate in adult learning: International perspectives. Í F. Caillods, og 

N.T. Postlethwaite, Fundamentals of educational planning. Sótt af 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001488/148815e.pdf 

Forsætisráðuneytið. (2012a). Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi. Tillögur 

um samþættingu menntunar og atvinnu 2012. Sótt af 



 

108 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Menntahopur-

tilloguskjal-121112.pdf   

Forsætisráðuneytið. (2012b). Ísland 2020. Mælikvarðar. Sótt af 

http://www.forsaetisraduneyti.is/2020/maelikvardar/ 

Gestur Guðmundsson (2012). Félagsfræði menntunar (2. útgáfa). Reykjavík: 

Skrudda. 

Ginsberg, M.B. og Wlodkowski, R.J. (1995). Diversity and motivation. 

Culturally responsive teaching. San Francisco: Jossey-Bass. 

Grabowski, S.M. (1976). Training teachers of adults: Model and summative 

programs. Syracuse:. Syracuse University Press. 

Guðfinna Harðardóttir. (2008). Menntunarstig og atvinnuþátttaka 

Íslendinga í evrópsku samhengi. Gátt: Ársrit um starfsmenntun og 

fullorðinsfræðslu, 92. Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Sótt af 

http://frae.is/files/G%C3%A1tt_2008_web_92_1804726032.pdf 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. (2006). Spá um þörf fyrir vinnuafl í 

heilbrigðiskerfinu: Skýrsla um þróun mannafla í heilbrigðisþjónustunni 

unnin af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands fyrir heilbrigðis- og trygginga-

málaráðuneytið. Sótt af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/sjukrahus_og_heilbrigdisstofn

anir/Spa_um_thorf_fyrir_vinnuafl_i_heilbrigdiskerfinu.pdf 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. (2003). Skýrsla stýrihóps um 

stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015. Sótt af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/stefnum-aldradir.pdf 

Helga Dögg Sverrisdóttir. (2009). Raunfærnimat og sjúkraliðabrú til 

styttingar á sjúkraliðanámi. Ólíkar leiðir að sama marki. (óútgefin 

meistararitgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík). Sótt af 

http://skemman.is/stream/get/1946/3016/9953/1/helgadoggsverrisdot

tir_fixed.pdf 

Hjartavernd. (2007). Öldrunarrannsókn 2. áfangi. Sótt af 

http://www.hjarta.is/rannsoknir/oldrunarrannsokn-2.-afangi 

Hlíf Guðmundsdóttir. (2004). Líkamleg færni og stuðningur frá formlegum 

og óformlegum stuðningsaðilum hjá 90 ára og eldri á Íslandi. Öldrun, 15 

(4), 10-15. 

Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava Guðrún Sigurðardóttir. 

(2010). Hvers vegna koma þau ekki. Gátt, ársrit um starfsmenntun og 

http://www.forsaetisraduneyti.is/2020/maelikvardar/
http://frae.is/files/G%C3%A1tt_2008_web_92_1804726032.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/stefnum-aldradir.pdf


 

109 

fullorðinsfræðslu, 6-19. Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Sótt af 

http://frae.is/files/G%C3%A1tt_2010_web_006-

019_1431720169.pdfIlleris, K. (2004a). Adult education and adult 

learning. Florida: Krieger Publishing Company.  

Illeris, K. (2004b). The three dimensions of learning (2. útgáfa). Gylling: 

Roskilde University Press. 

Illeris, K. (2006). Workplace learning and learning theory. Journal of 

Workplace Learning, 15(4), 167-178. doi:10.1108/13665620310474615 

Illeris, K. (2007). How we learn learning and non-learning in school and 

beyond. London: Routledge. 

Ingibjörg Hjaltadóttir. (2012). Icelandic nursing home residents: Their 

mortality, health, funtional profile, and care quality, using the minimum 

data set over time (doktorsritgerð, Háskólinn í Lundi). Sótt af 

http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=12683&postid=2273046  

Ingibjörg Hjaltadóttir og Laura Scheving Thorsteinsson. (2014). Viðmið um 

mönnun á hjúkrunarheimilum skilgreind (óbirt drög). Reykjavík: 

Embætti landlæknis. 

Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson. (2004). Gildi menntunar í 

lífi fullorðins fólks. Tímarit um menntarannsóknir, 129-143. Sótt af 

http://fum.is/wp-content/uploads/2010/09/10_johanna_jon1.pdf 

Jón Torfi Jónasson. (2004). Fullorðinsfræðsla og starfsmenntun á Íslandi. 

Gátt, ársrit um starfsmenntun og fullorðinsfræðslu, 12-19. Reykjavík: 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir. (2007). Er símenntunar-

þjóðfélag á Íslandi? Gátt: Ársrit um starfsmenntun og fullorðinsfræðslu, 

91(17-22). Reykjavík: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir. (2009). Þátttaka í fræðslu 

á Íslandi. Niðurstöður úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar 2003. 

Sótt af https://notendur.hi.is/~jtj/greinar/AGDJTJ2009Fullfrskyrsla.pdf 

Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir. (1999). Símenntun á 

Íslandi. Yfirlit yfir nám fólks á aldrinum 18-75 ára og athugun byggð á 

námskeiðssókn vorið 1998. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands. 

Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir. (2001a). Símenntun í 

atvinnulífinu. Athugun á þátttöku fólks á aldrinum 18-75 ára í 

http://dx.doi.org/10.1108/13665620310474615
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=12683&postid=2273046
http://fum.is/wp-content/uploads/2010/09/10_johanna_jon1.pdf


 

110 

starfsnámi utan skólakerfisins og afstaða stjórnenda og starfsfólks til 

slíks náms. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir. (2001b). Símenntun í ljósi 

fyrri skólagöngu. Með sérstakri umfjöllun um þá sem ekki sækja 

námskeið. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Kim, K., Hagedorn, M., Williamson, J. og Chapman, C. (2004). Participation 

in adult education and lifelong learning: 2000-01. Sótt af 

http://nces.ed.gov/pubs2004/2004050.pdf 

Knowles, M. S., Holton, E. F. og Swanson, R. A. (2011). The adult learner the 

definitive classic in adult education and human resource development 

(7. útgáfa). Oxford: Elsevier. 

Landlæknisembættið. (2010). Mönnun á hjúkrunarheimilum haustið 2009. 

Sótt af 

http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2846/4469.pdf 

Landlæknisembættið, Landspítali og Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. 

(e.d.). Hegðunarbreytingar. Sótt af 

http://www.frjals.is/hegdunarbreytingar/ 

Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999. Sótt af 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999125.html  

Merriam, S. B., Caffarella, R. S. og Baumgartner, L. M. (2007). Learning in 

adulthood: A comprehensive guide (3. útgáfa). San Francisco: Jossey 

Bass. 

Mímir símenntun. (e.d.). Sótt af 

http://www.mimir.is/namsleidir/umonnun/felagslidabru/ 

OECD. (2011) Education at a glance: OECD indicators. Sótt af 

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/48631582.pdf 

Ólafur Páll Jónsson. (2011). Lýðræði, réttlæti og menntun. Hugleiðingar um 

skilyrði mennskunnar. Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Ólafur Páll Jónsson. (2006). Menntun, auður og skiptaréttlæti. Sótt af 

http://mennta.hi.is/starfsfolk/opj/namsefni/KFHM-H06-

Skiptar%C3%A9ttl%C3%A6ti-g5.htm 

Osborn, P. G. (2004). Book review: The three dimensions of learning: 

Contemporary learning theory in the tension field between the 

cognitive, the emotional and the social. Adult Education Quarterly, 

55(1), 72-73. Sótt af http://aeq.sagepub.com/content/55/1/72.citation 

http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2846/4469.pdf
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999125.html
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/48631582.pdf
http://mennta.hi.is/starfsfolk/opj/namsefni/KFHM-H06-Skiptar%C3%A9ttl%C3%A6ti-g5.htm
http://mennta.hi.is/starfsfolk/opj/namsefni/KFHM-H06-Skiptar%C3%A9ttl%C3%A6ti-g5.htm
http://aeq.sagepub.com/content/55/1/72.citation


 

111 

Pálmi V. Jónsson, Hlíf Guðmundsdóttir, Fanney Friðbjörnsdóttir, Maríanna 

Haraldsdóttir, Þórunn Ólafsdóttir, Anna Birna Jensdóttir, Ingibjörg 

Hjaltadóttir, Ómar Harðarson og Hrafn Pálsson. (2003). Heilsufar, 

hjúkrunarþörf og lífsgæði aldraðra sem nutu heimaþjónustu heilsu-

gæslunnar 1997. Læknablaðið,89,313-318. 

