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Formáli 
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Útdráttur 

Samkvæmt framtíðarspá Heilbrigðisráðuneytisins mun á komandi árum vanta 

fagfólk í umönnunarstörf og vegna aldurssamsetningar þjóðarinnar mun vanta 

sjúkraliða. Eftir nokkra vinnu árið 2005 innan ráðuneyta, hjá landlækni og meðal 

sjúkraliða var ákveðið að bjóða ófaglærðum starfsmönnum á heilbrigðisstofnunum 

upp á námsleið, svokallaða sjúkraliðabrú, þar sem starfsreynsla og starfstengd 

námskeið eru viðurkennd til styttingar á sjúkraliðanámi. Tilgangur brúarnámsins er 

að gefa þeim sem litla formlega menntun hafa möguleika til náms sem lýkur með 

sjúkraliðamenntun, en það er til önnur leið að sama marki. Sú leið er raunfærnimat 

og einn aðaltilgangur þess er að meta færni fólks burtséð frá hvar og hvernig  

hennar hefur verið aflað. Raunfærni og mat á henni eru hugtök sem hafa verið í 

umræðunni víða um heim svo og hér á landi í tengslum við styttingu á námi. 

Við verkefnavinnuna var gagna og heimilda víða leitað. Bækur og rit um 

nám og kennslu fullorðinna voru lesin, leitað var til opinberra aðila, vefsíður lesnar 

og farið á ráðstefnur þar sem fjallað var um málefni fullorðinna námsmanna í víðu 

samhengi. Í þessu verkefni er greint frá sögu og þróun sjúkraliðanámsins, 

hugmyndum og kenningum um nám fullorðinna, tilurð sjúkraliðabrúarinnar, 

raunfærni og mat á henni. 

 Forkröfur í sjúkraliðabrúnna og raunfærnimat verða borin saman í 

verkefninu til að sjá hvað er ólíkt með þessum leiðum.  
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Abstract 

According to the expectations of the National Health Organization in Iceland more 

personnel will be needed in health care in the near future and because of the 

nation’s growing age, there will also be a need for practical nurses. After some 

work in the year 2005 within The Ministry of Health, the Doctor General and the 

union of practical nurses, it was decided to offer unskilled employees at health 

institutions to take an abridgement of the Practical Nurse Studies, a so called 

„practical nurse bridge“, where job experience and work related seminars are 

acknowledged to shorten the Practical Nursing Studies. The objective of the bridge 

course is to give those who have little formal education the opportunity to study 

where the end result would be practical nursing qualifications, but there is another 

alternative to the same objective, called the validation of informal learning. This 

evaluation is intended to evaluate the competency of personnel based on their 

experience in the field, regardless of where and how it was achieved. The idea of 

real competence and its evaluation is becoming widespread in the world, as well as 

in Iceland relating to the abridgement of the studies. 

The data was gathered from written materials about adult education and teaching, 

interviews with officials in the nursing profession and from conferences relating to 

the subject area. 

In this project the history and evolution of The Practical Nurse studies, 

ideas and theory about adult education, the origin of the „practical nurse bridge“ 

and it’s validation of competences. 

Prerequisites to the “practical nurse bridge“ and validation of 

competences will be compared in this project to see the difference between the 

two.  
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1.  Inngangur 

Mikill fjöldi starfsmanna með litla grunnmenntun starfar við aðhlynningu sjúkra 

og aldraðra hér á landi og hefur í starfi sínu öðlast ákveðna reynslu. Frá og með 

haustinu 2006 hafa ófaglærðir starfsmenn átt þess kost að afla sér 

sjúkraliðamenntunar þar sem aldur og reynsla er metin inn í námið. Þar sem verið 

er að ræða um fullorðið fólk er námsleiðin ekki hefðbundin eins og almenna leiðin 

en því hefur verið haldið fram að fullorðnir læri á annan hátt en þeir sem yngri eru 

og að horfa þurfi til þess við skipulag á fræðslu fyrir þá.    

Fræðileg umræða um sérstöðu fullorðinna námsmanna er fyrst dregin fram 

í sviðsljósið á millistríðsárunum af frumkvæði Knowles. Síðan þá hefur hún verið í 

gangi á þeim nótum að fullorðið fólk vill tengja það sem þeir læra við þá reynslu 

sem þeir hafa öðlast í gegnum líf og starf.   

1.1 Viðfangsefni ritgerðarinnar 

Upphaf sjúkraliðamenntunar árið 1962 má rekja til Ragnheiðar Guðmundsdóttur 

læknis sem sá þörf fyrir stutt nám í hjúkrun (Hávar Sigurjónsson, 2006, bls. 94-

96). Ekki voru allir á eitt sáttir við þessa skoðun Ragnheiðar en hún lét öll 

mótmæli sem vind um eyru þjóta. Rök þeirra sem vildu ekki að námsleiðin yrði að 

veruleika voru þau að aðhlynning yrði ekki eins góð. Ragnheiður hélt því fram að 

það væri þörf fyrir annars konar fagfólk en hjúkrunarkonur, eins og sú stétt hét í þá 

daga. Jafnframt sagði hún að betra væri að hafa lærðan starfsmann en ,,ólærðan“ 

við umönnunarstörf og að gæði hjúkrunar yrðu meiri hefðu starfsmenn menntun til 

að sinna starfinu. Eftir nokkurt þref varð skemmra nám fyrir hjúkrunarstétt að 

veruleika. Þeir sem luku náminu fengu heitið sjúkraliði og var það Ingibjörg 

Magnúsdóttir hjúkrunarfræðingur sem átti hugmyndina af nafninu. Fyrstu 

sjúkraliðarnir útskrifuðust frá Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 1966.  

Sjúkraliðanámið var í upphafi eingöngu starfsnám sem fór fram á 

sjúkrahúsum landsins en það hefur breyst með tímanum. Nú á dögum er námið 

þriggja ára framhaldsskólanám auk starfsþjálfunar sem tekur16 vikur á stofnunum. 

Allt tal um menntun ófaglærðra heilbrigðisstarfsmanna í dag svipar til þeirrar 

umræðu sem var í gangi 1962 þegar Ragnheiður kom fram með hugmyndina að 

sjúkraliðanámi. Ástæða umræðunnar í dag er skortur á sjúkraliðum á komandi 

árum og verði ekkert að gert má búast við hruni stéttarinnar vegna aldurs hennar. 
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Breytt aldurssamsetning þjóðarinnar kallar á fleiri sjúkraliða til starfa þar sem 

þegnar landsins eldast. Orðræða um skort á fagfólki og framtíðarspá um mannafla í 

heilbrigðisgeiranum fram til 2011 (Heilbrigðisráðuneytið, 2006a) leiddi til 

breytinga á sjúkraliðanámi, þannig að tvær námsleiðir hafa verið í boði frá 2006. 

Hefðbundna leiðin er nám í framhaldsskóla en hin leiðin er ætluð ófaglærðum 

heilbrigðisstarfsmönnum sem eru 23 ára og eldri. Þeim gefst nú kostur á að fara í 

sjúkraliðanám á námsleið sem gengur undir nafninu sjúkraliðabrú. Markmið 

leiðarinnar er að færni og hæfni komi fullorðnu fólki til góða sem það getur nýtt 

sér til styttingar á sjúkraliðanámi. Þegar verið var að vinna að því að koma 

námsleiðinni á laggirnar kom fram hugmynd um að nota mat á raunfærni til 

styttingar á sjúkraliðanámi. Raunfærnimat hefur rutt sér til rúms víða í Evrópu og 

er á góðri leið með að verða viðurkennt hér á landi. 

 Ég hef starfað sem sjúkraliði til þrjátíu ára og oft undrað mig á því að lítt 

menntað fólk skuli ekki fá að njóta þeirrar færni og hæfni sem það hefur öðlast í 

starfi og með því að sækja starfstengd námskeið í formi skemmra náms þegar það 

vill hefja sjúkraliðanám. Þegar ég kynntist hugmyndinni um raunfærnimat og sá á 

hvern hátt er hægt að vinna með það kviknaði ljós hjá mér. Raunfærnimat er sú 

leið sem ég hef óskað hverjum þeim starfsmanni sem hefur viljað mennta sig sem 

sjúkraliði.   

 Til að svara kalli samfélags sem vill auka menntun þeirra sem litla 

grunnmenntun hafa og starfa við aðhlynningu eru brúarnám og raunfærnimat leiðir 

sem hægt er að fara. Þessar leiðir verða skoðaðar í ritgerðinni með það fyrir augum 

að sjá hvað greinir þær að þegar horft er til styttingar á sjúkraliðanámi fyrir 

reynslumikla heilbrigðisstarfsmenn.  

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir þeim 

vanda sem steðjar að þjóðinni í tengslum við breytta aldursamsetningu hennar, því 

með hækkandi aldri þurfa fleiri á þjónustu sjúkraliða að halda. Það er viðvarandi 

skortur á sjúkraliðum og leiddi sá vandi til umræðu um úrræði til að mennta fleiri 

sjúkraliða. Meðal starfsmanna heilbrigðisþjónustunnar eru á annað þúsund manns 

án fagmenntunnar og rætt er um að koma þeim starfsmönnum, sem eru aðallega 

fullorðnar konur, til mennta. Til þess að svo megi verða þarf að búa til námsleiðir 

sem höfða til ófaglærðra starfsmanna sem hentar hverjum og einum. Þriðji kafli 
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fjallar um hugtakið raunfærni og mat á henni, en víða í Evrópu hefur raunfærnimat 

verið tekið í notkun en slíkt mat er einn möguleiki til þess að auðvelda fullorðnu 

fólk sem hefur reynslu að baki sér til að hefja nám að nýju. Hér á landi hefur vinna 

við þróun raunfærnimats verið í gangi undanfarin fjögur ár og er Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins í fararbroddi í þeirri vinnu. Höfuðmarkmið fræðslumiðstöðvarinnar 

er að fá fullorðið fólk með litla grunnmenntun til að mennta sig og talið er að mat á 

raunfærni geti verið einn af námshvötunum þegar horft er til fullorðinna. Mat á 

raunfærni er ekki handahófskennd aðferð eins og fram kemur í kaflanum heldur 

skipulagt ferli þar sem formlega er lagt mat á alhliða þekkingu og færni 

einstaklings. Að mati koma margir aðilar og verður að ríkja sátt um það meðal 

þeirra. Fjórði kafli býður upp á umfjöllun um fullorðna námsmenn og þeirri 

hugmynd um að þeir vilji tengja það sem þeir læra við reynslu sem fólk öðlast á 

margvíslega hátt í gegnum líf og starf sem jafnvel má nota til styttingar á námi. 

Fimmti kafli segir sögu og þróun sjúkraliðamenntunarinnar. Tvær námsleiðir hafa 

verið í boði til að mennta sig sem sjúkraliði og eru þessar leiðir kynntar í samhengi 

við mat á raunfærni og nýrri námsleið í sjúkraliðanáminu. Í sjötta kafla er tilurð 

námsleiðar fyrir ófaglærða heilbrigðisstarfsmenn til umfjöllunar en umræðan er 

ekki ný af nálinni fyrir ákveðinn hóp sjúkraliða. Umsagnir opinberra aðila þurfa að 

liggja fyrir þegar námsleið er breytt og verða þær skoðaðar til að sjá hvort sátt ríki 

um þessa nýju leið meðal þeirra. Þegar í sjöunda kafla er komið er sagt frá 

framkvæmd brúarnámsins og hvað það er sem breyttist frá hinu hefðbundna námi í 

upphafi og eftir mótmæli sjúkraliða. Það sýndi sig að forvinna í faghópnum tókst 

ekki sem skyldi og segja mótmæli sjúkraliða sína sögu um það. Að fá reynslu 

metna til styttingar á námi er fullorðnum mikilvægt, í því felst viðurkenning á 

kunnáttu þeirra og færni auk þess sem það sparar þeim tíma í námi. Á því áttu þeir 

von sem horfðu til sjúkraliðanámsins yfir brú. Í áttunda kafla greini ég frá þeim 

leiðum sem hafa verið til umfjöllunar í ritgerðinni, sjúkraliðabrú og raunfærnimati. 

Fjallað er um lokaviðmið ákveðinna áfanga í sjúkraliðanáminu samkvæmt 

námskrá með það fyrir augum að skoða hvort hugmynd um notkun raunfærnimats 

til styttingar á náminu sé hugsanleg. Í dag er raunfærnimat notað til að meta færni 

fólks til styttingar á námi í ákveðnum iðngreinum og hefur það gefist vel sem 

gefur ástæðu til þess að skoða hvort hægt sé að nota mat í öðrum faggreinum. 

Ritgerðinni lýkur á hefðbundinn hátt með niðurstöðu um að báðar leiðirnar hafa 

ákveðna kosti og galla, en það væri líka möguleiki að gjörbreyta námsleiðinni. 
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2.  Skortur á fagfólki 

Á dvalar- og elliheimilum um land allt starfa margir starfsmenn sem eru án 

fagmenntunar og inna af hendi störf sem að öllu jöfnu flokkast undir starfssvið 

sjúkraliða. Ætla má að á annað þúsund ófaglærðir starfsmenn starfi við 

umönnunarstörf (Lára Sch. Thorsteinsson, munnleg heimild, 22. maí 2008). Hér er 

um mannauð að ræða sem stofnanir reiða sig á og ekki síður þeir sem njóta 

þjónustunnar.  

2.1  Ófaglærðir að störfum 

Þeim sem fara með málefni heilbrigðisþjónustunnar þykir tímabært að mennta 

starfsmenn til hjúkrunar- og umönnunarstarfa, þar sem margir þeirra hafa litla 

grunnmenntun. Það má segja, að hér fari skoðun Ragnheiðar um að betra sé að 

hafa lærðan en ,,ólærðan“ að störfum við aðhlynningu, saman við þeirra sem nú 

hafa afskipti af menntun heilbrigðisstarfsmanna. Gæði umönnunar batnar við 

hvern fagmenntaðan starfsmann þar sem þekking á faginu eykst. Í skýrslu 

ríkisendurskoðunar um þjónustu við aldraða kemur fram að um sextíu prósent af 

starfsfólki stofnanna sem sinna öldruðum er án fagmenntunnar (Ríkisendurskoðun, 

2005, bls. 37-40). Innan Sjúkraliðafélagsins og Menntamálaráðuneytisins, hjá 

Landlæknisembættinu og í Heilbrigðisráðuneytinu hafa leiðir til að mennta 

ófaglærða starfsmenn sem starfa við aðhlynningu verið ræddar.  

Í fagriti Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) árið 2007 kom fram að umræða um 

styttingu sjúkraliðanáms hafi staðið yfir frá 1999 meðal forsvarsmanna félagsins. 

Námsleið sem á að ljúka með sjúkraliðaréttindum með ákveðnum skilyrðum, átti 

að höfða til starfsmanna sem hafa ekki fagmenntun. Hugmynd þeirra sjúkraliða 

sem komu að ákvörðuninni var að meta lífaldur, starfstengd námskeið og 

starfsreynslu til styttingar á sjúkraliðanámi (Sjúkraliðafélag Íslands, 2007, bls. 41). 

Starfsmenn innan heilbrigðis- og félagsgeirans hafa í mörgum tilfellum starfað í 

mörg ár, sótt starfstengd námskeið og við það öðlast færni og þekkingu í starfi án 

þess að það sé metið ef þeir fara í sjúkraliðanám. Með aukinni menntun öðlast 

starfsmaður víðtækari þekkingu á umönnunarstarfi og er betur í stakk búinn til að 

takast á við ný verkefni í starfi. Þegar starfsmönnum er gefinn kostur á að nýta 

forþekkingu og færni til styttingar á námi, má segja að um nýtt skipulag sé að 
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ræða. Að mati Sigrúnar Kristínar Magnúsdóttur verður sú þekking sem fyrir hendi 

er að liggja til grundvallar þegar nýtt skipulag er tekið upp (Sigrún Kristín 

Magnúsdóttir, 2006, bls. 54). Við mat á færni og hæfni til styttingar á námi eru 

aðstæður hafðar til hliðsjónar, en slíkar leiðir hafa nú þegar verið þróaðar í Evrópu 

(Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2004, bls. 31). Íslensk orðabók skilgreinir ,,færni“ á 

þann hátt að viðkomandi sé fær í einhverju og orðið „hæfni“ þýðir að einstaklingur 

sé hæfur til einhvers (Árni Böðvarsson, 1997, bls. 258 og 439). Hér á landi vantar 

sjúkraliða til starfa, margir ófaglærðir sinna aðhlynningarstörfum og í ljósi þess er 

vert að skoða styttingu á sjúkraliðanámi. Ávinningur af því að stytta nám er 

margvíslegur, fólk eyðir ekki tíma í að læra það sem það kann fyrir og samfélagið 

þarf ekki að greiða fyrir dýra menntun. Einstaklingur fær viðurkenningu á þeirri 

færni sem hann hefur öðlast í starfi við aðhlynningu og þeirri hæfni sem hann 

hefur aflað sér burtséð frá hvar og hvernig hennar hefur verið aflað.  

Fjöldi manns með litla grunnmenntun sem starfar við aðhlynningu gæti 

uppfyllt skilyrði til styttingar á námi með nýju skipulagi á menntun sjúkraliða. 

Með styttri námsleið fá ófaglærðir starfsmenn annað tækifæri til náms og 

sjúkraliðum fjölgar.  

