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S i g r ú n K ristín M a g n ú s d ó ttir

R itst j ó rnar p istill

Ágæti lesandi.

ast en ekki síst öllum öðrum sem hafa áhuga á að kynna sér
nýjungar og helstu sjónarmið í fræðslu fullorðinna.

Sigrún Kristín Magnúsdóttir

Þetta er sjöunda tölublað Gáttar,

Meginefni ritsins að þessu sinni er þátttaka í námi. Á

ársrits um fullorðinsfræðslu og

hverju byggist hún? Hvað hamlar þátttöku? Til hvaða úrræða

starfsmenntun, sem Fræðslumiðstöð

er hægt að grípa sem eru líkleg til árangurs við að hvetja fólk

atvinnulífsins (FA) gefur út. Megin-

til þess að leggja stund á nám? Hvernig geta fræðsluaðilar

hlutverk

Fræðslumiðstöðvarinnar

mætt margvíslegum þörfum markhópsins? Hvernig ná náms-

er að vera vettvangur víðtæks

og starfsráðgjafar til fólks á íslenskum vinnumarkaði? Hvaða

samstarfs um fullorðins- og starfs-

tækifæri eru til þess að hljóta styrki til verkefna tengdum

menntun á íslenskum vinnumarkaði.

námi og fræðslu? Þessar spurningar eru meðal þeirra sem

Á árinu fjölgaði þeim aðilum sem

greinahöfundar leitast við að svara. Í ritinu eru einnig

standa að FA, í hóp stofnaðilanna

almennar greinar um fullorðinsfræðslu, kennslufræðilegar

Alþýðusambands Íslands og Sam-

hugleiðingar út frá athyglisverðri bók, umfjöllun um áhrif

taka atvinnulífsins, bættust BSRB,

þróunar viðmiðaramma á námsskrár og ný viðhorf um nám og

fjármálaráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga.
Óhætt er að fullyrða að bakhjarlar FA spanni afar vítt svið á
vinnumarkaði og áhrifa þess gætir í ritinu.

menntun.
Í ritinu eru líka fastir liðir eins og venjulega. Í þættinum
Hvað áttu við? eru settar fram tillögur um skilgreiningar og

Ritstjórn Gáttar telur sig afar lánsama að hafa fengið

þýðingar á íðorðum sem varða nám fullorðinna og starfs-

Menntavísindasvið Háskóla Íslands til liðs við sig við undir-

menntun. Þá er umfjöllun um vinnuafl og markhóp FA en

búning þessa tölublaðs. Fyrsta ritrýnda greinin, sem birtist í

þar kemur fram að konur sækja í sig veðrið í námi. Að lokum

Gátt, er rituð af kennara og nemendum frá því sviði. Birting

er grein um starfsemi FA og verkefni sem unnið hefur verið

ritrýndra greina var eitt af þeim markmiðum sem ritstjórnin

að á árinu 2010. Öll miða þau að því að auka færni fólks á

setti fyrir útgáfu ritsins. Ritrýning byggist á því að einn eða

vinnumarkaði og efla fullorðinsfræðslu og starfsmenntun á

fleiri ónafngreindir sérfræðingar lesa yfir greinar og meta

Íslandi. Það er einlæg ósk ritstjórnarinnar að ritið verði kær-

hvort þær eru birtingarhæfar í ákveðnu tímariti. Ritrýning er

komin lesning öllum þeim sem koma að námi fullorðinna.

talin ákveðinn gæðastimpill á greinar og tímarit og gerir eftir

Lesendur eru hvattir til að láta skoðanir sínar í ljós, senda rit-

sóknarverðara að fá birtar greinar í því. Breiður hópur fólks

stjórn ábendingar og hugmyndir og taka þannig virkan þátt í

hefur lagt sitt af mörkum við skriftirnar. Í hópi greinahöfunda

því að efla fullorðinsfræðslu og starfsmenntun á Íslandi.

í þetta sinn eru auk sérfræðinga af ýmsu tagi, fræðsluaðilar,
leiðbeinendur, náms- og starfsráðgjafar og starfsmenn FA.
Í samstarfi um starfsmenntun og nám fullorðinna felst

F.h. ritstjórnar
Sigrún Kristín Magnúsdóttir

þróun nýrra aðferða til að efla þekkingu og færni fólks á
vinnumarkaði. Gátt er ætlað að vera vettvangur fyrir umræðu
um viðhorf, verkefni og kenningar sem efst eru á baugi hverju
sinni. Sem fyrr er markmið ritsins að efla umræðu um nám
fullorðinna á Íslandi, miðla reynslu og kynna það sem ber
hæst í umræðunni hverju sinni. Markmið FA er að í Gátt birtist úrval greina um málefni sem varðar nám og fræðslu fullorðinna með áherslu á markhóp FA. Ritið er ætlað breiðum
hópi í samfélaginu: þeim sem stjórna og vinna að fræðslumálum, leiðbeinendum, kennurum og námsmönnum og síð-
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FASTIR LIÐIR

Hall d ór Grönv o l d

Ávar p f o rmanns

Rúmum tveimur árum eftir bankahrunið glímir íslenskt

efla starfshæfni sína og efla ábyrgð

samfélag við alvarlegar afleiðingar þeirrar djúpu efnahags-

þeirra í því tilliti“ um leið og skapað

kreppu sem fylgdi í kjölfarið. Heilu atvinnugreinarnar hafa

er „svigrúm og úrræði til að mæta

orðið fyrir miklum áföllum og flest svið íslensks samfélags

þörfum atvinnulífsins fyrir aukna

þurfa að takast á við umtalsverðan samdrátt. Atvinnuleysi

þekkingu og hæfni starfsmanna“.

er mikið og þeim einstaklingum fjölgar stöðugt sem glíma

Markmiðið er einnig að „afla við-

við langtímaatvinnuleysi. Afleiðing kreppunnar, hruns gjald-

urkenningar á gildi náms sem fellur

miðilsins og minnkandi tekna vegna samdráttar í atvinnu-

utan hins formlega framhaldsskóla-

lífinu er mikill skuldavandi fjölmargra heimila í landinu.

og háskólakerfis“ og „að stuðla að

Við núverandi aðstæður verður að grípa til umfangsmikilla

því að nám og reynsla sem aflað er

aðgerða til að verja heimilin. Á sama tíma verður að leggja

utan hins formlega skólakerfis verði

allt kapp á að endurreisa íslenskt atvinnulíf og treysta stoðir

metin að verðleikum“ og „að efla

þess varanlega. Aðeins þannig getum við tryggt öllum góð

menntunarstig í landinu og íslenskt

lífskjör til framtíðar.

menntakerfi“.

Halldór Grönvold

Nú reynir sem aldrei fyrr á Fræðslumiðstöð atvinnulífs-

Með lögunum er Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ætlað

ins, samstarfsaðila og framhaldsfræðsluna í landinu. Fjöl-

mikilvægt hlutverk varðandi framtíðarfyrirkomulag fullorðins

breytt menntunarúrræði, sem ætlað er að styrkja stöðu ein-

fræðslu á vinnumarkaði, eins og fram kemur í greinargerð

staklinga á vinnumarkaði og styðja einstaklinga og fyrirtæki

með frumvarpinu. Þar er jafnframt áréttað að sú reynsla sem

við að takast á við breytingar í atvinnulífinu, hafa aldrei verið

fengist hefur með starfsemi Fræðslumiðstöðvarinnar og sam-

mikilvægari. Vinna þarf markvisst að því að:

starfsaðila hennar liggi til grundvallar lögunum.

• greina þarfir einstakra starfs- og atvinnugreina fyrir þekkingu og byggja upp og efla framboð í framhaldsfræðslu á
þeim grunni sem lagður hefur verið með starfi FA
• aðstoða einstaklinga og fyrirtæki við að meta styrkleika
þeirra út frá hæfni þeirra og færni til að takast á við
úrlausnarefnin og greina hvar þurfi að gera betur
• veita einstaklingum og fyrirtækjum upplýsingar og ráðgjöf
um þá kosti sem í boði eru og aðstoða við að nýta þá
• þróa úrræði sem gera einstaklingum í þeim atvinnugreinum sem orðið hafa fyrir mestu áföllunum kleift að
mennta sig til nýrra starfa
• byggja brýr á milli formlega menntakerfisins og framhaldsfræðslunnar, þar sem menntun og færni verður viður
kennd sem jafngild óháð því hvernig hennar er aflað.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins tekur þeirri ábyrgð og
þeim áskorunum sem hún stendur frammi fyrir af mikilli
alvöru. Starfið hvílir á sameiginlegri sýn, góðu samstarfi og
trausti í samskiptum þeirra aðila sem málið varðar mestu,
samtaka launafólks og atvinnurekenda. Með aðild BSRB,
fjármálaráðuneytisins og sveitarfélaganna að FA fyrr á þessu
ári hefur enn styrkari stoðum verið skotið undir starfsemina
og réttindi og möguleikar þeirra sem tilheyra markhópnum
hafa verið auknir.
Fyrir hönd stjórnar Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins
vil ég nota tækifærið til að þakka starfsfólki FA, símenntunarmiðstöðvum og öðrum fræðsluaðilum, samtökum á
vinnumarkaði, mennta- og menningarmálaráðuneytinu og
opinberum aðilum, sem komið hafa að starfseminni, fyrir
samstarfið á árinu. Staðan nú felur í sér mikla áskorun sem

Með lögum um framhaldsfræðslu sem samþykkt voru í vor og

ég er sannfærður um að við munum standa undir á þeim

tóku gildi 1. október síðastliðinn var settur rammi um frekari

trausta grunni samstarfs og sameiginlegrar sýnar sem við

þróun framhaldsfræðslunnar í landinu af hálfu stjórnvalda.

byggjum á. Um leið er mikilvægt að horfa fram á við. Stefnum

Helsti markhópurinn samkvæmt lögunum eru þeir sem

ótrauð að því markmiði að hlutfall fólks á vinnumarkaði án

standa höllum fæti á vinnumarkaði og hafa minnsta formlega

viðurkenndrar starfs- eða framhaldsskólamenntunar verði

menntun. Áhersla er lögð á að „gefa einstaklingum færi á að

ekki hærra en 10% árið 2020.
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H r ó b jartur Árnas o n , H alla Val g eirsd ó ttir, Svava Guðrú n Sig urðar d ó ttir
Menntavísin d asvið Há sk ó la Í sland s

H vers ve g na k o ma þau ekki ?
þ á ttt A k A f ó lks með stutta f o rmle g a sk ó la g ön g u

Þátttaka í fræðslu er það viðfangsefni innan fræðanna um nám og fræðslu fullorðinna sem
hefur verið einna mest rannsakað, en undanfarin ár hefur fjarvera tiltekinna samfélagshópa
frá fræðslu fengið aukna athygli. Ástæða þessa er án efa aukin umræða og áhersla stjórn
valda á gildi menntunar fyrir einstaklinga og samfélag sem og mikið framboð fræðslu fyrir
alla samfélagshópa.
Það vekur athygli að niðurstöður rannsókna undanfarinna ára hafa verið nokkuð sam
hljóma. Sömu hópana vantar meðal þátttakenda og sömu ástæðurnar eru gefnar upp fyrir
fjarveru. Viðtöl við starfsmenn símenntunarmiðstöðva leiddu í ljós að mikil starfsorka fer í
að reyna að ná í þennan hóp, með misjöfnum árangri, og ætla má að upplifun annarra fram
kvæmdaaðila sé sú sama. Þetta bendir til þess að rannsóknirnar endurspegli veruleikann
eins og hann birtist innan fullorðinsfræðslunnar hér á landi sem og annars staðar. Miklum
Hróbjartur Árnason

fjármunum hefur verið varið til ýmissa verkefna tengdum fullorðinsfræðslu, meðal annars
til fræðslutilboða sem ætlað er að höfða til þeirra sem fram til þessa hafa síst tekið þátt,
einkum fólks með stutta formlega skólagöngu. Þrátt fyrir þetta hefur reynst erfitt að ná
til þessa hóps. Þess vegna er ekki ósennilegt að spurningin: Hvers vegna koma þau ekki?
brenni á mörgum þeim sem vinna að fræðslumálum fullorðinna.
Rannsóknir eiga að auka þekkingu og skilning okkar á umheiminum en ef þær ná ekki
að veita fullnægjandi svör verður að velta fyrir sér hvort rannsakendur séu að spyrja réttu
spurninganna þegar ástæðna fyrir fjarveru er leitað. Jafnframt þarf að huga að því hvort
framkvæmdaaðilar þurfi að leita nýrra leiða til að ná til umræddra hópa. Náms- og starfs
ráðgjöf og raunfærnimat eru leiðir sem gefist hafa vel til að ná til þessa hóps en ef fyrir
ætlanir stjórnvalda um þátttöku allra í ævimenntun eiga að nást þarf meira til.

Halla Valgeirsdóttir

H u g myn d ir um
n á m o g menntun

stefnu stjórnvalda bæði hér á landi og víðar er sú að hærra

Hugmyndin um ævinám

menntunarstig þjóðar leiði til aukins hagvaxtar. Hana má að
einhverju leyti rekja til greinar nóbelsverðlaunahafans Gary

hefur

Becker (1962) um mannauðskenninguna (Human Capital

á undanförnum árum fengið byr

Theory) þar sem hann heldur því fram að öll fjárfesting sem

undir báða vængi, einkum í stefnu-

styrkir einstaklinga leiði til aukinna möguleika þeirra til að

plöggum stjórnvalda flestra Evrópu-

skapa tekjur og þar af leiðandi til hagvaxtar. Standist þessi

þjóða. Með henni er meðal annars

kenning er það alvarlegt mál ef stór hluti vinnuafls þjóðar

sett á oddinn nauðsyn þess að allir

býr aðeins yfir grunnmenntun og gerir jafnvel lítið til að auka

bæti stöðugt færni sína til að takast

eða viðhalda hæfni sinni til að takast á við breytingar. Í ljósi

á við sífelldar breytingar í lífi sínu,

þessara hugmynda hafa íslensk stjórnvöld sett sér það mark-

atvinnu og samfélagi.

mið að fram til ársins 2020 fækki fólki á vinnumarkaði sem

1

Önnur hugmynd sem mótar

ekki hefur lokið viðurkenndri starfs- eða framhaldsmenntun
úr um 30% í 10% (Forsætisráðuneytið, 2008). Stjórnvöld

Svava Guðrún Sigurðardóttir
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1 Ævinám er þýðing á enska hugtakinu
„lifelong learning“ í orðaskrá um
evrópska menntastefnu. Hana má finna
á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins (Menntamálaráðuneytið, 2009).

og samtök atvinnulífsins hafa tekið höndum saman til að
ná þessum markmiðum og er verulegum upphæðum af
almannafé varið til að hækka menntunarstig Íslendinga (Forsætisráðuneytið, 2008). Nýjustu tölur um þátttöku á Íslandi
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Þ á tttaka í fræðslu o g n á mi

sýna að tveir þriðju hlutar fólks 25–64 ára með stutta formlega skólagöngu tekur ekki þátt í fræðslu (Jón Torfi Jónasson
og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009). Viðtöl við starfsmenn
símenntunarmiðstöðva benda til að ákveðin aukning hafi átt
sér stað á þátttöku þeirra sem hafa stystu skólagönguna en
þó kemur það skýrt fram að enn sé stór hópur sem erfitt er að
ná til. Í því ljósi er ekki annað hægt að segja en að markmið
stjórnvalda sé metnaðarfullt.
Með þessari grein viljum við leita svara við spurningunni
hvers vegna fólk með stutta formlega skólagöngu sækir
síður skipulagða fræðslu en aðrir. Með hugtakinu skipulögð
fræðsla er átt við hvers konar atburði sem skipulagðir eru af
þriðja aðila til að hjálpa fólki að þroskast og auka hæfni sína2.
Til að svara spurningunni fjöllum við stuttlega um helstu
niðurstöður rannsókna undanfarinna áratuga á þátttöku og
skoðum þann hóp sem tekur þátt í fræðslu og sérstaklega

hornsteinum samtímarannsókna á þátttöku, því þótt mikið

þann hóp sem gerir það ekki. Við leitum bæði í nýlegar og

vatn hafi runnið til sjávar á þeirri tæplega hálfu öld sem

„klassískar“ rannsóknir á þátttöku í fullorðinsfræðslu, sem

liðin er frá framkvæmd hennar, hafa niðurstöðurnar staðist

okkur þótti eiga erindi í íslenska umræðu um málefnið,

tímans tönn að mestu leyti. Síðari tíma rannsóknir hafa verið

ásamt því að nýta gögn úr rannsóknum tveggja höfunda

henni nokkuð samhljóma og fest enn frekar í sessi flest þau

greinarinnar. Þá gerum við grein fyrir helstu ástæðum fyrir

einkenni er koma fram í skilgreiningu Johnstone og Rivera á

fjarveru fólks frá fræðslu og leggjum að lokum til aðferðir

dæmigerðum fullorðnum námsmanni, til dæmis hvað varðar

sem nota má þegar leitað er leiða til að auka þátttöku fólks

menntun, aldur, stöðu á vinnumarkaði, stétt, tekjur og

í fræðslu.

búsetu (Merriam o.fl., 2007) en áður nefndir þættir geta haft

3

mikil áhrif á þátttöku fólks í fræðslu. Fjórar spurningar eru

H ver j ir taka þ á tt ?

sérlega áberandi í rannsóknum á þátttöku í fræðslu: Hverjir

Undanfarna áratugi hafa fjölmargir tekið sér fyrir hendur að

með því fólki sem tekur þátt og hvenær á lífsleiðinni tekur

rannsaka þátttöku fullorðinna í fræðslu frá ýmsum hliðum.

það helst þátt í skipulagðri fræðslu?

taka þátt? Hvers vegna tekur fólk þátt? Hvað er sammerkt

Árið 1962 urðu Johnstone og Rivera fyrstir til þess að gera

Flestar rannsóknir sem byggja á lýðfræðilegu sjónarhorni,

viðamikla könnun á þátttöku fullorðinna Bandaríkjamanna

þ.e. sem fjalla um hverjir það eru sem taka þátt, sýna að það

í fræðslu (Merriam o.fl., 2007) og hefur mikið verið vísað til

sem hefur eitt besta forspárgildið um þátttöku fólks í fræðslu

rannsóknar þeirra allar götur síðan. Þessi rannsókn er einn af

er fyrri menntun þess. Einstaklingar sem hafa stundað eitthvað nám eftir að skólaskyldu lauk eru mun líklegri til þess
að sækja sér frekari fræðslu á fullorðinsaldri en þeir sem

2 Í greininni notum við jöfnum höndum hugtökin „skipulögð fræðsla“,
„fræðsla“, „fullorðinsfræðsla“ og „fræðsla fyrir fullorðna“.
3 Rannsóknirnar eru hluti af tveimur meistaraverkefnum tveggja af þremur
höfundum greinarinnar. Þær byggja á viðtölum sem tekin voru vorið
2010. Annars vegar er um að ræða 7 hópaviðtöl við 22 starfsmenn 8
símenntunarmiðstöðva og hins vegar einstaklingsviðtöl við 10 konur sem
ýmist luku ekki menntun á framhaldsskólastigi eða gerðu það eftir langt
hlé frá námi. Í greininni eru beinar tilvitnanir i viðmælendur okkar en
aldrei í þátttakendur í rannsóknum annarra.
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minni menntun hafa (Aldridge og Tuckett, 2005; Blair o.fl.,
1995; Cross, 1981; Jón Torfi Jónasson og Andrea G. Dofradóttir, 2007). Aldur spilar einnig mikilvægt hlutverk þegar
kemur að þátttöku í fræðslu en yngra fólk er líklegra til að
taka þátt en þeir sem eldri eru (Aldridge og Tuckett, 2005;
Cross, 1981). Auk þessa eru sterk tengsl milli atvinnustöðu
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og námsmiðaða (e. learning-oriented) námsmenn. Markmiðs
miðaðir námsmenn líta á nám sem leið að ákveðnu takmarki.
Félagsmiðaðir námsmenn fara í nám til þess að eiga félagsleg samskipti fremur en til að læra eitthvað. Námsmiðaðir
námsmenn fara í nám námsins vegna, þeir hafa ánægju af
náminu og vilja auka við þekkingu sína.
Aslanian og félagar (1980) settu fram þá kenningu að
fullorðið fólk leiti eftir fræðslu vegna yfirstaðinna eða yfirvofandi breytinga á högum sínum. Breytingarnar gætu verið
af ýmsum toga og átt sér stað á ýmsum æviskeiðum, til
dæmis í tengslum við barnsfæðingu, atvinnumissi, skilnað
eða dauðsfall eða breytt hlutverk á vinnustað. Til þess að
prófa réttmæti kenningarinnar gerðu Aslanian og félagar
stóra viðtalskönnun 1980, er leiddi í ljós að mikill meirieinstaklinga og þátttöku þeirra, þar sem mun hærra hlutfall

hluti þeirra sem höfðu tekið þátt í fræðslu gerði það vegna

vinnandi fólks tekur þátt í einhvers konar fræðslu en þeir

einhvers konar breytinga og var algengast að námið ætti

sem eru utan vinnumarkaðar eða atvinnulausir (Aldridge

sér stað vegna breytinga á atvinnu viðkomandi (Aslanian,

og Tuckett, 2005; Tuijnman og Hellström, 2001). Þá eru þeir

Brickell og Ullman, 1980; Merriam o.fl., 2007). Hafa ber

einstaklingar jafnframt líklegri til að taka þátt í fræðslu sem

í huga að taka verður með nokkrum fyrirvara þeim niður-

eru með hærri tekjur, búa í þéttbýli (Merriam o.fl., 2007) og

stöðum rannsóknarinnar að 83% námsmanna hefðu farið í

tilheyra milli- eða efri stéttum samfélagsins (Aldridge og

nám í kjölfar breytinga, þar sem síðari rannsóknir hafa sýnt

Tuckett, 2005; Crowther, 2000).

mun lægra hlutfall, en breytingar virðast engu að síður vera

Í áðurnefndri rannsókn Johnstone og Rivera kom fram

mikill námshvati fyrir fólk (Cross, 1981). Finna má samhljóm

að starfstengd markmið voru algengasta ástæða þess að

með þessari kenningu og skrifum Knowles um að fullorðnir

fólk tók þátt (Johnstone og Rivera, 1965 vitnað til í Blair

námsmenn leggi gjarnan mikla áherslu á gagnsemi náms.

o.fl., 1995). Þetta er í samræmi við niðurstöður síðari tíma

Oft og tíðum er nám þeirra þarfamiðað og snýr að ákveðnu

rannsókna Tölfræðistofnunar menntamála Bandaríkjanna

verkefni, vandamáli eða aðstæðum sem þeir vilja fá lausn á

(NCES), Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) og

(Knowles, Holton og Swanson, 1998).

fleiri á þátttöku fullorðinna í fræðslu (sjá til dæmis Connell,
1999; Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir,
2009; Merriam o.fl., 2007; Tuijnman og Hellström, 2001).

8

H ver j ir taka síst þ á tt ?

En þrátt fyrir að starfstengd markmið séu algeng þá eru þau

Hverjir taka ekki þátt og hvers vegna, er spurning sem hefur

ekki eina ástæða þess að fólk tekur þátt í fræðslu. Rann-

orðið meira áberandi í ritum um þátttöku á síðustu árum.

sóknir hafa jafnframt gefið til kynna að markmið á borð við

Trúleg ástæða þess er almenn viðurkenning hugmyndarinnar

persónulegan þroska og vitsmunalega örvun geti einnig búið

um ævinám og furða yfir því að tilteknir hópar nýti sér ekki

að baki námi fullorðinna (Blair o.fl., 1995).

þau fræðslutilboð sem beint er að þeim. Frá sjónarhóli

Dæmi um aðra nálgun má sjá í skrifum Cyril Houle (1961,

jafnréttis og jafnræðis mætti segja að þar sem góður hluti

vitnað til í Cross, 1981) en hann vildi komast að því hvers

fræðslutilboða, sem sérstaklega er beint að fólki með styttri

konar einstaklingar tækju þátt í fræðslu. Í gögnum sínum

formlega menntun, sé fjármagnaður með almannafé4, sé rétt

greindi hann þrjár ólíkar gerðir námsmanna: markmiðs

og nauðsynlegt að fénu sé varið þannig að þeir sem eigi að

miðaða (e. goal-oriented), félagsmiðaða (e. activity-oriented)

njóta þess vilji og geti það.
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Reynt hefur verið að afmarka þann hóp sem stundar
síður skipulagða fræðslu og í grundvallaratriðum hefur hlutfallið milli þeirra sem taka þátt og þeirra sem taka síður þátt
lítið breyst á undanförnum árum þó svo að þátttaka almennt
hafi aukist (Jón Torfi Jónasson og Andrea Gerður Dofradóttir,
2009). Því til stuðnings er ekki úr vegi að rýna í tvær ólíkar
skýrslur sem komu út með 10 ára millibili. Sú fyrri er byggð á
rýni í skýrslur frá 11 löndum og kom út 1999 (Connell, 1999),
sú síðari er greining á vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu
Íslands 2003 og kom út árið 2009 (Jón Torfi Jónasson og
Andrea Gerður Dofradóttir, 2009).
Niðurstöður Connels (1999) sýna að þeir sem taka síður
þátt í fræðslu eru:
• Atvinnulaust fólk og fólk utan vinnumarkaðar
• Fólk með stutta formlega skólagöngu að baki
• Starfsfólk minni fyrirtækja
• Eldra fólk

H vers ve g na taka þau ekki
þ á tt í fræðslu ?
Til að gefa yfirsýn yfir fjölbreyttar skýringar fólks á lítilli eða

Sömu niðurstöður er að finna í rannsókn Jóns Torfa Jónas-

engri þátttöku í fullorðinsfræðslu flokkuðum við þann fjölda

sonar og Andreu Gerðar Dofradóttur (2009):

skýringa sem finna má í öllum þeim rannsóknum sem við
skoðuðum óháð uppruna eða fjölda á bak við hvert svar.

• Tæpur þriðjungur atvinnulausra á Íslandi eða fólks utan

Enda var greinilegt að svörin voru svipuð frá einu menningar-

vinnumarkaðar tók þátt í skipulagðri fræðslu, meðan

svæði til annars, en vægi þeirra ólíkt eftir menningarsvæði og

um helmingur starfandi fólks gerði það.

tíma. Hér fyrir neðan má sjá nokkrar algengar skýringar sem

• Um þriðjungur Íslendinga með grunnskólamenntun sem

okkur þótti vert að skoða nánar og bárum við þær saman

hæstu skólagráðu sóttu sér viðbótarfræðslu, meðan

við okkar eigin rannsóknir. Skýringum á fjarveru skiptum

tveir þriðju hlutar fólks með háskólamenntun gerði

við í tíu flokka: Tíma, álag, kostnað, slæma reynslu af skóla,

það.

lágt sjálfsmat, upplýsingaskort, starfstengdar ástæður, fjöl-

• Um helmingur fólks sem starfar í íslenskum fyrirtækjum

skylduábyrgð, áhuga og óviðeigandi námsframboð. Vert er

með færri en 50 starfsmenn sótti fræðslu, meðan tæp-

að taka fram að slíkur listi gæti aldrei verið endanlegur né

lega tveir þriðju starfsfólks stærri fyrirtækja tóku þátt

haft alhæfandi gildi. Einnig bendum við á gagnrýna umfjöllun

• Eldra fólk tók síður þátt en yngra
Það vekur athygli hversu mikill samhljómur er í þessum
tveimur ólíku rannsóknum. Bendir það til þess að þróunin á
þessu sviði sé svipuð í vestrænum löndum.

okkar síðar í greininni.

T ími
Viðhorf fólks til tíma er afskaplega mismunandi. Það getur
verið góður og slæmur tími til að „skella sér í nám“. Til eru
dæmi um konur sem eru bundnar heima með lítil börn og

4 Sbr. listi yfir fullorðinsfræðsluverkefni á vef menntamálaráðuneytisins
(Menntamálaráðuneytið, 2010).
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geta einmitt þess vegna stundað nám og aðrar sem geta
það einmitt ekki af sömu ástæðum. „Það kom svona tími
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þar sem ég var ein með strákana mína litla […] var ekki
bundin af neinu, […] þeir voru báðir á leikskólaaldri, þannig

K o stnaður

að þá var ég að hugsa um að fara […] að læra,“ sagði 40

Sumir nefna háan kostnað sem ástæðu þess að þeir taki ekki

ára verslunarstarfsmaður. „Þegar þú gerir tilraun til að fara

þátt í fræðslu. Kostnaður getur til dæmis birst í formi nám-

aftur af stað þá, koma börnin, þá er bara sjálfhætt,“ er upp-

skeiðsgjalda, ferða- og efniskostnaðar og vinnutaps. Margir

lifun 29 ára bankastarfsmanns. Svo getur verið lítið og mikið

vega og meta þennan kostnað á móti því sem þeir sjá að

af tímanum. Við sjáum nokkrar hliðar á „tímaleysi“, sumir

komi í staðinn. Fyrir suma er hagstæðara að vera á lægri

vinna mikið og geta því ekki bætt við sig námi að vinnu

launum og fara ekki í skóla en að verða af launum í tiltekinn

lokinni, aðrir hafa svo mikið að gera í vinnunni að þeir geta

tíma og þurfa svo að vinna tapið upp með hærri tekjum að

ekki sótt námskeið á vinnutíma. Sumir svara að það sé „ekki

námi loknu. Kostnaðurinn getur vissulega líka birst í löngum

hægt í bili“ að fara í nám, eða að þeim finnst námskeiðin

fjarvistum frá fjölskyldu, vinum og áhugamálum. Það getur

of löng, vilji ekki binda sig lengi. Vandinn við útskýringar á

og hindrað manneskju í að taka þátt í fræðslu þurfi hún að

þessum nótum er reynsla margra af því að fólk getur oft og

leggja út fyrir námskeiði fyrst og fá síðar endurgreiðslu frá

iðulega skapað tíma til þess sem því finnst skipta máli. Tími

stéttarfélagi að því loknu, en slíkar reglur hafa líka sínar

og tímaleysi getur þannig verið mjög persónuleg tjáning á

skýringar (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir,

miklu álagi eða streitu en líka afsökun sem er auðvelt að

1999; McGivney, 1996; Ostiguy, Hopp og MacNeil, 1998).

grípa til (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir,

Í gögnum okkar kemur fram að kostnaðarliðurinn reynist

1999; Merriam o.fl., 2007). Í viðtölum okkar bar tímaleysi oft

ekki hvað síst einstæðum mæðrum erfið hindrun, „… ég sé

og iðulega á góma, „ég sé ekki fram á að geta haft nokkurn

ekki fram á að ég geti það, ekki í nánustu framtíð“ sagði ein

tíma fyrir nám“ sagði 37 ára skrifstofustarfsmaður og 40 ára

þeirra, 34 ára verslunarstarfsmaður, hún greindi frá því að

verslunarstarfsmaður sagði: „Það hefur verið brjálað að gera

það héldi meðal annars aftur af henni að framhaldsskólanám

í vinnunni og aldrei minna en 10 tíma vinnudagar og yfirleitt

væri ekki lánshæft. En jafnvel þótt um lánshæft nám sé að

allar helgar.“

ræða þá dugar það ekki alltaf til þar sem fólk óttast að ná
ekki tilskyldum námsárangri. Það er stór ákvörðun „… að

Ála g

vera ein með þrjú börn og ætla að fara í nám og ef ég fell þá
fæ ég ekki námslánin“ sagði 40 ára verslunarstarfsmaður.

Í nokkrum rannsóknum kemur fram að ótti um að ráða ekki
við álagið haldi sumum frá skipulagðri fræðslu. Slík svör
koma gjarnan frá fólki sem vinnur mikið og/eða ber hitann

S læm reynsla af sk ó la

og þungann af rekstri stórs heimilis (sbr. til dæmis Bolder,

Það er nokkuð algengt að fólk gefi upp, beint eða óbeint,

Hendrich, Nowak og Reimar, 1994; Perez, 2009; Renaud,

að slæm reynsla af skóla liggi að baki fjarveru þeirra frá

Lakhdari og Morin, 2004). Svipuð viðhorf má finna meðal

skipulagðri fræðslu. Slæma reynslan getur spannað allt frá

viðmælenda í rannsóknum okkar, 29 ára bankastarfsmaður

einelti (Þóra Ásgeirsdóttir, 2009) til þess að hafa fundist

lýsir aðstæðum sínum á eftirfarandi hátt: „… ég verð ólétt

skólinn gagnslaus og/eða leiðinlegur. Þá er mjög algengt að

og eignast börn […] og er í mikilli vinnu eða er að vinna í

þeir sem ekki taka þátt í fræðslu hafi enga trú á því að nám

banka og annað sem tefur og ég einhvern veginn, einhvern

geti bætt stöðu þeirra eða gagnist við þær aðstæður sem

veginn fékk mig bara ekki til að halda áfram, þú veist mér

þeir búa við (Perez, 2009). Sumum líður af þessum ástæðum

fannst það bara vera of mikið álag“.

illa á námskeiðum, í skóla eða í skólalegu umhverfi og sneiða
þess vegna hjá frekari þátttöku í fræðslu (Jón Torfi Jónasson,
2001). „Það eru náttúrulega erfiðar upplifanir úr skóla, mér

finnst það standa upp úr svona ef ég hugsa aðeins til baka,
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síðustu 50–100 viðtöl,“ sagði starfsmaður símenntunarmið-

ákveða, að ég yrði nú ekki tekin inn.“ Starfsmaður símennt-

stöðvar. Því fer þó fjarri að öllum sem síður taka þátt í fræðslu

unarmiðstöðvar segir: „Ég held … að rauði þráðurinn í þessu

hafi liðið illa í grunnskóla. Í viðtölum okkar við fimm konur

öllu sé sjálfstraustið“.

sem aðeins höfðu lokið grunnskólanámi hafði ein þeirra átt
erfitt námslega og félagslega, hinar höfðu mun jákvæðari
upplifun af þessu skólastigi.