Radovan,M. (2012). Understanding the educational barriers in terms of the 

bounded agency model. Journal of contemporary Educational Studies, 

2(12), 90-108. Sótt af http://www.sodobna-

pedagogika.net/en/archive/2012-63129/issue-2-april/a5 

Ríkisendurskoðun. (2005). Þjónusta við aldraða. Stjórnsýsluúrtekt. Sótt af 

http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/aldradir_thj

onusta.pdf 

Ríkisendurskoðun. (2012). Dvalarheimili aldraðra rekstur og starfsemi 2006-

2011. Sótt af 

http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/rekstrarumhv_hjukru

narh.pdf  

Ríkisendurskoðun. (2013). Ábendingar frá ríkisendurskoðun. Þjónustu-

samningar við öldrunarheimili. Sótt af 

http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/Thjonustusa

mningar_vid_oldrunarheimili.pdf 

Rubenson, K. og Desjardins, R. (2009). The impact of welfare state regimes 

on barriers to participation in adult education a bounded agency model. 

Adult Education Quarterly, 59 (3), 187-207. 

doi: 10.1177/0741713609331548  

 Rubenson, K. (1989). Sociology of adult education. Í S. B. Merriam og P.M. 

Cunningham (ritstjórar), Handbook of adult and continuing education 

(bls. 51-69). San Francisco: Jossey-Bass. 

Rúnar Helgi Andrason. (2003). Tilfellarannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum 

í heilbrigðisvísindum (bls. 281-293). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Shadish, W. R., Cook, D.T. og Campell, T.D. (2002). Experimental and quasi-

experimental designs for generalized caNAIl inference. Boston: 

Houghton Mifflin. 

Sigríður Egilsdóttir. (2006). Hvað er RAI-mat í öldrunarþjónustu? Margþætt 

matstæki. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 2(82), 20-23. 

Snara. (e.d). Motivation. Sótt af http://snara.is/8/s8.aspx 

http://www.sodobna-pedagogika.net/en/archive/2012-63129/issue-2-april/a5
http://www.sodobna-pedagogika.net/en/archive/2012-63129/issue-2-april/a5
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/aldradir_thjonusta.pdf
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/aldradir_thjonusta.pdf
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/rekstrarumhv_hjukrunarh.pdf
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/rekstrarumhv_hjukrunarh.pdf
http://snara.is/8/s8.aspx


 

112 

Svava Guðrún Sigurðardóttir. (2010). Hindrun eins er annars hvati. Gátt: 

Ársrit um starfsmenntun og fullorðinsfræðslu, 94 (25-29). 

Reykjavík:Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.  

U.S. department of health and human services (2005). Theory at a glance. A 

guide for health promotion practice (2. útgáfa). Sótt af 

http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/theory.pdf 

Þorlákur Karlsson. (2003). Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og 

hættur. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), 

Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 331-

355). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson. (2003). Um úrtök og 

úrtaksaðferðir. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson 

(ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðis-

vísindum (bls. 51-66). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Velferðarráðuneytið. (e.d). Kröfulýsing fyrir öldrunarþjónustu (2. útgáfa). 

Sótt af http://www.velferdarraduneyti.is/rit-og-skyrslur-vel/nr/33755  

Vilborg Ingólfsdóttir, Anna Birna Jensdóttir, Hlíf Guðmundsdóttir, Ingibjörg 

Hjaltadóttir, Margrét Gústafsdóttir og Ragnheiður Stephensen. (2001). 

Hjúkrunarmönnun á öldrunarstofnunum: Ábendingar Landlæknis-

embættisins unnar af gæðaráði Landlæknisembættisins í öldrunar-

hjúkrun. Sótt af 

http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2780/2792.pdf 

Vilhjálmur Árnason. (1993). Siðfræði lífs og dauða: Erfiðar ákvarðanir í 

heilbrigðisþjónustu. Reykjavík: Háskóli Íslands, Rannsóknarstofnun í 

siðfræði. 

Wlodkowski, R.J. (2008). Enhancing adult motivation to learn (3. útgáfa). 

San Francisco: Jossey-Bass. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.velferdarraduneyti.is/rit-og-skyrslur-vel/nr/33755


 

113 

Fylgiskjal A. Spurningalisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