2.2  Skortur á sjúkraliðum 

Í skýrslu Landlæknisembættisins frá árinu 2000 kemur fram að skortur á 

sjúkraliðum er verulegur, einkum á dvalar- og hjúkrunarheimilum svo og í 

heimaþjónustu. Aldurssamsetning þjóðarinnar breytist og þegnar landsins eldast 

sem leiðir til þess að fleiri þurfa á þjónustu sjúkraliða að halda. Stefna stjórnvalda 

um að fólk búi heima eins lengi og unnt er, burtséð frá andlegu og líkamlegu 

atgervi, mun auka þörfina fyrir sjúkraliða sem starfa utan stofnanna. Embættið 

telur nauðsynlegt að leita leiða til að fjölga þeim sem mennta sig til 

sjúkraliðastarfa. Í skýrslunni er fjallað um námsleið fyrir ófaglært fólk sem býr yfir 

reynslu og þekkingu sem það hefur öðlast á starfstengdum námskeiðum og með 

starfsreynslu. Ábending kom um að sérsníða þyrfti sjúkraliðanám fyrir 

reynslumikla starfsmenn (Vilborg Ingólfsdóttir, Erla Björk Sverrisdóttir og Anna 

Björg Aradóttir, 2000). Alþingismenn deildu áhyggjum Landlæknisembættisins og 

umræða um málefni sjúkraliða fór fram á Alþingi haustið 2001. Þeir þingmenn 

sem tóku til máls gerðu sér grein fyrir vandanum og málflutningur þeirra hneig í 

sömu átt, grípa þyrfti til ráðstafanna til að koma í veg fyrir skort á  sjúkraliðum. 
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Nám fyrir þá sem litla menntun hafa og starfa við umönnun þyrfti að komast á 

laggirnar. Þingmenn töluðu einnig um mikilvægi stéttarinnar sem vinnur fjölbreytt 

störf innan sem utan stofnanna (Alþingi, 2001). 

Of fáir sjúkraliðar útskrifast miðað við áætlaða þörf og það veldur skorti á 

sjúkraliðum. Ljóst er, að takist ekki að fá fleiri í sjúkraliðanám mun skorturinn  

verða viðvarandi að mati Heilbrigðisráðuneytisins. Stór hluti stéttarinnar sem 

starfandi er fer á eftirlaun næstu tvo áratugina og nýliðun sjúkraliða er lítil sem 

veldur áhyggjum, ekki bara fyrir sjúkraliða heldur samfélagið í heild 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2006b, bls. 8-16). Í framtíðarspá heilbrigðisráðuneytisins 

kemur fram að 2000-2500 sjúkraliðar þurfi að vera að störfum næsta áratuginn 

(Sama heimild, bls. 58).  

2.3  Fræðslutilboð 

Sökum skorts á sjúkraliðum og þeirri staðreynd að fjöldinn allur af ófaglærðu fólki 

starfar við aðhlynningu hafa ýmsar leiðir til að fjölga menntuðu fólki í geiranum 

verið ræddar. Meðal þeirra sem hafa með málið að gera var rætt um að koma á 

sérsniðnu sjúkraliðanámi fyrir starfsfólk sem hefur ekki fagmenntun innan 

heilbrigðisgeirans. Í umræðunni hefur mat á raunfærni borið á góma ásamt því að 

meta eigi þekkingu og reynslu. Viðurkenna eigi starfstengd námskeið sem hluta af 

námi, hefja fullorðinsfræðslu og bjóða upp á nám með starfi. Markmiðið er að 

fullorðið fólk fái að njóta þess sem það veit og kann. Þegar fullorðinn námsmaður 

lærir finnst honum ástæða til að tengja námið við reynslu og því er vert að skoða 

hvort núverandi námsframboð taki mið af því. Það má vera að skipulag og 

uppbygging fræðslutilboða sé hindrun sem kemur í veg fyrir að ófaglært fólk 

mennti sig sem sjúkraliði. Raunfærnimat er ein leið sem hefur verið að ryðja sér til 

rúms sem miðar að því að koma á móts við reynslumikið starfsfólk á 

vinnumarkaðnum til styttingar á námi.  
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3.  Raunfærnimat 

Raunfærnimat gengur meðal annars út á það að meta með skipulögðum hætti 

alhliða þekkingu og reynslu fólks sem það hefur öðlast í gegnum líf og starf. Í 

breyttu samfélagi er mat á raunfærni ein leið til að koma fullorðnu fólki til mennta 

að nýju. Yfirvöld menntamála og samtök atvinnulífsins horfa í þessu samhengi 

sérstaklega til þeirra sem minnstu formlegu menntunina hafa, þar sem vitað er að 

sá hópur er stór. Umræða um raunfærni og raunfærnimat hefur rutt sér til rúms hér 

á landi eins og í gjörvallri Evrópu á undanförnum árum. Samkvæmt Fjólu Maríu 

Lárussdóttur (2008, bls. 66) má segja að þróun og notkun á raunfærnimati hér á 

landi hafi gengið hratt fyrir sig undanfarin fjögur ár og í dag erum við komin á 

svipað ról og nágrannaþjóðir okkar í þeim efnum.  

 Hér er um að ræða hugmyndir sem geta komið að gagni þegar verið er að 

ræða sjúkraliðamenntun og einmitt því að gefa reynslumiklu starfsfólki sem starfar 

við aðhlynningu kost á námsleið þar sem færni þeirra og hæfni er metin að 

verðleikum.  

3.1  Í nám að nýju 

Hugmyndin að baki hugtakinu raunfærni byggist á að nám fari annars staðar fram 

en bara í formlega skólakerfinu. Umræða um raunfærni er ekki gömul á Íslandi en 

það sem stendur að baki hugtakinu þekkja margir.  

Hugtakið er nýmóðins, segir Illeris og er það notað innan atvinnulífsins og 

í menntunargeiranum og spannar yfir marga þætti. Innan- sem utanlands er reynt 

að ná utan um merkingu þess þannig að hún sé sú sama hjá þeim sem fjalla um það 

(Illeris, 2004, bls. 39-40). Merkingin á bak við raunfærni er að mati Illeris mun 

víðtækari í dag en áður fyrr, því nú merkir það ekki eingöngu að verið sé að ræða  

um innihald faglegs náms eða lesefnis. Í dag er ekki eingöngu horft til færni út frá 

því hvað er lært, heldur líka hvernig maður getur nýtt sér nám í þekktum aðstæðum 

og ekki síður í nýju samhengi. Auk þess er færni skoðuð með það fyrir augum 

hvaða áhrif hún hefur á sjálfsmynd og möguleika fólks til að nýta sér þekkingu og 

færni (sama heimild, bls.73). Erfitt getur verið að verðmeta færni og stundum veit 

fólk ekki að það búi yfir ákveðinni færni (Björnavåld, e.d., bls.1). Raunfærnimat 

dregur einmitt þetta fram og sá sem hefur starfað lengi við aðhlynningu býr yfir 
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færni sem hann er kannski ekki meðvitaður um. Þar má nefna skráningu á 

vökvainntekt hjá skjólstæðingi, útskilnaði og mælingu á lífsmörkum.  

 Haarder (2007) menntamálaráðherra Dana, segir að fólk læri ekki eingöngu 

í formlega skólakerfinu, heldur með þátttöku í samfélagi og atvinnulífi, en sú 

þekking er sjaldan metin. Í stuttu máli má segja að raunfærni sé það sem 

einstaklingur veit og kann, er samanlögð vitneskja, færni og hæfileiki, burtséð frá 

hvar og hvernig þess alls hefur verið aflað. Haarder heldur því fram, að ekki sé 

nægilegt að vinnumarkaður sé sveigjanlegur, skólakerfið ætti að vera það líka. Að 

smíða brú frá óformlegu námi yfir í það formlega er samfélagi nauðsyn (Haarder, 

2007, bls. 7-12). Krafa um menntun eykst eftir því sem samfélög verða 

tæknivæddari og framhaldsskólamenntun er víða orðin lágmarkskrafa til að fá starf 

í Evrópu svo og hér á landi. Það má líka sjá að þegar þrengingar í efnahagslífi eiga 

sér stað þá er það fólk með litla grunnmenntun sem líður mest, það missir vinnuna 

fyrst og launakjör þess eru lökust. Ófaglærðu fólki er hættara við heilsubresti en 

fagmenntuðu fólki, þar sem vinnuumhverfi er meðal annars áhrifavaldur.  

Starfsumhverfi þeirra sem litla grunnmenntun hafa er oft lakara en þeirra sem hafa 

menntun, eins og verkamanna annars vegar og háskólagenginna hins vegar. Með 

þá vitneskju auk annarrar, þarf að ná þeim sem litla grunnmenntun hafa í nám og 

þróa námstækifæri fyrir þennan hóp, þar sem færni fólks er höfð til hliðsjónar. 

Menntamálaráðherra Dana hefur gengið svo langt að segja skólann og hluta 

af menntakerfi Dana litast af fræðum og vísindum og það þurfi að snúa blaðinu við 

(Haarder, 2008). Herferð er hafin í Danmörku, til að ná þeim sem litla 

grunnmenntun hafa í nám að nýju. Samvinnan er breið og nær til þeirra sem fara 

með mennta- og fræðslumál, auk aðila vinnumarkaðarins. Herferðin, undir 

kjörorðunum ,,Þú veist meira en þú heldur“, höfðar til ófaglærðra og bent er á í því 

samhengi að auðveldara sé að ná sér í menntun eftir að færni er metin (Dansk 

folkeoplysnings samråd, 2008). Hér á landi eru álíka herferðir í gangi og má þar 

nefna ,,Ertu í stuði“ sem er námsleið sem höfðar til þeirra sem hófu rafiðnaðarnám 

en luku því ekki og hafa starfað við fagið. Markmiðið er að gefa þessu fólki kost á 

að hefja nám að nýju eftir að raunfærni er metin (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins, 

e.d.). Nefna má annað átak af svipuðum toga og nefnist ,,Bættu um betur“ og er 

ætlað þeim sem hafa starfað við ákveðna iðngrein í langan tíma en ekki lokið 

námi. Raunfærnimat á að nota til að meta þessa einstaklinga inn í nám að nýju 

(IÐAN, fræðslusetur, e.d.). Þessar leiðir eiga það sameiginlegt að raunveruleg 
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hæfni og færni hvers og eins er metin og hann getur byrjað nám frá þeim stað þar 

sem hann er staddur. Það má vera að þetta sama fyrirkomulag á mati hafi 

upphaflega verið hugmyndin þegar sjúkraliðabrúin var í býgerð en önnur leið var 

valin. Umræða um raunfæri og þróun raunfærnimats var hafin hér á landi á þeim 

tíma þegar brúarsmíðin var í gangi en þó ekki af fullum þunga og má vera að það 

hafi haft áhrif þegar ákvörðun er tekin um hvaða leið skuli fara. 

Að meta færni er ekki handahófskennd aðferð eða aðgerð sem hver og einn 

getur framkvæmt. Hér er um ferli að ræða þar sem viðeigandi aðilar hafa komið 

sér saman um á hverju mat byggist þegar færni einstaklings er metin. 

3.2  Færni og mat á henni 

Á vegum norrænu ráðherranefndarinnar hefur starfshópur verið að störfum sem 

fékk það verkefni að leggja grundvöll að umræðu um færni til framtíðar, frá 

sjónarhóli símenntunar á Norðurlöndum. Starfshópurinn sendi frá sér skýrslu og í 

henni kemur fram að ólíkar skilgreiningar eru að baki hugtakinu færni og að 

sameinast þurfi um skilgreiningu á því, þannig að samanburður á milli landa verði 

auðveldari. Starfshópurinn komst að samkomulagi um að greina færni niður í þrjá 

þætti; starfsfærni, félagslega- og persónulega færni. Geta til að leysa verkefni á 

vinnustað á virðisaukandi hátt fellur undir starfshæfni. Undir félagslega færni 

fellur geta til samskipta og hæfileiki til að umgangast aðra. Persónuleg færni er 

grundvöllur þeirrar félagslegu og sjálfsþekking er kjarninn í öllu saman. Með 

þessari flokkun er hægt að gera sér betur grein fyrir að færni þróast á ólíkan hátt 

hjá mönnum. Markmið með mati á færni er að sjá heildarmyndina (Green, 2007, 

bls. 48-50). Samheldni og samvinna Norðurlandanna er mikil í þessum efnum 

segir Björnavåld og á eftir að aukast. Svipuð þróun á sér stað á Norðurlöndunum 

þegar kemur að því að meta nám og meiri áhersla verður lögð á óformlegt nám á 

komandi árum (Björnavåld, e.d., bls. 4). Því til stuðnings má benda á þær 

námsleiðir sem hafa verið hannaðar og komnar eru til framkvæmda.   

Þegar kemur að raunfærnimati hér á landi er starfs-, félags- og persónuleg 

færni lögð til grundvallar. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er í fararbroddi í þróun 

raunfærnimats í samráði við Menntamálaráðuneytið. Markhópur miðstöðvarinnar 

er fólk með litla grunnmenntun og stefnt er að því að gefa þeim færi á að láta meta 

raunfærni til styttingar á námi. Með mati er verið að draga fram í sviðsljósið þá 

færni sem fólk býr yfir, því talið er að nám sé verðmætt. Menntamálaráðuneytið 
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fól Fræðslumiðstöð atvinnulífsins að skilgreina hugtakið raunfærni og er 

skilgreiningin sú samanlagða færni sem einstaklingur hefur yfir að ráða, burtséð 

frá á hvern hátt hennar hefur verið aflað (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.). 

Þegar talað er um raunfærni er átt við að færni sé aflað í formlegu, óformlegu og 

formlausu námi og skilgreining Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins á því er 

eftirfarandi;  

 Formlegt nám; stundar einstaklingur í hefðbundnu skólakerfi og fær vottun 

um að hann hafi staðist tiltekinn hluta eða áfanga. 

 Óformlegt nám; er aflað utan skólakerfis, en slíkt nám er stundað í 

símenntunarstöð, á námskeiði sem vinnuveitandi heldur og er þátttaka oft 

staðfest með skírteini.  

 Formlaust nám; er sú vitneskja eða færni sem einstaklingur aflar sér í starfi, 

frítíma, með fjölskyldu og er ekki staðfest á neinn hátt       

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.).  

Sú færni sem ófagmenntaður starfsmaður öðlast við endurtekin 

aðhlynningarstörf eins og að baða öldung og gefa honum að borða má flokka undir 

formlaust nám. Að fylgjast með næringarástandi skjólstæðings og skráningu á 

lífsmörkum hans eru þættir sem fólk lærir í formlausu námi eða á starfstengdu 

námskeiði og það flokkast undir óformlegt nám. Eftir því sem starfsárin verða 

fleiri byggist að öllu jöfnu ofan á færni starfsmanns sem sinnir þá starfi sínu af 

meiri hæfni er áður. Hér er um að ræða verkþætti og fræðslu sem hægt er að meta 

þegar kemur að raunfærnimati. 

3.3 Hugmynd að baki mati 

Raunfærnimat er ferli þar sem færni og þekking einstaklings er metin til styttingar 

á námi og fikra Íslendingar sig í sömu átt og Skandinavar í notkun þess (Ingibjörg 

E. Guðmundsdóttir, 2004, bls. 31). Sé raunfærnimat tekið upp þarf það að gerast 

án þess að gæði og áreiðanleiki þess mats sé dregið í efa (Ingibjörg E. 

Guðmundsdóttir, 2004, bls. 28-32; Pedersen, 2007, bls. 58-61). Með skráningu á 

raunfærni telur Pedersen að færni starfsmanns komi í ljós og er hún verðmæt fyrir 

hann og atvinnurekanda. Þegar slíkt mat liggur fyrir telur hann að auðveldara sé að 

kortleggja menntun sem nýtist starfsmanninum (Pedersen, 2007, bls. 58-61). Sá 

sem starfar við aðhlynningu á meðal annars í miklum samskiptum við 

skjólstæðinga sína og aðstandendur þeirra, samstarfsfólk og yfirmenn. Með 
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tímanum öðlast hann reynslu og færni sem ætti að gera hann hæfari í samskiptum 

og þá færni þarf að draga fram ef hann fer í raunfærnimat. 

Í framhaldsskólalögum sem samþykkt voru á Alþingi í júní 2008 segir svo 

um raunfærni og mat á henni: ,,Nemandi sem innritast í framhaldsskóla á rétt á því 

að raunfærni hans sé metin til náms og námseininga, enda falli metin raunfærni að 

námskrá og námsbrautarlýsingum viðkomandi skóla. Viðurkennda raunfærni sem 

fellur utan brautarkjarna ber að meta sem valgreinar“ (Lög um framhaldsskóla, 

92/2008). Með þessari lagagrein hefur framhaldsskólum gefist svigrúm til að meta 

raunfærni til styttingar á námi. Fram kemur í lögum um starfsmenntun í 

atvinnulífinu (19/1992) að gefa þurfi starfsmanni möguleika á að efla og endurnýja 

þekkingu og gera hann hæfari í að takast á við ný og breytt verkefni. Auk þess er 

talað um að jafna þurfi möguleika fólks til að ná sér í menntun í tiltekinni 

starfsgrein, sérstaklega þeirra sem litla menntun hafa í starfsgreininni (Lög um 

starfsmenntun í atvinnulífinu, 19/1992). 

Til að koma á móts við einstakling er ekki úr vegi að nýta sér fjölbreytni í 

námsmati, því misjafnt er hvað hentar hverjum og einum. Tilgangur námsmats er 

að safna saman vitneskju um frammistöðu og þekkingu einstaklings sem síðar er  

hægt að nota til styttingar á námi. Stöðupróf getur verið eitt af mörgum verkfærum 

til að meta raunfærni einstaklings og segir Sölvi Sveinsson (2004) að tilgangur 

með stöðuprófi sé að viðkomandi geti sannað þekkingu sína á tilteknu sviði eða 

grein. Með því getur nemandi fengið viðurkenningu á því sem hann kann og þeirri 

reynslu sem hann býr yfir sem hefur ekki verið aflað í formlega skólakerfinu 

(Sölvi Sveinsson, 2004, bls. 33).  