U p p l ý sin g ask o rtur
Sumir vita ekki af námi eða námskeiðum sem gætu orðið

L á g t s j á lfsmat / s j á lfstraust

þeim að gagni eða til framdráttar. Fræðslustofnanir hafa

Lágt sjálfsmat tengist gjarnan flokknum að ofan. Glettilega

stundum verið að stofnunin velji leiðir sem tiltekinn sam-

stór hluti þeirra sem sneiða hjá fræðslu lætur í ljós litla trú á

félagshópur missir af. Þá er og vitað að stór hluti fólks tekur

eigin getu. Gögn Knuds Illeris (2006) benda jafnvel til þess

ekki eftir auglýsingum, námskrám og öðrum upplýsingum

að þótt fólk viti af mögulegum ávinningi af fræðslu sæki

um nám sem er í boði (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa

sínar leiðir til að koma upplýsingum á framfæri, það getur

það ekki námskeið á fullorðinsárum vegna vantrúar á eigin

Arnardóttir, 2001; Ostiguy o.fl., 1998). „Svo höfum við rekið

námshæfileikum. Fólk vantreystir sér stundum til að fara í

okkur á að á viku símenntunar, meðan hún var, að þá vorum

nám þegar langt er um liðið síðan það var í námi síðast og

við kannski hálfum mánuði eftir að blaðið [námsvísir] var

efast jafnvel um að það eigi erindi í nám. Þannig lýsti 32 ára

gefið út á stöðunum að kynna með blaðið með okkur, fólk

þroskaþjálfi því hvernig hún lagði varla í það að sækja um

hafði bara aldrei séð blaðið, samt var þetta borið inn á öll

skólavist: „Hvað heldurðu að ég komist inn, ég hafði ekki

heimili og öll fyrirtæki,“ sagði starfsmaður símenntunarmið-

einu sinni trú á mér til þess að sækja um, ég var búin að

stöðvar.

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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S tarfsten g t

Áhu g i

Starfsmenn lítilla fyrirtækja sækja síður símenntun en starfs-

Ætli áhugi sé ekki það sem flestir gefa upp sem ástæðu fyrir

menn stórra fyrirtækja. Tímaþátturinn spilar hér stórt hlut-

að læra eitthvað. Í mörgum rannsóknum kemur greinilega

verk, gjarnan er erfitt fyrir fólk í litlum fyrirtækjum að fara frá

fram að áhugaleysi sé skýring á því að sumir sækja ekki

vegna fræðslu. Aðrir starfstengdir þættir eru meðal annars að

skipulagða fræðslu (Bolder o.fl., 1994; Jón Torfi Jónasson

„þess gerist ekki þörf“ – starfsins vegna og að tímasetning

og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999; Jón Torfi Jónasson

henti illa (Bolder o.fl., 1994). Enn annað sjónarhorn er þegar

og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001; Merriam o.fl., 2007;

fólk varpar ábyrgðinni á þátttöku sinni í fræðslu á vinnu

Ostiguy o.fl., 1998). Önnur hlið á málinu er að viðkomandi

veitandann eða vinnumálastofnanir og segja að sér hafi ekki

finni ekkert sem vekur áhuga, skólar og fræðslumiðstöðvar

verið boðið, eða hafi ekki rétt á þátttöku í fræðslu vegna

bjóði ekki upp á nám sem vekur áhuga viðkomandi. Flestar

stöðu sinnar. Þá kom fram í franskri rannsókn að lausráðið

konurnar í hópi viðmælenda okkar töldu að áhugaleysi hefði

fólk, eða fólk ráðið til reynslu treysti sér ekki til að rugga

haft mikið að segja um að þeir luku ekki námi. Ein konan,

bátnum með því að fara á námskeið (Perez, 2009).

32 ára leikskólakennari, lýsti því hvernig henni hefði fundist „þetta svona svolítið waste of time“ og önnur, 32 ára

F j ölskyl d a

þroskaþjálfi, sagðist hafa verið orðin svo áhugalaus að hún

„nennti ekki að læra, nennti ekki að mæta, var alveg sama“.

Það er þekkt að fjölskylda og stuðningur fjölskyldu hafi

Að sama skapi kemur fram að viðmælendurnir telja áhuga

úrslitaáhrif á námsárangur barna. Hvað fullorðna varðar kom

á námsefninu skipta sköpum fyrir þátttöku í fræðslu. „Ef ég

fjölskylduábyrgð einmitt oft fram sem ástæða fyrir fjarveru

hefði brennandi áhuga á einhverju þá myndi ég alveg geta

frá fræðslu. Þar má nefna þætti á borð við mikið álag og

það og ég myndi láta það gerast“ sagði 40 ára verslunar-

ábyrgð heima fyrir, lítinn skilning og stuðning fjölskyldu og

starfsmaður.

maka svo og skort á barnagæslu. Það kemur víst fæstum á
óvart að konur eru mun líklegri en karlar til þess að taka ekki
þátt í fræðslu vegna fjölskylduaðstæðna sinna (Jón Torfi Jón-

Óviðei g an d i n á msfram b o ð

asson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 1999; McGivney, 1996;

Sumir hafa ekki sótt fræðslu vegna þess að þeir fundu ekki

Merriam o.fl., 2007). Konur setja gjarnan nám makans í for-

fræðslutilboð við hæfi. Sömu sögu þekkjum við úr okkar

gang og fresta eigin námi. „Ég er að bíða eftir að maðurinn

eigin gögnum, þannig talaði ein konan, 40 ára verslunar-

minn klári námið“ sagði 29 ára bankastarfsmaður og 43 ára

starfsmaður, um að hafa leitað lengi eftir námi sem vekti

kona í skrifstofustarfi lýsti því hvernig hún hefði ekki hugað

áhuga hennar og hentaði henni en án árangurs. Algengt var

að því að taka sjálf þátt í fræðslu fyrr en hún hafði stutt mak-

að viðmælendur okkar kvörtuðu undan því að vita ekki hvað

ann í gegnum nám: „Þegar það er búið…þá fer ég svona

þeir ættu að læra. Áðurnefnd kona sagði, „… ég veit ekkert

sjálf að spá að það væri nú svolítið sniðugt fyrir mig að klára

hvað ég vil verða þegar ég verð stór“ og svipað var uppi

mitt nám.“ Þá er nokkuð um það að konur telji sig ekki geta

á teningnum hjá 29 ára leikskólastarfsmanni sem „… vissi

farið í nám á meðan börnin eru ung og á það sérstaklega en

aldrei hvað [hún] vildi.“ Undir þessa skýringar mætti líka

ekki eingöngu við um einstæðar mæður. „Þegar hún verður

fella flokk hindrana sem í sumum nýrri greinum er kallaður

eldri, þá kannski, getur maður farið að, hefur líka meiri tíma,

kennslufræðilegar hindranir. Fræðsluformið sem er í boði

til að mennta sig“ sagði 34 ára verslunarstarfsmaður. „Ég er

hugnast ekki viðkomandi svarendum. Fullorðinsfræðsla er oft

svoldið að bíða eftir að þau vaxi aðeins“ sagði 37 ára skrif-

og tíðum skipulögð af háskólamenntuðu fólki, sem gjarnan

stofustarfsmaður.

les, hlustar, talar og skrifar til að læra. Nýlegar rannsóknir
á námi fullorðinna, meðal annars á svo kölluðum náms-
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nálgunum hafa aftur á móti leitt í ljós að ekki hentar öllum
að læra á þennan hátt (Svanteson, 2006). Einn viðmælandi
okkar, 37 ára skrifstofustarfsmaður, orðaði þetta svo: „… þó

að ég sé ekki með há laun eða einhverja gráðu, að þá er ég
rosalega fljót að læra, ef ég fæ að læra það svona verklega,
að gera það í leiðinni sko, ekki bara upp úr bókum.“ Starfsmaður símenntunarmiðstöðvar lýsir því að „… bara menn

sem hafa alla tíð unnið mikið, alla tíð verið duglegir, vinsælir
í vinnu, sjálfstæðir og eiga allt í einu að koma á námskeið
með 20 manns og gera einhver verkefni og jafnvel fjalla um
sjálfan sig eða gefa af sjálfum sér, ég get alveg skilið að það
sé eitthvað sem sé ekki eitthvað sem er rosalega freistandi“.
Jafnframt má sjá af viðtölum við starfsmenn símenntunarmiðstöðva að verulegar áhyggjur ríkja meðal þeirra vegna
dræmrar þátttöku karla í fræðslu. Fjölmargar ástæður voru

spyrjandi vilji heyra? Enn fremur er spurning hvort þeir sem

dregnar fram til dæmis að fræðslan sem í boði er sé helst til

taka ekki þátt í fræðslu á fullorðinsárum líti ekki á fjarveru

of kvenlæg.

sína frá fræðslu sem „vandamál“ og hafi því ekki skýr svör
á reiðum höndum um hvers vegna eða hvers vegna ekki. Í

Ástæður , fyrirsl á ttur eða
b æði

nýrri grein leysa Boeren og félagar upp hugtakaparið þátt-

Á ofangreindum lista má sjá velþekktar ástæður fólks fyrir

gerði það ekki og fólks sem hafði ekki í hyggju að taka þátt í

því að taka ekki þátt í skipulagðri fræðslu. Oft gefur fólk upp

fræðslu (Boeren, Nicaise og Herman, 2010). Í stórri evrópskri

fleiri en eina ástæðu og eru þær gjarnan samverkandi, til

rannsókn um þátttöku í fræðslu svöruðu að meðaltali 24%

dæmis getur tímaleysi, álag og fjölskylduábyrgð komið fram

þeirra sem ekki tóku þátt og gáfu upp einhverjar af ofan-

hjá sama einstaklingnum. Okkar flokkun byggir á niður-

greindum ástæðum,5 að þeir hefðu viljað það en ekki getað,

stöðum úr mjög mörgum rannsóknum og eins og sjá má var

hinir ætluðu sér þar af leiðandi ekki að taka þátt. (Eurostat,

heilmikið samræmi við okkar eigin gögn. Þessar niðurstöður

2010). Þessar upplýsingar bjóða upp á þá túlkun að ef til vill

hafa víða gagnast fræðsluaðilum að einhverju leyti til að

eigi sumar ofannefndar skýringar á fjarveru allra best við hjá

laða fleiri í fræðslu (Wahlgren, 2010.), en okkur sýnist ljóst

þessum hópi, þ.e. þeim sem höfðu ásetning um að taka þátt

að betur má ef duga skal. Þar að auki ber að ítreka að það

en gátu það ekki. Það skilur skiljanlega eftir um 76% sem

er vel þekkt að ofannefndar ástæður hindra suma og aðra

höfðu ekki ásetning um að taka þátt.

taka / fjarvera með því að bæta við víddinni „ásetningur“ og
greina á milli fólks sem ætlaði sér að taka þátt í fræðslu en

ekki (Blair o.fl., 1995) þannig að þær einar duga ekki sem
skýring. Því vakna spurningar um raunveruleg gæði svara í
ofangreindum rannsóknum. Það er til dæmis þekkt að fólk

Orðræðan um þ á tttöku

metur aðstæður sínar á ólíkan hátt, þannig að eitt getur verið

Hin síðari ár hafa æ fleiri bent á takmarkanir umræðunnar

einum áþreifanleg hindrun, sem reynist öðrum það ekki. Þá

um þátttöku í ævimenntun (Crowther, 2000; Fejes, 2005;

er og spurning á hvaða forsendum þátttakendur rannsókna

Paladanius, 2007). Umræðan þykir gjarnan byggja á fyrirfram

velja að svara á þann hátt sem þeir gera, finna þeir ef til vill
ekki svarmöguleika í spurningalistum sem er í samhljóman
við þeirra viðhorf eða svara þeir einhverju sem þeir álíta að

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

5 Tölurnar sýna mikinn mun milli landa. Sjá: http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_176&lang=en
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gefnum hugmyndum um gildi þátttöku í skipulagðri fræðslu

miðstöðvar orðar þetta þannig: „Þetta eru ekki menn sem að

og merkingu hugtaksins þátttöku yfirleitt, of sjaldan séu ein-

myndu koma þó við myndum auglýsa einhver flott námskeið

staklingar skoðaðir í félagslegu samhengi sínu og gengið sé

þar sem ætti að efla þá í færni við að fara á vinnumarkað-

út frá því að allir bíði spenntir eftir að komast á námskeið.

inn … þeir myndu ekki láta sjá sig. Þannig að við stöndum

Jim Crowther (2000) bendir á að umræðan í samfélaginu

svolítið frammi fyrir því hvernig getum við mótiverað þennan

mótar hugmyndir okkar og þekkingu. Orðræðan um full-

hóp“. Illeris (2004) bendir á að rannsóknir á fullorðinsfræðslu

orðna námsmenn inniheldur ekki annað hvort réttar eða

sýni að ævimenntun getur ekki alltaf uppfyllt þá mynd sem

rangar fullyrðingar um af hverju fullorðnir taka þátt og af

kemur fram í stefnuplöggum OECD, UNESCO og ESB. Þannig

hverju ekki, heldur skapar hún skilning okkar á því hvað telst

er þátttaka í skipulagðri fræðslu ekki endilega ávísun á betra

til þátttöku og hvað ekki. Hún skapar ákveðið sjónarhorn

líf fyrir alla og nám er ekki alltaf skemmtilegt, auðgandi og

sem beinir þekkingu okkar og skilningi í ákveðinn farveg en

frelsandi fyrirbæri.

á sama tíma útilokar orðræðan annan skilning á viðfangsefninu, til dæmis að það séu einstaklingar í samfélaginu sem
beinlínis hafa ekki áhuga á að leggja stund á nám eða taka
þátt í fullorðinsfræðslu og telja í einlægni að nám gagnist

F ræðsla er ekki b ara n á m skeið

þeim ekki. Paladanius (2007) lýsir því til dæmis hvernig

Þegar umræðan um nám og fræðslu fullorðinna ber á góma,

atvinnulausir verkamenn líta á skóla sem leiðinlega og til-

er ekki laust við að helst sé rætt um þátttöku fullorðinna í

gangslausa daggæslu fyrir ómálga einstaklinga. Fullorðnir

námskeiðum. Starfssemi fræðslustofnana snýst að mestu leyti

séu sjálfráða, vinni og skapi, þannig að þátttaka í fræðslu er

um það að skipuleggja og bjóða alls konar námskeið fremur

greinilega ekki í samræmi við hugmyndir þeirra um það sem

en að styðja við nám eða menntun fólks á allan mögulegan

fullorðnir gera. Paladanius varð einnig var við að þeir kusu

hátt. Þá er algengt að almenningur vanmeti eigin þekkingu

frekar eigin reynslu sem aðferð til að ná tökum á nýjungum

og færni þar sem hennar hefur ekki verið aflað í formlegu

en lestur, hlustun, íhugun og umræður eins og þekkist á

námssamhengi. Rannsóknir á þátttöku bera og vott um það

námskeiðum. Þannig er ljóst að orðræðan um þátttöku er

hversu námskeið eru miðlæg í allri hugsun okkar um nám

ekki endilega sú sama meðal þeirra sem móta umræðuna um

og fræðslu fullorðinna (Crowther, 2000). Viðhorf til náms og

fræðslu og þeirra sem eiga að njóta hennar.

fræðslu fullorðinna eru aftur á móti að breytast og sjónarhorn
að víkka. Gott dæmi um það má sjá í orðum starfsmanns
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símenntunarmiðstöðvar: „…þegar þeir voru að koma hérna á

Umræðan um fullorðinsfræðslu endurspeglar oft það við-

við erum oft að tala um heilu möppurnar. Þannig að það er

horf að þátttaka í fræðslu sé góð, að tilgangur eða mark-

ekkert hægt að segja að þeir hafi verið ómenntaðir, þeir voru

mið hennar sé að ráða bót á ætluðum skorti hjá fólki. Þá er

bara menntaðir inn í ákveðin störf“. Svipuð viðhorf má sjá hjá

gengið út frá því að nám og fræðsla sé eitthvað jákvætt, eitt-

Tight (1998) sem bendir á að það sé erfitt að finna einhvern

hvað sem bæti líf okkar og eitthvað sem við eigum að hafa

sem hafi ekki á virkan hátt verið að læra eitthvað. Með öðrum

aðgang að í gegnum allt lífið. Það kemur því ekki á óvart

orðum, fólk er alltaf að læra eitthvað í daglegu amstri sínu í

að í rannsóknum á þátttöku í fullorðinsfræðslu sé gengið út

gegnum allt lífið. Að hans áliti ætti lykilspurningin ekki að

frá þessari sýn. Þegar kemur að því að bregðast við fjarveru

vera hvort fólk sé að taka þátt eða ekki, heldur hversu mikið

ákveðinna hópa frá fræðslu er gjarnan reynt að finna leiðir

og í hvers konar fræðslu. Við sjálf, höfundar þessarar greinar,

námskeið þá bað ég þá um að koma með skírteinin sín og sko

til að hvetja fólk til þátttöku í fræðslutilboðum sem þegar

myndum jafnvel vilja bæta við spurningunum: Hvað gerir fólk

eru fyrir hendi í stað þess að endurskoða þá fræðslu sem því

til þess að auka þekkingu og færni sína? Og svo: Hvað geta

stendur til boða (Crowther, 2000). Starfsmaður símenntunar-

fræðsluaðilar gert til að hjálpa því?

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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E n g inn er eylan d
Orðræðan sem notuð er til að skýra fjarveru fólks frá fræðslu
byggir oft á því að litið er á einstaklinga óháð félagslegu samhengi þeirra. Þar að auki ber nokkuð á þeirri skoðun að fólk
skorti eitthvað sem fræðsla getur bætt. Enn fremur er það
viðhorf áberandi að þeir sem ekki taka þátt í fræðslu séu líklega þeir sem mest þurfa á því að halda (Merriam o.fl., 2007).
Starfsmaður á símenntunarmiðstöð komst svona að orði.

„Svo er þetta alltaf spurning hverjir taka þátt og er hópurinn
sem ætti að vera virkastur að koma í nám til okkar.“ Með
því að horfa á þátttöku í félagslegu samhengi má finna aðrar
skýringar eins og þá að í gegnum félagsmótun sem á sér stað
innan fjölskyldunnar, í skólum og á vinnumarkaðinum verði

Ýmsar rannsóknir styðja þessa fullyrðingu. Fólk gefur til að

jákvæð viðhorf gagnvart fullorðinsfræðslu einkennandi fyrir

mynda gjarnan upp þá ástæðu fyrir því að taka ekki þátt að

suma hópa en ekki aðra (Rubenson, 1989, bls. 64 vitnað til

það hafi ekki trú á því að þátttaka myndi gagnast sér (Bolder

í Merriam o.fl., 2007). Þátttaka í fræðslu er auðveldari fyrir

o.fl., 1994; Paladanius, 2007). Svipuð viðhorf koma fram í

einstaklinga sem tilheyra hópum þar sem jákvætt viðhorf

okkar gögnum: „… þannig að það er náttúrulega líka þessi

gagnvart fullorðinsfræðslu er ráðandi, því hún er skipulögð

hópur sem er bara mjög sáttur við sitt hlutskipti og finnur

með þennan hóp í huga og oftar en ekki af aðilum sem til-

enga þörf hjá sér til að nýta sér einhver menntunartilboð,“

heyra þessum hópum. Gengið er út frá því að væntanlegir

sagði starfsmaður símenntunarmiðstöðvar.

þátttakendur þekki til þess sem er í boði, þeir geti tekið þátt

Orðræðan mótar það hvernig við skiljum og tökumst á

á þeim tíma sem í boði er og hafi efni á því (Merriam o.fl.,

við viðfangsefni okkar. Með endurskoðun á ríkjandi orðræðu

2007).

felast ekki efasemdir um sannleiksgildi þeirrar þekkingar sem
hún gefur af sér, heldur er markmiðið að gera takmörkun

H in d ranir eða m ó tstaða ?

hennar ljósa til að átta sig á hvað hún felur í sér og hvað

Algeng skýring á fjarveru fólks frá fræðslu er að eitthvað

efast um mikilvægi menntunar fyrir einstaklinga og sam

hindri þátttöku þess. Crowther (2000) bendir hins vegar á að

félag, heldur teljum við mikilvægt að vera tilbúin til að skoða

í stað þess að einblína á hindranir, sé ef til vill gagnlegra að

ríkjandi orðræðu á gagnrýninn hátt og setja spurningamerki

líta svo á að þeir sem ekki taka þátt geri það vegna undir-

við þær forsendur sem liggja henni að baki.

hún útilokar. Þannig erum við með þessum orðum ekki að

liggjandi andstöðu við ríkjandi menntagildi. Hann segir að
samkvæmt ráðandi orðræðu væri órökrétt að tala um mót-

stöðu, því ef þátttaka er af hinu góða ætti mótstaða ekki að
vera fyrir hendi. Í ljósi ríkjandi orðræðu væri því útilokað að

L eiðir til að auka þ á tttöku í
fræðslu

ákvörðunin um að taka ekki þátt sé meðvituð. Ef fyrri reynsla

Fjöldi skýringa eru á því hvers vegna sumir taka lítinn eða

af þátttöku í fræðslu er slæm, má spyrja sig af hverju fólk

engan þátt í fullorðinsfræðslu. Af umfjöllun okkar má ráða

ætti að halda að það sé eitthvað betra að „setjast á skóla-

að þær hafa allar styrkleika sem má horfa til og nýta við

bekk“ á fullorðinsaldri. Crowther heldur því sem sagt fram

skipulagningu fræðslu. Vissulega getur engin ein skýring náð

að fólk velji að taka ekki þátt og því má segja að fjarveran

yfir svo flókið fyrirbæri sem þátttaka fullorðinna í fræðslu er.

sé spurning um val, hún sé ákvörðun sem er tekin vísvitandi.

Aftur á móti geta þær flestallar nýst sem verkfæri, sjónarhorn

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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eða „gleraugu“ við það verkefni að hjálpa enn fleira fólki til

gera markvisst tilraunir með ný form fræðslu. Þannig mætti

að auka þekkingu sína og færni. Tillaga okkar er að beita

nefna styttri og lengri verkstæði, þar sem þátttakendur læra

ólíkum kenningum og skýringum sem mismunandi sjónar

til dæmis bóklegt innihald í tengslum við það að skapa, fram-

hornum eða gleraugum með það fyrir augum að greina

leiða eða gera við eitthvað. Í Ósló hafa til dæmis fræðslumið-

nákvæmar og ná betur til markhópa tiltekinna fræðslutil-

stöðvar slegið tvær flugur í einu höggi og fellt norskukennslu

boða. Hér á eftir koma nokkur dæmi um það hvernig mætti

fyrir innflytjendur inn í námskeið fyrir meirapróf, sjúkralið-

beita slíkum gleraugum.

anám og fleiri starfstengd námskeið (VOX, 2010). Í stað þess
að námsmenn fari í kennslustofu til að læra getur kennari

M innkum hin d ranirnar /
lækkum þröskul d ana

komið til námsmannanna og leiðbeint á þeim stað þar sem

Sú kenning sem hlotið hefur hvað mestan hljómgrunn í

V innum M E Ð ( væntanle g um )
þ á tttaken d um

umfjöllun um fjarveru fólks frá fræðslu má kalla „hindrana
kenninguna“. Samkvæmt henni er skýringanna að leita í

nýrrar færni eða þekkingar er þörf.

því að eitthvað hindri fólk í því að taka þátt. Þar af leiðir

Önnur gleraugu sem skipuleggjendur geta tekið upp er

að með því að ryðja hindrununum úr vegi megi gera fólki

sjónarhorn þátttakenda. Í Þýskalandi hafa hugtökin „þátt-

kleift að taka þátt. Forsenda þessarar hugmyndar er að

takendamiðun“ og „markhópamiðun“ lengi verið hluti af

allir vilji gjarnan læra nýja hluti og taka þátt í fræðslu en

verkfærakassa kennara og skipuleggjenda fræðslu fyrir

að einhverjar hindranir komi í veg fyrir það (Cross, 1981).

fullorðna (sjá t.d. Siebert, 2003). Þátttakendamiðun snýst

Af þessu leiðir að þátttöku í fræðslu megi auka með því að

um að í stað þess að námskeið sé skipulagt á grundvelli

skoða hvert námskeið og hvern markhóp til þess að koma

innihalds þess, sé það skipulagt með þarfir og sjónarhorn

auga á hindranir sem eru á valdi fræðslustofnunarinnar að

þátttakenda í huga. Á svipaðan hátt snýst markhópamiðun

draga úr. Gagnlegt gæti verið að skoða þætti sem snúa til

um að skipuleggja fræðslu fyrir afmarkaða skilgreinda mark-

dæmis að skipulagi, staðsetningu, kostnaði, tímasetningu,

hópa og byggja fræðsluna á upplýsingum um þarfir þeirra.

barnapössun og öðrum ytri þáttum námskeiðs með það fyrir

Ein leið til að fá upplýsingar um sjónarhorn þátttakenda er

augum að auðvelda markhópnum að taka þátt, eða gera

að virkja fulltrúa úr markhópnum sem meðlimi í hópi þeirra

námskeiðið áhugaverðara í þeirra augum.

sem skipuleggja námskeið eða annars konar fræðslutilboð.
Þegar markhópurinn er lítill er hægt að fá væntanlega þátt-

B j ó ðum ó lík n á msf o rm

takendur sjálfa til að eiga þátt í skipulagningunni. Sömuleiðis

Eins og áður hefur komið fram líta margir með stutta form-

og jafnvel aðstoðarkennara. Þannig gæti svo kölluð jafn-

lega skólagöngu ekki á skóla og námskeið sem eitthvað

ingjafræðsla verið gagnlegur hluti af fræðslutilboði.

má taka fyrri þátttakendur fræðslutilboðs með sem ráðgjafa

fyrir sig, eða sem aðferð sem gagnist þeim til að ná markmiðum sínum (sjá til dæmis Perez, 2009). Mörgum hentar
ekki hefðbundið skólastarf og þar að auki hafa sumir slæma
reynslu úr skólakerfinu og þetta litar viðhorf þeirra til fræðslu
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síðar á ævinni. Auðveldustu leiðirnar til að koma til móts við

Ímynd fræðslustofnunar og staðarins þar sem fræðslan fer

þennan hóp væru að skipuleggja fræðslu á öðrum stöðum

fram getur haft veruleg áhrif á þátttöku. Manninen (2004)

en í skólum, nota húsgögn og fyrirkomulag sem minna ekki á

bendir á að neikvæð ímynd fullorðinsfræðslu í hugum fólks

skóla og beita kennsluaðferðum sem sniðnar eru að þörfum

með litla formlega menntun leiði til þess að það hvarfli jafn-

fullorðinna. Þá væri ekki úr vegi að hugsa út fyrir kassann og

vel ekki að því að sækja fræðslu. Þá hefur námskeið sem

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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haldið er í háskóla til dæmis aðra ímynd en námskeið haldið

því þurfa kennarar fullorðinna oft að takast á við reynslu og

í safnaðarheimili og tilteknir samfélagshópar eru tilbúnir að

aðstæður fullorðinna námsmanna í starfi sínu. Undanfarin

sækja fræðslu á einum stað en ekki öðrum. Öll vinna við það

40 ár, að minnsta kosti, hefur safnast saman mikil þekking á

að öðlast vitneskju um ímynd fræðslu og fræðslustofnunar

forsendum fyrir áhrifaríkri fræðslu fullorðinna. Eigi að síður

í tilteknu samfélagi verður því að dýrmætri þekkingu stofn-

er þessi þekking hvorki almenn meðal menntaðra kennara

unarinnar, sömu sögu er að segja um allt það sem stofnunin

(sjá til dæmis Kennsluskrá Háskóla Íslands, 2010), né meðal

gerir til að skapa og styrkja þá ímynd sem hún vill hafa í sínu

þess fólks sem velst til kennslu á einstökum námskeiðum á

nærsamfélagi.

vinnustöðum eða hjá fræðslustofnunum. Enda hafa lengi vel
ekki verið gerðar kröfur um slíka þekkingu meðal kennara í

B j ó ðum n á m í ten g slum við
b reytin g ar

fullorðinsfræðslu. Þetta sagði starfsmaður símenntunarmiðstöðvar um málið:

Ein af kenningunum sem komið hafa fram til að skýra þátt-

„… fræðslustofnanir verða að líta í eigin barm, hvað er

töku er „æviskeiðakenningin“. Eins og greint var frá hér

hjá okkur sem er kannski hluti af þessari hindrun …, full-

að framan leita margir fullorðnir eftir fræðslu í tengslum

orðnir sem hafa verið í námi segja oft og örugglega rétti-

við breytingar í lífi sínu. Margir sækja í fræðslu í tengslum

lega að kennsluaðferðirnar miðist oft ekkert allt of mikið

við skilnað, ástvinamissi eða breytingar á atvinnuhögum.

við fullorðna og það hvernig fullorðnir læra miðað við til

Fólk hefur til dæmis iðulega mestan áhuga á að læra það

dæmis unglinga og við höfum ekkert stóran stabba af

sem þarf til að takast á við nýtt starf einmitt þegar breyt-

fólki sem er vant því að kenna fullorðnu fólki sem hefur

ingin stendur fyrir dyrum eða er nýlega yfirstaðin (Aslanian,

litla skólagöngu að baki, en við höfum aftur fullt af fólki

Brickell, Ullman og Society, 1980). Þannig er varla hægt

sem er vant að kenna börnum og unglingum og þarna er

að finna námsfúsara fólk en verðandi foreldra. Í ljósi þessa

viss brú sem þarf að byggja.“

gæti ein leið til að mæta fólki falist í fræðslutilboðum sem
tengjast tilteknum æviskeiðum eða breytingum. Rannsóknir

Helstu kvartanir sem berast frá óánægðum fullorðnum náms-

á þátttöku hafa þó sýnt að fólk sækir ekki eingöngu í fræðslu

mönnum eru einmitt vegna kennsluaðferða og framkomu

sem innihaldslega tengist breytingunni, heldur nýtir það

kennara sem námsmönnunum finnst ekki hæfa í samskiptum

fræðslu um innihald sem vekur áhuga þess sem aðferð til að

við fullorðna (Illeris, 2004). Ljóst er að það þarf að nálgast

vinna á sinn eigin hátt með breytingarnar (Blair o.fl., 1995).

kennslu fullorðinna með öðrum hætti en kennslu barna og

Af þessum sökum má vera ljóst að æviskeiðakenninguna er

unglinga (Hróbjartur Árnason, 2005; Sigrún Jóhannesdóttir,

varla hægt að umgangast á jafn einfeldningslegan hátt og

2004) og því ætti að gera kröfu um að þeir sem taka að sér

upphafsmenn hennar gerðu þegar þeir fullyrtu: „Að þekkja

kennslu fyrir fullorðna hafi til þess viðeigandi þekkingu.

æviferli fullorðinnar manneskju er að þekkja námsáætlun
hennar“ (Aslanian o.fl., 1980, bls. 61).