Í sjúkraliðanáminu er áfangi sem heitir Hjúkrun verkleg103 sem miðar að 

því að nemendur tileinki sér vinnubrögð með skjólstæðing. Þennan áfanga þurfa 

reynslumiklir ófaglærðir starfsmenn að taka velji þeir að fara í sjúkraliðanám, þar 

sem raunfærni er ekki metin. Eitt af markmiðum raunfærnimats er að koma í veg 

fyrir að einstaklingur þurfi að sitji námskeið í því sem hann kann fyrir, auk þess 

sem það sparar honum tíma og peninga. Það er ærið verkefni fyrir fullorðinn 

námsmann að hefja nám að nýju þó svo hann þurfi ekki líka að byrja á upphafsreit 

í formlega skólakerfinu (Fjóla María Lárusdóttir, 2004, bls. 52; Ingibjörg E. 

Guðmundsdóttir, 2004, bls. 29).  

Huga ætti að breyttu og sveigjanlegu menntakerfi í heimi þar sem 

breytingar eru örar. Þegar horft er til starfsnáms er raunfærnimat einn þáttur í 
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slíkum breytingum en um nýjung í menntakerfinu er að ræða. Raunfærni hefur  

hins vegar verið metin í mörg ár í tengslum við tungumálakunnáttu þar sem fólk 

getur þreytt stöðupróf án þess að spurt sé hvar og hvernig hennar er aflað og á 

þann hátt fengið áfanga metinn í nám í framhaldsskóla. Í því samhengi má benda á 

íslenska skiptinema en þeir hafa nýtt sér stöðupróf til fjölda ára.  

Höfuðmarkmið raunfærnimats er ætlað að koma þeim sem litla 

grunnmenntun hafa til mennta að nýju og til að auka hæfni þeirra og færni í starfi 

sem þeir gegna nú þegar. Það getur verið fullorðnum um megn að hefja 

skólagöngu á upphafsreit en mat á raunfærni er möguleiki sem gæti virkað sem 

hvatning til að hefja nám þar sem frá var horfið. Atvinnulífið kallar á að 

starfsmaður aðlagist breyttu umhverfi og stundi símenntun og því gæti frumkvæði 

og þátttaka atvinnurekenda verið lykilatriði þegar kemur að mati. 

3.4  Framkvæmd mats 

Í Evrópu og víðar hafa leiðbeiningar litið dagsins ljós um mat á raunfærni og til 

þess ætlast að leiðbeiningarnar séu notaðar sem frjálst ferli, en áherslur á 

eftirfarandi þætti er:  

 Mat á námi sem stundað er í formlegu námi og starfsþjálfun. 

 Mat á námi í tengslum við vinnumarkað. 

 Mat á raunfærni í tengslum við óformlegt nám (EAEA News, 2004). 

 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur þróað leiðir til að meta raunfærni og 

við þá vinnu voru reglur Evrópusambandsins hafðar að leiðarljósi. Raunfærnimat 

hefur verið prófað í ákveðnum iðngreinum hér á landi og gefist vel, auk þess sem 

það virkar námshvetjandi á fólk (Fjóla María Lárusdóttir, 2008, bls. 66-69). Við 

þróun mats hér á landi er horft til þeirra sem nú þegar hafa þróað slíkt mat, eða 

tekið það í notkun. Þeir aðilar sem koma að mati, fyrir utan einstaklinginn sem vill 

láta meta raunfærni sína, eru ráðgjafi og fagaðilar, auk hagsmunaaðila og eru það 

skólar, fyrirtæki eða fræðsluaðili. Aðferð Fræðslumiðstöðvarinnar til að meta 

raunfærni er byggð upp í fimm skrefum: upplýsingar og endurgjöf, skráning, 

greining, staðfesting og að lokum mat og viðurkenning á raunfærni.  

Upplýsingar og endurgjöf  byggist á að ákvörðun einstaklings um mat liggi 

fyrir og að hann sé upplýstur í ferlinu. Viðkomandi þarf að þekkja markmið mats, 

hlutverk þess og rétt sinn í ferlinu og vera upplýstur um niðurstöðuna.  
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Skráning byggist á að litið sé yfir farinn veg. Reynsla, færni og hæfni fólks til 

ákveðins starfs er skráð og viðurkenningarskjölum safnað saman og þann hátt 

reynt að fá yfirsýn yfir þá þekkingu og færni sem einstaklingur býr yfir. Ráðgjafi 

er viðkomandi stoð og stytta í ferlinu. Notkun gátlista er heppileg þar sem áfangar 

eða færniviðmið koma fram. Þátttakandi í mati skráir getu sína inn á matslista, en 

fulltrúi atvinnulífsins styðst við skilgreind færniviðmið þess starfs sem um ræðir.  

Greining fer fram með samtali við fagaðila og er ráðgjafi viðstaddur 

einstaklingi til aðstoðar. Á þessu stigi í ferlinu er komist að sameiginlegri 

niðurstöðu um hvort raunfærni sé næg til að mat eða viðurkenning eigi rétt á sér, 

og/eða hvort raunfærni uppfylli viðmið sem lagt var af stað með að hluta til eða að 

öllu leyti.  

Staðfesting á raunfærni er næsta stig. Í samráði við fagaðila og ráðgjafa er 

matsáætlun notuð, þar sem raunveruleg færni er borin saman við lokaviðmið 

áfanga eða viðmið starfs. Ferlið er einstaklingsmiðað og tekið er tillit til sérþarfa, 

eins og lengri próftíma ef það á við, en lagt er til að matsleiðir séu fjölbreyttar og 

byggi ekki eingöngu á einhæfu mati. Fagaðili er sá sem metur og staðfestir ef 

viðkomandi hefur náð færniviðmiðum, en náist þau ekki fær hann ráðleggingu um 

framhald.  

Mat og viðurkenning er lokaþáttur raunfærnimats. Fært er til bókar í 

námsferilskrá hvort námsáfanga í formlega skólakerfinu sé lokið eða hann metinn. 

Mikilvægt er að hagsmunaaðila sé með í ráðum um þá áfanga sem verið er að meta 

til að fá viðurkenningu á að þeim sé lokið. Auk þess þarf hagsmunaaðili að vera 

vel upplýstur um notkun og framkvæmd raunfærnimats (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d.).  

 Þegar horft er á uppbyggingu mats má sjá að væntanlegur námsmaður er 

metinn á eigin forsendum og framhaldið byggir á niðurstöðu matsins. Ráðgjafi er 

viðkomandi til stuðnings í ferlinu og í því verða að gilda ákveðnar reglur sem 

báðir aðilar virða (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993, bls. 99). Þegar færni er skráð, 

segir Gunnlaug Hartmannsdóttir mikilvægt að skrá viðfangsefni starfs þess sem í 

matinu er, svo og allt það sem hann hefur tekið sér fyrir hendur. Vilji maður vera 

metinn að verðleikum er nauðsynlegt að halda ferilskrá og hafa yfirsýn yfir 

kunnáttuna (Gunnlaug Hartmannsdóttir, 2004, bls. 47-48).  

Það kemur fram hjá Menntamálaráðuneytinu og fleirum að matsaðili þurfi 

að hafa tilskilda þjálfun til að meta raunfærni og styðjast eigi við samræmdar 
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vinnureglur og aðferðir. Virkjun og þróun raunfærnimats er samvinnuverkefni 

þeirra sem að því koma og hlutleysi verður að ríkja við smíðina. Þegar metið er, 

eiga hagsmunaaðilar að koma að matinu til að tryggja víðtæka sátt um notkun þess 

(EAEA News, 2004; Menntamálaráðuneytið, e.d.-b, bls. 60). Með raunfærnimati 

fær hver og einn að njóta þeirrar hæfni og færni sem hann býr yfir, óháð því 

hvernig hennar hefur verið aflað. 

Ákveðið ferli á sér stað þegar raunfærni er metin og hafa viðeigandi aðilar 

komið sér saman um viðmið sem eiga að gilda, hér er um að ræða viðmið starfs 

eða áfanga í skóla. Með raunfrænimati felst viðurkenning á að fólk læri annars 

staðar en í formlega skólakerfinu og markmið mats er að draga fram alla þá 

þekkingu, hæfni og færni sem hinn fullorðni býr yfir í þeim tilgangi að stytta 

hugsanlegt nám. Mat er einstaklingsbundið, ekki hópviðmiðað og því þurfa ekki 

allir að fara sömu leið þegar þeir læra í formlega skólakerfinu. Slíkt fyrirkomulag 

hentar fullorðnu fólki þegar það byrjar að læra og er meðal annars fjallað um 

sérstöðu fullorðinna námsmanna þegar rætt er um að þeir vilja tengja reynslu sína 

við nám. 
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4.  Fullorðinn námsmaður og reynsla 

Fyrir flestum er hugtakið fullorðinn ekki flókið og margir myndu skilgreina það án 

þess að hika, en mismunandi skilningur liggur að baki svari hvers og eins. Einhver 

myndi horfa til aldurs og þroska og aðrir til félagsstöðu einstaklings. Skilgreining 

er notuð til þess að gera greinamun, skýra eða útlista fyrirbæri og hugtak. Ólíkar 

skilgreiningar hafa litið dagsins ljós á hugtakinu fullorðinn innan 

menntunarfræðanna og það ber að hafa í huga þegar verið er að ræða 

fullorðinsfræðslu eða símenntun, því þegar skilgreining hugtaka er á reiki skapar 

það ákveðinn vanda í umræðunni. 

4.1  Hvað er að vera fullorðinn? 

Í íslenskri orðabók má sjá eftirfarandi skilgreiningu á orðinu fullorðinn; fullvaxinn, 

kominn á manndómsaldur, roskinn, við aldur; gamall (Árni Böðvarsson, 1997, bls. 

251).  

Knowles, Holton og Swanson (1998) fjalla um að skilgreina megi 

fullorðinn einstakling á ferna vegu. Í fyrsta lagi er líffræðilegur skilningur, en í því 

sambandi tala þeir um að snemma á lífsleiðinni hafi maður öðlast hæfileika til að 

fjölga sér og sé því fullorðinn. Í öðru lagi með augum laganna þá er kosningaaldri 

náð, leyfi til að gifta sig er til staðar og maður verður sjálfráða. Í þriðja lagi er það 

félagslegi þátturinn sem byggist á atvinnuþátttöku, að eignast maka og vera 

þátttakandi í samfélagi. Í fjórða lagi er skilgreining sem snýr að vitsmunalega 

þættinum og þá skilgreiningu velur Knowles að nota. Þá er talið að þroskinn sé 

kominn á það stig að einstaklingur tekur ábyrgð á eigin lífi og ákvörðun. Flest 

okkar öðlast ekki sjálfstæði fyrr en við erum flutt að heiman, höfum lokið námi, 

erum komin út á vinnumarkaðinn, erum gift og höfum jafnvel eignast börn 

(Knowles, M.S., E.F. Holton og R.A. Swanson, 1998, bls. 64). 

Merriam og Caffarella (1999) fjalla um þroska fullorðinna út frá tveimur 

sjónarmiðum, annars vegar frá vitsmunalegu sjónarmiði og hins vegar frá því 

líffræðilega. Líkaminn segir sögu líffræðilegu hliðarinnar, öldrun er óumflýjanleg 

þar sem hrörnunareinkenni má sjá og mæla. Vitsmunaþroski er hins vegar ekki 

eins mælanlegur og þar hefur verið horft til innri mótunar fólks, þar sem þroski og 

aldur er skoðaður saman eða óháð hvort öðru (Merriam og Caffarella, 1999, bls. 

93-94). Illeris lítur á fullorðinn mann sem vitiborna manneskju sem upplifir og 
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hegðar sér sem lögráða og ábyrgur einstaklingur, er sjálfstæður og agaður (Illeris, 

2004, bls. 16).  

Það hefur verið verkefni félagsfræðinga, sálfræðinga og fleiri aðila að túlka 

hugtakið fullorðinn, en benda má á skemmtilega frásögn í bókinni Aftanskin þar 

sem sagt er frá fullorðinsaldrinum. Þar segir Baldur Johnsen (1981) að konur sem 

eru komnar yfir 25 ára aldri séu gamlar og farnar að tapa kvenlegri fegurð og að 

íþróttamenn sem náð hafa 30 ára aldrinum séu gamlir. Enn heldur hann áfram og 

segir að fólk á þrítugsaldri hafi áhyggjur af gráum hárum og hrukkum og þegar 

fimmtugsaldri sé náð, er viðkomandi ráðlagt að hegða sér samkvæmt aldri (Baldur 

Johnsen, 1981, bls. 22). Þegar þessi frásögn er lesin má sjá að aldur er afstætt 

hugtak.  

Sem fullorðin lítum við á lífið í kringum okkur með öðrum augum en sá 

sem yngri er og við tengjum upplifun oft við reynslu. Þegar skilgreiningar 

orðabókar og fræðimanna hér að ofan eru bornar saman má sjá samsvörun þar sem 

aldur, þroski, reynsla og vitsmunir spila inn í þegar verið er að ræða um fullorðinn 

mann. Fullorðinn einstaklingur hefur öðlast hæfni og færni á lífsleiðinni sem slær í 

takt við samfélagsbreytingar hverju sinni og eru símenntun og nám alla ævi leiðir 

til að bregðast við þeim breytingum.  

4.2  Reynsla og áhugahvöt fullorðinna 

Samkvæmt Knowels o.fl. læra fullorðnir námsmenn þegar þörfin segir til sín og 

áhugi kviknar. Auk þess vilja þeir sjálfir stjórna námi sínu og tengja það sem þeir 

læra við reynslu (Knowles o.fl., 1998, bls. 38). Að mati Dewey getur ákveðin 

reynsla gert einstakling hæfari í því sem hann er að gera (Dewey, 1938/2000, bls. 

36). Maður lærir af reynslu og færir hana út í líf og starf, en reynsla er ekki 

endilega alltaf jákvæð. Það er þekkt fyrirbæri innan fullorðinsfræðslunnar að 

minningar um slæma skólagöngu getur hindrað fólk í að hefja nám og er það ýmist 

meðvitað eða ómeðvitað. Minningar hrannast upp og fólk endurupplifir fyrri 

skólagöngu þegar það sest á skólabekk að nýju (Cross, 1981, bls. 129; Illeris, 

2004, bls. 99-100; Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2004, bls. 57).  

Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir skoðuðu hverjir það eru 

sem sækja námskeið í hópi fullorðinna. Í ljós kom að þeir sem minnstu 

menntunina hafa sækja síður í starfstengd námskeið en hinir, en 

tómstundanámskeið njóta meiri hylli meðal þeirra (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna 
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Rósa Arnardóttir, 2001, bls. 8-10). Útivinnandi einstaklingar sækja oftar námskeið 

en þeir sem ekki stunda vinnu og sjálfsnám er algengara hjá þeim sem sækja 

námskeið. Mikill fjöldi útivinnandi fólks sér ekki ástæðu til að sækja símenntun og 

er það umhugsunarefni fyrir þá sem skipuleggja nám fyrir fullorðið fólk 

(CEDEFOP, 2003, bls.17-20).   

Hróbjartur Árnason segir kennara nefna áhuga sem eitt af einkennum 

fullorðinna námsmanna (Hróbjartur Árnason, 2005, bls. 15). Illeris tekur í sama 

streng og bætir við að fólki gangi betur að læra sé það áhugasamt. Auk þess segir 

hann að fullorðnir vilji sjá tilgang með því sem þeir læra og með aldrinum verður 

erfiðara að hefja nám sjái maður ekki gagnsemi þess (Illeris, 2004, bls. 101-104). 

Fullorðið fólk getur lært nánast hvað sem er langi það til að læra en áhugahvöt 

ásamt hvatningu hefur mikið að segja um það hvort lagt sé af stað í nám. Það hefur 

líka áhrif á hvern hátt nám og námsfyrirkomulag er sett fram fyrir þennan 

aldurshóp (Illeris, 2004, bls. 58; Knox, 1987, bls. 21). Fullorðinn námsmaður býr 

að reynslu sem er dýrmæt og er hvoru tveggja í senn styrkur og veikleiki í 

fullorðinsfræðslu að mati Hróbjarts (2005). Veikleikinn er sá að reyndir 

þátttakendur eru ósáttir við að þurfa að sitja námskeið með byrjendum og að þeir 

þurfi að hlusta á það sem þeir kunna fyrir eða þekkja. Auk þess getur reynsla verið 

ákveðin hindrun, að fólk telji sig ekki þurfa á frekari þekkingu að halda og tekur 

ekki á móti því sem verið er að miðla (Hróbjartur Árnason, 2005, bls. 17-18). 

Innan umönnunargeirans geta sjúkraliðar og ófaglærðir starfsmenn ekki setið sömu 

námskeið, þar sem forþekking annars hópsins er ívið meiri en hins. Sjúkraliðum 

finnst upp að vissu marki óþarfi að sitja og hlusta á það sem þeir kunna fyrir og 

eyða tíma sínum í það. Hér má nefna námskeið í næringarfræði í því samhengi. 

Það má líka líta á það á hinn veginn, að sá lærði hefur þörf á upprifjun og nýjung, 

en telur sig vita meira og þess vegna sitji hann ekki slíkt námskeið.  

Samkvæmt Cross eru konur jákvæðar fyrir námi og því er líklegra að þær 

hefji nám að nýju þegar hindrunum hefur verið rutt úr vegi (Cross, 1981, bls. 129). 

Starfsmenn Þekkingarseturs Þingeyinga könnuðu þátttöku kynjanna á námskeiðum 

á þeirra vegum undanfarin þrjú ár. Að sögn Óla Halldórssonar sækja konur frekar í 

nám en karlar og á það við í öllum aldurshópum. Það kom einnig fram hjá honum 

að sama ætti við um aðrar símenntunarstöðvar (Óli Halldórsson, munnleg heimild, 

25. september 2008). Í tölum frá Hagstofu Íslands má sjá aukna þátttöku kvenna í 
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framhalds- og háskólum undanfarin ár (Hagstofa Íslands, 2008, bls. 4). Aðsókn 

kvenna í formlegt og óformlegt nám virðist samkvæmt þessu vera meiri en karla.  

Séu konur jákvæðar fyrir námi gætu skapast sóknarfæri til að mennta 

ófaglærða starfsmenn í umönnunargeiranum, því vitað er að þeir starfsmenn eru 

aðallega konur. Sóknarfærin mætti skoða og sníða út frá þörfum einstaklings 

frekar en að hafa þau hópviðmiðuð, þar sem færni og hæfni einstaklings er í 

hávegum haft.  

Fullorðið fólk sér ástæðu til að nýta þekkingu sína og reynslu þegar það fer 

í nám að nýju og það vill sjá tilgang með námi. Í nútímasamfélagi þar sem 

breytingar eru örar er nám alla ævi mikið í umræðunni, en það byggist á að við 

lærum allt lífið innan sem utan skólakerfis.  

4.3  Breytt starfsumhverfi 

Breytt samfélag kallar á breytingar á námsmöguleikum. Sveigjanlegur kostur til 

náms verður í ríkari mæli krafa til yfirvalda og þeirra sem skipuleggja nám.  

 Hér áður fyrr var samfélagið mun einfaldara þar sem ein kynslóð lærði af 

þeirri sem á undan var. Í því sambandi nægir að nefna bænda- og 

iðnaðarsamfélagið. Frum- og úrvinnsla hefur dregist saman á undanförnum árum 

og aðrar atvinnugreinar tekið við. Þær atvinnugreinar sem hafa tekið við krefjast 

aukinnar menntunar og annars konar færni. Dæmi um breytingar á atvinnuháttum 

sjáum við glöggt á Akureyri þar sem iðnaður hefur lagst af en þjónustu- og 

menntastofnanir risið. Gamlir atvinnuhættir kröfðust ekki mikillar menntunar að 

sögn Hjalta Jóhannessonar, en þess í stað meiri sérhæfingar og nefndi hann 

ullariðnaðinn á Akureyri sem dæmi. Þegar verksmiðjunum var lokað stóðu margir 

uppi án atvinnu og færni til að gegna öðrum störfum og því óumflýjanlegt fyrir 

marga af þessum starfsmönnum, sem var fólk á miðjum aldri, að öðlast nýja 

þekkingu og færni (Hjalti Jóhannesson, munnleg heimild, 25. september 2008). 

Fullorðið fólk er tilbúið að læra ef aðstæður þess breytast og það vill að námið sé 

sett í samhengi við raunverulegar aðstæður (Knowles o.fl., 1998, bls. 67). Dewey 

telur mikilvægt að það sem lærist tengist á vitsmunalegan hátt þeirri reynslu sem 

fyrir er. Það þýðir að einhver framför verði í skilningi og framsetningu staðreynda 

og hugmynda sem hægt er að nota sem hjálpartæki til að opna nýja leið og á þann 

hátt að nota það sem áunnist hefur (Dewey, 1938/2000, bls. 85).  
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Í daglegu tali segir Illeris að nám byggist á þremur þáttum; að maður 

tileinki sér nýja þekkingu, nýja færni og önnur viðhorf (Illeris, 2004, bls. 73). 

Hugsi maður eins og Illeris um nám, kallar það á breytt viðhorf gagnvart störfum 

og ekki síður námsmöguleikum, á hvern hátt þekkingar sé aflað, færni og kunnáttu. 

Til að setja þetta í samhengi við starfsumhverfi á stofnun má benda á að notkun 

hjálpartækja við umönnum. Í upphafi tileinkar starfsmaður sér þekkingar um 

notkun tækis, lærir að nota það og viðhorf til notkunar hjálpartækja breytist og það 

notað þar sem áður þurfti að nota handaflið.  

Ein af breytingum nú til dags er möguleiki til náms, þar sem leiðir til 

menntunar verða fleiri og fjölbreyttari. Það er í höndum Menntamálaráðuneytisins 

að auka aðgengi fólks að námi með mati á fyrra námi, námskeiðum og 

starfsreynslu. Ráðuneytið bendir á að nám fari annars staðar fram en í 

kennslustofu, það fer fram hvar sem fólk dregur lærdóm af nýrri reynslu 

(Menntamálaráðuneytið, e.d.-a). Námsamfélag vex af því það verður að gera það, 

en þegar rætt er um námsamfélag er verið að ræða um skóla, símenntunarstöð og 

samfélag þar sem nám á sér stað og þátttakendur eiga hlut að máli. Nú á dögum 

getur fólk tekið þátt í kennslustund fjarri kennslustað, innanlands sem utan og er 

það tæknivæðingin sem hefur gert fólki það mögulegt. Mikið af upplýsingum er að 

finna á veraldarvefnum og getur heilbrigðisstarfsmaður aflað sér upplýsinga á 

örskotsstund. Þannig er hægt að afla sér upplýsinga um heilabilun, orsök og 

afleiðingu frá ábyrgum aðilum og efla þekkingu sína á þeim kvilla, sem var 

illmögulegt fyrir nokkrum árum án þess að sækja sér formlega menntun. Í því 

samhengi má nefna vefsíðuna doktor.is svo og vefsíðu Landlæknisembættisins. Til 

að nýta upplýsingar þarf kunnáttu og færni til að lesa úr þeim og að nota tæknina. 

Tölvufærni er hægt að afla sér með sjálfsnámi, í námi eða á námskeiði og fram 

eftir öllum aldri.  

Dahl (2006) heldur því fram að hnattvæðing valdi því að hugsun og 

veruháttur (e. habitus) einstaklings breytist. Félagsstaða mótar veruhátt og hefur 

áhrif á hugsun, ákvarðanatöku og mat fólks. Í dag eru störf hreyfanleg og 

breytingum háð þar sem sérhæfing eykst og þess krafist að starfsmaður sé 

innstilltur á ævilangt nám. Nám alla ævi er ekki bara flott orð heldur Dahl áfram, 

það er svar við samfélagsbreytingu sem er svo hröð að það sem lærðist í gær er 

orðið úrelt í dag. Það er því rangt að halda því fram að einstaklingur verði einhvern 

tíma fullnema, því í framtíðinni eykst flutningur mannauðs á milli starfa og þar 
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með þörf á meiri þekkingu og færni (Dahl, 2006, bls. 111-112). Það kemur fram í 

áliti nefndar um símenntun, Símenntun - afl á nýrri öld, að nýrra viðhorfa til 

menntunar sé þörf (Menntamálaráðuneytið, 1998, bls. 27). Séu þessi orð skoðuð 

með tilliti til styttingar á sjúkraliðanámi, þá er viðhorfsbreytinga þörf meðal 

sjúkraliða, til að lítið menntað heilbrigðisstarfsfólk geti nýtt sér styttingu 

sjúkraliðanámsins eins og það er skipulagt í dag. Hingað til hefur sú hugsun að 

stytta námið fallið í grýttan jarðveg hjá stórum hluta stéttarinnar, þrátt fyrir 

hækkandi aldur hennar og skorti á sjúkraliðum til starfa. 

Vegna lýðfræðilegra breytinga er talin þörf á að uppfæra færni og kunnáttu 

starfsmanna þar sem meðalaldur fer almennt hækkandi. Af þeim sökum verður 

trúlega reynt að halda starfsfólki lengur á vinnumarkaði en gert er í dag (OECD, 

2007, bls. 2-3). Eldri starfsmenn eru lyklar að velferð í fyrirtæki, þeir hafa að öllu 

jöfnu forskot á þá sem yngri eru, hafa reynslu og ákveðið innsæi. Einn möguleiki 

til að halda í eldri starfsmenn er mat á raunfærni þeirra til styttingar á námi og á 

þann hátt gefa þeim tækifæri til náms að nýju.  

4.4  Fræðsla fullorðinna 

Umræða um sérstöðu á námi fullorðinna er dregin fram að einhverju marki á 

millistríðsárunum í Ameríku og Evrópu. Það er skoðun Knowles að námsaðferðir 

fullorðinna séu öðruvísi en barna þar sem ólíkir þættir hafi áhrif á nám. Það má 

segja að viðurkenning á námi fullorðinna (e. androgogy) hafi fengist árið 1968 

eftir að grein sem hann skrifaði birtist í Adult Leadership, en hún bar heitið 

,,Androgogy, Not Pedagogy“ (Knowles o.fl., 1998, bls. 58). Androgogy er kerfi 

hugmynda um hvernig hægt sé að nálgast nám og kennslu fullorðinna.  

 Í upplýsingasamfélagi er aðgengi að námi orðið allt annað en það var og 

hefur þeim sem stunda nám fjölgað, ekki bara í framhalds- eða háskólum heldur 

einnig í símenntun. Sjötta árið í röð fjölgar þeim sem stunda fjarnám í 

framhaldsskóla, en kvöldskólanemum fækkar. Sömu sögu er að segja um 

háskólanám þar sem fjarnemum fjölgar einnig (Hagstofa Íslands, 2008, bls. 3).   

Á málþinginu Eldri starfsmenn, akkur vinnustaða, sem haldið var á 

Akureyri 25. september 2008, kom fram að fullorðið fólk með litla grunnmenntun 

á Vestfjörðum vill frekar stunda nám í gegnum símenntun en í hefðbundnum 

skólum (Grétar Þór Eyþórsson, Hjalti Jóhannesson og Kjartan Ólafsson, munnleg 

heimild 25. september 2008). Þegar horft er til fólks með litla grunnmenntun má 
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velta því fyrir sér, hvort það sé ekki akkur fyrir þjóðina að reynslumikið fólk 

mennti sig til þess starfs sem það gegnir. Það er fjárfesting að mennta sig, ekki 

bara fyrir einstakling heldur líka fyrir samfélagið og með hækkuðu menntunarstigi 

þjóðarinnar eykst meðal annars möguleiki á auknum hagvexti, heilsa verður betri 

og lífsgæði fólks aukast. 

Í fyrrnefndri skýrslu Menntamálaráðuneytisins er skilgreining á símenntun 

þessi: ,,Símenntun er heildarheiti yfir alla þá menntun sem einstaklingar sækja alla 

ævina...Einstaklingar stunda símenntun, læra allt lífið, í skóla og á vinnumarkaði“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1998, bls. 49).  

Í Kína er orðatiltækið ,,lærðu á meðan þú lifir“ í hávegum haft, enda er 

hefð Kínverja fyrir ævilöngu námi mikil, segir prófessor Dou Xianjin. Nám alla 

ævi er nauðsynlegt þegar þekkingar og færni er aflað. Breytingar í heiminum eru 

miklar og örar segir Xianjin og þörf sé á nýjum hugmyndum og aðferðum. Margir 

fullorðnir telja sig of gamla til að læra. Koma þarf mönnum í skilning um, að það 

sé aldrei of seint að læra, hvar og hvenær sem er (Xianjin, 2007, vitnað eftir 

Carlsen, bls. 6-9).  

Möguleikar á símenntun fyrir þá sem ekki eru fagmenntaðir hafa breytt 

viðhorfi til náms og aldurs þess sem lærir. Segja má að fullorðnir námsmenn skipi 

stærri sess í umræðu um menntun en áður, þar sem námi lýkur aldrei, því fólk lærir  

víða og við ólíkar aðstæður. Breytingar á starfsháttum eru miklar og örar þar sem 

tæknisamfélagið vex á kostnað frumúrvinnslu og þeir sem ekki fylgja með í þeirri  

þróun verða undir. Það er hins vegar í höndum skipuleggjenda náms að horfa til 

aldurs, þekkingar og reynslu fullorðins námsmanns, sem lærir á annan hátt en þeir 

sem yngri eru. Þekking og menntun einstaklinga mun aukast á komandi árum og 

leiðir til að mæta þeim sem minnstu grunnmenntun hafa virðist í augsýn, þar sem 

færni er metin. Það gerðist fyrir rúmum fjörutíu árum síðan eins og saga 

sjúkraliðanámsins segir okkur. 
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5.  Sjúkraliðamenntun  

Þörf fyrir menntun sjúkraliða varð Ragnheiði Guðmundsdóttur augnlækni ljós í 

upphafi sjöunda áratugarins þegar hjúkrunarfólk vantaði til starfa á sjúkrahús 

landsins. Sama sagan endurtekur sig, það vantar fagfólk til starfa í 

heilbrigðisgeiranum og lausn þarf að finna nú eins og áður. Í rúma fjóra áratugi 

hefur sjúkraliðastéttin verið til og hefur menntun hennar þróast í takt við 

samfélagsbreytingar. 

5.1  Upphaf og þróun 

Í Bandaríkjunum árið 1962 kynntist Ragnheiður starfi hjúkrunarstéttar sem var 

með minni menntun en hjúkrunarkonur sem þær hétu í þá daga, en heita í dag 

hjúkrunarfræðingar. Hún var staðráðin í að kynna sér nám þeirra og kynna það 

fyrir ábyrgum aðilum og almenningi á Íslandi. Ragnheiður vonaðist til að slík 

hjúkrunarstétt kæmi þjóðinni að góðum notum eins og hún hafði gert þar vestra 

(Ragnheiður Guðmundsdóttir, 1987, vitnað eftir Hávar Sigurjónsson, 2006, bls. 

94-96). Ekki voru allir jafn sannfærðir um að not væri fyrir lítið menntaða 

hjúkrunarstétt. Þeir sem voru á móti töldu að hjúkrun yrði ekki jafn góð ef það 

væru ekki hjúkrunarkonur sem sinntu starfinu. Ragnheiður gaf lítið fyrir þær 

mótbárur að hjúkrun færi á lægra stig við svo skamma menntun og sagði sjálf að 

hjúkrun hlyti að batna ef lærður einstaklingur ynni við hana fremur en ,,ólærður“. 

Vegna stjórnarsetu og formennsku Ragnheiðar í Reykjavíkurdeild Rauða krossins 

á þessum árum varð sjúkraliðamenntun að veruleika. Á þeim vettvangi gat hún 

beitt sér og í febrúar 1963 lagði hún fram tillögu þess efnis að stjórnin ynni að því 

að menntunin yrði heimiluð. Tillagan var samþykkt og hafist var handa við að 

koma náminu á (sama heimild, 2006, bls. 94-96). 

Árið 1964 skipaði þáverandi landlæknir nefnd eftir að hafa hlýtt á 

málflutning Ragnheiðar um þörf fyrir hjúkrunarfólk. Nefndin átti að fjalla um 

menntun og starfssvið hjúkrunarfólks sem hún og gerði. Áliti nefndarinnar var 

skilað og í kjölfarið var ákveðið að setja á laggirnar námsleið til að mennta fólk til  

að sinna hjúkrun. Lög um menntun sjúkraliða voru samþykkt á Alþingi í maí 1965. 

Þegar lögin höfðu verið staðfest hófu sjúkrahús á landinu að þjálfa og mennta 

sjúkraliða. Ingibjörg R. Magnúsdóttir hjúkrunarfræðingur var frumkvöðull að 

náminu og fyrstu sjúkraliðarnir útskrifuðust frá Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 
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árið 1966. Ingibjörg átti hugmyndina að nafni stéttarinnar (Sigurður 

Hermundarson, 1997, bls. 10). 

Það má segja að sama umræða sé í gangi í dag og var fyrir rúmum fjörutíu 

árum síðar, um menntun ófaglærðra einstaklinga sem sinna hjúkrun og umönnun, 

gæði hennar og lengd. Ástæðan er af sama meiði og áður, mikil þörf er á 

hjúkrunar- og umönnunaraðilum og því þarf að finna úrræði til að fjölga þeim sem 

mennta sig innan heilbrigðisgeirans.  

Sjúkraliðanámið hefur horfið úr sérskóla yfir í fjölbrautaskóla sem hafa séð 

um menntun sjúkraliða í rúma þrjá áratugi. Um tíma voru tvær ólíkar námsleiðir í 

boði fyrir þá sem vildu verða sjúkraliði.  

5.2  Ólík námsframboð 

Til fjölda ára hafði fólk möguleika á að mennta sig sem sjúkraliði á tvo ólíka vegu. 

Nemendur sem komu beint úr grunnskóla í sjúkraliðanám fóru og fara enn í 

fjölbrautaskóla þar sem almennar námsgreinar eins og stærðfræði, danska, enska 

og lífsleikni eru kenndar samhliða fagnámi sjúkraliða. Faggreinar eru sem dæmi 

hjúkrun bókleg og verkleg, líkamsbeiting og næringarfræði. Þeir sem höfðu 

reynslu að baki fóru aftur á móti í Sjúkraliðaskóla Íslands, en þar var námið styttra 

en í fjölbrautaskóla. Í Sjúkraliðaskólanum var áhersla lögð á faggreinar námsins og 

starfsþjálfun, enda litið svo á að fullorðið fólk með starfsreynslu hefði þegar aflað 

sér almennrar menntunar gegnum reynslu sína af lífinu.  

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (FB) varð fyrstur framhaldsskóla til að bjóða 

upp á sjúkraliðanám. Forsvarsmenn skólans unnu metnaðarfullt starf í samráði við 

ráðuneyti menntamála við að koma náminu á laggirnar. Almennar námsgreinar 

voru kenndar samhliða faggreinum sjúkraliðanámsins þar sem nemendur gátu búið 

sig undir að taka stúdentspróf auk þess að öðlast sjúkraliðaréttindi. Fyrstu 

nemarnir hófu nám í skólanum haustið 1975 og í árslok 1977 útskrifuðust þeir sem 

sjúkraliðar og var ég ein þeirra. 

Sjúkraliðaskóli Ísland hóf starfsemi sína í október 1975. Sjúkraliðanámið 

var eitt ár og útskrifuðust fyrstu sjúkraliðarnir frá skólanum í október 1976. 