L o ka o rð

L ö g um kennsluna að þörfum
full o rðinna

Ástæðurnar eru margar fyrir því að fólk með stutta form-

Við höfum fjallað um að ýmsir nýti sér síður fræðslutilboð

stöður fjölda rannsókna í 10 flokka ástæðna fyrir fjarveru og

meðal annars vegna álags, tímaskorts og slæmrar reynslu

fengum þar með gagnlega yfirsýn. Gögnin sýna að ástæður

af skóla. Þessi atriði og fleiri þykja gjarnan einkenna full-

fjarveru mynda innbyrðis flókið net skýringa. Þessar upp-

orðna námsmenn almennt (Hróbjartur Árnason, 2005) og

lýsingar hafa vissulega nýst að einhverju leyti til að laða fleiri

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

lega skólagöngu sækir síður fræðslu en fólk sem hefur lengri
skólagöngu að baki. Í þessari grein flokkuðum við niður-
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úr umræddum hópi í fræðslu, en við bendum á að þær duga
ekki einar og sér. Enn er stór hópur sem ekki næst til og
bendir greining á orðræðu tengdri þátttöku í fræðslu til þess
að bæði rannsakendur og framkvæmdaaðilar þurfi að líta í
eigin barm með því annars vegar að taka til endurskoðunar
ákveðnar forsendur umræðunnar um þátttöku og hins vegar
að nota mismunandi sjónarhorn við skipulagningu, kynningu
og framkvæmd fræðslu.
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um höfun d ana

A b stra c t

Hróbjartur Árnason er lektor í kennslufræði fullorðinna við

Within the studies of adult education and schooling, par-

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hann er forstöðumaður

ticipation in education is probably the subject that has been

námsbrautar í fullorðinsfræðslu og kennsluréttindabrautar.

most thoroughly studied, but for a few years now the absence

Hróbjartur er guðfræðingur frá HÍ, en eftir rannsóknarstörf

from education of certain social groups has received more

í Ísrael og Þýskalandi snéri hann sér að kennslufræði full-

attention. The reason, without doubt, is increasing interest

orðinna sem hann nam við háskólann í Bamberg, Þýskalandi.

and governmental emphasis on the value of education for

Hann hefur unnið við fullorðinsfræðslu síðan 1995, bæði í

both individuals and society as a whole, but also the exten-

Þýskalandi og á Íslandi, m.a. í menntakerfi rafiðnaðarmanna,

sive education opportunities for every social group.

fyrir kirkjuna og haldið námskeið fyrir fjölmörg fyrirtæki og

It is worth noting that the findings of this research for

stofnanir. Helstu sérfræði- og rannsóknarsvið eru nám full-

the last few years have been comparatively unanimous. The

orðinna, tæknistutt nám, nám eldri borgara, og matsverkefni

same groups are absent among the participants and the

á ýmsum skólum og verkefnum á sviði fullorðinsfræðslu.

same reasons are given for their absence. Interviews with
personnel of lifelong learning centres showed that a lot of

Halla Valgeirsdóttir starfar sem sérfræðingur hjá Fræðslu

effort has been put into trying to reach this group, but the

miðstöð atvinnulífsins. Helstu verkefni hennar tengjast

outcomes being varied and it is likely that the experience

námsskrárskrifum. Hún var áður fræðslustjóri hjá Leikskólum

of others involved in these projects is the same. This indi-

Reykjavíkur. Hún er að ljúka M.Ed. prófi í menntunarfræði

cates that these studies reflect the actual reality of the adult

með áherslu á fræðslustarf með fullorðnum frá Háskóla

education, both in Iceland and abroad. Substantial funding

Íslands og er með BA. próf í félagsfræði frá sama skóla.

has been allocated for various adult education projects, for
example, offers designed for those who until now have not

Svava Guðrún Sigurðardóttir hefur starfað við ættfræði-

taken part. In spite of this, it has proved difficult to reach this

grunninn Íslendingabók frá 1997 og situr jafnframt í stjórn

group. Why don’t they come? is therefore a burning question

Menningarfélagsins Spákonuarfs. Hún lauk BA prófi frá HÍ

for many within the adult education system.

árið 1996, kennsluréttindum frá KHÍ árið 2008 og er að ljúka

Research is meant to increase our knowledge and

meistaranámi í menntunarfræðum frá HÍ með áherslu á full-

understanding of the world around us; if however, it does

orðinsfræðslu. Lokaverkefni hennar er rannsókn á ástæðum

not lead to conclusive answers we are bound to wonder if

fyrir fjarveru og/eða þátttöku 10 kvenna í námi að loknum

the researchers are asking the right questions when probing

grunnskóla.

the reasons for absence. At the same time, we should consider whether education providers need to find new ways to
reach the groups in question. Study counselling, vocational
counselling and validation of competencies are means that
have proved successful for reaching this group, but more is
needed if the plan is for everyone to participate in lifelong
learning.
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H alla V al g eirs d ó ttir
Menntavísin dasvið H ásk ó la Í sland s

„ S j á lfstraustið er rauði þr á ðurinn “
á hrif l á g s s j á lfsmats o g s j á lfstrausts
á þ á tttöku í full o rðinsfræðslu
Lágt sjálfsmat eða sjálfstraust er ein af mörgum ástæðum fyrir fjarveru fullorðinna frá
fræðslu. Í þessari grein verður þessi ástæða skoðuð nánar í ljósi niðurstaðna úr viðtals
rannsókn við starfsmenn símenntunarmiðstöðva á Íslandi þar sem fjallað er um þátttöku
fullorðinna með stutta formlega skólagöngu í fræðslu. Rannsóknin er hluti af meistaraverk
efni höfundar til M.Ed.- gráðu í menntunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands
og byggist á aðferðarfræði eigindlegra rannsókna. Tekin voru hópviðtöl við 22 starfsmenn
átta símenntunarmiðstöðva. Sex viðtöl fóru fram á símenntunarmiðstöð viðmælanda. Eitt
viðtalið fór fram á opinberum stað þar sem sátu fulltrúar tveggja símenntunarmiðstöðva.
Starfsmenn símenntunarmiðstöðva hafa mikla þekkingu á stöðu þeirra sem hafa stysta
skólagöngu að baki og sækja síst fræðslu vegna samskipta við einstaklinga í markhópum
sínum. Upplifun þeirra og reynsla getur veitt nýtt sjónarhorn sem lítið hefur verið beitt í
rannsóknum á þátttöku og fjarveru frá þátttöku.

Halla Valgeirsdóttir

Markmið þessarar greinar er að varpa ljósi á það hvernig starfsmenn símenntunarmið
stöðva á Íslandi upplifa lágt sjálfsmat og sjálfstraust fólks í markhópi miðstöðvanna og
hvernig það birtist þegar kemur að þátttöku í fræðslu á þeirra vegum. Í upphafi er fjallað örstutt á almennan hátt
um hvernig lágt sjálfsmat og sjálfstraust birtist í þátttöku fullorðinna í fræðslu. Síðan kemur umfjöllun um lágt
sjálfsmat og sjálfstraust út frá viðtölum við starfsmenn símenntunarmiðstöðvanna þar sem fjölmargir þættir í
starfseminni koma fram sem tengjast viðfangsefninu. Vert er að geta þess að þeir þættir, sem dregnir eru fram í
greininni um starfsemi símenntunarmiðstöðvanna, eru langt frá því að vera tæmandi. Hér eru einungis til umfjöll
unar atriði sem snúa að viðfangsefni greinarinnar og komu fram í viðtölunum. Í greininni eru það starfsmenn
símenntunarmiðstöðvanna sem segja frá, þeirra orð fá að standa án mikillar túlkunar eða flokkunar. Í umfjöllun
um upplifun og viðhorf starfsmanna er ekki tilgreint hvar þeir starfa eða hvaða starfi þeir gegna.
Ég vil nota þetta tækifæri og þakka viðmælendum mínum fyrir þann tíma sem þeir gáfu í fróðlegar og
skemmtilegar umræður.
Þrátt fyrir að þátttaka í fullorðinsfræðslu sé mikið rannsakað

reynsla úr skóla eða lítil trú á eigin skriftar- og lestrargetu séu

viðfangsefni þá hafa ekki komið fram heildstæð líkön og

gefnar fyrir fjarveru frá fræðslu (Wahlgren, 2010) en þetta

kenningar sem geta skýrt af hverju ákveðinn hópur fullorð-

eru einmitt þættir sem hafa mikil áhrif á sjálfsmat og sjálfs-

inna tekur ekki þátt í fræðslu. Bent hefur verið á að ástæður

traust fólks, ekki síst þegar kemur að þátttöku í fræðslu.

fyrir fjarveru frá fræðslu séu mjög persónubundnar og þær

Annað sem hefur breyst í seinni tíð er að það virðist

kenningar, sem hafa verið settar fram, skýra aðeins að hluta

útbreiddara viðhorf nú en fyrir nokkrum áratugum að nám og

til af hverju ákveðinn hópur einstaklinga tekur ekki þátt í

menntun á fullorðinsárum sé eftirsóknarvert. Áhugi á því að

fræðslu (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og Svava

sækja fræðslu og öðlast meiri menntun er gríðarlega mikill

Sigurðardóttir, 2010).

hjá þeim hópi sem símenntunarmiðstöðvarnar sinna. Til að

Í viðtölum mínum við starfsfólk símenntunarmiðstöðva

mynda sagði einn viðmælandi:

kemur skýrt fram að lágt sjálfsmat og sjálfstraust hamlar
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mörgum að taka þátt í fræðslu eða veldur því að skrefin í átt

Ég kannski vil ekki alhæfa en nánast … allir hafa áhuga

að þátttöku eru oft þung og erfið. „… Og svo bara vantar …

á því að mennta sig og læra eitthvað, þó það hafi ekki

sjálfstraustið hjá fólki …“ eru ummæli sem komu víða fram

allir áhuga á háskólanámi eða langskólanámi eða ein-

í viðtölunum. Það vekur þó athygli að nýrri norrænar rann-

hverju slíku þá blundar alltaf þráin í fólki að menntast

sóknir sýna að dregið hefur úr því að ástæður eins og slæm

og læra eitthvað.
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Knud Illeris (2006) bendir einmitt á að fólk sé yfirleitt með-

Markhópur miðstöðvanna er að einhverju leyti mismunandi

vitað um þörf fyrir aukna menntun, t.d. að bæta tölvu- og

eftir svæðum þó þær eigi það allar sameiginlegt að leggja

tungumálakunnáttu sína sem og að bæta lestrar- og stærð-

áherslu á að sinna þeim hópi sem hefur stutta formlega

fræðihæfni sína. Hins vegar er til dæmis skortur á sjálfstrausti

skólagöngu að baki. Jafnframt hefur sums staðar orðið vart

og óþægindin við að fara aftur í nám afl sem hamlar fólki oft

við breytingar á þeim hópi sem sækir fræðslu hjá símennt-

að taka þátt. Þess vegna er mikilvægt að tengja hvatningu

unarmiðstöðvunum, „… áður var fólkið sem kom til okkar

til þátttöku við þá þörf á fræðslu sem fólk upplifir að sé fyrir

fólkið sem hafði sjálfstraustið og … var búið að læra eitt-

hendi og draga þannig úr þeim hindrunum sem gefið er í

hvað og vildi efla sig og halda sér við og það voru sterku ein-

skyn að séu til staðar.

staklingarnir.“ Með tilkomu námskrárbundnu námsleiðanna

Á sama tíma er nauðsynlegt að skapa aðstæður sem eru

er í auknum mæli að koma inn fólk sem hefur áhuga en er

ekki niðurlægjandi, barnalegar eða á annan hátt óviðeigandi

ekki öruggt um að það geti þetta. Þessi hópur þarf stuðning

því fyrir suma geta slíkar aðstæður og framkoma af hendi

og mikla hvatningu, „það er mjög mikilvægt fyrir okkur að

fræðsluaðila verið kærkomin afsökun fyrir að hætta eða

geta mætt þessu fólki þar sem það er og sýnt þeim fram á að

sleppa því að taka þátt. Viðfangsefnið er fullorðinsfræðsla og

það geti lært …“

fullorðið fólk vill að borin sé virðing fyrir því og þeirri ábyrgð
sem það axlar á eigin lífi (Illeris, 2006).
Þegar fólk snýr aftur í nám eftir lengra hlé er það að stíga
inn í heim sem það þekkir oft ekki, stíga út fyrir þægindarammann og takast á við áskorun sem því óraði ef til vill ekki fyrir
eða takast á við verkefni sem það hefur beðið lengi eftir að fá
tækifæri til að glíma við.

„ … við þurfum b ara stans laust að vera ú ti á akrinum ,
ú ti í fyrirtæk j um , ú ti í st o fn unum o g … ú ti um allt . “
Í markhópi símenntunarmiðstöðvanna eru einstaklingar sem
hafa þá trú að þeir geti ekki lært og hafa jafnvel fengið skila-

S tarfið á símenntunarmið stöðvunum
Á símenntunarmiðstöðvum á Íslandi starfar fólk sem er fullt
af eldmóði og hefur brennandi áhuga á starfi sínu. Það vinnur
hörðum höndum að því að hvetja og efla fullorðið fólk og fá
það til að taka þátt í fræðslu sem lið í að auka tækifæri og
hæfni þess á vinnumarkaði sem og til að efla persónulega
hæfni. Mikil breyting hefur orðið á starfi símenntunarmiðstöðvanna undanfarin ár og tilkoma Fræðslumiðstöðvar
atvinnulífsins hefur þar haft mikið að segja:

boð um það frá skólakerfinu sem hafa svo fylgt þeim allar
götur síðan. Það fer mikil vinna í að ná í þennan hóp og telja
einstaklinga, sem tilheyra honum, á að taka þátt.

En sko, ég vil taka það sérstaklega fram eins og með
markhópinn okkar, við þurfum miklu, miklu meira að
hafa fyrir því að ná til þeirra og sannfæra heldur en,
t.d. háskólarnir auglýsa sitt námsframboð, skilurðu, á
vefnum og hérna í blöðum. Það er ekkert nóg fyrir okkur
… við þurfum bara stanslaust að vera úti á akrinum, úti í
fyrirtækjum, úti í stofnunum og … úti um allt.

… við erum náttúrulega með þessar námskrár í samstarfi
við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem hefur gjörbreytt

Til að ná í þennan hóp eru farnar ýmsar leiðir og eins og fram

landslaginu að mínu mati, það kom líka aukið fjármagn

kom í viðtölunum þá er þetta ferli sem tekur oft langan tíma.

inn í þennan geira með þessum námsleiðum þannig að
það gerir okkur líka auðveldara fyrir að bjóða upp á

Við tókum fullt af viðtölum í vor, fórum inn á vinnustaði

þetta og markaðurinn svaraði þessu framboði strax …

og þá er kannski ekki allt að fara af stað og síðan núna

yfir heildina hefur aðsóknin verið mjög góð og þátttakan

bara í haust, við skráum niður allt í þessum viðtölum

hefur bara margfaldast milli ára.

og bókum niður hvað viðkomandi er að hugsa og það
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fara einhver markmið af stað. Og svo er það þetta að

tilkomin vegna þess að „[fólk] bara upplifir sig ekki sem

fólk gerir ekki það sem það ætti að vera að gera. Svo

sterkt í þessum aðstæðum, felur sig bara í sinni vinnu, þetta

hringdum við í ágúst/september, hringdum í stóran hóp

eru bara ógnvænlegar aðstæður. Maður áttar sig kannski

af fólki sem við töluðum kannski við fyrir hálfu ári síðan,

ekki á því sjálfur af því að maður er í öðrum farvegi sjálfur.“

þá bara tók það skrefið. Þá þekkti það okkur, hugsunin

Þetta vekur upp vangaveltur um það hverjir það eru sem

tekur smá tíma, það virkaði mjög vel. Þetta þarf langan

skipuleggja og sinna fræðslu fyrir þá sem hafa stutta form-

tíma, þú stekkur oft ekki, þetta er svo mikið mál fyrir

lega skólagöngu að baki. Gjarnan eru það einstaklingar sem

fólk, það er dauðhrætt við þetta.

hafa lengri skólagöngu að baki og góða upplifun af skólakerfinu. Sú ólíka reynsla sem þeir sem bjóða upp á fræðslu

„ … traust , það er n á tt ú rule g a g runnatriði í r á ð g j öf  … “

og þeir sem þiggja boð um fræðslu hafa í farteskinu felur

Ein af ástæðum þess að erfiðlega gengur að ná til hópsins er

er afar mikilvægt og þeirra tengsl við markhópinn skapa

að nokkuð margir sem tilheyra honum líta ekki á nám sem

grundvöll fyrir þátttöku margra. Sökum mikilla breytinga á

tækifæri fyrir sig. Þeir líta á nám sem eitthvað fyrir einhverja

vinnumarkaðnum hefur orðið mikil fjölgun þeirra sem leita

aðra, ekki það sjálft og ástæðan getur til dæmis verið sú að

ráðgjafar hjá náms- og starfsráðgjöfum símenntunarmið-

þeir telja sig ekki geta lært. Brotin skólasaga og sértækir

stöðvanna. Hins vegar eru margir hverjir tortryggnir þegar

námsörðugleikar geta verið hluti af skýringu á þeirri mynd

þeir setjast niður hjá náms- og starfsráðgjafa til að fara yfir

sem fólk hefur af sjálfu sér sem námsmanni.

stöðu mála, margir þurfa í fyrsta skipti að horfast í augu við

augljóslega í sér að fræðsluaðilar verða á einhvern hátt að
setja sig í spor markhópsins. Það kom skýrt fram að starf
náms- og starfsráðgjafa hjá símenntunarmiðstöðvunum

það að þurfa að setja traust sitt á aðra í leit að leiðum til að

Það eru ansi margir sem … eiga mjög leiðinlegar minn-

auka möguleika sína á vinnumarkaðnum.

ingar úr skóla og eru bara mjög hræddir við að stíga
þetta skref. Þetta er bara mjög stórt og mjög þungt skref

Maður sér að þeir eru ekki sáttir þegar þeir setjast en svo

og þess vegna er líka mjög mikilvægt að náms- og starfs-

þegar maður byrjar að tala og nær þessu ákveðna trausti

ráðgjöfin sé þarna fyrir, til að aðstoða og líka bara til að

að þá kannski, …, ég er ekki óvinurinn, ég er ekkert að

fá þá til að trúa að þeir geti þetta eins og allir aðrir.

fara að skikka þá í neitt, … heldur er ég bara að finna út
hvernig ég geti hjálpað þeim …

Breyttar aðstæður í lífi fólks geta leitt til þess að það snýr
aftur og fer að hugleiða möguleika á að sækja fræðslu en

Traust er þó ekki bara nauðsynlegt þegar um er að ræða

það er ekki alltaf svo auðvelt. Það er ekki nóg með að þurfa

atvinnuleitendur sem eru að vinna í að bæta stöðu sína á

að stíga skrefið og leita sér upplýsinga um hvaða möguleikar

vinnumarkaði heldur líka þegar markmiðið er að sannfæra

eru fyrir hendi, stíga skrefið og skrá sig í það fræðslutilboð

fólk um að það sé því í hag að auka menntun sína og að það

sem í boði er heldur krefst það líka þess að endurskoða sína

sé ekkert að óttast á námskeiðum,

eigin ímynd, „… þetta er ein af þessum hindrunum … bara

að sjá þig í nýju hlutverki.“
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… margir fullorðnir sem … luku bara skyldunámi út af

Starfsfólk símenntunarmiðstöðvanna þarf því að aðstoða

einhverjum námserfiðleikum, einelti í skóla, slæmum

fólk við að breyta þeirri mynd sem það hefur af sjálfu sér og

tilfinningum, heimilisaðstæðum eða einhverju slíku og

samfara því að hjálpa því að efla eigið sjálfsmat og sjálfs-

hérna það er kannski með mjög lágt sjálfstraust og þess

traust. Þannig getur það betur unnið bug á þessari hræðslu

vegna þarf svolítið að hafa fyrir því að vinna traustið

sem hefur gjarnan búið um sig hjá fólki og er meðal annars

og … sýna því fram á að það geti farið í nám, þótt þú
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sért með dyslexíu þá getirðu lært, það eru til úrræði og

vilja gert að nýta húsnæði framhaldsskólans á svæðinu,

tímarnir eru breyttir, … fullorðinsfræðsla er á þínum

„Það er í rauninni með vilja gert hjá okkur að vera með þessi

forsendum, ekki á sömu forsendum og þegar þú varst í

námsúrræði inn í framhaldsskólunum vegna þess að …, þá

skyldunámi í grunnskóla. Og það er oft svona ýmis tor-

þekkir fólkið umhverfið og það hefur gefist mjög vel …“

tryggni og þið vitið, fólk þarf svolítið að fara í gegnum
það að endurskoða, … skoðanir sínar á námi og eigin
getu og möguleikum.

„ … sv o s é r maður … b ara
h é rna á g ön g unum hverni g
það lyftist … “

„ Þ etta sn ý st n á tt ú rule g a
alltaf um einstaklin g inn “

Árangur af starfi símenntunarmiðstöðva er ekki einungis

Til þess að endurskoðun einstaklinga á eigin viðhorfum

hverju hún skilar til þátttakenda. Undantekningarlaust kom

beri árangur og leiði til þátttöku í fræðslu í einhverri mynd

fram í viðtölunum að starfsmenn símenntunarmiðstöðva

er mikilvægt að skapa öryggi og vellíðan hjá hverjum og

upplifa almenna ánægju með þá fræðslu sem boðið er upp

einum, það er ekki nóg að horfa á markhópinn sem eina

á og að þátttakendur fara í gegnum heilmikið ferli sem

heild, „þetta snýst náttúrulega alltaf um einstaklinginn

hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og líðan, „… þannig

þegar upp er staðið, hvað hentar honum, það er svo mis-

að þegar maður nær inn fyrir skelina og nær þessu fólki þá

jafnt hvað hentar hverjum og einum einstaklingi. Þannig

eru þetta þeir sem eru ánægðastir og … eru þú veist hvað

að það er aldrei hægt að horfa á þetta út frá heilum hópi.“

glaðastir að hafa tekið þátt.“ Annar viðmælandi lýsir þessari

En jafnframt þarf að huga að því að hópurinn, sem sækir

upplifun á þennan hátt.

metinn í því hvort af þátttöku í fræðslu verður heldur líka

fræðslu á sama tíma, nái saman. Það getur til að mynda veitt
öryggi að sækja fræðslu með einhverjum öðrum og það eru

Horfa bara á sjálfstraustið, maður er að sjá fólk sem

dæmi um að einstaklingar hafi fengið aðra með sér á ákveðin

er að byrja hérna alveg svona samanpakkað og kemur

námskeið hjá símenntunarmiðstöð. En það er líka í höndum

kannski eftir viðtal og ákveður að fara inn í einhverja

fræðsluaðilans að tryggja að hópurinn nái sem best saman,

námsleið, svo sér maður það bara hérna á göngunum

„ef við náum saman í hóp þá reynum við að búa til góða

hvernig það lyftist …, þegar mánuðirnir líða, farið að

hópstemningu … það er alveg lykilatriði að það myndist góð

sinna sjálfum sér aðeins.

hópstemning og samheldni í hópnum …“ Það er eitt að ná
fólki inn í fræðslu en svo er annað að halda því við efnið og

Með því að huga að einstaklingnum, veita honum ráðgjöf

hjálpa því að komast í gegnum allt ferlið, „þó svo að við

og stuðning, tengja hann við hóp og skapa aðstæður sem

séum búin að fá fólkið inn þá er bara hellings vinna að halda

veita honum öryggi hafa símenntunarmiðstöðvarnar náð

í það áfram.“

að breyta hugarfari fólks til sín sjálfs og veita þeim annað

Umgjörð og aðstaða fræðslunnar skiptir einnig máli til

tækifæri til náms.

þess að mögulegt sé að auka vellíðan óöruggra þátttakenda.
Húsnæðismál símenntunarmiðstöðvanna eru mismunandi
en sums staðar er húsnæði framhaldsskólans á staðnum nýtt

L o ka o rð

fyrir kennslu á vegum símenntunarmiðstöðva. Það getur haft

Aukna áherslu á þátttöku fullorðinna í fræðslu má meðal

mikil áhrif á þátttakendur. „Bara að fara inn í skólann, við

annars rekja til aukinnar umræðu um gildi menntunar fyrir

höfum verið með húsnæði í skólanum oft og bara það að

einstaklinga og samfélag. Ýmislegt virðist þó standa í vegi

stíga inn í skólann það er bara alveg rosalega mikið átak

fyrir að sumt fullorðið fólk taki þátt í fræðslu og í því sam-

…“ Hins vegar hefur það á einhverjum stöðum verið með

bandi hefur hér verið sérstaklega horft til þeirra sem hafa
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stutta formlega skólagöngu að baki. Starfsfólk símenntunarmiðstöðva um allt land vinnur hörðum höndum að því að

A b stra c t

koma upplýsingum um fræðslu á framfæri og aðstoða fólk

Low self-esteem or self-confidence is one of the reasons given

við að finna fræðslu við hæfi en það er oft þrautin þyngri.

for the absence of adults form education. The paper takes a

Lágt sjálfsmat og sjálfstraust er að mati viðmælanda minna

closer look at this reason in view of the findings from research

áberandi ástæða fyrir fjarveru frá fræðslu. Ástæða lágs

based on interviews with the personnel of lifelong learning

sjálfsmats og sjálfstrausts getur verið af ýmsum toga, það

centres in Iceland where the subject was the participation of

sem kom skýrast fram í viðtölunum var slæm reynsla af fyrri

adults with short formal education. The research was part of

skólagöngu og námsörðugleikar.

the author’s Master’s project for M. Ed. degree in education

Það er því mikil vinna fólgin í því að ná til hluta markhóps

studies at the School of Education at the University of Iceland

símenntunarmiðstöðvanna og ferlið við að ná þátttakendum

and is based on the methodology of qualitative research.

inn í fræðslu getur tekið langan tíma þar sem það er ekki

Semi-structured interviews were conducted with a focus group

fljótunnið verk að hjálpa fólki að breyta viðhorfum til sjálfs

of twenty-two staff members of eight lifelong learning centres.

sín. Starfsfólk símenntunarmiðstöðvanna vinnur mikið starf

Six interviews took place at the centre where the interlocutor

til að skapa traust og umgjörð um fræðslu fyrir fullorðna sem

worked. One interview with representatives from two centres

veitir þeim einstaklingum sem til þeirra sækja öryggi til að

took place in a public place. Through their interaction with the

þróast og þroskast. Árangurinn er ekki aðeins metinn í því

individuals in their target groups, the personnel of these edu-

hversu margir sækja fræðslu heldur einnig í þeirri breytingu

cation centres have extensive knowledge of the conditions of

sem fólk upplifir á sjálfu sér í gegnum fræðsluna því eins og

those who have the shortest education and are least likely to

einn viðmælandi sagði: „Ég held samt að rauði þráðurinn í

accept education offers. Their experience and knowledge can

þessu öllu sé sjálfstraustið, það ber alltaf að sama brunni.“

add a new point of view that has not been applied in studies
of the participation in and absence from education.
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The objective of this paper is to demonstrate how the staff
of Icelandic lifelong learning centres experiences the low selfesteem and self-confidence of people in the target group of the
centres and how this is revealed when it comes to participation
in the adult education programmes of the centres. First there is
a short introduction on low self-esteem and self-confidence of
adults generally in education. Then there is a discussion of low
self-esteem and self-confidence based on the interviews with

um höfun d inn

the personnel of the lifelong learning centres where various

Halla Valgeirsdóttir starfar sem sérfræðingur hjá Fræðslu

is worth noting that the features of the operation of the centres

miðstöð atvinnulífsins. Helstu verkefni hennar tengjast

that are discussed in the paper are far from being exhaustive.

námsskrárskrifum. Hún var áður fræðslustjóri hjá Leikskólum

The elements covered here are only those conducive to the sub-

Reykjavíkur. Hún er að ljúka M.Ed. prófi í menntunarfræði

ject discussed in the paper and appeared in the interviews. In

með áherslu á fræðslustarf með fullorðnum frá Háskóla

the paper it is the staff of the lifelong learning centres that have

Íslands og er með BA. próf í félagsfræði frá sama skóla.

their say; their words appear without lengthy explanation or

elements of the work of the centres are linked to the subject. It

categorisation. In discussing the experience and opinions of the
staff, there is no mention of their occupation within the centres
or where those centres are located.
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Svava Guðrú n S i g urðar dó ttir
Menntavísin d asvið H ásk ó la Í sland s

H in d run eins er annars hvati

Þegar fjallað er um þátttöku í eða fjarveru frá fræðslu ber mikið á kenningum um hvata
og hindranir. Í þessari grein er aftur á móti leitast við að skoða hvata og hindranir frá nýju
sjónarhorni og sérstaklega út frá afstöðu og viðhorfi kvenna til fjölskylduskuldbindinga.
Greinin styðst að miklu leyti við hálfopin viðtöl við tíu konur á Stór-Reykjavíkursvæðinu á
aldrinum 29 – 43 ára og hafði helmingur þeirra lokið grunnskólaprófi en hinar höfðu lokið
framhaldsnámi eftir langt hlé. Konurnar áttu allar börn og voru fjórar þeirra einstæðar
mæður. Viðtalsrannsóknin byggist á eigindlegri aðferðafræði og er hluti af meistaraverk
efni höfundar til M.Ed.-gráðu í menntunarfræðum við Háskóla Íslands.