Breytingar urðu á námstilhögun á meðan skólinn starfaði og voru forkröfur inn í 

námið þyngdar, sem varð til þess að áhugasamar fullorðnar konur komust ekki inn 

í skólann. Þáverandi formaður verkakvennafélagsins Sóknar, Aðalheiður 

Bjarnfreðsdóttir, leitaði aðstoðar til að koma á laggirnar undirbúningsnámi sem 
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tryggja átti betra aðgengi að Sjúkraliðaskólanum. Í kjölfarið kom fram tillaga um 

að Námsflokkar Reykjavíkur efndu til náms sem væri undirbúningur að 

sjúkraliðanámi og var það gert. Sú ákvörðun varð til þess að margar eldri konur 

sóttu í námið og gátu þær nýtt sér reynslu sína og þekkingu í náminu.  

 Sjúkraliðaskóli Íslands var lagður niður árið 1991 og fluttist námið í 

Fjölbrautaskólann við Ármúla (FÁ), jafnframt tók Menntamálaráðuneytið yfir 

málefni er varða menntun og nám sjúkraliða (Sjúkraliðafélag Íslands, 2006, bls. 

14). 

Breytingar hafa verið gerðar á sjúkraliðanáminu undanfarna áratugi, 

starfsþjálfun minnkuð og fræðilegur þáttur námsins aukinn. Í dag bjóða flest allir 

fjölbrautaskólar á landinu upp á sjúkraliðanám sem tekur rúm þrjú ár og er almennt 

nám samhliða fagnámi. Frá 1975-1991 voru tvenns konar námsleiðir í boði til að 

mennta sjúkraliða og virðist það fyrirkomulag hafa gengið vel og án átaka í um 

fimmtán ár.  

 Þörf fyrir sjúkraliða kom fram í umræðu um heilbrigðismál í upphafi 

sjöunda áratugarins með þeim rökum að betra sé að hafa lærðan en „ólærðan“ að 

störfum. Til að mæta þeirri þörf varð menntun sjúkraliða að veruleika og hefur frá 

upphafi verið fjölbreytt. Heilbrigðisstofnanir og skólar hafa séð um menntunina og 

námskrá hefur tekið breytingum í takt við þarfir samfélagsins. Sammerkt með 

umræðunni fyrr og nú er það viðhorf, að betra sé að hafa fagfólk en ófaglært að 

störfum við aðhlynningu. Til að svara kalli samfélagins um fjölgun sjúkraliða, leit 

ný námsleið dagsins ljós, svokölluð sjúkraliðabrú og er markhópurinn ófaglærðir 

félags- og heilbrigðisstarfsmenn. 
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6.  Brúarnám 

Umræða í samfélaginu um skort á sjúkraliðum og hvað hægt sé að gera til að  

leysa þann vanda hefur víða borið á góma. Rætt var um að koma á laggirnar 

námsleið fyrir þá sem ekki hafa fagmenntun og má rekja upphafsumræðuna til 

SLFÍ. Víðar var tekið á málinu, meðal annars á heilbrigðisstofnunum, í  

Heilbrigðis- og Menntamálaráðuneytinu og hjá Landlæknisembættinu. Sagan 

endurtekur sig, það vantar fagfólk í umönnunarstörf og úrræði til að mennta fleiri. 

6.1  Umræður um brúarnámið og ástæður þess  

Birna Gunnlaugsdóttir, framkvæmdastjóri Framvegis, miðstöðvar um símenntun, 

segir í Sjúkraliðanum 2005, að markvisst hafi verið unnið að því að gefa 

ófaglærðum einstaklingum ný tækifæri til að bæta við sig starfsmenntun. Að sögn 

framkvæmdastjórans myndi sjúkraliðanám sem færi af stað undir þeim 

formerkjum höfða til fullorðinna kvenna sem hafa starfað lengi innan 

heilbrigðisgeirans. Raunfærnimat á að nota segir hún til að meta fólk inn í 

sjúkraliðanámið þar sem reynsla er metin. Einstaklingar sem komnir eru yfir 

fertugt hafa ekki frumkvæði að því að sækja sér menntun að mati Birnu og er það 

ein ástæða þess að greiða þurfi götu þessa hóps (Sjúkraliðafélag Íslands, 2005, bls. 

28). Samkvæmt Cross eru margar ástæður fyrir því að fullorðið fólk fari ekki í 

nám. Mörgum finnst þeir of gamlir til að hefja nám og fólk með litla 

grunnmenntun hefur ekki áhuga, eða telur hæfileika sína til að læra af skornum 

skammti (Cross, 1981, bls. 98). 

Að viðurkenna hæfni einstaklings byggir á því að þekking og færni sem 

öðlast á annan hátt en í formlega skólakerfinu sé metin og þannig komið í veg fyrir 

að fullorðnir eyði tíma sínum í að læra það sem þeir kunna fyrir. Með það að 

leiðarljósi er mikilvægt að mæta hverjum og einum á því stigi þar sem hann er 

staddur (Ásmundur Hilmarsson, 2004, bls. 70; Nilsson og Bergman, 2004, bls. 38). 

Ófaglærðir heilbrigðisstarfsmenn hafa fram til þessa ekki haft möguleika á námi 

þar sem færni þeirra er metin og að viðurkennt sé að nám fari annars staðar fram 

en í formlega skólakerfinu og því féll umræða um styttingu á sjúkraliðanámi í 

góðan jarðveg hjá þeim. Loks sáu þeir glitta í námsleið sem á að taka tillit til 

reynslu þeirra í starfi sem þeir hafa starfað við til fjölda ára. Umræðan um 

námsleið brúarinnar gaf mörgum byr undir báða vængi og vitað er að sjálfstraust 
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einstaklings eykst þegar hann fær að sýna hvað í honum býr og þar með eykst vilji 

til að halda áfram að læra.  

Finna má samhljóm í málflutningi fræðimanna og vert er að velta því fyrir 

sér hvort fullorðið fólk með litla formlega menntun horfi frekar á neikvæðu hlið 

námsmöguleikans en þá jákvæðu. Illeris álítur að markmið menntunar verði að 

vera fólki með litla grunnmenntun ljós eigi þeir að fást til að mennta sig. Auk þess 

verður nám og kennsla að fara fram á þeirra forsendum (Illeris, 2004, bls. 27).  

Rogers segir það þekkt að fullorðinn námsmaður telji að hann geti ekki lært sökum 

aldurs, þó hann viti að nýrrar þekkingar eða skilnings sé þörf (Rogers, 2001, bls. 

10).  

 Raunfærnimat getur virkað sem hvatning til náms þegar fólk fær 

viðurkenningu á því sem það veit og kann. Með slíkri viðurkenningu felst ákveðin 

virðing fyrir þekkingu, getu og reynslu fólks auk viðurkenningar á að nám geti 

farið fram utan formlega skólakerfisins. Leita þarf leiða til að koma á sátt um 

raunfærnimat þar sem allir sem að því koma geti vel við unað því það byggir á 

mati óháðra aðila. Reynsla verður að þekkingu og þá þekkingu vill fólk láta meta 

að verðleikum. Fái fólk raunverulega færni sína metna styttist námstími og 

kostnaður við að mennta ófaglærða verður minni, því ekki þarf að kenna það sem 

viðkomandi kann fyrir.   

 Allt miðar þetta að því sama, að koma á breytingum, þannig að þeir sem 

ekki hafa fagmenntun fái möguleika til að bæta sig í breyttu samfélagi. Við 

breytingar á námi fagstéttar þarf álit opinberra aðila og til þeirra var leitað þegar 

hugmynd að styttu sjúkraliðanámi kviknaði.  

6.2  Umfjöllun fagaðila 

Við breytingar á námskrá eða námi eru faghópar og opinberir aðilar hafðir með í 

ráðum til að tryggja að gæði náms haldi sér og að víðtæk sátt sé um breytingarnar. 

Haft er samaband við viðeigandi aðila með beiðni um umsögn eða þátttöku í 

vinnuhóp. Þegar námsleið fyrir ófaglærða heilbrigðisstarfsmenn bar á góma innan 

Sjúkraliðafélagsins var talið nauðsynlegt að fá álit og áheyrn opinberra aðila, sem 

voru; Menntamálaráðuneytið, Starfsgreinaráð heilbrigðis- og félagsgreina, 

Heilbrigðisráðuneytið og Landlæknisembættið. Það sem hins vegar virðist hafa 

gleymst er að fá álit og umsögn sjúkraliða sem faghóps. 
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6.2.1  Menntamálaráðuneytið 

Erindi frá SLFÍ barst til ráðuneytis menntamála í febrúar 2005, þar sem félagið 

óskaði eftir að ráðuneytið stuðlaði að tilurð námsleiðar fyrir ófaglærða starfsmenn 

heilbrigðisstofnanna. Í erindinu er greint frá fundi þar sem fulltrúar frá SLFÍ, 

Landlæknisembættinu, Starfsgreinaráði heilbrigðis- og félagsgreina, Landspítala 

Háskólasjúkrahúss (LSH), FÁ og fulltrúi Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis 

fjölluðu um málið. Fulltrúi Menntamálaráðuneytis boðaði forföll og enginn 

varamaður sat fundinn í hans stað. Fram kemur hjá Kristrúnu Ísaksdóttur (2008) að 

fundarmenn hafi orðið sammála um að með tilliti til aldurssamsetningar 

þjóðarinnar og batnandi heilbrigði hennar þurfi að fjölga starfsfólki í 

hjúkrunarstéttum. Ein leið sem gæti svarað þörfinni væri stytt námsleið sem höfði 

til starfsfólks með reynslu af umönnun og lyki með sjúkraliðaréttindum. 

 Samkvæmt minnisblaði ráðuneytisins kemur fram að málinu var vísað til 

Starfsgreinaráðs heilbrigðis- og félagsgreina í lok maí mánaðar sama ár. Í erindi 

ráðuneytisins kom fram að félagsliðabrú, sem er stytt námsleið félagsliðanámsins, 

ætti að hafa til hliðsjónar við mótun tillögunnar um styttra sjúkraliðanám (Kristrún 

Ísaksdóttir, munnleg heimild, 22. maí 2008) 

 Starfsgreinaráð myndaði starfshóp til að vinna að tillögu að réttindanámi 

fyrir þennan hóp og barst Menntamálaráðuneyti tilkynning um það í mars 2006. 

Samkvæmt Kristrúnu Ísaksdóttur (2008) sátu fimm hjúkrunarfræðingar í hópnum, 

frá LSH og FÁ, sem auk þess var kennari við námsbraut sjúkraliðabrautar. 

Ennfremur átti landlæknir fulltrúa, Hrafnista í Reykjavík, Starfsgreinaráð 

heilbrigðis- og félagsgreina og starfsmaður SLFÍ sem er sjúkraliði. Í bréfinu kemur 

fram að hlutverk hópsins er að koma með tillögu um viðmið um mat á óformlegu 

námi og starfsreynslu, til styttingar á sjúkraliðanámi.  

Tillögur hópsins voru þær að einstaklingur sem orðinn er 23 ára, hefur 5 

ára starfsreynslu og meðmæli frá vinnuveitanda, starfar við umönnun og hefur 

lokið starfstengdum námskeiðum á þess kost að fá sig metinn inn í námsleið 

brúarinnar. Í fylgiskjali kemur fram að starfstengdu námskeiðin skuli hafa þau 

markmið að auka kunnáttu og færni viðkomandi til að starfa á hjúkrunarsviði. Nám 

af þeim toga skyldi vera 230-260 stundir og teljast jafngildar tólf einingum og ætti 

því sjúkraliðanámið að styttast í samræmi við ofangreint mat. Einnig er tillaga um 

að starfsreynsla skuli metin sem hluti af sjúkraliðanámi. Sá sem óskar mats skal 
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ljúka ekki færri en 60 einingum af sérgreinanámi sjúkraliðabrautar, hafi hann ekki 

lokið námi í áföngum áður (Kristrún Ísaksdóttir, munnleg heimild, 22. maí 2008). 

Samsetning starfshópsins er í alla staði áhugaverð og ljóst að sjúkraliðar og 

fræðsluaðilar koma nánast ekkert að forvinnu tillagnanna.  

Skemmst er frá því að segja að tillögur starfshópsins voru samþykktar af 

Menntamálaráðuneytinu og sjúkraliðabrú orðin að veruleika. Námið var auglýst og 

í upphafi haustannar 2006 var boðið upp á sjúkraliðanám yfir brú. 

6.2.2  Starfsgreinaráð 

Í Starfsgreinaráði heilbrigðis- og félagsgreina sitja fjórtán manns sem tilnefndir eru 

af ýmsum aðilum. Aðalmenn eru sjö og jafn margir til vara. Þrír nefndarmanna 

koma  frá verkalýðssamtökum, einn frá Félagsmálaráðuneytinu og annar frá 

ráðuneyti heilbrigðismála, einn frá sveitarfélögum og formaður ráðsins er án 

tilnefningar. Hlutverk ráðsins í brúarsmíðinni var að koma með mótaðar tillögur að 

námskrá fyrir styttra námi, þar sem meta á reynslu ófaglærðra starfsmanna og 

þátttöku þeirra á fagnámskeiðum á móti einingum í hefðbundna sjúkraliðanáminu. 

Til þess að móta tillögu tilnefndi ráðið smærri hóp eins og fram kemur í 6.2.1. 

Starfsgreinaráð starfar samkvæmt reglugerð Menntamálaráðuneytisins og er 

hlutverk þess að skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni starfsmanna og setja fram 

markmið. Ráðinu er jafnframt falið að gera tillögur að uppbyggingu náms og 

námskrár í sérgreinum starfsnáms svo og tilhögun námsmats 

(Menntamálaráðuneytið, e.d.-c). Starfsgreinaráð hefur tillögurétt um breytingar á 

námstilhögun en ráðherra menntamála er ekki skylt að fara eftir þeim, þó það sé að 

öllu jöfnu gert.  

6.2.3  Heilbrigðisráðuneytið 

Beiðni um gögn sem varða málið var send til Heilbrigðisráðuneytisins. Þeir sendu 

mér skýrslu sem ráðuneytið hafði látið gera um framtíðarstöðu sjúkraliðastarfsins. 

Skýrslan var gerð í kjölfar bókunar í kjarasamningi á milli Fjármálaráðuneytisins 

og SLFÍ. Það kemur fram í skýrslunni að gera þurfi átak til að fjölga sjúkraliðum. 

Höfundar skýrslunnar telja brýnt að styrkja námsleiðir sem falla utan hins 

hefðbundna framhaldsskóla eða svokallaðri sjúkraliðabrú. Námsleiðin geri 

ófaglærðum heilbrigðisstarfsmönnum kleift að mennta sig sem sjúkraliða þar sem 

starfstengd námskeið og starfsreynsla sé metin. Auk þess er talið, að með aukinni 
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menntun ófaglærðra sem starfa við umönnun á hjúkrunarheimilum og víðar, muni 

starfsmannavelta minnka. Í skýrslunni kemur fram að ráðuneyti heilbrigðismála 

stofnaði vinnuhóp og var honum ætlað að meta framtíðarþörf fyrir vinnuafl í 

heilbrigðisgeiranum næstu ár og áratugi. Fyrstu niðurstöður benda til að mikill 

skortur sé og verði á sjúkraliðum og það tekið fram að fjölgun sjúkraliða sé 

nauðsynleg vegna aukinnar umönnunar á öldungum, en þeim fer ört fjölgandi í 

landinu (Heilbrigðisráðuneytið, 2006a).  

 Þegar rýnt er í skýrsluna má sjá að fulltrúar ráðuneytisins studdu og mæltu 

með styttri námsleið sem lyki með sjúkraliðaréttindum, fyrir ófaglærða starfsmenn 

sem starfa innan heilbrigðisgeirans.  

6.2.4  Landlæknisembættið 

Starfsgreinaráð heilbrigðis- og félagsgreina óskaði bréflega eftir fulltrúa frá 

Landlæknisembættinu í starfshóp. Í bréfi ráðsins kemur fram að hópnum er ætlað 

að koma með tillögu og viðmið að mati á óformlegu námi þar sem starfsreynsla 

ófaglærðra væri metin til styttingar á námi. Talað var um, að á annað þúsund 

manns með litla grunnmenntun starfi innan heilbrigðisgeirans. Ráðið taldi að með 

styttingu á sjúkraliðanámi opnaðist möguleiki til að bregðast við tilfinnanlegum 

skorti á menntuðu starfsfólki. Rætt var um að veita fólki með langan starfsaldur 

við umönnun kost á að ljúka sjúkraliðanámi án þess að ljúka öllum áföngum  

námsins samkvæmt námskrá. Ráðið valdi að kalla þetta brú til sjúkraliðanáms. 

 Landlæknisembættið ákvað að taka þátt í vinnunni og fagnaði framtakinu. 

Samkvæmt Láru Sch. Thorsteinsson (2008) telur embættið að slík stytting á námi 

muni í framtíðinni bæta hjúkrun og umönnun einstaklinga sem dvelja á stofnun 

eða þurfa aðstoð í formi heimahjúkrunar (Lára Sch.Thorsteinsson, munnleg 

heimild, 20. maí 2008).  

6.3  Samantekt 

Að ofangreindu má sjá að hugmynd að námi fyrir fólk með litla formlega menntun 

og starfsreynslu við umönnun er komin frá SLFÍ. Með formlegu erindi í byrjun árs 

2005 óskaði félagið eftir að ráðuneyti menntamála kæmi á námsbraut sem gæfi 

fullorðnum einstaklingum tækifæri á að afla sér menntunar, að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Menntamálaráðuneytið sendi erindið til Starfsgreinaráðs 

heilbrigðis- og félagsgreina og starfshópur skilaði tillögu að svokölluðu brúarnámi 



 36 

sjúkraliðanámsins. Til að eiga möguleika að fá sig metinn inn á námsleiðina þarf 

viðkomandi að hafa sótt starfstengd námskeið, vera í starfi og hafa að minnsta 

kosti fimm ára starfsreynslu við aðhlynningu og vera orðinn 23 ára. Ráðherra 

menntamála samþykkti tillöguna og nám yfir sjúkraliðabrú varð til haustið 2006.  

Margar og ólíkar ástæður liggja að baki því að fullorðnir fari ekki í nám og 

ýmsar hindranir geta valdið því, en leita þarf leiða til að ýta þeim úr vegi. Vitað er 

að mikill fjöldi ófaglærðra starfsmanna starfar við aðhlynningu og eru það aðallega 

konur á miðjum aldri en markhópur brúarnámsins er þessi ákveðni hópur. 

Námsleiðinni var fagnað á þeim forsendum að það vanti heilbrigðismenntað 

starfsfólk til að sinna hjúkrun og aðhlynningu. Nýliðun í sjúkraliðastéttinni er ekki 

næg til að sinna aðhlynningu á komandi árum vegna breyttrar aldurssamsetningar 

þjóðarinnar og því talið nauðsynlegt að sérsníða sjúkraliðanám. Með námsleið 

brúarinnar er líka von til þess að rétt verði úr kútnum hvað nýliðun stéttarinnar 

varðar. Námsleiðin verður í boði í fjölbrautaskólum.  
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7.  Brúarnám í framkvæmd 

Fáeinir framhaldsskólar tóku fegins hendi á móti námskrá brúarnámsins en alls 

ekki allir. Verkmenntaskólinn á Akureyri sem dæmi, sá ekki ástæðu til að bjóða 

upp á námsleiðina en valdi frekar að bjóða fullorðnum nemendum að taka námið í 

dagskóla án styttingar á því eins og ráðherra hafði boðað. Höfuðmarkmið 

brúarnámsins er að fá fullorðið fólk sem hefur þekkingu, reynslu og færni í 

aðhlynningarstörfum til að mennta sig. Auk þess er talin þörf á að fjölga fagfólki 

við aðhlynningu þar sem skortur á menntuðu fólki er viðvarandi.      

7.1  Stytting náms að veruleika 

Í kjölfar ákvörðunar um brúarnám sjúkraliða haustið 2006 hófu FB, FÁ og 

Fjölbrautaskóli Vesturlands kennslu samkvæmt námskrá brúarinnar. Sá 

síðastnefndi bauð upp á námsleiðina sem fullorðinsfræðslu og skilgreinir slíka 

fræðslu sem nám með vinnu.  

Brúarnámið var auglýst sem fjögurra anna nám í FÁ og kom fram í 

auglýsingunni hvaða forkröfur væru gerðar í námið. Fyrrgreindir skólar gera allir 

sömu forkröfur. 

Inntökuskilyrði eru að einstaklingarnir séu orðnir 23 ára, hafi að lágmarki 5 ára 

starfsreynslu við umönnun aldraðra, sjúkra eða fatlaðra, séu starfandi við slíka 

umönnun og hafi meðmæli frá sínum vinnuveitenda. Auk þess þurfa 

umsækjendur að hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga, 

sveitarfélaga eða annarra aðila að lágmarki 230-260 stundir. Umsækjendur, 

sem lokið hafa vissum áföngum í framhaldsskóla, geta fengið þá metna sem 

ígildi námskeiða (FÁ, e.d.-a).  

 Hafi væntanlegur námsmaður lokið áfanga sem kenndur er í brúarnáminu er 

hann metinn. Svo dæmi sé tekið, hafi umsækjandi tekið skyndihjálp fær hann hana 

metna inn í námið. Um er að ræða áfanga úr formlegu námi en hvergi er þess getið 

að óformlegt nám sé metið á annan hátt en forkröfur geri ráð fyrir. Mat er eins fyrir 

alla umsækjendur og því ekki um einstaklingsmiðað mat að ræða.  

Sölvi Sveinsson (2004) fyrrverandi skólameistari FÁ segir of mikla 

varfærni sýnda þegar meta á óformlegt nám inn í formlegt nám og ekki sé þörf á 

því. Fullorðnir námsmenn eru reiðubúnir að leggja mikið á sig þegar þeir hefja 

nám að nýju. Sölvi segir reynslu sína vera að nemendur óski eftir endurmati hafi 

þeir verið ofmetnir í  raunfærnimati. Mat á óformlegu námi hefur alltaf verið til 
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staðar í skólakerfinu og getur slíkt mat hjá einum ekki verið fordæmi fyrir annan. 

Mat á fyrra nám og raunfærni einstaklings er einstaklingsmat og byggir á þeim 

gögnum sem lögð eru fram þegar óskað er eftir mati (Sölvi Sveinsson, 2004, bls. 

34). Í sama streng tók Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, í erindi á ráðstefnunni ,,Drop in“ í 

Kennaraháskóla Íslands í júní 2008.  

Forkröfur og námskrá voru höfð að leiðarljósi þegar brúarnámið hófst en 

ekki var tekið tillit til raunfærni einstaklings eins og fjallað hefur verið um hér á 

undan. Mat á óformlegu námi á sér ekki stað á námsleið brúarinnar nema að 

takmörkuðu leyti. Námsmaður hefur ekki möguleika að hefja nám frá þeim stað 

þar sem hann er staddur, þar sem um hópviðmið er að ræða. Breyting á námskrá 

sjúkraliðanámsins felst aðallega í að almennar námsgreinar eru felldar úr náminu 

eins og enska, lífsleikni og stærðfræði.  

7.2  Hvað breyttist? 

Brúarnáminu var ekki vel tekið af öllum og setti stór hópur sjúkraliða sig upp á 

móti því. Með mótmælum og kröfum um breytingu á náminu var það tekið til 

endurskoðunar og því breytt og einingafjöldi námsins aukinn. Andstæðingar 

brúarnámsins töldu að fólk fengi menntunina á silfurfati, aldurstakmark væri of 

lágt og að fagmenntun væri minni en í almenna náminu. Í hnotskurn; að menntun 

sjúkraliða væri rýrari í brúarnáminu og því gætu þeir ekki sinnt starfi á sjúkrahúsi. 

Einnig kom krafa um að þeir sem stunduðu nám á brúnni ættu að fá annað 

starfsheiti en sjúkraliði og var starfsheitið öldrunarliði nefnt í því samhengi og að 

starfssvið þeirra ætti eingöngu að vera innan öldrunargeirans, þar sem flestir sem 

stunduðu nám yfir brú störfuðu þar. Það er varla hægt að benda á eina ástæðu fyrir 

því að svo stór hópur sjúkraliða veitti mótspyrnu gegn brúarnáminu. Af  

mótmælum sjúkraliða má draga þá ályktun að undirbúningur og kynning á 

fyrirhuguðu námi hafi verið ábótavant og að skipuleggjendur námsleiðarinnar hafi 

ekki náð að fá faghópinn með sér í lið, með fyrrgreindum afleiðingum. Samkvæmt 

Fjólu Maríu Lárusdóttur er vandlegur undirbúningur þar sem samstarf 

hagsmunaaðila er haft að leiðarljósi, nauðsynlegt þegar raunfærnimat er tekið í 

notkun. Einnig er mikilvægt að stýrihópur sé að störfum sem markar stefnu og 

þekki aðferðafræði raunfærnimats (Fjóla María Lárusdóttir, 2008, bls. 66-67). 



 39 

Þegar horft er til þeirra breytinga sem gerðar voru á námi sjúkraliða yfir brú má 

líkja þeim saman við að raunfærnimat er tekið í notkun og því samlíking raunhæf.  

Til að átta sig á hvaða breytingar voru gerðar á brúarnáminu fyrir og eftir 

mótmælin er gagnlegt að bera saman námskrár. Almennu námsgreinarnar eru 

íslenska, danska, enska, stærðfræði, lífsleikni og íþróttir, aðrar greinar eru 

sérgreinar sjúkraliðanámsins. Eins og sjá má í töflunni hér að neðan eru faggreinar 

sjúkraliðanámsins ekki metnar inn í brúarnámið. Starfstengd námskeið sem 

ófaglærðir hafa sótt og tengjast aðhlynningu eins og verkleg hjúkrun, sóttvarnir, 

siðfræði og líkamsbeiting eru áfangar sem ekki eru metnir. Starfsgreinaráð valdi að 

meta almennu námsgreinarnar á móti starfstengdum námskeiðum. Starfsþjálfun 

sjúkraliðanema fer fram á sjúkrahúsum og öðrum heilbrigðisstofnunum og í 

upphafi átti að meta starfsreynslu á móti starfsþjálfun í brúarnáminu, en vegna 

mótmæla var því bætt inn að nýju. Rökin voru þau, að þeir sem sækja í brúarnámið 

hafi eingöngu starfað á dvalar- og elliheimilum og sambýlum og þar séu störf 

sjúkraliða önnur en á sjúkrahúsi.  

        Tafla1. Námsgreinar og einingafjöldi sjúkraliðanámsins                                                                                                  

Námsgreinar 
Almenna 
Námið 

Var 64 
eininga brú 

Er 83 
eininga brú 

    

Almennar greinar 25 einingar 0 0 

Félagsfræði 3 einingar 0 0 

Heilbrigðisfræði 3 einingar 3 einingar 3 einingar 

Hjúkrunarfræði bókleg 15 einingar 15 einingar 15 einingar 

Hjúkrunarfræði verkleg í 

skóla 3 einingar 3 einingar 3 einingar 

Líffæra og lífeðlisfræði 6 einingar 6 einingar 6 einingar 

Líkamsbeiting 1 eining 1 eining 1 eining 

Lyfjafræði 3 einingar 3 einingar 3 einingar 

Náttúrufræði 6 einingar 0 0 

Næringarfræði 3 einingar 3 einingar 3 einingar 

Samskipti 3 einingar 0 0 

Sálfræði 3 einingar 3 einingar 3 einingar 

Siðfræði 2 einingar 2 einingar 2 einingar 

Sjúkdómafræði 6 einingar 6 einingar 6 einingar 

Skyndihjálp 1 eining 1 eining 1 eining 

Sýklafræði 3 einingar 3 einingar 3 einingar 

Upplýsingatækni 3 einingar 3 einingar 3 einingar 

Verknám á stofnunum 15 einingar 8 einingar 15 einingar 

Starfsþjálfun 16 einingar 0 16 einingar 
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Eins og sjá má á töflunni er fólki gert að læra það í skóla sem það hefur 

lært við aðhlynningarstörf á óformlegan hátt. Ekki eru nein hjúkrunarfög metin inn 

á brúarleiðina og heldur ekki verklegt vinnustaðanám þar sem uppistaða starfsins 

er aðhlynning. Hins vegar er gert ráð fyrir að fólk læri íslensku, ensku og dönsku í 

hinu daglega lífi, sem er ekki gefið og eru þau fög metin á móti starfsreynslu og 

starfstengdum námskeiðum.   

Breytt viðhorf til náms og á hvern hátt fólk lærir hefur breyst á 

undanförnum árum, því það sem maður lærir og tileinkar sér lærist ekki eingöngu í 

formlegu námi. Samkvæmt Svanteson lærir fólk mest í gegnum hversdagslega 

hluti, eins og í vinnu, af nýrri tækni, úr sjónvarpi og af því að lesa. Hann segir 

einnig að fólk tileinki sér lítið brot af því sem það lærir í skipulögðu námi 

(Svanteson, 2004, bls. 20). Það er ljóst að alhliða þekking og færni starfsmanns við 

aðhlynningarstarf er ekki metið inn í brúarnámið. 

7.3  Fullorðinn í nám að nýju 

Þeir sem vilja ekki læra viðhalda ekki stöðu sinni í samfélaginu né bæta hana 

(Knowles o.fl., 1998, bls. 180). Menntun hefur gildi fyrir einstakling þótt hún bæti 

ekki endilega stöðu hans á vinnumarkaði en menntun bætir sjálfsmynd og  

heilsufar. Hætta er á að fólk sem menntar sig ekki verði undir í samkeppninni um 

vinnuafl og þeirri þróun sem á sér stað á vinnumarkaðnum. Eftir margra ára starf 

getur verið erfitt að hefja nám að nýju og hvetja þarf eldra fólk til að sækja sér 

menntun en ytri hvatning er jafn nauðsynleg og áhugahvöt einstaklings.  

Áhugahvöt er mismunandi á milli einstaklinga og hópa og getur verið 

samsett af mörgum þáttum. Fullorðinn námsmaður hefur það umfram barn sem er í 

skyldunámi að geta yfirgefið nám eða námskeið sem sótt er. Höfði nám eða 

námsefni ekki til hans getur hann einfaldlega hætt. Hvort fullorðinn námsmaður 

taki þá ákvörðun tengist áhuga og áhugahvöt, svo og á hvaða forsendum 

viðkomandi sækir sér þekkingu. Staðreyndin er sú, segir Rogers (2001, bls. 20), að 

nám er hluti af því að vera lifandi og á meðan maður er það, getur nám átt sér stað. 

Birna Gunnlaugsdóttir (2006) segir að hvati erlendra kvenna sem settust á 

skólabekk til að læra hafi verið sjálfstyrking, von um betri stöðu á vinnumarkaði 

og persónuleg hæfni. Konurnar sem Birna tók viðtöl við og starfa við aðhlynningu 

aldraðra efuðust um getu sína í upphafi náms en langt er síðan þær sátu á 
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skólabekk, allt upp í þrjátíu og fimm ár (Birna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 65-67). 

Illeris (2004) heldur því fram að viðurkenning á því að fólk læri á annan hátt en í 

formlegu skólakerfi sé til staðar, í atvinnulífinu, í samfélaginu og hjá 

einstaklingnum sjálfum. Hann segir áhuga og tilfinningar hafi áhrif á nám og 

þessir þættir hafi áhrif á það hvað er lært og hvernig. Þekkingaröflun og nám gerist 

ævinlega í samhengi og í samspili við umhverfið (Illeris, 2004, bls. 73).  

Starfskenning sjúkraliða gæti orðið kveikja að námsáhuga samstarfsmanns með 

litla grunnmenntun. Til þess að svo megi verða, verður sjúkraliði að gera þekkingu 

sína, góð samskipti og rétt vinnubrögð sýnileg. Starfskenning mótast smátt og 

smátt í gegnum lífið og samkvæmt Ragnhildi Bjarnadóttur er starfskenning 

persónuleg, þar sem hún er mótuð út frá persónulegri reynslu, skoðun, lífsýn og 

gildum og allt endurspeglast þetta í viðmóti og vinnubrögðum í starfi (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1993, bls.72-78). Sjúkraliði starfar með hugmyndafræði og 

fræðilegar kenningar í starfi sínu, en í athöfnum er hann ekki alltaf meðvitaður um 

það. Hann getur verið fyrirmynd ófaglærðs samstarfsmanns sem hann aðstoðar og 

leiðbeinir þar sem fagþekking sjúkaliða er ívið meiri. Fagvitund er hluti af 

starfskenningu en hugtakið er faglegt og persónulegt. Mikilvægt er að sjúkraliði 

geti skilgreint starf sitt og rökstutt það gagnvart sjálfum sér og öðrum. 

Starfskenning hefur áhrif á, á hvern hátt sjúkraliði þróar starf sitt og miðlar því til 

annarra en inn í starfskenningu fléttast fræðilegt nám, siðferðileg gildi hans og 

reynsla. Gera má ráð fyrir að starfsmaður sem starfar við umönnun hafi áhuga á að 

bæta við sig fagþekkingu og á þann hátt þróa sig í starfi, en leita þarf leiða að 

fagnámi fyrir umönnunaraðila þar sem þekking og færni hans er metin. Breyttir 

atvinnuhættir, auknar kröfur og sérhæfing í starfi kallar á endurskoðun náms, þar 

sem hæfni og færni er skoðuð í víðara samhengi þegar kemur að fullorðnum 

námsmönnum, ekki bara hjá yfirvöldum menntamála og atvinnurekendum heldur 

einnig í samfélaginu. Það gerðist fyrir rúmum fjörutíu árum þegar sjúkraliðanámið 

varð að veruleika og það gæti gerst í dag. Námsleið brúarnámsins varð að 

veruleika en ekki án átaka. Horfa ætti til sérstöðu fullorðinna námsmanna þegar 

námsleið er skipulögð og hvaða hindranir séu á vegi þeirra til að hefja nám. Hvetja 

þarf fólk með litla grunnmenntun í nám sjálfs sín vegna hvað sem líður hag 

heildarinnar. Brúarsmíð sjúkraliðanámsins er einn liður í þeirri hvatningu, þar sem 

horfa átti til raunfærni starfsmanna en einhverra hluta vegna gerðist það ekki. 
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8.  Tvær ólíkar leiðir að brúnni 

Þegar verið er að ræða um styttingu á almennu námi er rætt um að smíða brú frá 

óformlegu námi yfir í það formlega og það er hægt að gera á ólíka vegu.  

 Það kemur fram hjá Menntamálaráðuneytinu að önnur leið en raunfærnimat 

hafi verið valin þegar heilbrigðis- og félagsgeirinn smíðaði sjúkraliðabrúnna. 

Hugmyndin var að meta reynslu og þekkingu sem hluta af námi og/eða til 

styttingar á starfsnámi. Það má segja að leiðirnar að styttingu sjúkraliðanámsins 

séu að minnsta kosti tvær og forvitnilegt að sjá hvað skilur þær að.  

8.1  Brúarsmíð og raunfærnimat 

Brúarsmíðin var tillaga Starfsgreinaráðs sem tekin var á grundvelli tillagna 

vinnuhóps ráðsins. Niðurstaðan varð að eitt skyldi yfir alla ganga, allir fá sig 

metna inn á sama hátt. Raunfærnimati er hins vegar ætlað: ,,að meta námstöðu 

einstaklinga á grundvelli þeirrar þekkingar og færni sem viðkomandi hefur aflað 

sér á lífsleiðinni....“ (Menntamálaráðuneytið, e.d.-b, bls. 57-58). Raunfærnimat á 

að þjóna einstaklingi (EAEA News, 2004) og samkvæmt nýjum lögum um  

framhaldsskóla gefst fólki kostur á að fá raunfærni metna. Um mat á raunfærni 

þarf að ríkja sátt og í slíku mati á námsmaður að geta sýnt hvað hann í raun kann. 