S ímenntunarsamf é la g

vegna sumir flosna upp úr námi eftir

Við lifum í menntasamfélagi þar sem stöðugt eru gerðar meiri

við að auka menntun sína ævina á

kröfur til einstaklinga um menntun og áhersla lögð á það að

enda.

að skólaskyldu lýkur en aðrir leitast

Svava Guðrún Sigurðardóttir

fólk leiti leiða til að viðhalda og auka við þekkingu sína með
endurmenntun. Hækkandi menntunarstig hefur jafnvel verið
talið forsenda hagvaxtar og velsældar og skyldi því engan

H vatar o g hin d ranir

undra að stjórnvöld hafa beitt sér fyrir því að auka menntun

Þátttaka í fræðslu hefur lengi verið vinsælt umfjöllunarefni

þegna sinna undanfarin ár (Forsætisráðuneytið, 2008;

fræðimanna á sviði fullorðinsfræðslu en viðhorf til þátttöku

Símenntun, 1998). Menntun og skólaganga skipa sífellt

hafa tekið nokkrum stakkaskiptum undanfarna áratugi. Á

mikilvægari sess í lífshlaupi fjölmargra einstaklinga og þeim

árdögum fullorðinsfræðslu var þátttaka fullorðinna einstak-

fjölgar stöðugt er setjast aftur á skólabekk á fullorðinsaldri

linga í fræðslu ekki eins almenn og síðar varð og af þeim

(Edwards, 1997; Lucas, 2005; Sigrún Jóhannesdóttir, 2004).

sökum var ekki litið á það sem sjálfsagðan hlut að fólk tæki

Þrátt fyrir aukna áherslu á símenntun hin síðari ár og vax-

þátt heldur var það jafnvel undrunarefni. Fræðimenn veltu

andi þátttöku í fræðslu, þá hafa rannsóknir sýnt að allnokkur

því fyrir sér hvers vegna fullorðið fólk færi í nám og hvað

hópur fólks hér á landi er enn sem komið er án framhalds-

einkenndi þá einstaklinga sem veldu sér hlutskipti nemenda

menntunar (Guðfinna Harðardóttir, 2008; Jón Torfi Jónasson

af fúsum og frjálsum vilja á fullorðinsaldri. Upp úr þessum

og Andrea Gerður Dofradóttir, 2009). Þessi hópur hefur ekki

vangaveltum spruttu fram hugmyndir um hvata sem búi að

nýtt sér þá fjölmörgu menntunarmöguleika sem bjóðast

baki þátttöku í fræðslu. Þróunin hefur hins vegar verið ör

að loknu skyldunámi í sama mæli og fólk sem lokið hefur

og þátttaka aukist til muna síðustu áratugi. Það hefur leitt

framhaldsnámi. Í stað þess að hækka almennt menntunar-

til þess að þátttaka í fræðslu er nú talin allt að því sjálfsögð

stig þjóðarinnar virðist því sem aukin símenntun hafi í raun

en fjarvera frá fræðslu fremur undantekning frá reglunni

breikkað menntabilið milli langskólagenginna einstaklinga

(Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007). Ríkjandi við-

og hinna sem minni menntun hafa (Jón Torfi Jónasson og

horf bæði samfélags og stjórnvalda er að einstaklingum beri

Andrea Gerður Dofradóttir, 2009). Þetta er nokkuð áhyggju-

að leita leiða til að auka við menntun sína eins og kostur

efni, ekki hvað síst fyrir þær sakir að þar sem slíkur ójöfn-

er og hefur jafnvel verið látið að því liggja að velferð sam-

uður þrífst skapast gjarnan ójöfnuður á fleiri sviðum (Friðrik

félagsins sé í húfi (Símenntun, 1998). Þessar breyttu áherslur

Ásmundsson Brekkan, 1934; Jón Torfi Jónasson, 2004) og

hafa orðið til þess að fræðimenn velta því í auknum mæli

gengur það þvert á þær væntingar sem almenningur gerir

fyrir sér hvers vegna fólk taki ekki þátt og hvað hindri þátt-

til íslensks samfélags. Fræðsluaðilar og fræðimenn á sviði

töku í fræðslu.

fullorðinsfræðslu hafa í auknum mæli velt því fyrir sér hvers
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H vatar

ýta á mig, það er alltaf verið að pota alls staðar að, af hverju

Fræðimenn hafa beitt ýmsum aðferðum til þess að skilgreina

ótrúlegasta fólk, bara alls staðar í kring bara…“ segir einn

og flokka námshvata fullorðinna. En þó flokkunaraðferðirnar

viðmælenda minna sem fannst ekki nægilegt tillit tekið til

virðist mismunandi eiga þær margt sameiginlegt og byggjast

þeirrar ákvörðunar sinnar að taka ekki þátt í fræðslu. Önnur

flestar á svipuðum þáttum, það er ólíkt orðalag fremur en

kona lýsti upplifun sinni af samfélagslegum þrýstingi með

eðlismunur sem greinir þar á milli (Jarvis, 1995; Ahl, 2006).

eftirfarandi hætti: „… ég held… að maður verði einhvern

Malcolm Knowles, einn þekktasti forvígismaður fullorðins-

tímann að klára… finnst einhvern veginn vera ætlast til

fræðslunnar, hélt því fram að fullorðnir nemendur lærðu af

[framhaldsmenntunar], sem mér finnst kannski ekkert endi-

þörf og flokkunaraðferð hans er afar einföld en hann skipti

lega í lagi, það verða einhverjir að, að vera í öðrum stöðum

námshvata fullorðinna í ytri og innri hvata. Taldi hann að

en á skrifstofunum sko.“

ertu ekki búin að læra, af hverju ferðu ekki í skóla… bara,

innri hvatar hefðu mun meiri áhrif á nám fullorðinna en hinir
ytri (Knowles, 1998). Ytri námshvatar eru allir þeir utanaðkomandi þættir sem geta hvatt einstaklinga til þess að fara
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í nám. Til þessa flokks teljast meðal annars atriði sem tengj-

Hindranakenningin hefur notið mikilla vinsælda um árabil

ast afkomu og starfsöryggi svo sem aukin atvinnutækifæri,

en hún gengur út frá þeirri forsendu að allir vilji í raun taka

möguleiki á stöðuhækkun eða hærri launum eða aukin færni

þátt í fræðslu og fjarvera frá fræðslu stafi af því að eitthvað

í notkun tæknibúnaðar svo fátt eitt sé nefnt. Þessu til við-

standi í vegi fyrir þátttöku þeirra. Ýmsar leiðir hafa verið

bótar mætti flokka þrýsting frá fjölskyldu, vinum og samfé-

farnar til þess að greina og flokka hindranir en einna þekkt-

lagi til ytri námshvata. Innri námshvatar eru allir þeir þættir

ust er flokkun Kathryn Patricia Cross sem skipti hindrunum

sem snúa að innri þörf einstaklinga og hvetja þá til náms á

í þrjá meginflokka: aðstæðubundnar, stofnanabundnar og

þeim forsendum. Það er erfiðara að henda reiður á þessum

viðhorfsbundnar hindranir. Undir aðstæðubundnar hindranir

námshvötum en til þessa flokks teljast atriði á borð við aukið

falla t.d. tímaskortur, kostnaður og fjölskylduskuldbindingar.

sjálfsöryggi, starfsánægja, mannleg samskipti, lífsfylling og

Stofnanabundnar hindranir varða skipulag og framkvæmd

svo mætti lengi telja (Knowles, 1998; Rogers, 2001).

fræðslu sem draga með einhverju móti úr eða koma í veg

Þó svo að kenningar um námshvata hafi notið mikillar

fyrir þátttöku fólks. Viðhorfsbundnar hindranir snúa að innri

hylli um áratugaskeið þá fer því fjarri að þær séu óum-

hömlum á borð við lágt sjálfsmat sem gera fólki erfitt um vik

deildar. Helene Ahl (2006) hefur til að mynda fært rök fyrir

að taka þátt (Cross, 1981). Rannsóknir hafa sýnt að konur

því að hvatakenningar séu ein birtingarmynd stjórnunar og

virðast helst glíma við aðstæðubundnar hindranir og vega

valdníðslu. Ráðandi öfl í samfélaginu reyni að kúga fólk til

fjölskylduskuldbindingar þar einna þyngst (Merriam, Caff-

þátttöku í fræðslu með því að skilgreina þá sem ekki taka

arella og Baumgartner, 2007; McGivney, 1993). Má greina

þátt sem „vandamál“. Ekki er litið á fjarveru frá fræðslu sem

merki þess í viðtalsrannsókn minni þar sem viðmælendum

upplýsta ákvörðun og val einstaklings heldur er fjarveran

mínum var tíðrætt um þær annir og skuldbindingar sem

talin stafa af skorti á námshvata eða hvatavandamálum. Í

fylgja foreldrahlutverkinu. Ein kona lýsti því hvernig hún

stað þess að leysa vanda þá búi hvatakenningar þannig til

hætti í námi í kjölfar barneigna vegna samviskubits þar sem

vandamál. Ahl heldur því fram að hvatavandamál stafi fyrst

henni fannst námið „… stela tíma frá þeim, sem ég gæti

og fremst af því að verið sé að reyna að fá einstaklinga til

kannski verið með þeim, mér finnst það svo mikilvægt, þessi

að gera eitthvað sem gengur í berhögg við vilja þeirra. Sam-

tími kemur ekkert aftur.“

bærileg viðhorf koma fram meðal viðmælenda minna sem

Þó að almennt sé viðurkennt að hindranir hafi veruleg

kvarta sumir hverjir undan því að það sé gengið að því sem

áhrif á þátttöku fólks í fræðslu þá hefur hindranakenningin

gefnu að allir eigi að fara í nám. „… það er alltaf verið að

verið gagnrýnd í auknum mæli hin síðari ár, ekki hvað síst
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fyrir einstrengingshátt í skýringum sínum. Þannig hefur Sam

framar sínum heldur var nokkuð um það að þær settu einnig

Paladanius vakið máls á því að fleira komi í veg fyrir þátttöku

menntun makans í forgang og teldu sjálfsagt að þær gættu

fólks í fræðslu en hindranir og heldur því fram að áhugaleysi

bús og barna á meðan makinn menntaði sig. Þessi viðhorf

og skortur á hvata ráði einnig miklu þar um (Paladanius,

koma skýrt fram hjá nokkrum þeirra kvenna sem ég ræddi

2007). Jim Crowther gagnrýnir einnig hindranakenninguna

við: „við ákváðum það í sameiningu að hann skyldi bara fara

og telur vænlegra að tala um mótstöðu fremur en hindranir

að læra, af því það væri svo gott að hafa einhverja menntun,

þar sem stundum velji fólk einfaldlega að taka ekki þátt í

í hérna, ef eitthvað kemur upp þá ertu gjaldgengur í eitthvað

fræðslu (Crowther, 2000).

sko“ sagði ein þeirra á meðan önnur kona sagðist ætla að
fara í nám einhvern tíman seinna „… ég er að bíða eftir að

H in d run eins er annars hvati

maðurinn minn klári námið, þannig ég fer á eftir honum.“
Af viðtölunum að dæma þá virðist því sem hlutverk kvenna

Eins og fram kom hér á undan þá hafa hugtökin hvatar og

sem umönnunaraðilar sé mjög rótgróið í íslensku samfélagi.

hindranir verið áberandi í umræðunni um þátttöku í fræðslu

Margir viðmælenda minna upplifðu mikla togstreitu milli

annars vegar og fjarveru frá fræðslu hins vegar. Viðtöl mín

fjölskylduskuldbindinga annars vegar og náms hins vegar

við konur, sem ýmist luku ekki framhaldsmenntun eða gerðu

og er það í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á

það eftir langt hlé frá námi, urðu engu að síður til þess að

þessu sviði (McGivney, 1993; Home, 1998). Námið mætti þá

ég tók að velta því fyrir mér hvort mögulega væri of mikil

gjarnan afgangi á meðan fjölskyldan og heimilið gengu fyrir.

áhersla lögð á þessa þætti í stað einstaklingsbundinna við-

„… ég fór ekkert að læra fyrr en ég var búin með allt sem,

horfa hvers og eins. Það kom nefnilega fram í viðtölunum

sem tengdist heimilinu,“ sagði ung móðir og „… þetta er

að ekki virtust vera skýr skil á milli hvata og hindrana meðal

náttúrlega alveg ofboðslega erfitt þegar maður er að gera

viðmælenda minna. Þvert á móti gátu svipaðar aðstæður

þetta með fjölskyldu, og maður á börn, og … er líka að

virkað með þveröfugum hætti á ólíka einstaklinga, það sem

vinna,“ sagði annar viðmælandi minn.

ein kona mat sem hindrun reyndist annarri hvati til náms.
Þessi ólíku viðhorf komu hvað skýrast fram í tengslum við
foreldrahlutverk og barneignir.
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En því fer fjarri að hægt sé að alhæfa á þann veg að allar

Fjölskylduskuldbindingar eru þekkt hindrun á sviði full-

um fót. Þvert á móti nefndu nokkrir viðmælenda minna

orðinsfræðslu og algengt að einstaklingar, sér í lagi konur,

barneignir og fjölskylduskuldbindingar sem undirliggjandi

taki ekki þátt í fræðslu vegna þess að þær telja sig vera of

hvata fyrir þátttöku sinni í fræðslu. Þessar upplýsingar vöktu

önnum kafnar við umönnun og heimilisstörf (McGivney,

óneitanlega áhuga minn enda virtust þær vera á skjön við

1993). Það vakti því enga sérstaka undrun mína að kon-

þekktar hugmyndir fræðimanna um helstu hindranir fyrir

urnar, sem ég talaði við, sögðust margar hverjar hafa hætt

námsþátttöku kvenna (McGivney, 1993; Home, 1998; Cross,

námi vegna barneigna og ekki séð sér fært að taka þátt í

1981; Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007). Konurnar,

fræðslu vegna tímaskorts og annríkis á heimilinu. „[Ég] tímdi

sem ég ræddi við, fundu vissulega til aukinnar ábyrgðar í

ekkert að ég væri þá líka að missa af einhverjum tíma með

kjölfar barneigna en í stað þess að það kæmi í veg fyrir að

[barninu]“ segir einn viðmælenda minna og önnur kona

þær menntuðu sig hvatti það fremur sumar þeirra til að taka

sagði „einhvern veginn fannst mér ég ekki geta tekið tíma

þátt í fræðslu.

frá [börnunum].“ Konurnar settu ekki bara þarfir barnanna
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mæður, sem sækja fræðslu, þjáist af samviskubiti og því
síður er það svo að móðurhlutverkið sé þeim alltaf fjötur

Algengast var að konur vildu verða sér úti um menntun
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til að fá hærri laun svo þær gætu séð einar fyrir fjölskyldunni ef þess þyrfti með. Þannig sagði einn viðmælandi minn

„… maður er alltaf, þú veist, alltaf með þessa samvisku, ég
verð að gera eitthvað til þess að geta framfleytt, skilurðu,
ef eitthvað kemur fyrir,“ og „… ef hann fellur frá þá get
ég ekkert rekið þetta heimili, skilurðu, eða þannig, það er
kannski aðallega það,“ sagði önnur kona. Einnig kom fram
í viðtölunum að konur teldu það áríðandi að vera börnunum
góð fyrirmynd á þessu sviði, „… að börnin manns sjái, þau

verða að hafa fyrirmyndir, og þau sjái líka að hérna, þetta er
ekkert, þetta er bara normið, fara bara í framhaldsskóla og
mennta sig vel.“ Þriggja barna móðir, sem var langt komin
með framhaldsnám, gekk svo langt að telja frekari barneignir
jafnvel forsendu fyrir áframhaldandi námi, „… [ég] ætti

kannski bara að halda áfram að eiga börn þá myndi ég klára
þetta.“ Í viðtölunum kom einnig fram að konur vildu verða
sér úti um menntun til þess að komast í fjölskylduvænni störf
að svo þær gætu betur sinnt börnum sínum. Kona, sem hafði
unnið vaktavinnu um árabil, sagði „þú veist aldrei hvort þú

ert að vinna á jólunum, páskunum … þetta er náttúrlega
ofboðslega leiðinlegt þegar þú ert komin með fjölskyldu og
börn.“ Fjölskylduskuldbindingar geta því hvoru tveggja verið
hindrun eða hvati til þátttöku í fræðslu eftir því hvaða einstaklingar eiga þar hlut að máli. Afstaða og viðhorf fólks til
aðstæðna sinna virðist þannig ráða mestu um það hvort þær
virka hvetjandi eða letjandi á námsþátttöku þess.

N iðurla g
Ekki skal dregið í efa að fjölskylduskuldbindingar geta reynst
mörgum konum fjötur um fót þegar kemur að námi og
jafnvel hindrað þær í að taka þátt í fræðslu. En niðurstöður
viðtalsrannsóknar minnar benda til þess að sú ábyrgð, sem
fylgir móðurhlutverkinu, geti einnig verið drifkraftur sem
hvetur konur til að verða sér úti um framhaldsmenntun.
Ólíkir einstaklingar upplifa sambærilegar aðstæður með
ólíkum hætti og virðist sem afstaða og viðhorf þeirra til fjöl-
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skylduskuldbindinga ráði mestu um það hvort þær taka þátt
í fræðslu eða ekki. Það sem einn metur sem hindrun getur
reynst öðrum hvati.
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um höfun d inn

A b stra c t

Svava Guðrún Sigurðardóttir hefur starfað við ættfræði-

In studies on participation in or absence from education, the-

grunninn Íslendingabók frá 1997 og situr jafnframt í stjórn

ories on incentives and obstacles are prevalent. This paper,

Menningarfélagsins Spákonuarfs. Hún lauk BA prófi frá HÍ

however, aims to study incentives and obstacles from a new

árið 1996, kennsluréttindum frá KHÍ árið 2008 og er að ljúka

point of view, particularly from the perspective and attitudes

meistaranámi í menntunarfræðum frá HÍ með áherslu á full-

of women to family commitments. The paper is essentially

orðinsfræðslu. Lokaverkefni hennar er rannsókn á ástæðum

based on semi-structured interviews with ten women in the

fyrir fjarveru og/eða þátttöku 10 kvenna í námi að loknum

Greater Reykjavík Area aged 29-43 of whom half had only

grunnskóla.

completed compulsory schooling but the others had completed their further education after a long absence. All the
women had children, four of them being single mothers. The
interview research is based on qualitative methodology and
is part of the author’s M.Ed. degree in education studies at
the University of Iceland.
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A uður S i g urðar d ó ttir

A ð stí g a skrefið – í n á m á n ý j an leik að
l o knu raunfærnimati
Rannsókn á upplifun einstaklinga sem fóru í raunfærnimat eftir brotthvarf úr námi í fram
haldsskóla og hófu nám á nýjan leik. Rannsóknin var unnin í meistaranámi í náms- og starfs
ráðgjöf við Háskóla Íslands 2008–2010 og verða hér viðraðar helstu niðurstöður.
Markmið þessarar rannsóknar var
að varpa ljósi á ástæður sem lægju
að baki því að þátttakendur í rann-

Auður Sigurðardóttir

Þ örf fyrir aukið að g en g i að
menntun

sókninni hurfu frá námi eða hófu

Hinar miklu breytingar, sem orðið hafa í atvinnulífinu vegna

ekki nám í framhaldsskóla og hvaða

tækniframfara, hafa orðið til þess að margir fullorðnir, sem

þættir hefðu haft áhrif á að þeir fóru

hurfu frá námi eða hófu ekki nám í framhaldsskóla að loknum

í raunfærnimat í iðngrein og hvort

grunnskóla, bæta við sig námskeiðum eða námi eftir óform-

hindranir hafa orðið í vegi þeirra er

legum og formlegum leiðum og sækja í enn meira mæli að

þeir hófu nám að nýju. Einnig að

afla sér menntunar á einhverju sviði til að svara kalli atvinnu-

skoða þátt náms- og starfsráðgjafa

lífsins.

í raunfærnimatinu og hvaða áhrif ráðgjöf og stuðningur,

Staðreyndin er sú að á Íslandi eru um 37% vinnuafls á

sem veittur var í ferlinu, hafði á þátttakendur. Tekin voru sjö

aldrinum 25–64 ára einungis með grunnmenntun og brott-

hálfopin viðtöl við karlmenn á aldrinum 27–47 ára sem fóru

hvarf úr framhaldsskóla mælist um 40% sem er í samræmi

í raunfærnimat í iðngrein og eru nú í námi eða hafa lokið

við ástandið á vinnumarkaðnum og vekur það ugg á meðal

sveinsprófi í húsasmíði eða málaraiðn. Þá var rætt við tvo

ráðamanna (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónas-

náms- og starfsráðgjafa sem eru ráðgjafar í raunfærnimats-

son, 2002; OECD, 2004, 2007). Þörfin fyrir aukið aðgengi

ferlinu.

að menntun er til staðar og hafa ráðamenn beint sjónum

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að námsörðugleikar,

sínum að þessum hópi með markvissum hætti. Yfirlýst stefna

persónulegir erfiðleikar og skortur á stuðningi voru helstu

ríkisstjórnarinnar er að árið 2020 verði hlutfall þeirra sem

ástæður þess að þátttakendurnir flosnuðu upp úr skóla og

eingöngu eru með grunnmenntun úti á vinnumarkaðnum

áttu í erfiðleikum með að hefja nám að nýju. Helstu hindranir

um 10%, það er án viðurkenndrar starfs- eða framhalds-

á vegi þeirra við að hefja nám á nýjan leik voru öðru fremur

skólamenntunar (Forsætisráðuneytið, 2008). Liður í því er að

lítil trú á eigin getu og ótti við að mistakast enn og aftur í

bjóða fjölbreyttar leiðir til að auka aðgengi þeirra að námi

námi. Löngunin til að klára námið og fá starfsréttindi voru

sem minnstu menntun hafa og er mat á raunfærni ein leið af

helstu ástæður þess að þeir fóru í raunfærnimat. Mikilvægi

þeim (Forsætisráðuneytið, 2008; OECD, 2007).

stuðnings náms- og starfsráðgjafa í raunfærnimatsferlinu

Mikil vinna hefur verið lögð í það hjá Fræðslumiðstöð

virðist skipta sköpum fyrir þennan hóp sem og hópstuðningur

atvinnulífsins og menntamála-ráðuneytinu að fylgja þeim

jafningja og hefur úrslitaáhrif á að þeir hefja nám eftir langt

straumum sem eiga sér stað í nágrannalöndunum. Mat á

hlé. Einnig kom í ljós að þátttaka í raunfærnimati gefur ein-

raunfærni er stór liður í því átaki. Raunfærnimati er ætlað

staklingum með litla formlega menntun aukna möguleika á

að koma til móts við þann hóp einstaklinga sem hvarf frá

að hefja nám á nýjan leik og skiptir þátttakan miklu máli fyrir

námi í framhaldsskóla en hefur öðlast færni í gegnum óform-

sjálfsmynd þeirra. Þá kom fram að samvinna fræðslustofn-

legt nám á vinnustað eða á öðrum vettvangi. Allt nám skal

ana og framhaldsskóla verði að vera meiri til að tryggja eftir-

metið að verðleikum óháð því með hvaða hætti það hefur

fylgni og áframhaldandi stuðning náms- og starfsráðgjafa er

farið fram en raunfærnimat er í flestum tilfellum framkvæmt

í framhaldsskóla er komið.

til styttingar á námi og hefur matið auðveldað aðkomu þessa
hóps að framhaldsskólanum á nýjan leik (Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins, 2007; Menntamálaráðuneytið, 2006).
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Hvernig reynist fullorðnum karlmönnum, sem hurfu frá

sem höfðu áhrif á þá í náminu líkt og áður. Þeir upplifa að ná

námi, að stíga það stóra skref að fara í raunfærnimat

ekki að halda eðlilegri námsframvindu og eru komnir á eftir í

og hefja nám í framhaldsskóla að því loknu?

námi. Neikvæð sjálfsmynd þeirra og lítil trú á eigin getu virð-

Viðmælendur mínir í þessari rannsókn eru allir skilgreindir

ist gera það að verkum að þeir hafa ekki frumkvæði að því að

brotthvarfsnemendur en það felur í sér að þeir hurfu frá námi

leita sér aðstoðar. Allir viðmælendur mínir nefna að stuðn-

eftir stutta veru í framhaldsskóla eða hófu ekki nám að grunn-

ingur innan skólakerfisins hafi ekki verið sýnilegur og enginn

skóla loknum nema einn sem hóf iðnnám eftir stúdentspróf.

af þeim leitaði sér aðstoðar þegar ákvörðun um að hætta í

Hann flosnar þó upp úr iðnnámi og hefur ekki nám að nýju

námi var yfirvofandi. Ákvörðunin var tekin af þeim einum og

fyrr en tveimur áratugum seinna. Ósigrar í námi vegna náms-

sjaldnast í samráði við foreldra eða aðra fagaðila. Annað var

örðugleika hafa haft mest um það að segja að viðmælendur

uppi á teningnum þegar viðmælendur mínir ákváðu að taka

mínir hurfu frá námi en ástæður má einnig rekja til áhrifa-

þátt í raunfærnimatinu en þá fundu þeir mikinn stuðning og

þátta eins og lítils stuðnings og hvatningar fjölskyldu sem og

hvatningu frá fjölskyldu og vinum og þeir fundu loks leið til

innan skólakerfisins, stefnuleysis í námsvali og persónulegra

þess að klára nám sem þeir byrjuðu á fyrir margt löngu. Þeir

erfiðleika. Brösótt gengi í bóklegum greinum og afleiðingar

telja hvatninguna mikilvæga og hafa þeir nú allir fjölskyldu

neikvæðrar upplifunar á skólakerfinu hafa haft áhrif á sjálfs-

sína með í ráðum um framhaldið.

mynd þeirra og trú á eigin getu. Erfiðleikarnir hafa hindrað þá
í að ljúka námi en samkvæmt náms- og starfsráðgjöfum, sem
sinna þátttakendum í raunfærnimati iðngreina, á stór hluti

Í n á m á n ý j an leik

þeirra einstaklinga, sem hafa farið í gegnum slíkt mat, við

Sú ákvörðun að hætta í námi hefur reynst viðmælendum

námserfiðleika að stríða og hafa þessar hindranir haft áhrif á

mínum erfið og hugsunin um að ljúka námi hefur aldrei

allt þeirra nám og framtíðarsýn. Ákveðið vonleysi og úrræða-

vikið úr huga þeirra. Allir hafa þeir reynt að fóta sig í skóla-

leysi einkennir frásögn þeirra og hindranir verða á köflum

samfélaginu að nýju og margir oftar en einu sinni. Árangur

óyfirstíganlegar eins og einn viðmælenda minna nefnir:

þessara tilrauna hefur ekki verið sem skyldi en þrátt fyrir

,,þetta var seinasta önnin þegar ég var alveg búinn að gefast

brösótt gengi og uppgjöf sögðust allir viðmælendur mínir

upp og ætlaði bara ekkert í skóla aftur“. Ætla mætti að þeir

hafa haft mikla löngun til að hefja nám að nýju. Viljinn og

tilheyri hópi nemenda sem eiga erfiðara með að takast á við

löngunin hefur verið til staðar en þá hefur vantað frumkvæði,

hindranir sem á vegi þeirra verða í skólaumhverfinu og virðast

hvatningu og þor til að yfirstíga hindranir sem hafa orðið á

þurfa lítið til að gefast upp í námi. Óttinn við að mistakast er

vegi þeirra. Þeir nefna allir að þeir hafi alltaf haft hug á ljúka

til staðar og hræðslan við að standast ekki þær kröfur, sem

sveinsprófi og fannst mikil byrði að hafa ekki lokið námi.

settar eru, hafa óneitanlega sett mark sitt á sjálfsmynd þeirra

Mikilvægi þess að öðlast réttindi vegur hér þyngst hjá þeim

eins og einn viðmælandi minn lýsir hér svo sterkt:

þar sem allir nema einn eru fjölskyldufeður og ábyrgðin að

… að vera þetta gamall og vera svo sá sem maður er
skilurðu það í rauninni, ég myndi segja, ég veit eiginlega
ekki hvernig ég á að segja þér það þú veist, ég skammast

standa sig sem framfærsluaðili og fyrirvinna skiptir þá miklu
máli. Ein leið til að tryggja hag fjölskyldunnar er að öðlast
starfsréttindi að þeirra mati.

mín fyrir að þú veist að kunna ekki meira. Mér fannst svo
erfitt að koma mér á framfæri … og vera þetta gamall
og vera svo sá sem maður er skilurðu …

Óttinn við að mistakast –
lítil tr ú á ei g in g etu

Þrátt fyrir erfiðleika í grunnskóla fóru viðmælendur mínir

Sú ákvörðun að hefja nám að nýju, eftir að hafa farið í

flestir í framhaldsskóla strax eða fljótlega eftir að grunnskóla

gegnum raunfærnimat, vakti upp blendnar tilfinningar hjá

lauk. Fljótlega í framhaldsskóla fór að bera á erfiðleikunum

viðmælendum mínum þar sem kvíði og tilhlökkun toguðust

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

31

FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

á. Lítil trú á eigin getu, frammistöðukvíði og óttinn við að

bara þannig. Ég hafði bara mestar áhyggjur af því að ég

mistakast virtist vera efst í huga þeirra og helsta hindrunin.

gæti ekki lært og gæti ekki munað.

Jafnframt því upplifðu þeir ákveðinn létti eftir að hafa tekið
ákvörðun um að fara í nám þar sem þeir eygðu loks von um

Orð hans eru sjálfsagt lýsandi fyrir margan einstaklinginn sem

að ná sér í réttindi sem þeir höfðu stefnt að svo lengi.

stendur í sömu sporum og hann þar sem lítil trú á eigin getu

Þeir viðmælendur mínir, sem átt hafa við námsörðugleika að stríða, hafa ekki góða upplifun af skólagöngu sinni
og hefur sú hugsun hindrað þá í fara í skóla aftur eftir langa
fjarveru eins og einn viðmælandi minn lýsir hér svo vel:

Mér kveið alveg, mér kveið alvega rosalega fyrir fyrsta
deginum sko, mér kveið alveg rosalega fyrir því að fara
aftur í skólann, ég held að það sé bara þú veist þessi
hræðsla við skólann og ég náttúrulega tregur að læra.

og hræðslan við að standa sig ekki meðal annarra nemenda
er ein stærsta hindrunin fyrir því að hefja nám að nýju.
Náms- og starfsráðgjafarnir fundu einnig fyrir kvíða hjá
hópunum þegar matsviðtölin nálguðust og reyndu að undirbúa þá með bæði hóp- og einstaklingsviðtölum. Náms- og
starfsráðgjafarnir telja að frammistöðukvíðinn sé stærsta
hindrunin í raunfærnimatsferlinu og því til staðfestingar
nefna þeir að þegar þátttakendur í raunfærnimatinu vissu að
um einhvers konar ,,próf“ var að ræða þá helltist yfir þá kvíði

Viðmælandi minn dregur ekki dul á stöðu sína sem náms-

og óöryggi. Óháð því hvort um námsörðugleika er að ræða

maður með þessum sterku orðum og sjálfsmynd hans er

eða ekki þá virðist sem langt hlé á skólagöngu auki á óvissu

ekki upp á marga fiska. Annar viðmælandi nefnir einnig

um hvort þeir geti þetta eins og aðrir nemendur sem eru

að kvíðinn fyrir því að fara í skólann aftur hafi verið í raun

búnir að vera í skóla óslitið jafnvel frá upphafi grunnskóla.

„hræðslan við fortíðardrauginn, að standast ekki prófin, að
eyða tímanum, púðrinu og kröftunum og ná svo ekki þótt
maður hafi lagt sig fram“.
Aðrir taka í sama streng og lýsa upplifun sinni með þeim

R aunfærnimat – tækifærið –
aukið s j á lfstraust

hætti að óttinn við að mistakast enn og aftur hafi verið efst á

Viðmælendur mínir nefna allir að raunfærnimatið hafi verið

baugi og það að geta ekki staðist þær kröfur sem settar voru

það tækifæri sem þeir höfðu beðið eftir lengi og hjá þeim

í náminu. Þessar hugsanir hafa valdið þeim vanlíðan sem þeir

kemur skýrt fram mikill vilji til að ljúka námi. Það að hafa

eiga erfitt með leggja til hliðar og fylgja þeim áfram þegar í

ekki klárað nám á sínum tíma hefur nagað þá nánast á

skóla er komið. Þrír viðmælenda minna, sem ekki eiga við

hverjum einasta degi og margir hafa reynt oftar en einu sinni

námsörðugleika að stríða, voru einnig kvíðnir fyrir því að

að hefja nám á nýjan leik en fallið í sömu gryfju og hætt

fara aftur í nám. Upplifun þeirra af veru sinni í grunnskóla er

vegna örðugleika í námi og vegna persónulegra erfiðleika.

þó mun jákvæðari en hinna þar sem hindranir vegna náms-

Svo virðist sem úrræði í skólakerfinu hafi verið vandfundin á

örðugleika eru ekki til staðar. Þeir upplifa þó kvíða við að

þeim tíma sem þeir voru í námi (flestir að hefja nám í fram-

hefja nám á nýjan leik og þeim finnst erfitt að vera komnir á

haldsskóla um og eftir 1980) þar sem greinilega kemur fram

ákveðinn aldur og setjast á skólabekk. Það að standast ekki

að þá hafi skort hvatningu og stuðning meðan á námi stóð

þær kröfur sem lagt er upp með veldur óöryggi og kvíða-

og þeir höfðu hvorki þor né trú á eigin getu til að stíga það

tilfinningu. Einn viðmælandi minn, sem kominn er á fimm-

skref sjálfir að fara aftur í nám eða leita sér aðstoðar.

tugsaldur, lýsir hér upplifun sinni þegar fyrsti skóladagurinn
eftir langa fjarveru nálgaðist:

Raunfærnimatið hefur ,,opnað dyr að framtíðinni“ eins
og einn viðmælandinn orðar það. Þeim hefur tekist að hefja
nám að nýju og jafnvel lokið sveinsprófi í greininni og sumir

… það var alveg skelfilegt, alveg skelfilegt, já bara nátt-

hverjir hafið meistaranám, nokkuð sem þá óraði ekki fyrir að

úrulega bara stressaður og ég þurfti að fara að hugsa

upplifa eins og einn þeirra lýsir hér vel:

upp á nýtt … maður var bara skjálfandi á beinunum,
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Áður en ég fór í raunfærnimatið þá var þetta ekki raun-

miklu máli hvað varðar sjálfstraust þeirra og öryggi inni í

hæfur möguleiki, sko ef talað er um stjörnur þá var þessi

framhaldsskólanum. Þörfin fyrir að tilheyra ákveðnum hópi

draumur minn á bak við stjörnurnar, hann var í einhverju

kemur strax fram í upphafi þeirrar ákvörðunar að fara á

öðru gufuhvolfi. Þetta skiptir svo miklu máli að hafa

fyrsta kynningarfundinn vegna raunfærnimats og töluðu allir

þessi réttindi, sama hvað það er að klára þessa menntun

um að mikilvægt hafi verið að þekkja einhvern annan sem

það skiptir alveg svakalega miklu máli.

hafði hug á því sama og þá sérstaklega þegar inn í skólann

Mikilvægi þess að fá réttindi er ein helsta ástæða þess að
þeir taka þátt í raunfærnimatinu sem gerir draum þeirra til
margra ára að veruleika og þar með hafa þeir styrkt stöðu
sína á vinnumarkaðnum og möguleikar á fjölbreyttari verkefnum hafa aukist samhliða réttindum. Einnig telja þeir að
með sveinsprófinu sé ákveðnum fjötrum aflétt eins og einn
kemst hér að orði:

var komið. Eftirfarandi tilvitnun segir meira en mörg orð:

Þarna var ég kominn inn í hóp manna sem voru allir í
svipuðum aðstæðum og ég og þannig jafningjar mínir
alveg pottþétt … ef einhver var orðinn þreyttur og farinn
að slaka á þá greip maður nokkrum sinni í þá og oft var
gripið í mig og við félagarnir að reyna að passa vel upp á
hvern annan. Við ætluðum að fara í gegn sem einn hópur

Þetta er í raun og veru blessun svona í stuttu máli. Við

og það var bara lagt svona óformlega upp með það frá

erum að tala um að það opnast ekki bara bílsskúrsdyr

byrjun. Við vitum allir af vandamálum hvers annars og

heldur flugmóðurskipsdyr. Það er allt opið bara hvað vil

enginn að fela eitthvað, enginn að skammast sín, enginn

ég gera … maður er náttúrulega kominn með réttindi

feiminn að biðja kennarann um að endurtaka sig.

og miklu frjálsari á markaðnum, get labbað inn í hvaða
fyrirtæki sem er og sagt að ég sé menntaður með þessi

Flestir viðmælendur mínir töldu að þeir væru sjálfsagt hættir

réttindi.

ef hópurinn væri ekki til staðar. „Ég held að það séu meiri

líkur á að maður hætti við ef maður er einn“, segir einn viðRaunfærnimatið er kveikjan og hvatningin sem þeir þurftu og

mælenda minna sem hefur ekki verið í skóla í um þrjátíu ár

tækifærið sem þeir gátu ekki sleppt enda segja þeir að þeir

og annar er því sammála og leggur þunga áherslu á orð sín:

væru ekki enn byrjaðir í skóla aftur ef raunfærnimatið hefði
ekki komið inn í líf þeirra.