Það má segja að hugmynd um raunfærnimat samræmist lögum um starfsmenntun 

þar sem fólki með litla menntun í ákveðinni starfsgrein er gert auðveldara um vik 

að mennta sig á annan hátt en venja er í dag.  

Samkvæmt Rogers þarf nám að snúist um að breytast og breyta hegðun 

sinni í takt við aukna þekkingu. Lítil þekking getur verið þúfan sem veltir hlassinu 

(Rogers, 2001, bls. 214-215). Við aðhlynningu aldraðra má nefna dæmi um 

þekkingu í næringarfræði. Hvað veldur þurrki hjá öldungi, hverjar eru afleiðingar 

slíks ástands og hvaða ber að gera. Þekking í næringarfræði getur hjálpað 

starfsmanni að greina slíkt. Að hafa vitneskju um hvaða staðir líkamans eru 

veikastir fyrir þrýstingssárum hefur mikið að segja þegar verið er að hlúa að 

öldruðum og veikum og ætti aðhlynning að taka mið af því. Þekking af þessum 

toga lærist að minnsta kosti á tvenna vegu, í formlegu námi eða óformlegu og 

markmiðin eru þau sömu, að auka þekkingu til að færa út í líf og starf. 

Heilbrigðisstarfsmenn eru ekki einsleitur hópur sem hægt er að tala um sem 

heildstæðan hóp. Þeir eru fjölbreyttur hópur sem kemur með reynslu, lífsýn, 
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veruhátt, hæfni og færni sem nýtist í starfi. Þeir sem fjalla um fullorðna námsmenn 

telja að þeir vilji nota persónulega færni og hæfni þegar kemur að námi. Þeir segja 

reynsluna sýna að fullorðnu fólki finnist það tímasóun að sitja nám eða námskeið í 

því sem þeir kunna fyrir. Þegar fólk er komið á ákveðinn aldur vill það taka ábyrgð 

á eigin námi, hvenær það hefur nám og hvað það lærir. Sé tilgangur náms skýr og 

áhugi og vilji er fyrir hendi er líklegra að fólk mennti sig.  

Umræða um mat á raunfærni hefur aukist víða um heim og er Ísland þar 

ekki undanskilið. Þekking á því sem liggur að baki raunfærni og raunfærnimati er 

ekki víðtæk hér á landi og má benda á mótmæli gegn brúarnámi sjúkraliða því til 

stuðnings. Ólíkar námsleiðir hafa verið í boði til að mennta sjúkraliða án þess að 

um skerðingu á fagþekkingu hafi verið að ræða og með fjölbreyttum námsleiðum 

er möguleiki til að mennta fleiri sjúkraliða.  

Í brúarsmíðinni höfðu starfsmenn ekki möguleika að njóta persónu- og 

starfshæfni sem þeir höfðu aflað sér, heldur var þeim gert að falla undir 

pakkalausn Starfsgreinaráðs. Ekki var horft til þeirrar fagþekkingar sem fólk hafði 

aflað sér heldur voru almennar námsgreinar metnar á móti starfsreynslu við 

aðhlynningu og starfstengd námskeið. Það er ekki í samræmi við það sem 

raunfærnimat mælir og það skilur þessar tvær leiðir að. 

8.2  Hugmynd að notkun raunfærnimats 

Þeir aðilar sem ákváðu inngagnskröfur inn í brúarnám sjúkraliðanámsins leggja 

ekki mat á raunfærni einstaklings eins og hugmynd um raunfærnimat byggir á. 

Þegar uppbygging raunfærnimats frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er skoðað með 

tilliti til umönnunarstarfs, gæti slíkt mat verið valkostur til styttingar á námi þar 

sem forþekking, reynsla, símenntun, lífsreynsla og færni er lögð til grundvallar. 

Margar og ólíkar matsleiðir eru til og verður að velja þær leiðir sem henta 

hverju sinni til varpa ljósi á raunverulega færni starfsmanns. Slíkt mat verður að 

vera óhlutdrægt og framkvæmt af óháðum aðilum (Fjóla María Lárusdóttir, 2004, 

bls. 51; Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2004, bls. 32). Við sjáum það í hendi okkar 

að samanburður á mati umönnunarstarfs og starfi gjaldkera í banka er ólíkt þar sem 

verið er að meta ólíka þætti. Við mat á færni við umönnun má meta vinnutækni, 

böðun, mötun, tannburstun, og umhyggju fyrir einstaklingi, en hjá gjaldkera er 

færni í tölvuvinnslu, bókhaldsfærslu og uppgjör kassa metið.  
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 Samkvæmt Vella, Berardinelli og Burrow (1998) má mat ekki vera 

handahófskennt. Sérfræðingar sem eru kennarar og fagfólk ættu að sjá um 

framkvæmd mats með viðeigandi aðferðum og námsmati. Tilgangur með mati á að 

vera ljós og ennfremur hvað sé verið að mæla, ekki eingöngu fyrir skóla, stofnun 

eða vinnustað heldur líka fyrir þann sem verið er að meta (Vella, J., Berardinelli, 

P., Burrow, J., 1998, bls. 13). Fagaðili og sá sem í matið fer ættu að koma sér 

saman um matsleiðir til að varpa ljósi á það við hvaða aðstæður þekking 

viðkomandi kemur fram (Fjóla María Lárusdóttir, 2004, bls. 50). Vart er hægt að 

orða tilgang raunfærnimats betur en svo: ,,Með raunfærnimati er reynt að tryggja 

að sú þekking og reynsla starfsmanna sem áunnist hefur í starfi komi þeim til góða 

í mati gagnvart formlegu námi“ (Guðjón Sigurðsson, 2005, bls. 86). 

Ekki er að sjá að þekking og reynsla brúarnema hafi komið þeim til góða í 

mati á óformlegu námi í formlegt nám þegar sjúkraliðabrúin var smíðuð. 

Raunfærnimat er meira í þá átt sem Vella og félagar segja um slíkt mat. Það má 

spyrja hvort raunfærnimat sé raunhæfur kostur við mat á óformlegu námi til hins 

formlega þegar kemur að sjúkraliðamenntun.  

8.3  Hvað þarf sjúkraliði að kunna? 

Hér verða tveir áfangar úr sjúkraliðanáminu skoðaðir með tilliti til raunfærnimats 

með það að markmiði að stytta námið. Í áföngunum reynir á persónuhæfni, 

þekkingu, færni og reynslu einstaklings. Lokamarkmið áfanga samkvæmt námskrá 

er haft til viðmiðunar og starfsmanni ætti að vera gefinn kostur á að fara í 

matsferli. 

Lokamarkmið áfangans Heilbrigðisfræði 103 er samkvæmt námskrá FÁ:  

 Að nemendur kynnist sögu heilbrigðisfræðinnar, uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og      

heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi og mikilvægi heilbrigðisfræðslunnar. 

 Að efla skilning nemenda á samspili lífsmáta, viðhorfa og umhverfis í viðhaldi 

heilbrigðis og forvörnum sjúkdóma.  

 Að nemendur læri um aðferðir og aðgerðir sem stuðla að heilsueflingu og forvörnum 

sjúkdóma.  

 Að gera nemendur meðvitaða um ábyrgð á eigin heilsu. 

 Að nemendur geri sér grein fyrir helstu umhverfisþáttum, sem ógna heilbrigði. 

 Að nemendur verði færir um að afla sér upplýsinga, sem tengjast efni áfangans á 

veraldarvefnum (FÁ, e.d.-b). 

 

Í áfanganum Hjúkrun verkleg 103 (HJV 103) er komið inn á starf og 

starfsreynslu starfsmanns við aðhlynningu og því við hæfi að skoða þann áfanga. 

Lokamarkmið áfangans, samkvæmt námskrá FÁ, er að nemendur: 
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 Verði færir um að framkvæma algeng störf á heilbrigðis- og sjúkrastofnunum, sem 

tengjast starfssviði sjúkraliða  

 Læri að tengja bóklega þekkingu við verklega framkvæmd við aðhlynningu sjúkra 

með tilliti til sérþarfa hvers og eins  

 Geri sér grein fyrir mikilvægi athugana á líkamlegu og andlegu ástandi skjólstæðinga  

 Tileinki sér vinnubrögð, sem af einkennast af umhyggju fyrir skjólstæðingum, góðri 

skipulagningu, hreinlæti og smitgát  

 Tileinki sér góð samskipti í samstarfi sjúklinga, starfsmanna og aðstandenda (FÁ, 

e.d.-c). 

Til að réttmæti og áreiðanleiki verði meiri í matsferlinu er æskilegt að nota 

fjölbreytt mat. Með vettvangsathugun, samtali, hlutverkaleik, gagnlegum 

verkefnum og gátlistum er hægt að meta hvort starfsmaður uppfylli lokaviðmið 

áfanga úr formlega. Umsögn deildarstjóra, sjálfsmat og jafningjamat er námsmat 

þar sem samskipti, umhyggja, skipulag og athugun á skjólstæðingi er hægt að 

meta. Að loknu mati liggur fyrir hvort einstaklingur nái þeim skilyrðum sem sett 

eru sem viðmið. Ef viðmið næst er það vottað af viðeigandi aðilum, ef ekki, þá er 

námsáætlun unnin í kjölfar mats sem miðar að því að þátttakandi hafi tækifæri til 

að ljúka námi í þeirri grein sem raunfærnimatið fór fram í (IÐAN, fræðslusetur, 

e.d.).  

8.4  Hugmynd að matslista 

Til að gefa lesendum innsýn í hvaða þætti er hægt að meta þegar horft er til 

sjúkraliðanámsins, má sjá sýnishorn af matslista í HJV 103. Ekki er um tæmandi 

verkferla að ræða og gefa dæmin aðeins hugmynd um á hvern hátt hægt sé að nota 

matslista við mat á raunfærni.  

 Til að meta hvort ákveðnum þáttum er náð, þarf að lágmarki 5,0 þar sem 

einkunn er gefin. Þar sem matið er já/nei þarf að lágmarki fimm já á móti tveim 

neitunum.  

         Tafla 2. Mat á verkferlum í starfi 

Verkferlar í umönnun 
Nafn: 
_________________________________________ 

   

Þættir Einkunn 0-10 Athugasemdir 

      

Andlitsþvottur 
a) hitastig vatns 
b) staða við vask/stóll/grind 
c) hvetur til sjálfshjálpar 
d) notkun þvottapoka 
e) þvottur í kringum 
augu/eyru/háls 
f) styrkur á strokum     
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g) staðsetning handklæðis 
h) þurrkar andlit 

Handþvottur     

Rakstur/aðstoð við rakstur 
a) rakvél 
b) rakkrem 
c) handklæði 
d) pappírsþurrka 
e) rakspíri ef við á 
d) skál af heitu vatni   

  
 

Neðanþvottur     

Bleiuskipti     

Böðun og vigtun     

Naglaumhirða     

Aðstoð við að klæða     

Aðstoð við að hátta     

Tannburstun/hirðing 
a) eigin tennur skjólst. 
b) vinnutækni 
c) falskar tennur teknar út 
d) falskar tennur burstaðar 
e) skjólst.látinn skola munn 
d) falskar tennur settar upp í 
e) frágangur áhalda 
d) tennur geymdar yfir nótt 
f) hitastig vatns     

Aðstoð á salerni     

Aðstoð úr rúmi í stól 
a) staða stóls 
b) líkamstaða skjólstæðings 
c) handbragð 
d) vinnutækni 
e) skjólstæðingur sest í 
stólinn     

Aðstoð við hreyfingu     

Aðstoð við hárþvott   

Notkun hjálpartækja   

   

Umbúnaður     

      

Búa um rúm     

Skipta á rúmi     

Frágangur í herbergi      

Frágangur á baði     

Frágangur eftir máltíð     

   

Næring     

Grunvallar næringarþarfir 
a) þekkir hlutverk 
næringarefna     
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b) hvað skortur á 
næringarefnum getur valdið 

Skömmtun     

Aðstoð við mötun 
a) hvatning til sjálfshjálpar 
b) staðsetning áhalda 
c) áhöld 
d) staðsetning borðs/stóls 
e) vinnutækni     

Mata     

Hvetur öldung til nærast     

 

Samskiptahæfileikar 
Einkunn 
 0-10 Athugasemdir 

      

Getur tjáð sig munnlega     

Getur leitt umræðu um ólík málefni     

Sýnir samhygð     

Sýnir skjólstæðingi virðingu     

Er kurteis     

Er í jafnvægi     

Veit hvenær þögn á við     

Þekkir inntak samtals við skjólstæðing     

   

 Gæði starfsins  Já /  Nei  Athugasemdir 

Grunnþekking um örugg vinnubrögð     

Er fær um að vinna með öðrum     

Þekkir leiðir til að verja sig frá/gegn 
smiti     

Getur sagt frá vandamálum     

Getur skráð verkferla     

Þekkir einkenni kulnunar     

 

 Þegar vettvangsathugun fer fram má samþætta mat á ólíkum þáttum við 

aðhlynningu. Áfanginn Líkamsbeiting er kenndur samhliða HJV 103 og þegar mat 

fer fram má bæta inn mati á líkamsbeitingu, vinnutækni og notkun hjálpartækja og 

þannig samþætta mat á námsgreinum. Með matslista eins og  þessum gefst 

starfsmanni kostur á að láta meta raunverulega færni sína á þeim starfsvettvangi 

sem hann hefur starfað við. Raunfærnimat leiðir í ljós hversu mörg af markmiðum 

tiltekins áfanga starfsmaður hefur náð gegnum óformlegt og formlaust nám. Það 

mat getur hann nýtt sér til að hefja sjúkraliðanám frá þeim stað þar sem hann er 

staddur. Það er æskilegt að mat fari fram við raunverulegar aðstæður þar sem 

þátttakandi getur sýnt færni sína í þekktum aðstæðum.  

Það eru að minnsta kosti tvær leiðir til að stytta sjúkraliðanám til að koma á 

móts við fullorðið fólk. Starfsgreinaráð lagði til að sömu forkröfur séu gerðar inn í 

brúarnámið og í þeim er ekki horft til þeirrar færni og hæfni sem fólk hefur öðlast í 
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gegnum líf og starf og það er þvert á það sem raunfærnimat metur. Ákveðin 

viðmið liggja til grundvallar á mati og þau viðmið er að finna í námskrá þeirra 

skóla sem bjóða upp á sjúkraliðanám. Viðmiðin er hægt að nota ef raunfærnimat er 

tekið upp sem leið til þess að stytta sjúkraliðanámið.  

  Réttur maður á réttum stað heyrist oft sagt og er þá vísað til þess að þjóðin 

ofmennti fólk til hinna ýmsu starfa. Í því samhengi eru orð Þórðar Jónssonar frá 

Látrum áhugaverð, er hann segir:    

Ellihrumt fólk með allskonar hrörnunarsjúkdóma og vanlíðan...á ekki 

samleið með venjulegum sjúklingum, og þarf því að vera á 

sérhönnuðum stofnunum sem því er aðeins ætlað sem hjúkrunarheimili, 

ekki sem spítali,  heldur sem manneskjuleg vel búin og vistleg biðstöð, 

þess er koma skal, og allir vita að kemur (skáletrun hans ) (Þórður 

Jónsson, 1981, bls. 252). 

 Túlka má orð Þórðar þannig að vistarverur öldunga taki mið af spítala og á 

þeim starfa vel menntað hjúkrunarfólk á framhalds- og háskólastigi, sem hefur 

hæfni og færni til að koma fólki út í lífið að nýju. Á þeirri leið eru öldungar 

landsins ekki þegar þeir eru komnir inn á hjúkrunarheimili eins og Þórður orðar 

það. Sú spurning vaknar hvort við eigum ekki að endurskoða fyrirkomulag og þörf 

á menntun hjá umönnunarstéttum og mennta starfsmenn öldrunargeirans 

samkvæmt því. 

8.5  Kostir og gallar 

Hér skoða ég nokkra kostum og göllum þeirra leiða sem hafa verið til umfjöllunar. 

Það má segja að það sem skilur leiðirnar hvað mest að, er að raunfærnimat miðar 

að því að finna eða búa til leiðir til að meta færni þátttakanda á meðan brúarnámið 

metur alla eins inn á námsleiðina að forkröfum uppfylltum.  

Raunfærnimat hefur ákveðna kosti og einn aðalkostur þess er að forvinna 

er unnin af starfshóp sem hefur þekkingu og færni á ákveðnu sviði sem leggur 

línurnar. Hópurinn hefur það markmið að vinna með öllum þeim sem hafa 

hagsmuna að gæta í þeirri grein sem verið er að þróa raunfærnimat í. Það er gert til 

að tryggja sátt um matið og er talin ein forsenda þess að vel takist til. Mat er 

einstaklingsmiðað og miðar að því að draga fram og meta raunverulega færni fólks 

í því starfi sem það gegnir. Það er litið svo á að lokaviðmið þekkingar og 

færniviðmið sem eru í námskrá ákveðinna námskeiða sé metin til styttingar á námi, 

þar sem einstaklingur hefur aflað sér þeirra annasstaðar. Þátttakandi í matinu og 
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fagaðili vinna saman að þróun raunfærnimats. Markmið raunfærnimats gengur 

einnig út á það að væntanlegir nemendur þurfi ekki læra upp á nýtt það sem þeir 

kunna fyrir en slíkt fyrirkomulag gæti sparað samfélaginu og fólki tíma og 

peninga. Eftir að þróun raunfærnimats hefur átt sér stað tekur við skipulögð 

ferilvinna eins og Fræðslumistöðin hefur sett hana fram og byggist á að hverjum 

og einum sé fylgt eftir. Slíkt einstaklingsferli getur verið kostnaðarsamt. Ferlið 

byggist á skipulagðri upplýsingaöflun og endurgjöf, skráningu, greiningu, 

staðfestingu og að lokum mat og viðurkenning á raunfærni. Það þarf eins og fram 

hefur komið í ritgerðinni að þjálfa þurfi matsmenn í hinum ýmsum faggreinum 

með tilheyrandi kostnaði og tíma. Þrátt fyrir að ófaglærðum starfsmönnum sé 

tryggður fagaðili til að meta raunfærni þeirra getur málið vandast þegar kemur að 

því að meta huglæga þætti starfsins eins og andleg aðhlynning og samskipti, því 

þeir eru ekki eins mælanlegir í raunfærnimati og þeir hlutlægu.  

Aðalkostur brúarnámsins er sá að nú gefst fólki kostur á að fara í styttra 

sjúkraliðanám og hraða þannig námstímanum. Það að ákveðin reynsla sé metin 

felur í sér viðurkenningu á að þessir starfsmenn hafa aflað sér þekkingar og hæfni í 

starfi undanfarin ár og það er vissulega kostur. Boðið er upp á námsleið brúarinnar 

samhliða starfi og það tryggir að nemandi er í raunverulegum aðstæðum á meðan 

hann lærir. Aldurstakmark inn í brúarnámi finnst mér vera mátulegt og 

starfsreynsla ekki of löng, en það má geta þess að ekki ríkir sátt meðal sjúkraliða 

um aldurstakmark inn í brúarnámið þar sem mörgum finnst það of lágt. Ég tel það 

kost ef 23 ára einstaklingur sem starfað hefur á elliheimili undanfarin fimm ár, sér 

ástæðu til og hefur vilja til að hefja nám að nýju yfir sjúkraliðabrú. Það er ljóst að 

þessi aðili hefur hætt námi snemma á lífsleiðinni og með þessu aldurstakmarki fær 

hann annað tækifæri til náms. Það er kostur að opinberir aðilar samþykktu námið 

og forkröfur þess og á þann hátt að auðvelda þessum ákveðna hópi möguleika á að 

hefja nám að nýju. Ég dreg þá ályktun að þessi leið sé ódýrari en að taka í notkun 

raunfærnimat þar sem viðmiðin eru eins fyrir alla og samfélagslega séð þá er það 

kostur. 

Það má finna nokkra galla við brúarsmíðina og þær forkröfur sem settar 

voru inn í námið. Í upphafi má benda á að Starfsgreinaráð leggur línurnar um 

inntak námsins og ákveður forkröfur inn í námið. Forkröfur inn í brúarnámið eru 

hópviðmiðaðar og óformlegt nám er metið eins fyrir alla, þannig að það fær enginn 

að sýna hver raunveruleg færni hans og hæfni er. Að mínu mati er það veikleki 
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leiðarinnar að danska og enska, sem dæmi, séu námsgreinar sem eru metnar á móti 

starfstengdum námskeiðum og starfi við aðhlynningu. Mat á almennum 

námsgreinum mælir  ekki raunverulega starfsfærni og hæfni einstaklings sem 

starfar við aðhlynningu. Breytingar hafa verið gerðar á brúarnáminu síðan 2006 

sem fólu í sér lengingu á náminu og að mínu mati hefur einni hindrun verið bætt 

við námið í stað þess að fækka þeim. Ástæða breytinganna voru mikil mótmæli 

sjúkraliða við brúarnáminu sem segir mér að samvinna við þá hafi ekki verið næg. 

Auk þess var kynningu á fyrirhuguðu brúarnámi ábótavant þannig að aðlögun 

meðal sjúkraliðastéttarinnar á nýrri námsleið í náminu var mjög lítil. Samvinna við 

faghóp er ein grunnforsenda þess að vel takist til þegar miklar breytingar á 

námsleið eiga sér stað. Mótmæli af þessum toga gætu stafað af misskilningi en 

einnig að forvinna stéttarfélags gagnvart félagsmönnum sínum sé ekki nægilega 

góð og skýr. Sjúkraliðanám yfir brú finnst mörgum sjúkraliðum óréttlát leið og 

hefur rökstuðningur þeirra verið að námið sé rýrara. Vel unnið raunfærnimat sem 

unnið er á víðtækum grundvelli við stéttina gæti skipt máli þegar verið er að ræða 

um styttingu á sjúkraliðanáminu fyrir ófaglærða starfsmenn innan 

heilbrigðisgeirans. 

Báðar þessar leiðir hafa ýmislegt sér til ágætis þegar kemur að því að gefa 

fólki með litla grunnmenntun annað tækifæri til náms. Raunfærnimat byggir á því 

að meta alhliða þekkingu og færni hvers og eins í skipulögðu ferli sem viðurkennir 

hæfni fólks. Með slíkri viðurkenningu og mati eykst oft áhugi fólks á að bæta við 

sig menntun. Að loknu mati og viðurkenningu byrjar einstaklingur nám á þeim 

stað þar sem hæfni hans og færni þrýtur. Í brúarnáminu er fólki gert að falla undir 

ákveðnar forkröfur sem leggja ekki mat á raunverulega færni einstaklings þegar 

kemur að starfi við aðhlynningu og það er miður að mínu mati. 

Það er kostur að styttra sjúkraliðanám skuli standa ófagmenntuðum 

heilbrigðisstarfsmönnum til boða því á komandi árum verður mikill skortur á 

sjúkraliðum og lítil nýliðun er í stéttinni. Í ljósi aðstæðna, má velta því fyrir sér 

hvort endurskoðun á grunnnámi sjúkraliða þurfi ekki að eiga sér stað, þar sem 

nemandi hafi möguleika á að stíga út úr námsleið með starfsnám að baki sem 

hentar við aðhlynningu ólíkra hópa á ólíkum aldri.     
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9.  Niðurstaða 

Sú umræða sem hefur farið fram um raunfærni og raunfærnimat á sér stað hér á  

landi eins og víða í Evrópu. Umræðan á Íslandi gengur að mestu leyti út á að meta 

eigi færni fólks til styttingar á námi og er Fræðslumiðstöð atvinnulífsins í 

fararbroddi í þeim efnum, en markhópur stöðvarinnar er fólk með litla 

grunnmenntun. Starfshópur sem starfar í umboði norrænu ráðherranefndarinnar 

hefur séð ástæðu til að koma sér saman um skilgreiningu á hugtakinu raunfærni og 

er það vel, því ólíkar skilgreiningar á hugtökum gerir umræðuna ekki eins 

markvissa.  

 Við þróun raunfærnimats hafa Íslendingar horft til þeirra þjóða sem nú 

þegar hafa hannað slíkt mat og tekið í notkun. Vinnan hefur gengið hratt og vel 

fyrir sig að sögn Fjólu Maríu Lárusdóttur (2008, bls. 66) og má segja að við 

stöndum nú jafnfætis þeim löndum sem við horfum mest til. Það er tímabært að 

mat á raunfærni verði tekið í notkun hér á landi fyrir fleiri fagstéttir en nú er gert, 

þar sem sýnt er að það hefur það gefist vel. Má þar nefna að þegar raunfrænimat 

var tekið í notkun til að mennta rafvirkja og smiði sem hafa unnið lengi við fagið 

þá var raunfærni þeirra metin til styttingar á fagnámi þeirra. Umræða um raunfærni 

og mat á henni þarf að vera víðtækari í samfélaginu þannig að sem flestir þekki 

hugtakið en það sem stendur að baki þess þekkja margir. Sé þekking á hugtakinu 

víðtæk má búast við að auðveldara sé að innleiða raunfærnimat í fleiri starfsgreinar 

en nú þegar hefur verið gert. Góð og víðtæk undirbúningsvinna er nauðsynleg 

þegar innleiða á nýja eða breytta námsleið en það viðist hafa brugðist með 

slæmum afleiðingum þegar sjúkraliðabrúin varð til. 

 Hugmynd af styttu sjúkraliðanámi fyrir ófaglærða heilbrigðisstarfsmenn 

kemur frá Sjúkraliðafélagi Íslands og er viðleitni til að koma þeim sem hafa litla 

menntun í heilbrigðisgeiranum til mennta og það er skref í rétta átt. Þeir opinberu 

aðilar sem komu að málinu studdu hugmyndina með þeim rökum að þörf sé á 

menntuðu fólki sem starfar við aðhlynningu, skorti á sjúkraliðum í framtíðinni og 

að hrun stéttarinnar blasi við sökum aldurs hennar. Allt rök sem eiga vel við og 

hægt er að taka undir. Galli á gjöf Njarðar er að tiltölulega fáir sjúkraliðar komu að 

hugmyndasmíðinni og ákvarðanatöku auk þess sem að allt ferlið virðist hafa verið 
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illa kynnt og það gæti hafa valdið misskilningi. Það má því segja að námsleiðin 

hafi komið eins og skrattinn úr sauðaleggnum fyrir stóran hluta stéttarinnar.  

 Endanleg ákvörðun um námstilhögun er í höndum Menntamálaráðherra 

sem naut ráðgjafar Starfsgreinaráðs þegar ákvörðun um sjúkraliðanám yfir brú var 

tekin. Í undirbúningi að brúarnáminu var rætt um fullorðinsfræðslu en skilgreining 

á fullorðnum námsmanni er ekki alls staðar sú sama og það þvælist oft fyrir þegar 

umræðan á sér stað. Ég vel að kalla þann mann fullorðinn sem tekur ákvörðun um 

að vera þátttakandi í samfélagi með þeirri ábyrgð og skyldum sem því fylgir. Við  

brúarsmíðina var ekki horft til þess að meta færni einstaklings og að væntanlegur 

nemi hefji nám þar sem reynsla og þekking þrýtur, heldur er um pakkalausn að 

ræða þar sem allir eru settir undir sama hatt. Væntanlegum sjúkraliða er gert að 

læra það í skóla sem hann hefur lært í gegnum starf og á starfstengdum 

námskeiðum. Mér sýnist það virka sem ákveðin hindrun en ekki hvati til frekara 

náms að væntanlegir sjúkraliðar þurfi að læra það aftur sem þeir kunna fyrir með 

þeirri afleiðingu að ótrúlega fáir sækja í brúarnámið. Hugmyndir sem liggja til 

grundvallar að nýrri námsleið sjúkraliðanámsins og þeirri vitneskju að fullorðinn 

námsmaður sjái þörf fyrir að tengja það sem hann lærir við reynslu stangast hér á. 

Flestum ber saman um að fullorðið fólk vill sjá tilgang með því sem þeir læra en 

sjúkraliðabrú í þeirri mynd sem hún er í dag kemur ekki á móts við það, þar sem 

væntanlegir sjúkraliðar þurfa að taka allar sérgreinar námsins. Lagt er upp með að 

þeir sem hefji brúarnám hafi ekki þekkingu í neinum fræðum sem tengjast 

sérgreinum sjúkraliðanámsins, eins og verklegri hjúkrun, líkamsbeitingu og 

heilbrigðisfræði. Eftir fjöldamörg ár í starfi býr starfsmaður yfir þekkingu á þessu 

sviði og þarf engan að undra að hann vilji láta meta raunverulega færni sína inn í 

þessa áfanga og get ég þar með tekið undir orð þeirra sem halda því fram að nám á 

sér stað annars staðar en í formlega skólakerfinu. 

Raunfærnimat var nefnt í tengslum við sjúkraliðabrú þó svo að það sé ekki 

notað. Á þessum tíma var engin reynsla komin á það hér á landi, en umræðan var 

hafin. Ég undrast það, að ekki skyldi unnið af fullum krafti í að koma 

raunfærnimati á í tengslum við sjúkraliðabrúnna og á þann hátt meta það 

raunverulega sem fólk vinnur við í aðhlynningu eins og hjúkrun en ekki almennu 

fögin. Hver sem er getur sótt um mat á raunfærni þegar kemur að almennum 

námsgreinum, það ekki einskorðað við þá sem starfa við aðhlynningu. Lög um 

framhaldsskóla gera skólameisturum auðveldara um vik að meta nemendur inn á 
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námsleið og ný lög gera ráð fyrir slíku mati og því ber að fagna. Ríkja þarf sátt á 

milli allra aðila og ekki síst fagstéttarinnar sjálfrar þegar verið er að byggja upp og 

nota raunfærnimat, því það er ein forsenda þess að vel takist til. Í gegnum matsferli 

fer enginn óstuddur því ráðgjafi er þátttakanda til aðstoðar. Það getur verið manni 

um megn að leggja mat á eigin færni og því er það hlutverk ráðgjafa að draga slíkt 

fram á faglegan hátt. Mat á raunfærni er samvinnuverkefni margra aðila sem miðar 

að því að draga hæfni og færni einstaklings fram, því oft á tíðum veit hann ekki að 

hann búi yfir ákveðinni færni eins og Björnavåld orðar það. Með mati felst 

viðurkenning á að hægt sé að læra annars  staðar en í formlega skólakerfinu og í 

því felst ákveðinn hvati til áframhaldandi náms og á því þarf fullorðið fólk að 

halda. Til að tryggja áreiðanleika og réttmæti mats ættu kennarar og óháðir 

fagaðilar að sjá um uppbyggingu þess og framkvæmd og um það virðast flestir 

sammála sem skrifa og fjalla um fullorðinsfræðslu.  

 Opinberir aðilar álíta að um tvö þúsund starfsmenn sem starfa við 

aðhlynningu séu án fagmenntunar. Námsframboðið fyrir þennan ákveðna hóp 

hefur ekki hitt jafnvel í mark og vonast var eftir og styð ég mál mitt með tölum frá 

Hagstofu Íslands, því samkvæmt tölum þaðan stunduðu tæplega 60 nemendur nám 

yfir brú árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2008). Þetta gefur að mínu mati ástæðu til að 

spyrja hvort ófaglærður starfsmaður fái að njóta þeirrar raunverulegu færni og 

hæfni sem hann býr yfir. 

Ég hef komist að því að raunfærnimat og forkröfur inn á brúarleiðina hafi 

kosti og galla þegar horft er til styttingar á sjúkraliðanámi. Að mínu mati hefði 

mátt steypa ákveðnum þáttum úr hvorri leið fyrir sig saman þegar ákveðið var að 

búa til námsleið fyrir ófaglærða starfsmenn í heilbrigðisgeiranum. Halda á 

aldursmörkum og kröfu um starfsreynslu, en meta á raunverulega færni og hæfni 

einstaklings í starfi og gefa honum kost á að hefja sjúkraliðanám þar sem færni og 

hæfni þrýtur eins og markmið raunfærnimats er. Við mat inn á námsleið brúarinnar 

er ekki gengið nægilega langt í að meta sérgreinafög sjúkraliðanámsins og 

aðhlynningarstarfið sjálft, en það mælir hins vegar raunfærnimat og úr því þarf að 

bæta. Það má segja að þetta sé það sem greini leiðirnar hvað mest að, auk þess að 

mat á færni er ferlimiðað og einstaklingsbundið í raunfærnimati á meðan forkröfur 

brúarnámsins er hópviðmiðað. Það liggja, eftir því sem best verður séð, faglegri og 

víðtækari vinnubrögð að baki hverju raunfærnimati en undirbúningsvinnu að 

brúarnáminu, þar sem faghópur er hafður með í ráðum og reynt að tryggja sátt allra 
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aðila. Annað var uppi á teningnum þegar sjúkraliðabrúin var í undirbúningi og 

komin á laggirnar, það kom í ljós að það vantaði faghópinn að baki hugmyndinni 

og virðist sem fámennur hópur sjúkraliða hafi lagt blessun sína yfir 

námstilhögunina. Það kom í bakið á þeim og er það dæmi um hve breið samstaða 

þarf að ríkja meðal allra aðila þegar breyta á námi frá því sem við eigum að 

venjast.  

Eftir vinnu mína við þetta verkefni reikaði hugur minn til Danmerkur og að 

þeirri námsleið sem Danir bjóða upp á í félags- og heilbrigðisgeiranum sem er 

þrepaskipt námsleið. Sú leið, sem ég þekki nokkuð vel, er góður kostur fyrir okkur 

hér á landi og því ákjósanlegt fyrir yfirvöld menntamála að skoða hana með það 

fyrir augum að hún verði tekin upp hér á landi. Leiðin tekur á hvoru tveggja, aldri 

og raunfærni fólks auk þess að sátt ríkir um hana í Danmörku.   
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10.  Lokaorð 

Þessi ritgerð er einkum ætlað að varpa ljósi á brúarsmíð frá óformlegu námi yfir í 

formlegt nám með það fyrir augum að stytta nám. Sjúkraliðabrú er stytt námsleið 

sjúkraliðanámsins og er markhópur hennar starfsmenn sem hafa ekki fagmenntun 

og starfa innan heilbrigðisþjónustunnar. Forkröfur inn í námið er ákveðinn aldur, 

reynsla og starfstengd námskeið. Í verkefninu er fjallað um aðra leið sem hægt er 

að fara til að ná sama marki sem er raunfærnimat.  

Fullorðnir námsmenn sjá ástæðu og tilgang með að tengja reynslu sem þeir 

hafa öðlast í leik og starfi við það sem þeir læra. Raunfærnimat kemur á móts við 

það, þar sem matið dregur fram raunverulega hæfni og færni einstaklings. 

Námsleiðirnar sem fjallað hefur verið um hér og hafa það markmið að 

stytta sjúkraliðanám, koma misvel á móts við þarfir fullorðinna námsmanna. Fái  

fullorðið fólk möguleika á að hefja nám frá þeim stað þar sem það er statt, er 

líklegra að það fari í nám en talið er að mat á raunfærni í ákveðnu starfi geti verið 

námshvetjandi.  

Sagt hefur verið frá ólíkum leiðum sem miða að því sama, að koma fólki 

með litla grunnmenntun til mennta að nýju, þar sem frá var horfið.  
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