… ef maður dettur út úr þessu kerfi þá er maður alveg

Þrátt fyrir brotna og veika sjálfsmynd virðist sú leið, sem

dottinn út. Ég segi fyrir mitt leyti að ef ég hefði dottið úr

þeir völdu með þátttöku í raunfærnimati, hafi styrkt þá sem

þessum hópi og út úr skólanum þá hefði ég bara lokað

einstaklinga og aukið trú þeirra á eigin getu sem og vakið

þessum dyrum og sett hengilás á. Ég hefði aldrei litið

upp jákvæðari hugsanir gagnvart skóla. Sama má segja um

meira á þessar dyr.

viðmælendur mína sem ekki hafa þurft að glíma við námsörðugleika að þegar þeir hófu nám að nýju efldust þeir og

Án hópsins upplifa þeir sig berskjaldaða gagnvart hinu

styrktust og fundu fljótt að þeir áttu alveg jafn mikið erindi

,,almenna skólakerfi“ sem hefur brugðist þeim vegna ann-

í framhaldsskólann eins og aðrir þrátt fyrir að hafa verið frá

marka þeirra í námi og þar vilja þeir ekki ,,lenda“ aftur.

námi hátt í þrjátíu ár.

Þetta er síðasta tækifærið sem gefst í þeirra huga til að ljúka
sveinsprófi í iðngrein og því skiptir máli að tilheyra ákveðnum

H ó p stuðnin g ur – mikilvæ g ur í
ferlinu

hópi og fá þann stuðning sem þarf, þar liggur öryggið og

Hópstuðningurinn, sem viðmælendur mínir upplifa í raun-

að nýju og uppskáru ekki árangur erfiðis og voru ,,aleinir inni

færnimatsferlinu og þegar þeir hefja nám að nýju, skiptir

í framhaldsskólanum“.
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A ð l o kum

Að mati viðmælenda minna var þáttur náms- og starfsráð-

sem taka á málefnum fullorðinna einstaklinga með litla

gjafa í raunfærnimatsferlinu mjög mikilvægur. Náms- og

menntun að baki sem huga að námi að nýju og margir þeirra

starfsráðgjafarnir leiddu þá í gegnum ferlið og unnu með

eiga brotna skólagöngu að baki líkt og viðmælendur mínir.

þeim á mjög persónulegum nótum. Viðmælendur mínir upp-

Niðurstöður þessa rannsókna eiga það sammerkt að einstak-

lifðu sterkt að þeir höfðu aðgang að mikilli ráðgjöf meðan á

lingum, sem hurfu frá námi strax eftir grunnskóla eða eftir

matinu stóð. Þeir nefna allir að þeir hafi alltaf getað hringt,

stutta viðveru í framhaldsskóla, reynist erfitt að hefja nám

leitað ráða og spurt um allt sem upp kom í ferlinu og einnig

innan veggja framhaldsskólanna og finnst það fráhrindandi

þegar í skólann var komið. Þeir töldu einnig að hvatningin

kostur þar sem markhópurinn sé ungt fólk og námið sniðið

hafi skipt máli og gert það að verkum að þeir náðu frekar

frekar að þeirra þörfum heldur en hinna fullorðnu (sjá t.d.

þeim markmiðum sem sett voru. Mikilvægt var fyrir þá að

Rakel Steinvör Hallgrímsdóttir, 2008; Svanfríður Inga Jónas-

finna að þeir hefðu þennan stuðning og allir nefndu að það

dóttir, 2005) líkt og Illeris (2003), Knowles (1990), og Jón

hafi verið sá þáttur sem einna mest hafi skipt máli í ferlinu,

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, (2002) benda enn

að finna stuðninginn og hvatninguna hjá fagaðilum til að

fremur á í sínum rannsóknum. Í ljósi þessa er vert að athuga

halda áfram ásamt þeim stuðningi sem hópurinn veitti þeim.

hvort ekki þurfi að skoða betur þær aðstæður sem fullorðnum

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að brúa þyrfti

einstaklingum er boðið í framhaldsskólum landsins. Fullorðnir

bilið á milli fræðslustofnunar og framhaldsskóla hvað ráðgjöf

þurfa öðruvísi aðlögun og utanumhald í skóla en unglingar

varðar. Þeir segja að sá stuðningur sem þeir fengu í matinu

og þá læra þeir einnig með öðrum hætti en þeir sem yngri

hafi verið til fyrirmyndar og náms- og starfsráðgjafarnir hafi

eru (Hróbjartur Árnason, 2005; Illeris, 2003; Knowles, 1990).

stutt þá, ýtt á þá og fylgt þeim vel eftir í ferlinu. Hins vegar

Ítrekað brotthvarf viðmælenda minna úr námi er í flestum

er ekki sömu sögu að segja þegar inn í framhaldsskólann

tilfellum af sama meiði þar sem erfitt reyndist fyrir þá að fóta

er komið og virðist stuðningur náms- og starfsráðgjafa þar

sig innan veggja skólanna meðal annars vegna slæms gengis

ekki vera eins sýnilegur og lítil tenging við þá af hálfu raun-

á fyrri skólagöngu og brotthvarf varð fyrir valinu og má ætla

færnimatsferlisins. Ef þeir voru í vafa um eitthvað í skólanum

að sú staðreynd eigi við stóran hóp einstaklinga sem huga að

sjálfum hringdu þeir umsvifalaust í náms- og starfsráðgjaf-

námi eftir langt hlé. Vissulega bjóða margir framhaldsskólar

ana í raunfærnimatinu í stað þess að leita aðstoðar innan

upp á kvöldskóla fyrir ólíkan hóp nemenda og Keilir, miðstöð

skólans. Einn viðmælenda minna nefnir að hann hefði alveg

vísinda, fræða og atvinnulífs, býður 25 ára og eldri upp á

getað hugsað sér að hafa náms- og starfsráðgjafann sem

styttri námleiðir sem leiða til útskriftar. Vísar að aðgerðum,

sína hægri hönd inn í skólanum og telur að hann með sína

sem koma til móts við fullorðna námsmenn, eru að verða að

námsörðugleika hefði fengið betri þjónustu og upplýsingar

veruleika í tilteknum skólum en ljóst er að betur má ef duga

ef hann hefði fengið sömu þjónustu í framhaldsskólanum líkt

skal. Auðvelda þarf aðgengi þessa hóps að námi og útlista

og hann fékk í raunfærnimatsferlinu. Mætti túlka orð hans á

framboð til náms með þarfir fullorðinna í huga og eru miklar

þá leið að hann hafi í raun týnst í fjölmennum skóla á meðan

vonir bundnar við hin nýju lög um framhaldsfræðslu.

Á síðustu árum hafa verið skrifaðar MA- ritgerðir hér á Íslandi

að hann hafði náms- og starfsráðgjafa sem leiddi hann áfram

Fræðslustofnanir bjóða upp á fjölbreytta fræðslu og er sú

skref fyrir skref í fámennari hópi í raunfærnimatinu. Þar hafi

leið mikilvæg fyrir einstaklinga með litla formlega menntun

hann myndað traust við fagaðila sem vissi um hans erfiðleika

þar sem stórir framhaldsskólar eru þeim fráhrindandi kostur.

og sjálfsagt er erfitt fyrir marga sem hafa neikvæða upplifun

Náms- og starfsráðgjafar sinna mikilvægu hlutverki hvað

á skólakerfinu að hafa frumkvæði að því að mynda traust við

varðar ráðgjöf til þeirra sem minnstu menntun hafa og auka

stuðningsaðila innan skólans.

þyrfti ráðgjöf og eftirfylgni fyrir þennan hóp til muna þegar
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Þ á tttaka í fræðslu o g n á mi

inn í framhaldsskólann er komið. Stjórnendur framhaldsskóla
þurfa því í enn meira mæli að huga að sérsniðnum leiðum

U m höfun d inn

sem hægt væri að bjóða fullorðnum námsmönnum er þeir

Auður Sigurðardóttir er náms- og starfsráðgjafi í unglinga-

hefja nám eftir langt hlé og móta stuðning og hvatningu sem

deild Garðaskóla í Garðabæ og sinnti áður kennslu og fags-

henta þeim sem eldri eru meðan á námi stendur til að koma

tjórn á unglingastigi um árabil. Auður hefur einnig sinnt

í veg fyrir frekari brotthvarf úr framhaldsskóla.

verkefnum fyrir IÐUNA fræðslusetur. Hún er með MA-próf

Mat á raunfærni er ein af þeim fjölmörgu leiðum sem
eru hvetjandi fyrir einstaklinga með litla formlega menntun

frá Háskóla Íslands í náms- og starfsráðgjöf og B.Ed.-próf frá
Kennaraháskóla Íslands.

en mikla starfsreynslu að hefja nám að nýju. Mikilvægt er að
fræðslustofnanir fái svigrúm til að sinna slíku mati áfram þar
sem margir sem nýta sér þennan kost eiga erfiða skólagöngu

a b stra c t

að baki og skóli sem slíkur er þeim fráhrindandi stofnun líkt

The main purpose of this research is to increase our under-

og niðurstöður rannsóknarinnar benda til. Því eru fjölbreyttar

standing of the influences which caused the participants to

leiðir að námi stór kostur fyrir hóp einstaklinga með mismun-

dropout from upper secondary school, to investigate what

andi þarfir og ólíkan bakgrunn. Hlúa þarf vel að verkefnum

initiated their interest in going through a process where their

eins og raunfærnimati sem virðast skila árangri og um leið

prior learning was validated, and to find out if they ran into

stuðlar verkefnið að auknu menntunarstigi þjóðarinnar þar

any obstacles when reentering formal studies. Furthermore

sem fleiri útskrifast úr námi en áður.

the purpose was to look into the participants´ experience of
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the service provided by the educational and vocational counselors in the validation process. The research included seven
semi-structured interviews with seven males at the age of 27
to 47 who had entered a validation program. They are currently studying or have finished their journeyman examination in carpentry and painting industry. Two educational and
vocational counselors who assist in the validation process
were interviewed as well. The results of the research showed
that their study- and personal difficulties, as well as circumstances in their private life and lack of support were the main
reasons for the dropouts of the participants. Their learning
difficulties had also hindered them in re-entering professional
education which appears in low self- esteem and fear of failing in their studies. The desire to finish their studies and to
receive their diploma as journeyman was the main reasons
for them to attend the validation process. The research also
revealed that having their prior learning recognized through
a validation process gave the participants an increased selfesteem as well as encouraging them to take up professional
studies. Results also show that the support from the educational and vocational counselors in the validation process
along with peer support makes a vast difference for individuals when returning to their studies after a long break.
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H RA FN HI Ld UR T ó M A S d ó T T I R

UNgT FóLK TIL ATHAFNA

Efnahagshrunið haustið 2008 hafði í för með sér gríðarlegar breytingar á íslenskum vinnu
markaði með þeim afleiðingum að atvinnuleysi nær fjórfaldaðist á einu ári. Reynsla annarra
norrænna ríkja hefur sýnt að afleiðingar atvinnuleysis eru hvað alvarlegastar fyrir þá sem
hafa minnsta menntun og þá sérstaklega þá yngstu, sem eru að koma út á vinnumarkaðinn
í fyrsta sinn. Í þessari grein verður fjallað um verkefnið „Ungt fólk til athafna“ en það er
átaksverkefni sem hrundið var af stað til að bregðast við afleiðingum hrunsins á stöðu
ungs fólks á vinnumarkaði. Í umfjöllun um átakið verður greint frá hugmyndafræðinni að
baki átakinu, markmiðum og helstu áherslum, ferlinu verður lýst og greint frá helstu niður
stöðum sem liggja fyrir um árangur. Tölulegar upplýsingar um atvinnuleitendur eru byggðar
á upplýsingum úr atvinnuleysisskrá sem Vinnumálastofnun geymir.

Hrafnhildur Tómasdóttir

annarra þjóða. Á meðfylgjandi mynd má sjá þróun atvinnuleysis m.t.t. aldurs frá ágúst 2009 – ágúst 2010 (Vinnumála-

ATVINNULEYSI á ÍSLANdI

stofnun, 2010).

Sögulega séð hefur atvinnuástand á Íslandi verið mjög gott

Erlendar rannsóknir sýna að ungt fólk, sem missir vinnu,

og atvinnuleysi lengst af verið minna en 5%. Efnahagshrunið

er líklegra til að festast í óvirkni. Þetta hefur verið nefnt

hafði mikil áhrif á íslenskan vinnumarkað og frá árinu 2008

Scarring-áhrif sem þýðir að atvinnuleysi í dag eykur líkur á

– 2009 fór atvinnuleysi úr rétt rúmu 1% í um 8% og á árinu

atvinnuleysi síðar og þá sérstaklega hjá reynslulitlu fólki.

2010 fór það hæst í rúm 9%. Horfur eru á að á seinni hluta

Atvinnuleysi samfara reynsluleysi sendir neikvæð skilaboð

ársins 2010 dragi úr atvinnuleysinu og meðaltalsatvinnuleysi

til atvinnurekenda (OECD, 2010). Hættan á óvirkni og lang-

fyrir árið verði um 8.5% (Vinnumálastofnun, 2010).

tímaatvinnuleysi er því mikil með þeim alvarlegu afleiðingum

Þegar atvinnuleysi er skoðað út frá aldri kemur í ljós

sem það getur haft. Á meðfylgjandi mynd frá því í ágúst 2010

að unga fólkið er sá hópur sem tölur sýna að verður hvað

má sjá að langtímaatvinnuleysi er umtalsvert meðal yngstu

harðast úti og virðist í viðkvæmastri stöðu þegar aðstæður

hópanna (Vinnumálastofnun, 2010).

á vinnumarkaði versna og er það í samræmi við reynslu

Mynd 1. Atvinnuleysi á Íslandi 1994–2010
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Mynd 2. Þróun atvinnuleysis m.t.t. aldurs frá ágúst 2008 – ágúst 2010
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ATVINNULEYSI og áHRIF ÞESS á
UNgT FóLK

hefja nám í framhaldsskóla í beinu framhaldi af grunnskóla-

Ísland hefur lengi haft sérstöðu meðal evrópskra þjóða hvað

ára framhaldsskólanámi við 24 ára aldur (Jón Torfi Jónasson

snertir brottfall og námslok á framhaldsskólastigi og þá sér-

og Andrea G. Dofradóttir, 2008). Í langan tíma hefur verið

staklega hversu stór sá hópur er sem lýkur námi um og eftir

mikil eftirspurn eftir vinnuafli á Íslandi sem hefur e.t.v. dregið

24 ára aldur (European Commission Directorate General for

úr hvata til áframhaldandi náms. Efnahagshrunið gerbreytti

Education and Culture, 2005). Yfir 90% grunnskólanema,

þessu og afleiðingar þess eru m.a vaxandi atvinnuleysi meðal

námi en meira en þriðjungur hættir á fyrsta eða öðru námsári. Einungis um 60% af hverjum árgangi hafa lokið fjögurra

Mynd 3. Fjöldi langtímaatvinnulausra eftir aldri (ágúst 2010)
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Mynd 4. Ungir atvinnuleitendur – Námsleg staða

að kortleggja stöðuna og safna saman upplýsingum um unga
atvinnuleitendur og aðstæður þeirra ásamt því að leggja

68; 2% 68; 2%

fram tillögur um virkniaðgerðir. Hópurinn skilaði skýrslu í

463; 15%
463; 15%

nóvember 2009 þar sem m.a. var lagt til að:
Grunnskóli
Grunnskóli

191; 6%191; 6%

• Ungir atvinnuleitendur 18–24 ára þurfa ráðgjöf og

Starfst. framh.
Starfst. framh.
Iðnnám Iðnnám

75; 3% 75; 3%

Stúdentspróf
Stúdentspróf
Háskólanám
Háskólanám
2.307; 74%
2.307; 74%

stuðning ásamt því að hafa hlutverk í samfélaginu.

• Óvirkni getur haft svipaðar afleiðingar og í Finnlandi
upp úr 1990 þar sem talað er um týndu kynslóðina
með þeim alvarlegu afleiðingum sem það hafði fyrir
einstaklingana og samfélagið allt. (Einstaklingar sem
hvorki eru skráðir í skóla né á átvinnuleysisskrá tilheyra
hinni svokölluðu týndu kynslóð í Finnlandi; athugasemd
ritstjórnar.)

ungs fólks, þar sem stærstur hluti hópsins hefur ekki lokið

• Megintilgangur með aðgerðum gegn atvinnuleysi ungs

námi eftir grunnskóla. Menntunarstig ungra atvinnuleitenda

fólks ætti að vera að virkja það og hvetja til þátttöku í

er með þeim hætti að u.þ.b. 75% hafa ekki lokið námi eftir

námi og sjálfboðaliðastörfum og í raun ætti allt annað

grunnskóla.

að vera í boði en að vera óvirkur á bótum (Félagsmála-

Það má ætla að atvinnuástandið nú gæti dregið úr hvata

ráðuneytið, 2009).

til að hætta námi en það leiðir vonandi til þess að fleiri
ljúka námi. Menntun hefur áhrif á möguleika einstaklings
á vinnumarkaði og félagslega stöðu hans. Með aukinni
menntun aukast líkur á samfélagslegri virkni, möguleikar á

áTAKSVERKEFNIÐ „UNgT FóLK
TIL ATHAFNA“

vinnumarkaði aukast, líkur á hærri launum og betri heilsu

Á grundvelli skýrslu starfshópsins ýtti félags- og trygginga-

og um leið dregur úr líkum á atvinnuleysi. Í ljósi þessa ætti

málaráðuneytið úr vör þann 1. janúar sl. átakinu „Ungt fólk til

það að vera forgangsverkefni að berjast gegn ótímabæru

athafna“. Markmið þess var að tryggja öllu ungu fólki 16–24

brottfalli úr framhaldsskóla. Í því sambandi er afar mikilvægt

ára virkniúrræði innan þriggja mánaða frá atvinnumissi og

að menntamálayfirvöld og félagsmálayfirvöld taki höndum

skyldi því náð fyrir 1. apríl 2010. Alþingi samþykkti að verja 600

saman. Leggja þarf mikla áherslu á forvarnir inni í skólunum

milljónum til átaksins. Vinnumálastofnun var falin framkvæmd

annars vegar og hins vegar þurfa vinnumarkaðsaðgerðir,

verkefnisins og á höfuðborgarsvæðinu var opnuð skrifstofa á

sem beinast að ungu atvinnulausu fólki, að leggja áherslu á

Suðurlandsbraut 22 undir merkjum átaksins. Annars staðar á

að beina því í nám að nýju.

landinu sáu þjónustuskrifstofur VMST um framkvæmdina. Tíu

Afleiðingar atvinnuleysis og þá sérstaklega lang-

nýjum ráðgjöfum var bætt við starfsmannahóp Vinnumála-

tímaatvinnuleysis eru taldar hvað alvarlegastar fyrir ungt

stofnunar til að sinna verkefninu. Við upphaf átaksins voru

fólk. Gögn frá ýmsum löndum sýna að aldurshópar, sem

atvinnulaus ungmenni rúmlega 3.000 á landinu öllu, flest á

koma út á vinnumarkað í erfiðu atvinnuástandi, eru almennt

höfuðborgarsvæðinu eða rúmlega 2.000.

með hærra atvinnuleysishlutfall en aðrir starfsævina á enda
(Schröder, 1994).
Í ljósi þessa tóku íslensk stjórnvöld þá ákvörðun að
bregðast við vaxandi atvinnuleysi meðal ungs fólks með því
að skipa starfshóp tveggja ráðuneyta, sem fékk það verkefni

38

gáTT – áRSRIT – 2010

ÞáTTTAKA Í FRÆÐSLU og NáMI

Mynd 5. Fjöldi ungra atvinnuleitenda 16–24 ára eftir landsvæðum í janúar 2010
(Vinnumálastofnun 2010)
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Markmið

Ferlið:

Markmið verkefnisins var að virkja alla unga atvinnuleit-

Í átakinu var lögð mikil áhersla á náms- og starfsráðgjöf með

endur innan þriggja mánaða frá atvinnumissi til að koma í

hvatningu um þátttöku í úrræðum sem hafa það markmið

veg fyrir þær alvarlegu afleiðingar sem aðgerðarleysi getur

að stuðla að hæfnisuppbyggingu. Í átakinu var sérstaklega

haft á líf og heilsu. Þær aðgerðir, sem gripið var til, miðuðu

hugað að þeim hópi sem ekki hefur lokið námi eftir grunn-

allar að því að virkja ungmennin til þátttöku í námi eða vinnu

skóla. Ferlið var með þeim hætti að unga fólkið var boðað

í samstarfi við menntakerfið, sjálfboðaliðasamtök og aðila

til ráðgjafa ýmist í hópum eða í einstaklingsviðtal þar sem

vinnumarkaðarins.

átakið var kynnt, ásamt þeim úrræðum sem í boði eru. Með
aðstoð ráðgjafa valdi unga fólkið síðan það úrræði sem talið

áherslur átaksins eru á eftirfarandi þætti:

var mæta þörfum þess. Það eina sem var ekki í boði var
aðgerðarleysi og óvirkni en það gat valdið missi bótaréttar ef

1. Á markhópinn 16–24 ára

einstaklingur neitaði þátttöku í úrræðinu og var þar vísað til

2. Snemmbært inngrip með tilboði um virkniúrræði

skylduvirkni laga um atvinnuleysistryggingar.

3. Á náms- og starfsráðgjöf
4. Einstaklingsmiðuð virkniáætlun
5. Samstarf við ólíka aðila, s.s. menntamálayfirvöld, aðila

Samstarf

vinnumarkaðarins, fullorðinsfræðsluaðila, sjálfboðaliða-

Forsenda þess að ná settum markmiðum verkefnisins byggð-

samtök, íþróttahreyfinguna og sveitarfélög

ist á samstarfi VMST við ólíka aðila, s.s. menntamálayfirvöld,

6. Tækifæri til að velja úr fjölbreyttum úrræðum

fullorðinsfræðsluaðila, einkaskóla, aðila vinnumarkaðarins,

7. Skylduvirkni – þátttaka í átakinu er forsenda bóta

sjálfboðaliðasamtök, íþróttahreyfinguna, sveitarfélög og
endurhæfingaraðila.
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Mynd 6. Ferlið

starfstengdum námskeiðum sem styrkja stöðu þátttakenda á
vinnumarkaði. Sömuleiðis er í boði að taka almennt nám með

Ungir
atvinnuleitendur

Virkniaðgerðir
í samstarfi
við fjölmarga
aðila

Atvinna

það markmið að styrkja almennan grunn og undirbúa þátttakendur til frekara náms innan formlega skólakerfisins. Slíkt
nám veitir þeim í sumum tilvikum einingar sem geta nýst þeim
í áframhaldandi námi. Námsleiðir símenntunarmiðstöðva

Nám

hafa til þessa verið ætlaðar fullorðnu fólki á vinnumarkaði,
sem vill styrkja sig í starfi. Samstarfið við Ungt fólk til athafna
hefur leitt til þess að ungum atvinnuleitendum stendur nú til

Á árinu 2010 var markmiðið að skapa ungum
atvinnuleitendum:

boða mjög fjölbreytt úrval starfstengdra námsleiða sem flest
leiða til aukinna réttinda og möguleika á vinnumarkaði. Að
auki getur námið verið fyrsta skrefið í átt að frekara námi á

1. Um 450 ný tækifæri í framhaldsskólum landsins

ýmsum sviðum og þá einnig innan formlega skólakerfisins.

2. Um 700 ný námstækifæri hjá símenntunarmiðstöðvum

Út úr samstarfinu hafa skapast áhugaverð verkefni sem

og fullorðinsfræðsluaðilum

spennandi verður að þróa enn frekar.

3. Um 450 starfstækifæri/starfsþjálfunartækifæri í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins, sveitarfélög og aðra

Vinnutengdu virkniúrræðin eru m.a. þátttaka í sjálfboða

sem gætu lagt verkefninu lið

liðastörfum, starfsþjálfun/vinnustaðanám í smiðjum og

4. Um 400 ný sjálfboðaliðastörf í samstarfi við sjálfboðaliðasamtök og íþróttahreyfinguna
5. Um 400 ný pláss í samstarfi við endurhæfingaraðila

starfstækifæri hjá fyrirtækjum og stofnunum.
Í boði eru m.a. fjölbreytt sjálfboðaliðastörf í samstarfi
við ýmis sjálfboðaliðasamtök, s.s. Rauða krossinn og íþróttahreyfinguna. Formlegt samstarf við sjálfboðaliðasamtök er

Virkniúrræðum má skipta í tvennt:

Rauða krossins voru ráðnir 8 verkefnisstjórar sem hafa það

Námsúrræði þar sem í boði eru fjölbreytt úrræði í samstarfi

hlutverk að taka á móti ungu fólki í sjálfboðin störf. Verk-

við framhaldsskóla, símenntunarmiðstöðvar og aðra nám-

efnisstjórarnir halda utan um hópinn og kynna fyrir honum

skeiðshaldara.

þau fjölmörgu störf og verkefni sem Rauði krossinn sinnir

Markmiðið með samstarfi við framhaldsskólana er að

í samfélaginu. Hliðstætt samstarfsverkefni er í þróun með

fjármagna viðbótarpláss í framhaldsskólum landsins fyrir

íþróttahreyfingunni, en til hennar voru ráðnir þrír verkefnis-

atvinnulaus ungmenni og bjóða þeim nýtt tækifæri til náms

stjórar til að vinna að verkefninu.

í framhaldsskóla. Áherslan hefur verið á þróun nýrrar náms-

Í boði er líka vinnustaðanám/starfstækifæri í smiðjum.

leiðar fyrir ungt fólk 16–20 ára, „Nám til framhaldsskóla-

Þar er Fjölsmiðjan þekktasta úrræðið og hefur verið unnið að

prófs“. Hugmyndafræðin að baki slíkri námsleið er að þróa

stækkun hennar á höfuðborgarsvæðinu, auk þess sem búið

nýjar aðferðir og námstilboð sem koma í veg fyrir ótímabært

er að stofna Fjölsmiðju á Akureyri og í Reykjanesbæ. Mark-

brottfall úr framhaldsskóla. Þannig má segja að með þessu

miðið með slíku úrræði er að gefa ungu fólki tækifæri á námi

samstarfi sé bæði gerð tilraun til að mæta þörfum þess hóps

á vinnustað þar sem blandað er saman námi og starfi undir

sem hvarf frá námi vegna þess að þörfum hans var ekki mætt

handleiðslu. Þannig gefst unga fólkinu tækifæri á að prófa

og um leið er verið að leggja grunn að forvarnarstarfi sem

og kynnast mismunandi störfum sem auðveldar því að finna

hefur það markmið að koma í veg fyrir ótímabært brottfall.

út hvert það vilji stefna í framhaldinu. Til að fjölga slíkum

Markmið með samstarfi við símenntunarmiðstöðvar og
aðra fullorðinsfræðsluaðila er að bjóða ungu fólki þátttöku í
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nýjung sem hefur verið afar áhugavert að taka þátt í. Til

tækifærum hefur verið unnið að því að þróa vinnustaðanám
í samstarfi við sveitarfélög og fyrirtæki.
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Þ á tttaka í fræðslu o g n á mi

Lögð var áhersla á að fá fyrirtæki, stofnanir og sveitar-

þriggja mánaða. Það er von okkar að þessi árangur ásamt

félög í samstarf um átaksverkefni, starfsþjálfunarpláss eða

þeim fjölbreyttu tilboðum um virkniúrræði, sem í boði eru,

reynsluráðningu. Þannig var hægt að veita ungu fólki hvatn-

mildi áhrifin af efnahagskreppunni á ungt atvinnulaust fólk

ingu og möguleika á hæfnisuppbyggingu og starfsreynslu en

og stuðli að því að það geti betur fótað sig á vinnumarkaðnum

það auðveldar atvinnuleit þegar aðstæður batna á vinnu-

þegar aðstæður batna. Að efla samstarf við ólíka aðila hefur

markaði. Átak um sumarstörf er liður í þessu markmiði.

gengið vel og leitt til áhugaverðra þróunarverkefna sem

Lögð er áhersla á virka atvinnuleit og fær unga fólkið

spennandi verður að þróa enn frekar. Þann 1. september sl.

stuðning og aðstoð m.a. við gerð ferilskrár og hvernig best er

höfðu 46% þeirra sem voru á atvinnuleysisskrá við upphaf

að koma sér á framfæri á vinnumarkaði.

átaksins afskráðst og af þeim höfðu 50% farið í starf.

Áherslur í ráðgjöf

R a d d ir n o ten d a þ j ó nustunnar

Í átakinu er lögð mikil áhersla á náms- og starfsráðgjöf þar

Félagsvísindastofnun H.Í. var falið að gera úttekt á verk-

sem atvinnuleitandi fær aðstoð við að kortleggja stöðuna og

efninu og hófst sú vinna í febrúar. Einn liður var að kanna

stuðning við að leggja í hana þá merkingu sem hefur gildi

viðhorf og væntingar ungmennanna sjálfra til átaksins og á

fyrir hann. Í boði er aðstoð við að greina áhugasvið, kort-

vormánuðum framkvæmdi Félagsvísindastofnun könnun í

leggja styrkleika og greina hindranir þannig að einstaklingur

þeim tilgangi. Öll ungmenni, sem voru á atvinnuleysisskrá í

geti á grundvelli þessara upplýsinga sett sér markmið til

febrúar og mars, fengu senda rafræna könnun eða 3.958. Alls

skemmri og lengri tíma. Markmiðið er að ráðgjöfin stuðli að

fengust svör frá 2.772 og er brúttósvörun um 70% – nettó

einstaklingsmiðaðri virkniáætlun. Til að mæta þörfum þeirra

svarhlutfall 76%. Niðurstaðan var sú að ungmennin reyndust

sem veikast standa er sálfræðiaðstoð í boði og ef þörf er á

almennt mjög ánægð með átakið. Tæplega 80% töldu sig

býðst atvinnuleitanda að taka þátt í atvinnutengdri endur-

hafa fengið góða kynningu og aðstoð við val á úrræðum.

hæfingu.

Meirihlutinn var ánægður með úrræðin sem þeim bauðst.
Meirihlutinn vænti þess að þátttaka í átakinu og úrræðum

H ver j u vil d um við n á ?

ætti eftir að auka færni, auka möguleika á vinnumarkaði,

Megináherslan var á virkni innan þriggja mánaða frá atvinnu-

Niðurstaðan sýndi sömuleiðis að þeir sem höfðu lokið úrræði

missi. Því markmiði hefur verið náð og nú er staðan sú að

voru mun virkari í atvinnuleitinni en þeir sem voru skemmra

öllum ungmennum, sem missa vinnu, býðst ráðgjöf innan

á veg komnir í átakinu.

efla færni í mannlegum samskiptum og bæta andlega líðan.

Mynd 7. Fjöldi ungra atvinnuleitenda eftir landsvæðum í janúar og september 2010
(Vinnumálastofnun, 2010)
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Í l o kin

U m höfun d inn

Þó fara þurfi varlega í að túlka árangur af átakinu til lengri

Hrafnhildur Tómasdóttir starfar sem deildarstjóri ráðgjafar-

tíma þá er það sannfæring mín að átakið hafi staðfest

sviðs Vinnumálastofnunar á höfuðborgarsvæðinu, en hefur

mikilvægi snemmbærrar íhlutunar með tilboði um ráðgjöf

frá 1. janúar sl. tekið að sér verkefnisstjórn átaksins Ungt

og virkniúrræði. Það hafa verið forréttindi að taka þátt í

fólk til athafna. Hún lauk B.Ed. gráðu frá Kennaraháskóla

þessu verkefni og verða vitni að þeim fjölmörgu sólskins-

Íslands 1983 og framhaldsnámi í náms- og starfsráðgjöf frá

sögum sem ráðgjafar hjá Ungu fólki til athafna hafa fengið

Háskóla Íslands 1991. Hún vinnur nú að því að ljúka MA

að fylgjast með. Átakið hefur fyrst og síðast verið tækifæri

gráðu í náms- og starfsráðgjöf, auk þess að vera í eins árs

fyrir unga atvinnuleitendur, en það hefur líka verið tækifæri

námi í hugrænni atferlismeðferð. Hrafnhildur hefur um langt

fyrir Vinnumálastofnun að efla þjónustu og ráðgjöf. Síðast en

árabil starfað við ráðgjöf og fullorðinsfræðslu m.a. hjá Kenn-

ekki síst hefur þetta verkefni gildi fyrir samfélagið allt, því að

araháskólanum, Menningar- og fræðslusambandi alþýðu

með slíkum aðgerðum má milda og draga úr þeim alvarlegu

og hjá þekkingarfyrirtækinu Mentor ehf. Hrafnhildur fékk

áhrifum sem efnahagshrunið getur haft á líf og heilsu þessa

viðurkenningu Félags- náms og starfsráðgjafa árið 2008 fyrir

unga fólks til framtíðar.

störf sín á sviði náms- og starfsráðgjafar.
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The economic crisis in the autumn 2008 brought about devastating changes on the labour market in Iceland resulting
in almost quadrupled unemployment in only one year. The
experience of other Nordic Countries has shown that the
consequences of unemployment are most critical for those
who have the shortest education and then especially young
people who are entering the labour market for the first time.
This paper deals with the project “Youth to Action” (Ungt
folk til athafna) – a campaign project that was launched to
respond to the consequences of the crisis for the condition
of young people on the labour market. In discussing the
project, the focus will be on the ideology the project is based
on, the objectives and important issues, the process will be
described and the principal findings on the results. Statistical
date is based on information from the unemployment roll of
the Directorate of Labour.
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R á ð g j öf o g raunfærnimat

Fj óla María L á rus dó ttir

Þ r ó un n á ms - o g starfsr á ð g j afar fyrir
f ó lk á vinnumarkaði
Náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk á vinnumarkaði er nú starfrækt hjá öllum fræðslu- og
símenntunarmiðstöðvum og Mími-símenntun fimmta árið í röð og hjá IÐUNNI fræðslusetri
og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins fjórða árið í röð með samningum við FA. Ráðgjafar eru
nú samtals 23. Mikil þróun hefur átt sér stað í málaflokknum og óhætt að segja að alltaf séu
nýjar áskoranir á borðum ráðgjafanna. Á árunum 2006–2008 fór þjónustan í gegnum mikið
mótunartímabil bæði hvað varðar umgjörð og innihald. Kjarninn í þjónustunni er framsækni
í þeirri merkingu að farið er með hana út til starfsfólks undir fyrirsögninni „Náms- og starfs
ráðgjöf á vinnustað: Þitt val – þín leið“.

Á þeim tíma er atvinnuleysi var í lágmarki gekk ráðgjöfin

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um

nánast alfarið út á að náms- og starfsráðgjafar fóru á vinnu-

náms- og starfsráðgjöf fyrir atvinnu-

staði þar sem markhóp Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins

leitendur. IÐAN fræðslusetur gerði

var að finna. Þetta var gert í því skyni að kynna fyrir starfs-

síðan sambærilegan samning. Samkvæmt samningnum taka

mönnum gildi símenntunar, hvetja þá til náms og bjóða upp

ráðgjafar þátt í að ná til atvinnuleitenda sem tryggðir eru

á einstaklingsviðtöl um tækifæri til færniþróunar. Þá var og

innan atvinnuleysistryggingakerfisins og hvetja þá til virkni.

Fjóla María Lárusdóttir

er enn liður í kynningum ráðgjafa á vinnustað að greina frá

Mikil aukning hefur orðið á fjölda viðtala á milli ára eins

því hvað náms- og starfsráðgjöf felur í sér þannig að fólk

og kemur fram í töflunni hér fyrir neðan. Rétt er að hafa í

gæti séð skýran ávinning af því að sækja sér þjónustuna.

huga að tölurnar ná einnig til ráðgjafarviðtala vegna raun-

Þessi aðferðafræði var ekki alltaf auðveld í framkvæmd þar

færnimats.

sem oft og tíðum var erfitt að fá samþykki stjórnenda fyrir-

Flestar urðu fyrirtækjaheimsóknir árið 2007. Ráðgjafar

tækja til að fá að koma inn á vinnustaðinn til að kynna þjón-

hafa nú farið í flest þau fyrirtæki sem opin eru fyrir þjónust-

ustuna og bjóða upp á einstaklingsviðtöl á vinnustað. Það

unni og oftar en einu sinni í sum þeirra. Viðtölum fjölgaði

krafðist nýrrar færni hjá náms- og starfsráðgjöfum tengdri

töluvert á árinu 2009 og tengist það þjónustu ráðgjafarnets-

markaðssetningu og aðferðum til að sannfæra stjórnendur

ins við atvinnuleitendur. Atvinnuleitendur frá VMST voru

og starfsfólk fyrirtækja um að nýta sér þjónustuna. Mikil

46% notenda þjónustunnar árið 2009 en fyrstu sex mánuði

þrautseigja ráðgjafarhópsins og uppbygging nýrrar færni á

þessa árs voru þeir komnir upp í 61%. Árið 2008 var hlutfall

þessu sviði hefur leitt til þess að ráðgjöfin er nú orðin þekkt

atvinnuleitenda í ráðgjöfinni aðeins 9%. Á þessum tölum má

á meðal almennings og sífellt fleiri sækja sér hana að eigin

sjá hversu miklar breytingar hafa orðið á starfssviði náms-

frumkvæði.

og starfsráðgjafa hjá símenntunarmiðstöðvunum og stöðu

Í kjölfar efnahagshrunsins hefur ráðgjöfin breyst að því

markhópsins. Aðrir koma eftir fyrirtækjaheimsóknir eða að

leytinu til að nú eru flestir þeir sem koma í ráðgjöf atvinnu-

eigin frumkvæði og þá oft í tengslum við námsleiðir hjá

leitendur en ekki starfsmenn fyrirtækja. Strax í byrjun ársins
2009 jókst aðsókn að ráðgjöfinni á meðal atvinnuleitenda

Tafla 1. Kynningar og viðtöl – samanburður á milli ára

almennt og sóttu þeir hana að eigin frumkvæði (nánari upplýsingar er að finna í grein Sigríðar Dísu Gunnarsdóttir í ritinu). Umræður um samstarf ráðgjafarvettvangs FA og Vinnumálastofnunar um mitt árið leiddu til þess að samningur
var gerður í nóvember á milli Vinnumála-stofnunar (VMST),
KVASIS, samtaka fræðslu- og símenntunarmiðstöðva og

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

Ártöl

2006

2007

2008

2009

Fjöldi heimsóttra fyrirtækja

135

442

342

202

Kynningar í fyrirtækjum/á vettvangi

166

504

395

252

Fjöldi einstaklinga á kynningum

2.594

4.495

3.832

3.003

Ráðgjafarviðtöl samtals

1.231

3.960

3.657

6.767
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S amr á ðsvettvan g ur –
fræðslufun d ir
Hlutverk FA er að halda utan um samstarfsnet náms- og
starfsráðgjafanna þar sem unnið er að þróun ráðgjafarinnar.
Haldnir eru að jafnaði fjórir fræðslufundir á ári hverju þar
sem samstarfsnetið kemur saman til að fara yfir þróunarmál, deila reynslu sinni og fræðast í því skyni að auka gæði
þjónustunnar. Í þeim felst einnig símenntun ráðgjafarhópsins
byggð á þeim fræðsluþörfum sem upp koma.
Fyrstu fræðslufundirnir gengu að miklu leyti út á að þróa
umgjörð og innihald ráðgjafarinnar, kynna þá aðferðafræði
sem verkefnið byggist á (Workplace guidance – Leonardo tilraunaverkefni) og þennan nýja vettvang náms- og starfsráðgjafarinnar. Áhersla var lögð á að þjónustan væri veitt þeim
markhópi sem FA starfaði fyrir, þ.e. félagsmönnum í aðildarfélögum Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins.
Lagt var upp með að ná til sem flestra með upplýsingar um
nám og störf.
Fljótlega kom í ljós að árangursviðmiðin, sem sett voru
í upphafi verkefnisins um fjölda ráðþega, voru of háleit og
voru þau aðlöguð í ljósi reynslunnar árið 2008. Misjafnlega
gekk að komast inn í fyrirtæki á svæðunum og var þá áhersla
lögð á þróun aðferðafræði við að markaðssetja þjónustuna

Hópefli á fræðslufundi.

með samræðum og innleggi frá sérfræðingi. Það var áberandi að þrátt fyrir jákvæð viðbrögð stjórnenda þá var sjaldan
fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum. Þess ber að geta að

heppilegur tími fyrir þjónustuna og strandaði ákvörðun

samantektartölur fyrstu sex mánuði ársins 2010 gefa vís-

um tímasetningar oft hjá millistjórnendum. Stéttarfélög og

bendingu um áframhaldandi aukningu viðtala þar sem þau

fræðslusjóðir hafa iðulega tekið þátt í að greiða leið ráð-

voru komin upp í 5.518 en það er 136% aukning miðað við

gjafanna að fyrirtækjum.

sama tímabil árið 2009.

Á fræðslufundum ráðgjafanna hefur verið lögð áhersla

Niðurstöður viðtala sýna að flestir koma í ráðgjöfina til

á samræður innan hópsins um hin ýmsu úrlausnarefni sem

fá aðstoð við starfsleit/aðstoð við ferilskrá, fá upplýsingar um

upp koma í ráðgjöfinni. Gerðar hafa verið reynslugreiningar

formlegt nám og fara í áhugasviðskönnun. Fleiri karlmenn

til að draga fram það sem gengur vel og hvað megi betur

koma í viðtöl en áður. Þeir voru 39% árið 2007 en eru nú

fara. Aukin gæði í starfinu hafa verið skilgreind og þróuð.

komir upp í 58% fyrstu sex mánuði þessa árs. Tæplega helm-

Sérfræðingar hafa komið og miðlað efni. Boðið hefur verið

ingur notenda þjónustunnar er á aldrinum 25–40 ára. Næst

upp á handleiðslu bæði í hópi og fyrir einstaklinga. Ráðgjafar

kemur aldurshópurinn 41–55 ára, tæp 30%.

miðstöðvanna hafa kynnt starf sitt og sértæk verkefni fyrir
hópnum inn á fundum og hefur það kveikt hugmyndir og
vakið umræður til framþróunar.
Áherslur í þróunarstarfinu á síðastliðnu ári sem og
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Samstarfshópur FA um þróun náms- og starfsráðgjafar á vinnumarkaði á fræðslufundi í apríl 2010.

þessu ári hafa að miklu leyti tengst samstarfinu við Vinnu-

að henni lokinni. Ljóst er að alltaf má bæta gæðin og mikil-

málastofnun og upplýsingum um vinnulag í því samhengi.

vægt að fá raddir notenda þjónustunnar inn í þá þróun.

Reynslugreiningar hafa verið gerðar á samstarfinu á fræðslu-

Á fræðslufundum er reglulega farið yfir árangurstölur þar

fundum og niðurstöður nýttar til úrbóta í samvinnu við

sem teknar eru saman þær upplýsingar sem safnað er í starf-

VMST. Unnið er að skimunarlistum til notkunar í viðtölum

inu. Ráðgjafar hjá hverri miðstöð halda m.a. utan um fjölda

með atvinnuleitendum í samstarfi við VIRK – starfsendurhæf-

ráðþega, kyn, aldur, þjóðerni, skólastig, stéttarfélag, niður-

ingarsjóð. Ráðgjafanet FA er í samstarfi við Sérfræðisetur um

stöður viðtala, endurkomur o.fl. Nálgast má samantektir á

ævilanga náms- og starfsráðgjöf (SAENS) varðandi rannsókn

þessum upplýsingum í ársskýrslum og á heimasíðu FA.

á áhrifum ráðgjafar og rödd notenda í ráðgjöf (sem greint er
frá nánar í grein Guðbjargar Vilhjálmsdóttur í ritinu). Rannsóknin er styrkt af Norrænu tengslaneti um nám fullorðinna

R á ð g j öf í raunfærnimati

og unnin af sérfræðingahópi frá öllum norrænu löndunum.

Aukið umfang raunfærnimats á landsvísu hefur haft þau

FA hefur komið að gerð spurningalista og haft umsjón með

áhrif að náms- og starfsráðgjafar símenntunarmiðstöðv-

söfnun netfanga notenda þjónustunnar í samstarfi við náms-

anna hafa sótt sér þjálfun matsaðila í raunfærnimati hjá

og starfsráðgjafa fræðslu- og símenntunarmiðstöðvanna.

FA. Flestir þeirra hafa komið að raunfærnimatsverkefnum

Það verður gagnlegt að greina niðurstöður rannsóknarinnar

í hlutverki ráðgjafa og sumir sem verkefnisstjórar. Hlutverk

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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ráðgjafarinnar í raunfærnimatsferlinu er veigamikið og afar

Mikil þróun hefur átt sér stað í ráðgjöfinni á síðast-

mikilvægt að veita svigrúm fyrir einstaklingsviðtöl, stuðning

liðnum árum og er óhætt að segja að ávallt standa ráðgjaf-

og eftirfylgni. Fjármögnun ráðgjafarinnar í gegnum FA spilar

arnir frammi fyrir nýjum áskorunum. Með aðild Bandalags

vel saman við raunfærnimatið og fyrirkomulagið er til fyrir-

starfsmanna ríkis og bæja (BSRB), fjármálaráðuneytisins og

myndar í samanburði við önnur lönd sem hafa mörg hver átt

Sambands íslenskra sveitafélaga að FA stækkar markhópur

erfitt með að fjármagna þennan hluta ferlisins.

ráðgjafarinnar. Ný lög um framhaldsfræðslu leggja áherslu

Í janúar sl. var haldin ráðstefna um raunfærnimat og

á áframhaldandi þróun málaflokksins almennt og í gegnum

náms- og starfsráðgjöf á vegum Norræna tengslanetsins um

aukna áherslu á rétt einstaklinga til raunfærnimats. Samráðs-

nám fullorðinna (NVL) og FA. Þar fjallaði dr. Raimo Vuor-

vettvangur ráðgjafarinnar sér fram á spennandi viðfangsefni

inen m.a. um mikilvægi náms- og starfsráðgjafar í kjölfar

í framtíðinni – viðfangsefni sem miða að því að leiðbeina

efnahagshrunsins og hversu víðfeðm og samhæfð „ævilöng

einstaklingum um fjölbreytt tækifæri til færniuppbyggingar

náms- og starfsráðgjöf“ (lifelong guidance) þarf að vera til

og veita þeim stuðning og hvatningu þegar þörfin er mest.

þess að allir megi njóta hennar. Þar er aðaláherslan á að leiðbeina einstaklingnum um leiðir til þess að geta tekið mikilvægar ákvarðanir tengdar námi og starfi og að vera fær um

UM HÖFUNDINN

að stýra eigin náms- og starfsþróun (EU Council of Ministries

Fjóla María Lárusdóttir hefur starfað sem náms- og starfs-

Resolution on lifelong guidance, 2004). Einnig benti hann á

ráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins frá árinu 2003

áherslu Evrópusambandsins varðandi þróun sameiginlegra

en vann m.a. áður hjá MFA og Mími-símenntun. Hún er

viðmiða og leiðbeininga varðandi ævilanga náms- og starfs-

með M.Sc. próf í náms- og starfsráðgjöf frá California State

ráðgjöf sem og varðandi ráðgjöf í raunfærnimati. Þess má

University á Long Beach og B.Ed próf frá Kennaraháskóla

geta að sérfræðinganet NVL í raunfærni og náms- og starfs-

Íslands. Helstu verkefni hennar tengjast náms- og starfsráð-

ráðgjöf vinna nú að því að skilgreina þátt ráðgjafarinnar í

gjöf í atvinnulífinu og mati á raunfærni.

ferlinu.
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Si gríður Dísa Gunnars dó ttir

„ Þ etta er það b esta sem hefur k o mið
fyrir mi g len g i “
N á ms - o g starfsr á ð g j öf fyrir atvinnuleiten d ur
h j á M ími – símenntun
Mímir–símenntun hefur með samningi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins tekið þátt í fram
kvæmd verkefnisins Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað frá byrjun ársins 2006. Megintil
gangur verkefnisins er að hvetja fólk á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu og fólk
af erlendum uppruna til að styrkja stöðu sína með símenntun og starfsþróun. Verkefnið felst í
því að náms- og starfsráðgjafar fara út á vinnustaði, halda kynningar og bjóða starfsmönnum
upp á viðtöl sem fara fram á vinnustaðnum. Að mati ráðgjafa, sem hafa tekið þátt í verkefninu
hjá Mími, er þetta áhrifarík leið til að ná til markhópsins og hefur vakið athygli víða.
Frá haustinu 2009 hefur ráðgjöfin hjá Mími að stórum hluta beinst að atvinnuleitendum.
Þetta eru annars vegar einstaklingar sem koma að eigin frumkvæði eða er vísað í ráð
gjöfina frá stéttarfélögum og hins vegar atvinnuleitendur sem eru boðaðir í viðtal í umboði
Vinnumálastofnunar. Flestir koma í húsnæði Mímis í Skeifunni 8 en náms- og starfsráðgjafar
Mímis hafa einnig boðið reglulega upp á viðtöl í húsnæði Eflingar–stéttarfélags, hjá VR og

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir

í Rauðakrosshúsinu í Borgartúni. Atvinnuleitendum hefur einnig verið boðið upp á hópráð
gjöf hjá Mími þar sem þeir vinna meðal annars að gerð færnimöppu. Hér verður sagt frá
ráðgjöf við atvinnuleitendur sem byggð er á upplifun og reynslu náms- og starfsráðgjafa hjá Mími en að jafnaði
hafa fimm ráðgjafar starfað við verkefnið síðustu tvö ár.

R á ð g j öf á vinnustöðum í
k j ölfar b reytin g a

miðstöðva og Vinnumálastofnunar (hér eftir skammstafað

Í kjölfar mikilla breytinga í íslensku samfélagi og á vinnu-

samningnum hefur gefist kærkomið tækifæri til að nálgast

markaði haustið 2008 fundu ráðgjafar Mímis fyrir meiri áhuga

fleiri úr markhópi verkefnisins Náms- og starfsráðgjafar

VMST) um þátttöku náms- og starfsráðgjafa sem starfa á
símenntunarstöðvum, í ráðgjöf við atvinnuleitendur. Með

fyrirtækja og stofnana gagnvart verkefninu Náms- og starfs-

á vinnustað og jafnframt nýta þá þekkingu og reynslu

ráðgjöf á vinnustað. Þá fjölgaði starfsmönnum sem nýttu sér

sem hefur byggst upp við að aðstoða og hvetja hópinn til

einstaklingsráðgjöf að loknum kynningum. Nokkur fyrirtæki

starfsþróunar. Fólk með stutta formlega skólagöngu hefur

óskuðu eftir að fá verkefnið á vinnustað í kjölfar uppsagna. Að

verið rúmlega helmingur þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá á

mati ráðgjafa Mímis reyndist vel að fá tækifæri til að nálgast

höfuðborgarsvæðinu.

starfsmenn áður en atvinnuleit tók við, m.a. til að kynna þjón-

Markmið ráðgjafar á vinnustað er að auðvelda ákvarð-

ustu náms- og starfsráðgjafa, upplýsa um möguleika á námi,
kynna styrki starfsmenntasjóða, aðstoða við gerð ferilskráa og
hvetja til virkni. Margir í þessum hópi stóðu frammi fyrir því að
vera að leita að vinnu í fyrsta skipti á starfsævinni eða eins og
einn sagði „ég hef aldrei þurft að leita að vinnu og veit ekkert

hvernig ég á að snúa mér í þessu“.

R á ð g j öf við atvinnuleiten d ur
í um b o ði V innum á last o fn unar
Í lok október 2009 var undirritaður samningur milli Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Kvasis – samtaka símenntunar-
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um framkvæmd. Í ráðgjöfinni er gjarnan fylgt nokkrum hefðbundnum skrefum í viðtalstækni í náms- og starfsráðgjöf,
þ.e. að mynda tengsl við ráðþegann, skilgreina stöðu hans
og þarfir, skoða möguleika sem eru í boði og gera áætlun
um framkvæmd. Í framhaldinu getur verið um ýmiss konar
eftirfylgni að ræða allt eftir þörfum hvers og eins. Algengast
er að fyrsta viðtal taki um 60 mín.

Saga ráðþega
Mikilvægt er að byrja á að kynnast ráðþeganum og byggja
upp traust. Ráðgjafinn byrjar gjarnan á að biðja viðkomandi
anatöku um nám og starfsþróun en það er val starfsmanns-

að segja t.d. stuttlega frá hvernig staðan er í atvinnuleitinni

ins hvort hann þiggur ráðgjöf og hvernig hann nýtir sér hana.

og/eða hvernig náms- og starfsferillinn hafi verið fram að

Ráðgjöf í umboði VMST fellur undir lög um atvinnuleysis-

þessu. Hann nýtir síðan frásögnina til að spyrja nánar um

tryggingar sem fela í sér skyldu atvinnuleitanda til að mæta

ýmsa þætti til að átta sig á líðan og stöðu einstaklingsins

og taka þátt í starfsleitaráætlunum. Fyrir náms- og starfs-

í starfsleitinni. Neikvæðar afleiðingar langtímaatvinnuleysis,

ráðgjafa Mímis var því ráðgjöf í umboði VMST ný nálgun

s.s kvíði, fjárhagsvandi og brotin sjálfsmynd, koma fram

og jafnframt áskorun að takast á við nýtt og breytt hlutverk

í mörgum viðtölum. Nokkuð algengt er að ráðþegar hafi

ráðgjafans. Áður en verkefnið hófst sátu ráðgjafar undir-

sótt um vinnu en ekki fengið svör eða verið hafnað. Margir

búningsfund með VMST og hafa einnig notið leiðsagnar og

í þessum hópi glíma við erfiðar tilfinningar tengdar fyrri

stuðnings á reglulegum fagfundum allra sem koma að verk-

skólagöngu t.d. vegna lesblindu, vanda tengdum stærð-

efninu undir handleiðslu Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

fræði, athyglisbrests o.fl. Það liggur gjarnan ástæða á baki

Þá hafa ráðgjafar Mímis sérstaka tengiliði hjá VMST sem þeir

þess þegar ráðþegi segir „ég ætla ekki í neitt nám eða á

eru í reglulegu sambandi við. Mat beggja er að samstarfið

námskeið“.

hafi gengið mjög vel.
Ráðþegahópur Mímis í umboði VMST hefur frá upphafi
verið langtímaatvinnulausir með stutta formlega skólagöngu

Skilgreina stöðu, þarfir og langanir

og hafa ekki tekið þátt í virkniúrræðum. Framkvæmdin er

Samhliða frásögn ráðþega eða í kjölfarið spyr ráðgjafi

þannig að ráðgjafar VMST senda ráðgjöfum Mímis lista með

gjarnan spurninga sem hafa það markmið að greina betur

nöfnum atvinnuleitenda sem uppfylla fyrrgreind skilyrði. Ráð-

áhuga, færni og virkni í starfsleitinni. Þetta er einnig liður í

gjafi Mímis hringir síðan í atvinnuleitanda og boðar hann í

að viðkomandi átti sig betur á hver hann er og hvert hann

viðtal í umboði VMST. Hann kynnir fyrir viðkomandi að mark-

vilji stefna. Ráðgjafi spyr t.d. um hvað ráðþega hafi líkað vel

miðið sé að fara yfir stöðu og virkni í starfsleitinni. Í flestum

í vinnu og hvað ekki, hvað hafi gengið vel og ekki vel. Einnig

tilvikum er um að ræða fyrsta einstaklingsviðtal viðkomandi

er t.d. spurt hvernig fyrri skólaganga hafi verið, hvort við-

eftir að atvinnuleit hófst.

komandi eigi eða hafi átt drauma um starfsvettvang, hvort
ráðþeginn eigi ferilskrá o.fl. Að auki spyr hann gjarnan beint

H verni g fer r á ð g j öfin fram ?
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„hvað telur þú að styrki best stöðu þína á vinnumarkaði?“
Ráðgjafi notar oft ýmis hjálpartæki, s.s. hugkort eða mynd

Ráðgjöfin miðar að því að aðstoða atvinnuleitandann við að

af flokkun mismunandi starfssviða, til að kortleggja betur

finna út hvernig hann getur styrkt stöðu sína og gera áætlanir

stöðuna. Þegar ráðþegi og ráðgjafi hafa skilgreint hvað það
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er sem viðkomandi vill fyrst og fremst styrkja eða stefna að er

skyldur sem úrræðið felur í sér. Þetta gefur einstaklingum

komið að næsta skrefi sem er að kynna, skoða og meta hvað

tækifæri til að koma í húsnæðið, kynnast ráðgjafa og afla

er í boði fyrir atvinnuleitandann út frá þörfum hans.

frekari upplýsinga. Það getur losað um kvíða og spennu sem
fylgir því að takast á við hlutverk námsmanns á ný. Niður-

Hvaða möguleikar eru í boði?
Náms- og starfsráðgjafar þurfa að hafa yfirsýn yfir hvaða

stöður allra viðtala í umboði Vinnumálastofnunar eru sendar
VMST og sjá ráðgjafar þeirra um að skrá inn í skráningarkerfi
stofnunarinnar.

nám og úrræði standa bæði atvinnuleitendum sem og öllum
fullorðnum til boða. Vinnumálastofnun býður upp á fjölbreytt
námskeið og virkniúrræði og styrkir einnig atvinnuleitendur

Eftirfylgni

til að fara í námsleiðir skv. námskrám Fræðslumiðstöðvar

Í mörgum tilvikum veitir ráðgjafi atvinnuleitanda eftirfylgni

atvinnulífsins sem kenndar eru hjá Mími og í nám hjá fleiri

en það fer allt eftir þörfum og aðstæðum hvers og eins.

fræðsluaðilum. Í mörgum tilvikum opnar kynning á mögu-

Þeim sem koma í nám hjá Mími er boðið að leita aðstoðar

leikum til náms nýja sýn fyrir ráðþegann á hvað er í boði

og stuðnings meðan á námi stendur, t.d. vegna persónulegs

eða eins og einn ráðþegi sagði „ég hef aldrei þorað að

og námstengds vanda og margir nýta sér það. Þá stendur

horfa í áttina að skólabyggingu eftir að ég lauk grunnskóla

atvinnuleitendum í námsleiðum Mímis til boða að koma

og aldrei dottið í hug að kanna neina möguleika á námi“.

aftur í viðtal þegar námi er að ljúka og fá tækifæri til að

Atvinnuleitendum býðst einnig aðstoð hjá ráðgjöfum Mímis

endurskoða markmið sín eða setja sér ný og skoða mögu-

við að útbúa eða bæta ferilskrár, stuðning við að útvíkka

leika og leiðir.

hugmyndir í atvinnuleit og undirbúa sig undir atvinnuviðtöl.
Þetta nýta sér margir. Ef sálrænn eða félagslegur vandi er
hindrun í starfsleitinni þá aðstoðar ráðgjafi atvinnuleitanda

H ó p r á ð g j öf – færnima p p a

við að finna aðstoð við hæfi, t.d. hjá sálfræðingi VMST. Í

Náms- og starfsráðgjafar Mímis hafa boðið atvinnuleitendum

flestum tilvikum er tekin ákvörðun um virkni í viðtalinu og

upp á hópráðgjöf þar sem þátttakendur hittast í þrjú skipti.

markmið eru sett til skemmri eða lengri tíma.

Í hópráðgjöfinni eru ræddir ýmsir þættir er snúa að starfsleit og þeir útbúa færnimöppu. Færnimappan getur hjálpað

Gerð áætlunar

einstaklingi að koma auga á styrkleika sína og með hópráðgjöfinni fær atvinnuleitandi tækifæri til að fá viðbrögð og

Flestir atvinnuleitendur á vegum VMST og þeir sem koma á

hugmyndir í starfsleit frá fleiri aðilum auk þess að læra af

eigin vegum velja að sækja námskeið eða námsleiðir sem

reynslu annarra.

falla undir vinnumarkaðsúrræði eða undirbúa t.d. umsóknir
inn í lánshæft nám. Ef atvinnuleitandi óskar eftir námskeiði
á vegum VMST fyllir hann út skráningarblað sem er sent ráð-

A ð l o kum

gjöfum þeirra sem sjá um að boða viðkomandi á námskeiðið.

Meirihluti ráðþega hjá Mími á síðasta ári hafa verið atvinnu-

Ef viðkomandi hefur hug á að stunda lengra nám, t.d. í náms-

leitendur. Flestir þeirra hafa sýnt áhuga á að styrkja persónu-

leiðum skv. námsskrám Fræðslumiðstöðvar atvinnulífins, þá

lega og starfstengda færni og margir eru að láta drauma um

þarf ráðgjafi Mímis að hafa samband við VMST og kanna

að hefja nám á ný rætast. Ráðgjöf við atvinnuleitendur hefur

hvort viðkomandi eigi rétt á námssamningi og kanna hvort

m.a. vegna skyldu til þátttöku í starfsleitaráætlunum og vilja

það sé laust pláss. Ef um er ræða nám hjá Mími gengur náms-

einstaklinga til starfsþróunar veitt ráðgjöfum tækifæri til

og starfsráðgjafi frá námssamningi og bókunarblaði þar sem

að fylgjast betur með hvernig ráðþeginn kemur áætlunum

atvinnuleitandi skrifar undir að hann sé meðvitaður um þær

sínum í framkvæmd. Það veitir ánægjulega endurgjöf í starfi.
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49

FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

Að taka þátt í ráðgjöf sem felur í sér kröfu um virkni hefur
reynst ráðgjöfum Mímis auðveldara en þeir áttu von á í upp-

A b stra c t

hafi og þar vegur þungt sú upplifun og trú að þetta sé besta

Mímir – Continuing Education has through a contract with

leiðin til að vinna að velferð einstaklings í atvinnuleit. Flestir

the Education and Training Service Centre (FA) taken part in

ráðþegar hafa sýnt þakklæti fyrir að fá tækifæri til að koma

the project “Study and vocational counselling at work” since

og ræða stöðu sína og kynnast þeim möguleikum sem eru í

the beginning of 2006. The principal objective of the project is

boði eða eins og einn ráðþegi orðaði það nýlega við ráðgjafa

to encourage people on the labour market with short formal

sinn „þetta er það besta sem hefur komið fyrir mig í langan

education and people of foreign origin to strengthen their

tíma“.

position through continuing education and career development. The project consists in study and vocational counsel-

U m höfun d inn

lors going to workplaces, presenting the project and offering

Sigríður Dísa Gunnarsdóttir starfar hjá Mími–símenntun sem

counsellors that have taken part in the Mímir project, this

deildarstjóri náms- og starfsráðgjafar og hefur tekið þátt í

is an effective procedure to reach the focus group and has

verkefninu Náms og starfsráðgjöf á vinnustað í rúm fjögur

often drawn a lot of attention.

ár. Hún er með MA í náms- og starfsráðgjöf frá Háskóla
Íslands.

interviews that take place at the workplace. According to the

Since autumn 2009 counselling at Mímir has principally
centred on job seekers. These are, on one hand, individuals
who come on their own accord or been directed to Mímir by
trade unions, and on the other hand, job seekers that are
offered an interview on behalf of the Directorate of Labour.
Most of these people come to the Mímir offices at Skeifan
8 but vocational and study counsellors have also regularly
offered counselling at the offices of Efling Trade Union, VR
Trade Union, and at the Red Cross House in Borgartún. Additionally, Mímir has offered group counselling to job seekers
where they, among other things, work on a competence
portfolio. The paper is based on the experience of the vocational and study counsellors at Mímir where five counsellors
have been working on this project for the past two years.
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Guð bj ör g V ilh jálmsdó ttir , Guðr ún Birna Kjartansd ó ttir, A nd rea G. Do fra d ó ttir:

H lustað á ra d d ir n o ten d a n á ms - o g
starfsr á ð g j afar
N o rræn matsranns ó kn í fræðslust o fnunum fyrir
full o rðna
Þegar náms- og starfsráðgjöf er metin er í raun verið að spyrja um gildi hennar. Hvert er
til að mynda gildi hennar fyrir þá sem leita til náms- og starfsráðgjafa? Felst gildi hennar í
því að ráðþegum líði almennt betur eða að þeir læri aðferðir sem eru vænlegar til árang
urs í atvinnuleit? Meginspurningar norrænnar matsrannsóknar á náms- og starfsráðgjöf í
fræðslustofnunum fyrir fullorðna eru einkum tvenns konar:
Hver er ávinningur náms- og starfsráðgjafarinnar fyrir ráðþegann og hversu ánægður
er hann með þá þjónustu sem hann fær? Þau gildi sem lögð eru til grundvallar eru gæði
þjónustunnar, þ.e. hvort ráðgjöfin nær þeim markmiðum sem að er stefnt.
Er hlustað á raddir þeirra sem hafa notið þjónustu náms- og starfsráðgjafa og hver eru
áhrif fullorðinna ráðþega á þróun og uppbyggingu þjónustunnar? Það gildi sem liggur til
grundvallar er sú lýðræðislega hugmynd að borgarinn hafi rétt til að láta í ljós skoðanir
sínar á uppbyggingu og skipan þeirrar þjónustu sem hann notfærir sér.

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir

Í þessari stuttu grein verður sagt frá rannsókninni, aðdraganda hennar, helstu rann
sóknarspurningum, framkvæmd og fyrstu niðurstöðum.

A ð d ra g an d i

þáttum og getur matið því verið

Rannsóknina vann teymi sérfræðinga á vegum NVL, Norræns

að ganga skipulegar til verks og

tengslanets um nám fullorðinna og er hún fjármögnuð af

gera áætlanir um heildarmat á

Norrænu ráðherranefndinni. Rannsókninni er stýrt frá Íslandi

náms- og starfsráðgjöf þannig að

í umsjón Sérfræðiseturs í ævilangri náms- og starfsráðgjöf

yfirlit fáist yfir þjónustu náms- og

innan Félagvísindastofnunar Háskóla Íslands. Ráðist var í

starfsráðgjafar. Einnig var komist að

þessa rannsókn í framhaldi af annarri rannsókn sem sama

þeirri niðurstöðu að stefnumörkun í

sérfræðingateymi vann á árunum 2007 til 2009. Þar voru til

náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna

skoðunar norrænar matsrannsóknir á náms- og starfsráðgjöf

á Norðurlöndum er lík því sem ger-

og stefnumótun á sviði náms- og starfsráðgjafar fyrir full-

ist annars staðar í Evrópu þar sem

orðna. Gerð var greining á lagatextum, reglugerðum, stefnu-

stefnt er að náms- og starfsráðgjöf á

yfirlýsingum, yfirlýstum markmiðum fræðslustofnana fyrir

öllum æviskeiðum. Ekki var að finna

fullorðna, og þess háttar. Stefnan í náms- og starfsráðgjöf

áberandi mun milli einstakra Norð-

fyrir fullorðna var kortlögð eftir lykilorðum á eftirfarandi svið:

urlanda í stefnumótun á þessu sviði,

(1) Sjónarhorn borgarans í náms- og starfsráðgjöf (e. citizen

þó að útfærslan sé ólík í löndunum.

perspective), (2) félagslegt réttlæti í náms- og starfsráðgjöf

Sem dæmi um útfærslu má nefna að

(e. social inclusion) og (3) efnahagsleg áhrif náms- og starfs-

Ísland og Noregur hafa lagt áherslu

ráðgjafar (e. economic impact). Hvert svið hefur síðan marga

á net símenntunarstofnana.

nokkuð sundurlaust. Æskilegt væri

undirflokka, til dæmis hefur svið sjónarhorns borgarans und-

Það sem var hins vegar sláandi

irflokkana: aðstoð við nám, aðstoð við persónuleg málefni

ólíkt því sem gerist víða í Evrópu er

og aðstoð við stjórnun á starfsferli. Stefnumótun í náms- og

að lítið hefur verið gert til að meta

starfsráðgjöf var síðan borin saman milli Norðurlandanna á

afrakstur náms- og starfsráðgjafar

grundvelli þessarar flokkunar.

fyrir fullorðna í þeim tilgangi að

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að mats-

skjóta stoðum undir stefnumótun. Í

rannsóknir á náms- og starfsráðgjöf beinast að afmörkuðum

þeim rannsóknum sem gerðar hafa
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Tafla 1. Stig þátttöku í náms- og starfsráðgjöf
Stig

Tegund þátttöku

1. stig

Upplýsingaöflun

2. stig

Deila upplýsingum

3. stig

Umræðuhópur

4. stig

Þátttaka

5. stig

Dæmi um þátttöku

Ráðþega er sagt
hvað er í boði
Ráðgjafa er sagt hvernig
þjónustan nýtist
Vinnuhópar, rýnihópar,
ráðgjöf
Tekur þátt í stefnumótun
Sameiginleg endurskoðun

Samvinna

á stefnu

verið hafa ólíkir þættir þjónustunnar verið skoðaðir frekar
en að aflað sé gagna í þeim tilgangi að bæta eða breyta
stefnumarkmiðum í náms- og starfsráðgjöf. Þá var og eftir-

Viðfang endurgjafar

Einstaklingur
Einstaklingur
Þjónusta
Áætlunargerð
Áætlunargerð

F ræðile g ar f o rsen d ur o g
ranns ó knars p urnin g ar

tektarvert að einn þátt skorti algerlega í rannsóknum og

Matsfræðilegar rannsóknir eru einkum tvenns konar, árang-

gæðaviðmiðum náms- og starfsráðgjafar á Norðurlöndum.

ursmat og ferlimat. Í árangursmati er kannað hvort mark-

Þessi þáttur er þátttaka ráðþeganna eða notenda náms- og

miðum sé náð í tiltekinni áætlun í náms- og starfsráðgjöf. Í

starfsráðgjafar í að hanna, skipuleggja og meta þjónustu

ferlimati er skoðað hvort notast sé við skilvirkar aðferðir við

náms- og starfsráðgjafar (Vuorinen og Leino, 2009). Neyt-

að ná markmiðinu (Herr og félagar, 2004). Í þessari rannsókn

endur búa yfir afar mikilvægum upplýsingum um ferli og

er megináhersla lögð á árangursmat en einnig er lagt mat á

árangur náms- og starfsráðgjafar og eru í raun brunnur

ferli, bæði ráðgjafaraðferðirnar og aðferðirnar við að þróa

þekkingar. Í þann brunn þarf að sækja hugmyndir og viðhorf

þjónustuna. Þau atriði sem tekin eru til skoðunar koma úr

sem að gagni kunna að koma við að þróa þjónustu náms- og

náms- og starfsráðgjafarfræðunum, svo sem að spyrja um

starfsráðgjafar.

ávinning af náms- og starfsráðgjöf eða hvort leitað sé eftir

1

Á grundvelli þessara niðurstaðna lagði sérfræðingateymið fram tillögur að rannsóknaráætlun þar sem náms- og

áliti notenda náms- og starfsráðgjafar við skipulagningu
þjónustunnar.

starfsráðgjöf á norrænum fræðslustofnunum fyrir fullorðna

Fræðin að baki náms- og starfsráðgjöf styðja við ráð-

yrði metin, með sérstakri áherslu á þátttöku ráðþeganna í

gjafarstarfsemina meðal annars með kenningum um áhuga,

þróun þjónustunnar. Áætlunin var samþykkt á fundi stýrihóps

þróun á starfsferli, aðlögunarhæfni, hjálparferli og siðfræði.

Norrænu ráðherranefndarinnar um fullorðinsfræðslu (SVL)

Í ráðgjafarstarfseminni eru þessi fræði hagnýtt. Eftirfarandi

í nóvember 2009 og var rannsókninni hleypt af stokkum í

skilgreining á náms- og starfsráðgjöf sýnir að stuðst er við

upphafi árs 2010. Rannsóknin kallast Raddir notenda – að

fræði um þroska og þróun á starfsferli, ákvarðanir og stjórn

stuðla að gæðum í náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna á

un á starfsferli (e. career management), eflingu sjálfsins og

Norðurlöndum.

fleira: „Náms- og starfsráðgjöf á við þá þjónustu og starfsemi
sem beinist að því að aðstoða fólk á öllum aldri (og á hvaða

1 Nánari upplýsingar um þessa rannsókn má finna á heimasíðu NVL í
skýrslu Raimo Vuorinen og Leilu Leino (2009) : http://www.nordvux.net/
page/1143/vagledning.htm
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ferli sínum. Þessa þjónustu má finna innan menntakerfisins,
opinbera geirans, á vinnustöðum, innan sjálfboðaliðasamtaka og innan einkageirans. Náms- og starfsráðgjöf fer fram
með einstaklingi eða í hópum, staðbundið eða í fjarlægð (þar
með taldar hjálparlínur eða vefráðgjöf). Þá felur náms- og
starfsráðgjöf í sér miðlun náms- og starfsupplýsinga (prentað
efni eða á vef), áhuga- og færnikannanir, ráðgjafarviðtöl,
starfsfræðslunámskeið (sjálfskönnun, könnun á náms- og
starfstækifærum, þjálfun í starfsferilsstjórnun), vettvangskönnun (prófa sig áfram í störfum sem koma til greina),
vinnuleitaráætlanir og yfirfærsluþjálfun.“ (OECD, 2004).
Innan félags- og markaðsfræða hefur um nokkurra ára
bil verið bent á að neytendur eigi að koma að skipulagningu

o Hafa þeir áhrif á það sem gerist í náms- og starfsráðgjöf?
o Eru þeir virkir í því sem gerist í náms- og starfsráðgjöf?
o Eru þeir virkir í að bæta þjónustu náms- og starfsráðgjafar?
o Hafa þeir áhrif á stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf?
• Hvaða hugmyndir hafa ráðþegar og sérfræðingar um
áhrif þeirra á þróun þjónustunnar og stefnumótun?
o Hvernig ættu ráðþegar að hafa áhrif og hver
er skoðun þeirra á því hvernig þeir ættu að hafa
áhrif?

þeirrar þjónustu sem þeir njóta. Gott dæmi um þetta er krafa
fatlaðra og geðsjúkra um að koma að skipulagningu þjónustunnar og innan markaðsfræða hefur þetta löngum verið

A ðferð o g framkvæm d

þekkt leið til að tryggja gæði. Þessi fræði hafa verið löguð

Rannsóknin er tvíþætt. Annars vegar voru tekin rýnihópa-

að náms- og starfsráðgjöf og þeim verið stigskipt eftir því

viðtöl en hins vegar lögð fyrir spurningakönnun á veraldar-

hve þátttaka ráðþegans er mikil (sjá töflu 1). Á fyrsta stigi er

vefnum. Þátttakendur í rýnihópaviðtölum voru um 30 talsins

ráðþeginn eingöngu að vinna með upplýsingar, til dæmis um

í hverju landi fyrir sig. Rýnihópaviðtölin fóru fram í þéttbýli og

störf, en á öðru stigi deilir ráðþegi upplýsingum um reynsl-

í dreifbýli á nokkurra vikna tímabili vorið 2010. Þátttakendur

una af að nota þjónustuna. Þessi stig eiga við einstaklinginn

í spurningalistakönnuninni skipta allt frá hundruðum og upp

en á þriðja stigi þátttöku tekur ráðþegi þátt í umræðum um

í þúsundir í hverju landanna. Reynt var að ná til fullorðinna

þjónustuna, til dæmis í rýnihópum. Á fjórða stigi er hlutverk

ráðþega sem höfðu nýtt sér náms- og starfsráðgjöf á síðast-

ráðþegans aukið og á hann þar að taka þátt í að móta stefnu

liðnum tveimur árum. Spurningalistinn var lagður fyrir í októ-

og þjónustu náms- og starfsráðgjafar. Á fimmta og efsta stigi

ber 2010. Þátttakendur í rýnihópum voru ráðþegar, náms- og

þátttöku koma ráðþegar að ákvörðunartöku um stefnu og

starfsráðgjafar, aðrir sérfræðingar og stefnumótendur, allir

þróun þjónustunnar (Plant, 2006).

tengdir símenntunarstofnunum fyrir fullorðna. Þátttakendur

Á grundvelli þessa voru settar fram spurningar til að

í spurningakönnuninni voru ráðþegar, fullorðið fólk með litla

meta bæði árangur og ferli ráðgjafar við fullorðna. Í spurn-

formlega menntun sem hefur leitað til náms- og starfsráð-

ingum um ávinning var bæði spurt um vitrænan og tilfinn-

gjafa á símenntunarstofnunum.

ingalegan ávinning.

Í rýnihópaviðtölunum voru spyrjendur með spurninga-

Þær spurningar sem leitað var svara við eru eftirfarandi:

ramma sem afmarkaði viðtölin nokkuð en áhersla var lögð á

• Hvaða árangur næst í náms- og starfsráðgjöf og á

að kanna fyrrnefnd stig þátttöku hjá ráðþegum (sjá töflu 1).

hvaða sviðum?
o Hvernig fréttu ráðþegar af þjónustunni og hvað
lærðu þeir í ráðgjöfinni?
o Voru ráðþegar ánægðir með þá þjónustu sem þeir
fengu?
• Hafa ráðþegar tækifæri til að meta þjónustuna, eiga
þeir að gera það og hvernig?

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

Spurningaramminn var einnig notaður til að samræma viðtölin milli landa. Ýmislegt var rætt í þessum viðtölum, til
dæmis voru þátttakendur beðnir um að skilgreina náms- og
starfsráðgjöf. Einnig voru ráðþegar spurðir um virkni þeirra
í ráðgjöfinni og hvort þeir hefðu fengið tækifæri til að meta
þjónustuna. Eins voru ráðgjafar og stjórnendur beðnir um að
segja frá sinni reynslu af virkni ráðþega og hvort ráðþegar
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hafi tækifæri til að meta þjónustuna. Þessar spurningar

Þegar þátttakendur í rýnihópum voru beðnir um að deila

tengjast stigum eitt og tvö í þátttöku. Einnig voru ráðþegar,

hugmyndum sínum um hvernig ráðþegar gætu komið að

ráðgjafar og stjórnendur beðnir um að ræða framtíðina og

stefnumótun og þróun á náms- og starfsráðgjöf töldu flestir

möguleika á aukinni þátttöku ráðþega við að meta, móta og

að það gæti bætt þjónustuna að fá rödd ráðþega inn með

þróa þjónustu náms- og starfsráðgjafa.

formlegri hætti. Í umræðum í ráðþegahópum töldu þátttak-

Í spurningalistanum er einnig spurt um möguleika ráð-

endur að eðlilegt væri að ráðþegar fengju tækifæri til að meta

þeganna á að hafa áhrif á náms- og starfsráðgjöfina, skipu-

þjónustuna líkt og þeir fá tækifæri til að meta kennslu. Þeim

lag hennar og stefnumótun. Þá er einnig spurt um ávinning

hugnuðust vel hugmyndir um rýnihópa þar sem ráðþegar

af náms- og starfsráðgjöf. Einnig er spurt um hvaða aðferðir

kæmu að mótun þjónustunnar með virkari hætti. Ýmsar hug-

svarendur telji heppilegar til að raddir þeirra fái að heyrast

myndir um ævilanga náms- og starfsráðgjöf voru ræddar í

þegar verið er að móta og þróa þjónustuna.

kjölfarið, meðal annars ráðgjöf fyrir fullorðið fólk sem er að
nálgast eftirlaunaaldur og einnig var vel tekið í hugmyndir

N iðurstöður

um að námstækni yrði kennd frá upphafi skólagöngu. Stjórn

Í þessari grein er einungis sagt frá niðurstöðum úr rýnihópum

inn í skipulagningu þjónustunnar og sáu fyrir sér að hún yrði

á Íslandi þar sem enn er verið að safna gögnum úr spurninga-

atkvæðameiri í framtíðinni.

endur voru mjög jákvæðir gagnvart því að fá rödd ráðþega

könnun. Niðurstöður úr rýnihópum voru jákvæðar fyrir þá

Samkvæmt stigum þátttökukvarðans er Ísland á öðru

sem sinna náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna. Ráðþegar

stigi þar sem ráðþegar eru virkir í þeirri einstaklingsráðgjöf

virtust mjög ánægðir með þjónustuna og töluðu á jákvæðum

sem þeir fá og senda óformleg skilaboð um ánægju sína.

nótum um ráðgjafana og upplifun sína af náms- og starfsráð-

Svipuð niðurstaða virðist hafa fengist á hinum Norðurlönd-

gjöf. Til dæmis töluðu margir um að stuðningur og hvatning

unum þar sem ekki var hægt að greina í rýnihópum að form-

ráðgjafanna hafi verið ein ástæða þess að ákveðin markmið

legt mat færi fram né að ráðþegar væru virkir þátttakendur í

náðust í námi. Einn þátttakandi talaði um að ráðgjöfin hefði

stefnumótun og þróun þjónustunnar.

opnað augu hans fyrir þeim möguleikum sem hann hafði.

Næsta skref í rannsókninni er að vinna úr spurninga-

Þetta er í samræmi við skilgreiningar ráðgjafanna sjálfra á

könnun sem send var fullorðnum ráðþegum á Norðurlöndum

starfinu eða eins og einn sagði: „Stundum sér maður bara

þar sem beðið var um álit notenda á þjónustu náms- og

kvikna á perunni hjá einhverjum“.

starfsráðgjafar. Spurningalistinn var lagður samtímis fyrir í

Fæstir í hópunum höfðu leitt hugann að því hvernig ráð-

samstarfslöndunum og er von á fyrstu niðurstöðum í nóvem-

þegar gætu átt meiri þátt í skipulagi þjónustunnar en flestir

ber á þessu ári. Spurt var um ánægju ráðþega og hvað þeim

voru opnir fyrir þess konar samstarfi. Það sem er athyglisvert

fyndist þeir fá út úr ráðgjöfinni. Einnig var spurt um mat og

fyrir stjórnendur og stefnumótendur í náms- og starfsráð-

hvort ráðþegar hefðu fengið tækifæri til að meta þjónustuna

gjafaþjónustu er að ráðþegar töldu sig ekki hafa tækifæri til

svo og hvort ráðþegum þætti mikilvægt eða ekki að fá tæki-

að meta þjónustuna formlega en þeir sögðust láta ánægju

færi til þess.

sína í ljós við náms- og starfsráðgjafana með ýmsum óform-

Nauðsynlegt er að taka fram að erfitt er að alhæfa um

legum hætti. Ráðgjafarnir voru þessu sammála og töluðu

niðurstöður rýnihópa og því verður áhugavert að sjá hvort

um óformleg skilaboð sem þeir fengju, til dæmis tölvupósta

spurningakönnun sem send var til 1.600 notenda þjónust-

og jákvætt umtal, sem vísbendingu um að starfið gengi vel.

unnar á Íslandi muni leiða svipaða niðurstöðu í ljós og greint

Stjórnendur tóku einnig undir þessi sjónarmið og sögðust fá

hefur verið frá hér að ofan.

jákvæð viðbrögð víða að. Það ýtti undir þá tilfinningu sem
þeir hefðu um að starfið væri að gagnast mörgum vel við að
ná markmiðum í námi og starfi.
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Í norrænu matsrannsókninni Raddir notenda er annars vegar

When study and vocational counselling is assessed, it is its

spurt um árangur náms- og starfsráðgjafar í fullorðins-

value that is the issue. How valuable, for example, is it to

fræðslu og hins vegar hvort leitað sé með skipulegum hætti

those who seek the advice of a study or vocational coun-

eftir áliti notenda á þjónustu og stefnumótun. Niðurstöður úr

sellor? Does its value consist of the advisees feeling better

rýnihópakönnun liggja nú fyrir á Íslandi og leiða í ljós ánægju

or that they learn a method that can lead to success when

með þjónustuna og að ráðþegar eru virkir þátttakendur í

seeking employment? The principal questions of a Nordic

náms- og starfsráðgjöfinni sjálfri. Jafnframt kemur í ljós að

assessing research on study and vocational counselling in

ekki er leitað álits notenda á þjónustunni eða þeir hafðir með

adult education institutions can be categorised as following:

í ráðum við mat á þjónustunni eða stefnumótun. Niðurstöður
úr rýnihópum gefa einungis vísbendingar og því verður afar

1. How does the advisees benefit from study and voca-

fróðlegt að skoða niðurstöður úr þeirri stóru spurninga-

tional counselling and how satisfied are the advisees

könnun sem nú er verið að leggja fyrir þúsundir notenda

with the service that they receive? The basic value of

náms- og starfsráðgjafar á Norðurlöndum. Fyrir utan að vera

this service is its quality, that is, if the counselling is

stærsta rannsókn sinnar tegundar á Norðurlöndum mun hún

reaching the goals that were set.

gefa dýrmætar upplýsingar sem vonandi verða til þess að
auka gæði náms- og starfsráðgjafar fyrir fullorðna.

2. Are those who have received the service of study and
vocational counsellors listened to and what influence
do adult advisees have on the development and struc-

H eimil d ir :
Herr, E. L., Cramer, S.H . og Niles, S. G. (2004). Career guidance and counseling
through the life span: Systematic approaches. Boston: Pearson/Allyn and
Bacon.
Organisation for Economic Co-operation and development. (2004). Career
Guidance and Public Policy. Bridging the Gap. Paris: OECD. Hægt er að
nálgast skýrsluna á eftirfarandi heimasíðu:
http://www.oecd.org/document/35/0,2340,en_2649_201185_1940323_1_1_1_1,00.html
Plant, H. (2006). Involving the users of guidance services in policy development. Leicester: The Guidance Council.
Raimo Vuorinen og Leila Leino (2009) í samstarfi við Tomas Mjörnheden, Peter
Plant, Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur og Bente Søgaard. Expected outputs/
outcomes of guidance services for adult in the Nordic countries. Nordic
Network for Adult Learning – Norden.

ture of the service? The basic value here is the democratic idea that citizens have the right to express their
opinions on the structure and organisation of the service that they receive.
This paper describes the study, the events leading up to it,
the questions it poses, the process and first findings.
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S ólr ú n Ber g þ ó rs d ó ttir

Þ itt val – Þ ín leið
N á ms - o g starfsr á ð g j öf fyrir s j ó menn

Ráðgjafarverkefnið ÞITT VAL – ÞÍN LEIÐ, náms- og starfsráðgjöf á vinnustað hefur verið í
gangi frá árinu 2006. Náms- og starfsráðgjafar á símenntunarmiðstöðvum um land allt hafa
farið á vinnustaði og boðið upp á ráðgjöf um nám og störf. Nokkuð vel hefur gengið að ná
til fólks en þó hefur einn hópur skorið sig úr hvað þetta varðar. Erfitt hefur reynst að ná til
sjómanna og má segja að sá hópur hafi nokkurn veginn verið utan þessa verkefnis. Ástæður
þessa má rekja að hluta til þess hve óaðgengilegur vinnustaður þeirra er. Ljóst var því að
beita þyrfti öðrum aðferðum til að ná til sjómanna.

Sólrún Bergþórsdóttir

R á ð g j afar
kynnin g um
b o rð í b á tinn

að því að viðhalda kunnáttu sinni og réttindum til þess að

Í upphafi árs 2009 hóf ég vinnu að

starfsráðgjafi hjá Visku – Fræðslu- og símenntunarmiðstöð

mynddiski þar sem náms- og starfsráðgjöf á vinnustað er

Vestmannaeyja og Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum

kynnt sjómönnum. Diskurinn fékk nafnið Þitt val – Þín leið,

hef ég orðið áþreifanlega vör við að sjómenn eru ekki mjög

náms- og starfsráðgjöf fyrir sjómenn og lauk vinnu við hann

meðvitaðir um þá námsmöguleika sem eru í boði í dag. Margir

í apríl 2010. Hugmyndin að baki þessu var sú að með því

virðast ekki gera sér grein fyrir að það sé mögulegt að stunda

að færa kynninguna á vinnustað sjómanna, þar sem þeir

nám með sjómannsstarfi og að í boði séu ýmiss konar náms-

gætu horft á hana í ró og næði, myndu líkur aukast á því

styrkir. Vinnufyrirkomulag á meðal sjómanna á vissulega

að þeir nýttu sér þessa þjónustu. Fræðslusjóður sjómanna,

sinn þátt í þessu. Algengt er í dag að túrar séu langir þar sem

Sjómennt, styrkti gerð þessa verkefnis ásamt Fræðslumið-

einangrun getur orðið mikil því ekki er hægt að vera í net- og

stöð atvinnulífsins, LÍÚ og Visku – Fræðslu- og símenntunar-

símasambandi á öllum miðum. Löndunarstopp eru mjög stutt

miðstöð Vestmannaeyja.

og frí oft á nokkurra vikna eða mánaða fresti. Þetta leiðir af

halda stöðu sinni á sjó.
Á disknum er jafnframt vakin athygli á að möguleikar
til náms eru margvíslegir í dag. Í starfi mínu sem náms- og

sér að sjómenn hafa oft takmarkaða yfirsýn yfir það sem er í

M arkmið verkefnisins

gangi í landi. Í kynningunni eru viðtöl við sjómenn sem hafa

Tilgangur kynningarinnar er margþættur. Vakin er athygli

kringumstæðum, hvernig námið hafi gengið og stöðu sinni í

sjómanna á þeirri náms- og starfsráðgjöf sem þeim stendur

dag. Einnig er fræðslusjóður sjómanna, Sjómennt, kynntur.

farið í nám samhliða störfum sínum. Þar segja þeir frá sínum

til boða án endurgjalds á öllum fræðslu- og símenntunar-

Að auki er viðtal vð sjómann sem varð að hætta störfum

miðstöðvum landsins. Bæði er farið yfir hlutverk náms- og

á sjó vegna veikinda. Starfsaðstæður sjómanna í dag eru

starfsráðgjafa og þá þjónustu sem þeir veita. Einnig eru upp-

vissulega mun betri en áður fyrr. Samt sem áður er þetta

lýsingar veittar um staðsetningu símenntunarmiðstöðva um

erfiðisvinna sem getur haft ákveðnar hættur í för með sér.

landið þannig að sjómenn ættu að geta pantað ráðgjöf þar

Þegar menn hafa neyðst til að fara í land vegna slysa eða

sem þeir landa hverju sinni.

veikinda hafa margir lent í vanda í atvinnuleit sinni því að

Í kynningunni eru sjómenn hvattir til þess að huga að

færni þeirra og reynsla af sjónum er oftar en ekki vanmetin. Í

sínum starfsferli og skoða námsmöguleika því miklar breyt-

þessu viðtali segir sjómaðurinn frá erfiðleikum við atvinnuleit

ingar hafa orðið í sjómennskunni í gegnum tíðina. Bátarnir

í landi og þeim lausnum sem hann fann.

hafa sífellt orðið stærri og tæknivæddari og hefur það leitt
af sér að kröfur til sjómanna hvað varðar þekkingu og færni
hafa aukist stöðugt. Menn þurfa því í auknum mæli að huga
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F ramkvæm d verkefnisins
Mynddisknum á að dreifa í alla stærri báta og togara á landinu og fer dreifingin nú fram. Símenntunarmiðstöðvar um
land allt hafa tekið það að sér og er ýmsum aðferðum beitt
til þess. Sumir nýttu sjómannadagshelgina í vor til þess að
kynna mynddiskinn bæði með greinum í hina ýmsu miðla og
einnig með kynningum á fundum. Aðrir munu nýta haustið til
þess að koma disknum á framfæri. Einnig hafa eintök verið
send til allra verkalýðs- og sjómannafélaga á landinu. Áhersla
er lögð á að tryggja að mynddiskurinn verði sýndur um borð
og verða því útgerðarmenn bátanna virkjaðir í verkefnið. Að
auki er stefnt að því að bjóða sjómönnum á smærri bátum á
kynningu í landi en svigrúm til þess ætti að vera nokkuð þar

Tæknin gerir sjómönnum kleift að stunda nám samhliða sínu starfi. (Ljósm. Alexandra Sharon

sem þeir fara almennt í styttri túra. Vefútgáfa kynningarinnar

Róbertsdóttir)

er nú tilbúin og geta áhugasamir horft á hana á vefsíðu Visku
á http://viskave.is/.

A b stra c t

L o ka o rð

The counselling project Your Choice – Your Way, study and

Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað er að skapa sér mikil-

2006. Study and vocational counsellors from the continuing

vægan sess í fullorðinsfræðslu á Íslandi. Í því verkefni er

education centres throughout the country have been going

lögð áhersla á að mæta fólki í sínu daglega lífi og er mynd-

to workplaces offering counselling on studies and jobs.

diskurinn ein tilraun til þess. Ánægjulegt er hve jákvæðar

Although there has been some success in reaching people,

viðtökur þetta verkefni hefur fengið á meðal fræðslu- og

one group has been different from all others. It has been

hagsmunaaðila. Árangurinn á hins vegar eftir að koma í ljós.

difficult to approach sailors, and this group has been more or

Tryggja þarf að kynningin verði sýnd um borð. Eftirfylgni er

less outside the sphere of this project. The reasons are partly

því mikilvæg sem og yfirsýn yfir hve margir skila sér í ráð-

how inaccessible their workplace is. It was therefore obvious

gjöf. Það verkefni er í höndum símenntunarmiðstöðvanna og

that different means had to be applied to reach sailors.

vocational counselling at the workplace has been run since

verður spennandi að sjá hvað setur.

um höfun d inn
Sólrún Bergþórsdóttir er með BA-próf í ensku frá HÍ auk
kennsluréttinda á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi,
diplómaprófs í náms- og starfsráðgjöf. Hún er nú að ljúka
mastersnámi í náms- og starfsráðgjöf. Hún hefur 17 ára
reynslu í kennslu og stjórnun og starfar nú sem náms- og
starfsráðgjafi í Visku – Fræðslu- og símenntunarmiðstöð
Vestmannaeyja og í Framhaldsskóla Vestmannaeyja.
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Haukur Harðarso n

V erkfærakista matsaðila við
raunfærnimat

Í umræðum og kynningu á raunfærnimati eru tvær spurningar sem oftar en ekki er varpað
fram: Er ekki erfitt að greina hvort sá sem fer í mat hafi þá þekkingu sem krafist er og er
hægt að treysta niðurstöðunni?
Það verður að segjast eins og er að oft gengur illa að sannfæra þá sem spyrja að í
flestum tilvikum sé frekar einfalt að greina þekkingu og því hægt að treysta niðurstöðunni.
Eftir að hafa rætt við fjölda matsaðila og setið mörg matsviðtöl leikur enginn vafi á því í
huga greinarhöfundar hver svörin við þessum spurningum eru. Efasemdir þeirra sem ekki
hafa komið með beinum hætti að raunfærnimatsverkefnum eru þó skiljanlegar.
Á þeim stutta tíma, sem raunfærnimat hefur viðgengist, hefur aðferðafræðin þróast. Hér
á eftir verður leitast við að gera grein fyrir með hvaða hætti sú þróun hefur orðið og hvaða
verkfæri hafa bæst við eða eru á leiðinni í verkfærakistuna.
Haukur Harðarson

Við þróun á raunfærnimati hefur

Þegar matsaðili er beðinn um að lýsa upplifun sinni af

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins byggt

raunfærnimati hefur svarið oftar en ekki verið í þessum dúr: Ef

á þeirri þróun sem orðið hefur í Evrópu, þ.á m. European

þekkingin er til staðar þá verður raunfærnimat meira eins og

guidelines for validating non-formal and informal learning

samtal tveggja fagmanna. Það er auðvelt að greina hvort það

sem hafa verið í þróun hjá Cedefop frá árinu 2004. Árið 2009

er innstæða fyrir því sem sagt er. Svarið er lýsandi og hefur

kom út endurbætt útgáfa af þessum viðmiðunarrammaum

reynst vel við að lýsa raunfærnimati fyrir tilvonandi matsaðila.

framkvæmd raunfærnimats. Þar er m.a. lögð áhersla á að
matstæki verði að taka mið af því sem meta á.

Þau matstæki, sem mest hafa verið notuð hér á landi, eru
færnimappa, sjálfsmat á móti settum viðmiðum og samtal

Matstæki geta því verið mismunandi eftir starfsgreinum

milli matsaðila og þess sem kemur í mat. Vinsælt er að nota

og eftir því hvaða fög innan viðkomandi starfsgreinar á að

hjálpartæki eins og rissblöð, myndir eða hluti sem tengjast

meta. Þegar námið, sem meta á, hefur verið skilgreint er

viðkomandi námsþætti.

hægt að fá betri sýn á hvaða mælitæki þjónar best tilgangi
matsins. Tækið þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

Jón Eiríkur Guðmundsson, kennari við Tækniskólann,
skóla atvinnulífsins, hefur komið að námskeiðum FA um
raunfærnimat. Hlutverk hans þar hefur verið að lýsa þeim

• Lögmæti – tækið verður að mæla það sem því er ætlað
að mæla.
• Áreiðanleiki – yrði niðurstaðan sú sama við endurtekið
mat við sömu aðstæður?

aðferðum, sem hann beitir, til að kanna hvort þekking er
til staðar. Hann tekur gjarnan dæmi um áfangann TIH110
– timburhús. Hér er um að ræða tíu eininga áfanga sem
spannar breitt svið. Jón Eiríkur segist byrja á því að teikna

• Sanngirni – hversu laus er niðurstaða matsins við hlut-

grunn af húsi á blað. Síðan er timburhúsið smíðað með kroti

drægni og fordóma (út frá samhengi, menningu og

og krassi, algengar spurningar frá Jóni eru: Hvaða efni ertu

persónum)?

að nota þarna? Af hverju ferðu þessa leið? Hvað gerist ef

• Vitræn umgjörð – gerir tækið fagaðilanum kleift að

ekki er hugað að …? Eitt af því mikilvægasta er þó að hans

meta breidd og dýpt þeirrar færni sem einstaklingurinn

mati að fá þann sem kemur í mat til að slaka á. Stundum eru

býr yfir?

einstaklingar taugaóstyrkir í upphafi en ef hægt er að skapa

• Þjóni tilgangi – tryggja þarf að tilgangur matstækisins
fari saman við það sem á að mæla.

traustan grundvöll að samtalinu verður það mun liprara.
Raunfærnimat á móti námsskrám á Íslandi hefur á
undanförnum árum einkum snúist um fagþætti iðngreina.
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tilvikum talið að færnimappa ásamt samtali með hjálpar-
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tækjum gefi góða mynd af þekkingu þess sem fer í mat.

um erfiðan viðskiptavin geti átt við í öllum þjónustugreinum

Færnimappa, sjálfsmat og matssamtal virðist því í flestum

þarf að aðlaga dæmin þeim aðstæðum sem eiga við í hvert

tilvikum nægja til að meta stöðu viðkomandi. Ekki reynist

skipti. Því hefur í stöku verkefnum verið búinn til grunnur

þörf á að viðkomandi sýni fram á þekkingu sína með fram-

að raundæmum sem matsaðilar sjá síðan um að breyta eftir

kvæmd nema í undantekningartilvikum. Í mörgum tilvikum

þörfum þeirra sem koma í mat.

er þó farið að blanda saman samtali og framkvæmd, þ.e.

Raundæmi nýtast vel sem tæki til að meta bæði faglega

hlutir sem tengjast starfsgreininni eru til staðar þegar sam-

þekkingu og persónulega færni. Einn helsti kostur þeirra er

talið fer fram og matsþegar m.a. beðnir um að sýna beitingu

að hægt er fá mynd af þekkingu á báðum sviðum með sama

verkfæra eða tækja.

raundæminu.

Við framkvæmd raunfærnimats í nýjum greinum hefur
þörfin fyrir ný verkfæri komið í ljós. Í auknum mæli er farið að
meta það sem við í daglegu tali nefnum persónulega færni.

M yn d ir

Þar nýtist vel sú reynsla sem varð til við þátttöku FA í Evrópu-

Myndir geta verið mjög lýsandi fyrir aðstæður. Þær nýtast því

verkefninu „Value of work“ sem á Íslandi snerist um að meta

vel sem hjálpartæki í raunfærnimati, bæði til að lýsa hlutum

raunfærni þjónustufulltrúa í bönkum. Þar fólust færniviðmið

sem vel eru gerðir og því hvað betur mætti fara. Til dæmis

að hluta til í persónulegri færni.

getur mynd úr matvöruverslun verið tæki sem nýtist til að

Hér á eftir eru nokkur dæmi um verkfæri sem verið er að

styðja við umræður eða raundæmi. Einnig eru myndir notaðar

vinna með, sum þeirra hafa verið notuð áður en önnur eru

til að kanna orðaforða í erlendum málum og hjálpartæki til

ný af nálinni.

að kanna þekkingu á vörum og merkingum á vörum.

S kimun

V innustaðaheims ó knir

Markmiðið með skimun er að auðvelda greiningu á því hverjir

Gert er ráð fyrir að hluti af raunfærnimati í Verslunarfagnámi

eiga erindi í raunfærnimat í viðkomandi starfsgrein. Skimun fer

(verkefni í þróun hjá FA, Mími, Visku og Símey í samstarfi

fram í fyrsta viðtali hjá ráðgjafa og byggist á almennum spurn-

við Fagráð verslunar- og þjónustugreina) fari fram með vett-

ingum sem tengjast því raunfærnimati sem fyrirhugað er.

vangsheimsóknum í verslanir. Markmiðið með þessum vett-

Gögnum úr skimun er bætt við framlögð gögn um starfs-

vangsheimsóknum er að tengja samtal matsaðila og þess

reynslu og aldur. Skimun gerir þær kröfur til ráðgjafa að hann

sem er í mati við daglegar aðstæður í vinnu. Þannig er vonast

kynni sér lauslega þau færniviðmið sem miðað verður við í

til að samtalið verði innihaldsríkara og auðveldi þeim sem fer

raunfærnimatinu og geti í framhaldi af skimun og skoðun

í mat að koma þekkingu sinni á framfæri.

gagna ráðlagt viðkomandi um hvort hann eigi erindi í raunfærnimat. Ráðgjafi verður þó í öllum tilvikum ráðgefandi en
fer aldrei í hlutverk matsaðila.

F o rm til að skr á niðurstöðu
matsaðila

R aun d æmi

Raunfærnimat hefur öðlast lagastoð með nýjum lögum um

Með aukinni áherslu á að meta persónulega færni hefur

til haga niðurstöðum um árangur einstaklinga. Réttur ein-

notkun raundæma færst í vöxt. Raundæmi felast í lýsingu

staklings til að fá rökstuðning fyrir niðurstöðum er ótvíræður

á aðstæðum þar sem viðkomandi þarf að lýsa og útskýra

og mikilvægt að auðvelda matsaðilum að halda utan um

viðbrögð sín og hvaða lausnum hann sjái fram á að geta

gögn. Því er verið að gera prófanir með töflu í töflureikni þar

beitt. Raundæmi þurfa að vera sveigjanleg og þó dæmið

sem mismundi vægi er lagt á einstaka þætti. Eftir raunfærni-
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Tafla 1. Dæmi um matsblað í raunfærnimati
Heild

0 - 20

21 - 40

41 -60

61 - 80

81 - 100

Einkunn (vægi 4)

Heildarmat á
frammistöðu.

Lítill sem engin
skilningur.

Skilningur lítill
og grunnur.

Skilningur fyrir
hendi en skorti á
ýmsa þætti.

Heildarskilningur
góður. Reynsla
viðkomandi fyrir
hendi og kom fram
í matinu.

Mjög góður
skilningur og ítarleg
þekking til staðar.

100

Dýpt þekkingar

0 - 20

21 - 40

41 -60

61 - 80

81 - 100

Einkunn (vægi 2)

Er skilningur djúpur
eða grunnur?

Lítil sem engin dýpt.

Nokkur dýpt á
einstökum þáttum.

Nokkur dýpt og
hún náði yfir fleiri
þætti en færri.

Góð almenn dýpt
yfir flesta þætti.

Mjög góð dýpt
yfir 90% þátta.

100

Breidd þekkingar

0 - 20

21 - 40

41 -60

61 - 80

81 - 100

Einkunn (vægi 2)

Nær þekking yfir alla
þætti eða er hún
einskorðuð við hluta?

Breidd lítil sem
engin.

Lítil breidd og ekki
á áhersluþáttum.

Breidd sæmileg.
Náði til áhersluþátta.

Góð breidd yfir
flesta þætti.

Mjög góð breidd
náði yfir 90%+.

100

Einkunn fyrri hluta mats verður að ná að minnsta kosti 4
Einkunn fyrri hluti

10.00
Einkunn (vægi 1)

Trúverðugleiki

0 - 20

21 - 40

41 -60

61 - 80

81 - 100

Tilfinning matsaðila
fyrir þekkingu og
hvernig hún var
sett fram.

Ekki trúverðugt og
meira eins og það
væri verið að giska
á niðurstöðu.

Lítill trúverðugleiki.

Nokkur trúverðugleiki en átti í
nokkrum erfiðleikum
með skýringar.

Góður trúverðugleiki. Góð rök og
tengingar sem
styrktu rök.

Mjög góður
trúverðugleiki og
sterkar tengingar
sem byggðu undir
niðurstöðu.

Reynsla

0 - 20

21 - 40

41 -60

61 - 80

81 - 100

Einkunn (vægi 1)

Tenging viðkomandi
við sinn reynsluheim.

Litlar sem engar
tengingar.

Fáar tengingar og
ekki sterkar.

Fram komu
tengingar sem
studdu svör.

Góðar tengingar
sem studdu vel
við svör.

Mjög mikið vitnað
í reynslu og nýttust
viðkomandi mjög vel.

100

Einkunn fyrri hluti
Einkunn seinni hluti
Reikniaðferð: ((Heildarmat x 4)+ (dýpt x 2,0) + (breidd x 2,0) + (trúverðugleiki x 1) + reynsla x 1 ) / 100 = Heildareinkunn

mat fyllir matsaðili út töfluna og er ávinningurinn með því
tvíþættur. Annars vegar er tryggt að mat sé lagt á aðskilda
þætti (dýpt og breidd þekkingar, trúverðugleika o.s.frv.) og

100

10.00
10.00
10.00

OB S E R V A L g a g na b anki um
raunfærnimat

hins vegar er haldið utan um niðurstöður og þar með er rök-

Í október 2010 var opnaður gagnabanki um mat á óformlegu

stuðningur auðveldaður ef óskað er eftir honum.

námi og raunfærni í Evrópu. Í bankann hefur verið safnað
gögnum sem tengjast raunfærnimati auk þess sem þar er að

U p p færsla á han d b ó k fyrir
matsaðila

finna lýsingar á stöðu raunfærnimats í hverju landi. Þangað

Síðastliðið sumar vor lokið við að uppfæra handbók fyrir

raunfærnimati. Einnig er hægt að leita eftir efni í leitarvél

matsaðila. Fyrsta útgáfan kom út 2008 en útgáfan 2010

bankans. FA var þátttakandi í verkefninu fyrir Íslands hönd.

tekur mið af þeirri þróun sem orðið hefur síðan, auk þess

OBSERVAL observatory er að finna á vefsíðunni http://www.

sem nú er meira af beinum tilvitnunum í einstaklinga sem

observal.org/observal/.

er líka hægt að sækja talsvert magn af reynslusögum (cases)
sem margar eru áhugaverðar fyrir þá aðila sem koma nálægt

lokið hafa raunfærnimati. Ritið er 33 síður að lengd og hefur
nýst þeim aðilum sem koma að raunfærnimati vel, hvort sem
um er að ræða fagaðila, ráðgjafa eða verkefnastjóra.
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l o ka o rð

U m höfun d inn

Stöðugt bætist í verkfærakistuna og ekki er gert ráð fyrir að

Haukur Harðarson starfar sem sérfræðingur hjá Fræðslu-

lát verði á næstu árin. Raunfærnimat er í örri þróun í Evrópu

miðstöð atvinnulífsins og helstu verkefni hans tengjast

og víðar en staðan er mjög misjöfn eftir löndum. Í sumum

raunfærnimati. Haukur er með meistarapróf í bifvélavirkjun

Evrópulandanna er raunfærnimat orðið hluti af lagaumhverfi

og starfaði við þá iðngrein í rúmlega 15 ár. Að því loknu tók

og hefur fest sig í sessi en er aðeins á umræðustigi í öðrum

hann við formennsku og framkvæmdastjórn hjá stéttarfélagi

löndum. Þá er áhugavert að sjá með hvaða hætti raunfærni-

bílgreina og blikksmíða. Haukur hefur að baki áralanga

mat þróast í einstökum löndum. Þó evrópski viðmiðaramm-

reynslu á sviði fullorðinsfræðslu, hann starfaði hjá Mími-

inn leggi línurnar veitir hann einnig svigrúm til að taka tillit

símenntun í mörg ár, mest við þróunarvinnu, kennslu og

til aðstæðna og menningu viðkomandi þjóðar. Sviðið tekur

markað- og kynningarmál.

því örum breytingum og mikilvægt er að fylgjast með hvaða
aðferðir eru að reynast best. Af hálfu Fræðslumiðstöðvar
atvinnulífsins hefur verið lögð áhersla á aðkomu hagsmunaaðila, gæði, kostnaðargreiningu og skýran tilgang.
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M enntaverkefnið N ý j ar leiðir á
H o rnafirði

Í marsmánuði 2008 auglýsti menntamálaráðuneytið eftir styrkumsóknum til menntaverk
efna sem væru til þess fallin að mæta afleiðingum samdráttar í fiskveiðum og fiskvinnslu á
landsbyggðinni. Framhaldsskólar og símenntunarstöðvar voru skilgreind sem samstarfsað
ilar. Enn fremur var sérstök áhersla lögð á þróunarverkefni til lengri tíma í Vestmannaeyjum
og á Hornafirði í samstarfi við Impru á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Í þessari grein verður
verkefnið á Hornafirði kynnt. Framkvæmdin er í höndum verkefnahóps sem í sitja fulltrúar
frá Framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu (FAS), Nýsköpunarmiðstöð á Höfn (NMÍ) og
Þekkingarneti Austurlands (ÞNA). Starfsmaður verkefnisins, sem nú hefur látið af störfum,
var frá NMÍ en í stýrihóp sitja, auk verkefnahóps: fulltrúar frá Afli – starfsgreinafélagi,
Skinney Þinganes, Smábátafélaginu Hrollaugi og Sveitarfélaginu Hornafirði. Verkefnið hlaut
nafnið Nýjar leiðir.
Ragnhildur Jónsdóttir

M arkmið

K ynnin g o g þarfa g reinin g

Stýrihópurinn ákvað í upphafi að leggja áherslu á tvennt:

Hjá Hagstofu Íslands var fengin greining á lýðfræði sveitarfélagsins til að átta sig á hlutfalli þeirra sem starfa við

1. Að gera skipulega athugun á skoðunum og þörfum

sjávarútveg og iðnað tengdum honum. Farið var í heimsóknir

markhópsins fyrir nám og leiðir til að styrkja sig á vinnu-

í fyrirtæki í þessum greinum til að kynna verkefnið og ná

markaði.

fram hugmyndum manna um hverjar væru helstu þarfir ein-

2. Að nýta, styrkja og þróa þau stoðkerfi sem til staðar eru
í sveitarfélaginu til að mæta þörfum markhópsins.

staklinga og fyrirtækjanna fyrir menntun. Í framhaldinu fór
náms- og starfsráðgjafi ÞNA á vinnustaði, bauð starfsfólki
upp á náms- og starfsráðgjafaviðtöl og kynnti námstilboð

Markhópur Nýrra leiða var starfsfólk í fiskvinnslu, fiskveiðum

og raunfærnimat í löggiltum iðngreinum við það tækifæri.

eða þjónustu við sjávarútveg, eldra en 18 ára, sem skipta

Niðurstöður úr náms- og starfsráðgjafaviðtölum voru á þann

þurfti/vildi um starfsvettvang eða vildi auka möguleika sína í

veg að einstaklingar lýstu vilja til að styrkja stöðu sína með

núverandi starfsgrein. Íbúum sveitarfélagsins í öðrum starfs-

frekari námi. Helstu óskir, sem fram komu um nám, voru

greinum var einnig boðið að taka þátt í verkefninu eftir því

tölvunám, enska, sjálfsstyrking og íslenska fyrir útlendinga

sem við átti. Markmiðin voru:

svo og starfstengd námskeið sem ykju færni í viðkomandi
störfum. Tilgreindar hindranir í að sækja formlegt og óform-

• Að auka atvinnumöguleika fólks sem, vegna aflasamdráttar, hefur eða gæti misst atvinnu.
• Að hvetja einstaklinga til að skapa sér sinn eigin starfsvettvang og nýta til þess þau tækifæri sem hugsanlega

legt nám voru m.a. skortur á sjálfstrausti, tíma, peningum og
orku. Annað sem tilgreint var sem hindrun voru námsörðugleikar, m.a. af völdum lesblindu og ADHD (athyglisbrestur
með ofvirkni).

eru á svæðinu.
• Að auka frumkvöðlahugsun íbúa.
• Að hvetja starfandi fyrirtæki og stofnanir til atvinnusköpunar.

F ramkvæm d
a) Þekkingarnetið skipulagði fræðsludag um lesblindu
fullorðinna í október 2008. Á deginum höfðu 10
manns framsögu; sérfræðingar fjölluðu um orsakir og
birtingarmyndir lesblindu og stofnanir kynntu þjónustu
við lesblinda. Þeir sem framsögu höfðu voru m.a. frá
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Mynd 1. Skipulag menntaverkefnisins Nýjar leiðir

Markhópur

Menntunarferli

Þarfagreining
og hugarfar

Afrakstur

Núverandi
starfsemi

Einstaklingar
Kortleggja
þarfir og óskir

Uppbygging
einstaklings
Almenn
námstilboð og
persónuleg
þróun

Efling á
starfsmönnum
innan fyrirtækja

Starfsnám og
almennt nám
Námskeið og
framhaldsskóla
áfangar

Fyrirtæki/
stofnanir
Kynning á
verkefni,
hugmyndavinna
og samastarf

Sérhæfing og
verkefni
Frumkvöðlasmiðja,
vöruþróun
fablab

Ný
atvinnustarfsemi
Framkvæmd og
eftirfylgni með

Menntavísindasviði HÍ, Félagi lesblindra og Blindra-

einnig þátt í því og luku 9 manns raunfærnimati í vél-

bókasafninu. Eftir erindin komu framsögumennirnir

virkjun. Að matinu loknu kom í ljós að fimm þeirra vant-

sér fyrir hver í sinni stofu og gat fólk gengið milli stofa

aði grunnnám í íslensku, stærðfræði og tungumálum til

til að kynna sér betur þjónustu og margvíslegan hug-

að eiga möguleika á að taka sveinspróf í iðninni.

búnað. Alls tóku 40 manns þátt í þessum degi auk fram-

d) Framhaldsskólinn skipulagði grunnnám fyrir fullorðna

sögumannanna. Í framhaldi af lesblindudeginum sátu

í íslensku, stærðfræði og tungumálum fyrir skólaárin

9 manns námskeiðið Aftur í nám sem er sérsniðið að

2009–2011. Fjöldi þátttakenda er mismunandi eftir

þörfum lesblindra. Lesblindudagurinn leiddi einnig af

greinum en hvergi færri en 16 á aldrinum 24–71 árs.

sér samstarfssamning á milli Menningarmiðstöðvar

Námið fer fram fjóra daga vikunnar frá kl. 16:00–19:00

Hornafjarðar og Blindrabókasafnsins um þjónustu við

þannig að hver áfangi er kenndur sex klst. á viku í stað

lesblinda.

hefðbundinna fjögurra. Hugsunin með því er að verk-

b) Þekkingarnetið skipulagði einnig tölvunámskeið í sam-

efnavinnan sé unnin innan þessara tímamarka og því

vinnu við Afl – starfsgreinafélag og voru þau sótt af um

eru ekki gerðar kröfur til nemenda um að vinna heima-

40 manns. Auk þess voru haldin námskeið í photos-

verkefni. Námsmat byggist á símati og eru áfangarnir

hop, vefsíðugerð, sjálfseflingu, gerð færnimöppu og

próflausir enda kom fram í viðtölum við náms- og starfs-

ferilskrár, íslensku fyrir útlendinga, ensku o.fl.

ráðgjafa að ótti við formlegar prófaðstæður var algeng

c) Í tengslum við annað mótvægisaðgerðaverkefni á
Austurlandi hafði Þekkingarnetið ákveðið að hrinda af

ástæða fyrir því að fólk hafði lokað á möguleika að fara
í formlegt nám.

stað átaksverkefni um raunfærnimat fyrir fólk starfandi

e) Nýjar leiðir skipulögðu fjölvirkjanám í fiskvinnslu en

í löggiltum iðngreinum svo sem vélsmiðjum og raf-

Framhaldsskólinn, Þekkingarnetið og Skinney Þinganes

magnsverkstæðum. Ákveðið var að Nýjar leiðir tækju

hf. unnu það verkefni saman með það að markmiði að

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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Frá námskeiðinu Fjölvirkjar í fiskvinnslu.

mæta þörfum og færnikröfum lykilstarfsmanna fiskiðju-

h) Á vorönn 2009 bauð Nýsköpunarmiðstöðin upp á

vers Skinneyjar Þinganess. Námskeiðið tók tvær annir

námskeiðið Sóknarbraut um stofnun fyrirtækja með

þar sem þátttakendur lærðu m.a. um öryggi og vinnu-

áherslu á stjórnun, rekstur, markaðssetningu og þróun

vernd, meðferð og gæði hráefnis, stjórnun og markaðs-

hugmynda. Alls luku 22 þátttakendur náminu með 16

mál. Fjölvirkjanáminu luku 13 starfsmenn og Framhald-

verkefni. Framhaldsskólinn mat námskeiðið til þriggja

skólinn í Austur-Skaftafellssýslu metur fjölvirkjanámið

eininga en 8 nemendur úr skólanum tóku þátt í því.

til sjö eininga í matvæla- og veitingagreinum samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla.
f) Nýsköpunarmiðstöð stóð fyrir ráðgjafar- og stuðnings-
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verkefninu Sóknarfæri á Suðausturlandi haustið 2008 en

Sé tekið mið af markmiðunum, sem sett voru fram í upphafi,

15 fyrirtæki tóku þátt í því. Verkefnið var tvíþætt. Starf-

telur verkefnahópurinn að vel hafi tekist til. Verkefnið náði

semi fyrirtækisins var greind eftir ákveðnum aðferðum

beint til alls rúmlega 400 íbúa á Hornafirði eins og sjá má á

og borin saman við starfsaðferðir fyrirtækja sem náð

töflu 1 og teljum við að Nýjar leiðir hafi hvatt fólk til frekara

hafa mjög góðum árangri. Niðurstöður greiningarinnar

náms. Sú ályktun er dregin m.a. af því að nú stunda 27 manns

voru svo notaðar til að ákveða hvers konar ráðgjöf eða

á aldrinum 24–71 árs nám við Framhaldsskólann í annaðhvort

umbótarverkefni kæmu fyrirtækinu að bestum notum

eða bæði ensku og dönsku. Í þeim hópi eru sjö af þeim níu

og tóku ellefu fyrirtæki þátt í því.

mönnum sem fóru í gegnum raunfærnimat í vélvirkjun.
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Sé rýnt í ávinning af framlagi Nýsköpunarmiðstöðvar
kemur í ljós að 11 verkefni, sem unnið var að á námskeiðinu
Sóknarbraut eða fékk stuðning í Sóknarfæri, eru í gangi eða
í áframhaldandi þróun. Má þar m.a. nefna Blásturshljóðfæraviðgerðir, Jöklamús jurtakrem, Fjallamennskuskóla og
Steinahesta. Til marks um að verkefnið náði að koma til móts
við þarfir markhópsins má benda á að vinnandi fólk, bæði
karlar og konur, hætta að vinna um klukkan hálf fjögur fjóra
daga vikunnar til að setjast á skólabekk og afla sér formlegrar grunnmenntunar, margir með það að markmiði að
halda áfram í námi og afla sér starfsréttinda. Eins eiga forystumenn hornfirskra fyrirtækja hrós skilið fyrir þann skilning
sem þeir hafa sýnt starfsmönnum sínum með því að veita
þeim sveigjanleika til að taka þátt í grunnnáminu og öðrum
námstækifærum sem Nýjar leiðir bauð upp á.

Tafla 1. Stig þátttöku í náms- og starfsráðgjöf
Nýjar leiðir

Fjöldi þátttakanda

Kynningar í fyrirtækjum

86

Einstaklingsviðtöl

78

Ráðstefna um lesblindu

40

Námskeið hjá ÞNA

130

Raunfærnimat

9

Aftur í nám FAS – v/raunfærnimats

21

Sóknarbraut – stofnun og rekstur fyrirtækja

22

Aftur í nám – lesblindunámskeið

9

Starfsnám – fjölvirkjar í fiskvinnslu

13
Samtals

408

Sóknarfæri – Greining á stöðu fyrirtækja

15 fyrirtæki

Sóknarfæri – Stuðningsverkefni við fyrirtæki

11 fyrirtæki

L o ka o rð

um höfun d inn

Verkefnið Nýjar leiðir er umfangsmikið og erfitt að mæla

Ragnhildur Jónsdóttir starfar sem verkefnisstjóri og náms- og

nákvæmlega áhrif þess á samfélagið. Eftir að verkefnið

starfsráðgjafi hjá Þekkingarneti Austurlands á Hornafirði. Hún

byrjaði kom í ljós að kvótaniðurskurðurinn hafði ekki mikil

hefur B.Ed.-próf í sérkennslufræðum, MA-próf í uppeldis- og

áhrif á þá sem störfuðu við sjávarútveg og fiskvinnslu. Ekki

menntunarfræðum og diplómapróf í náms- og starfsráðgjöf.

er vitað til þess að þátttakendur hafi skipt um starfsvettvang,

Hún hefur allan sinn starfsferil starfað við kennslu, verkefna-

menn hafa frekar nýtt sér námsleiðirnar til þess að efla sig

stjórn og ráðgjöf vegna kennslu og náms.

í starfi. Rétt er að benda á að verkefnið er þróunarverkefni
sem nær yfir lengri tíma og er áætlað að ljúka því á vorönn
2011. Síðasta verkefnið verður stefnumótunarverkefni sem
unnið verður nú á haustönninni. Markmiðið með því er að
greina hvar einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir á Hornafirði
meti að tækifæri liggi til atvinnusköpunar og á hvern hátt
þau geti bætt samkeppnisstöðu sína. Jafnframt er ætlunin að
meta hvernig opinber stoðkerfi geti komið sem best til móts
við þarfir þessara aðila. Fyrirhugað er að gera heildarúttekt
á verkefninu þegar því lýkur eða á vorönn 2011. En eins
og ráða má af þessum skrifum er það staðföst sannfæring
þeirra sem leiða verkefnið að það sé afar vel heppnað og
það hafi náð að styrkja fjölmargra íbúa sveitarfélagsins til
þess að taka fyrsta skrefið til frekari menntunar og eflingar
á vinnumarkaði.
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bjÖRgVIN ÞóR bjÖRgVINSSoN

FYRIRMYNdIR Í NáMI FULLoRÐINNA –
VERÐLAUNAHAFAR 2009

Á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins árið 2009 hlutu þeir Sigtryggur Gíslason og
Vilhjálmur Örn Halldórsson viðurkenningu fyrir að hafa skarað fram úr í námi fullorðinna á
árinu 2009. Verðlaun þessi eru veitt einstaklingum sem hafa sýnt góðan námsárangur, frum
kvæði og kjark auk þess að ná að yfirstíga ýmis konar hindranir í náminu eins og til dæmis
námsörðugleika. Þessir þættir eiga svo sannarlega við verðlaunahafana árið 2009 sem báðir
eru lesblindir.

Björgvin Þór Björgvinsson

Skólaganga þeirra Sigtryggs Gísla-

fram að of mikil áhersla sé lögð á bókleg fög í grunnskólum

sonar og Vilhjálms Arnar Halldórs-

á Íslandi sem henti drengjum síður en stúlkum. Það er stórt

sonar var þyrnum stráð þegar þeir

stökk fyrir marga 6 ára drengi að koma úr leikskóla, þar sem

voru ungir drengir í grunnskóla fyrir

leikur, útivera, val og frelsi spila stórt hlutverk, inn í skóla-

tæplega hálfri öld síðan. Glíman var

stofuna þar sem þeir þurfa að sitja við skólaborðið nánast

erfið, hvort sem andstæðingurinn

allan daginn.

var lestrarbók, skólafélagar eða

Þeir Sigtryggur og Vilhjálmur hættu báðir snemma í námi

kennarar. Meginorsök námserfiðleika þeirra í grunnskóla má

og fóru út á vinnumarkaðinn. Þar unnu þeir margvísleg störf

rekja til lestrarerfiðleika sem hafa fylgt þeim allt þeirra líf.

í áratugi þar til leiðir þeirra lágu saman í raunfærnimati í

Það er umhugsunarefni af hverju ungum drengjum líður
verr en stúlkum í grunnskóla líkt og rannsóknir hafa sýnt. Í

húsasmíði sem Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar (SÍMEY) hélt
í samstarfi við IÐUNA fræðslusetur haustið 2008.

dag eru margir ungir drengir í grunnskólunum okkar sem eru

Þeir félagar fengu báðir rúmlega 60 einingar metnar í

í svipuðum sporum og Sigtryggur og Vilhjálmur voru fyrir 50

raunfærnimatinu sem var langt yfir meðaltali ársins, 38

árum. Þeir eiga í erfiðleikum með bókleg fög en eru þeim

einingum. Í kjölfarið fóru þeir á námskeiðin Aftur í nám og

mun sterkari í verklegum greinum. Margir hafa haldið því

Skref til sjálfshjálpar hjá SÍMEY þar sem einstaklingum með

Frá vinstri: Halldór Grönvold formaður stjórnar FA, Sigtryggur Gíslason og Vilhjálmur Örn Halldórsson, fyrirmyndir í námi fullorðinna, og Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri FA.
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læsisvanda er hjálpað. Í dag stefna þeir báðir að sama mark-

• Raunfærnimat í húsasmíði (61 eining metin)

miðinu, að klára sveinsprófið í húsasmíði.

• Aftur í nám

Á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins sögðu þeir

• Skref til sjálfshjálpar

meðal annars frá þeim hremmingum sem þeir höfðu gengið

• Grunnnám byggingaliða

í gegnum á skólagöngu unglingsáranna og var ekki laust við

• Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum

að fundarmenn kæmust við og að þeim vöknaði um augu við
að hlýða á lýsingar þeirra.

Á þessu ári hefur Sigtryggur unnið mikið með reikni- og

Sigtryggur greindi frá því að kennarar hans hefðu ráðlagt
honum að hætta í námi því hann væri einfaldlega heimskur.

lesblindu sína og stefnir hann á að hefja nám í VMA eftir
áramótin.

Skólinn hefði ekki tekið á lestrarerfiðleikum hans og því hefði
hann ekki lokið grunnskóla. Hann sagði það vera átakanlegt
að horfa upp á börnin sín fara sömu leið og jafnframt barna-

VILHjáLMUR ÖRN HALLdóRSSoN

börnin því skólinn hefði ekkert tekið sig á í dag. Sigtryggur

Vilhjálmur Örn Halldórsson er 59 ára gamall, giftur og þriggja

sagði að lesblindunámið hefði fært sér mikið sjálfstraust.

barna faðir. Hann er lesblindur, náði aldrei almennilega

Vilhjálmur nefndi að hann hefði alla tíð haft virkilega

tökum á lestri, átti alltaf erfitt

gaman af að stunda smíðar. Honum gekk vel í raunfærni-

uppdráttar í bóklegu námi og

matinu og fékk þar starfsreynslu sína að stórum hluta metna.

varð fyrir einelti. Á táningsaldri

Því næst fór hann í frekara nám hjá SÍMEY þar sem hann

fluttist hann til Bandaríkjanna

fékk ómetanlegan stuðning. Í dag er hann ákveðinn að klára

með foreldrum sínum og bjó

sveinsprófið í húsasmíði. Vilhjálmur segir að með lesblindu-

þar í fimm ár. Þegar hann flutt-

námskeiðinu hafi opnast fyrir sér nýr heimur því eftir það hafi

ist aftur heim til Íslands bauðst

hann getað lesið bók í fyrsta skipti og skilið hana að fullu.

honum vinna sem handlangari
og síðan hefur hann meira og

SIgTRYggUR gÍSLASoN

minna unnið við smíðar. Hann á

Sigtryggur Gíslason er 56 ára gamall, á þrjú uppkomin börn

Örn Halldórsson smiður.

og var að eigin sögn píndur í raunfærnimat. Hann var ekki
ákveðinn í að halda áfram í námi

Vilhjálmur Örn Halldórsson

sér þann draum að á legsteini hans verði letrað Vilhjálmur
Hér að neðan má sjá hluta af þeim námsleiðum sem Vilhjálmur hefur lokið hjá SÍMEY síðan 2008:

eftir raunfærnimatið og klára
sveinsprófið en undanfarið hefur

• Raunfærnimat í húsasmíði (63 einingar metnar)

sú hugsun þó farið að gera vart

• Aftur í nám

við sig að hugsanlega geti hann

• Skref til sjálfshjálpar

lokið við námið. Sigtryggur hefur

• Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum

sýslað margt um dagana, hann
starfaði til dæmis sem bóndi um
langa hríð og stundaði sjóinn í

Á þessu ári hefur Vilhjálmur náð góðum árangri með lesblindu
Sigtryggur Gíslason

sína sem og reikniblindu. Hann á aðeins ólokið þremur til

nokkur ár. Hann var 16 ára þegar

fjórum faggreinum í húsasmíðanáminu og stefnir á að ljúka

hann byrjaði sem handlangari við byggingu seinni áfanga

sveinsprófinu í vor frá VMA.

Þelamerkurskóla og hefur síðan unnið mikið við smíðar.
Hér eru taldar upp nokkrar þeirra námsleiða sem Sigtryggur hefur lokið hjá SÍMEY síðan 2008:
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LÍFIÐ MEÐ LESbLINdU
VIÐTAL VIÐ HELgA INgIMARSSoN NEMANdA Í FARSKóLA
NoRÐURLANdS VESTRA
Helgi Ingimarsson á Sauðárkróki hætti námi um áramót veturinn sem hann var í níunda
bekk (nú tíundi bekkur), en hann hafði í gegnum alla sína skólagöngu barist við lesblindu
án þess að fá hana nokkurn tímann viðurkennda. Hann upplifði sig alltaf sem bæði latan og
illa gefinn í skólanum. Skólastjórinn spurði hvort hann ætlaði alla tíð að vera blettur á þjóð
félaginu. Það var ekki fyrr en fyrir þremur árum að Helgi fékk uppreisn æru, er eiginkona
hans skráði hann í lesblindugreiningu hjá Farskóla Norðurlands vestra. Viðtalið tók Guðný
fyrir fréttablaðið Feyki, 30. september 2010.

Helgi tekur á móti blaðamanni á

ekki lesblinda á þeim tíma en mamma fékk engu að síður

fallegu heimili sínu við Eskihlíð á

plagg þess efnis að ég ætti í örðugleikum með lestur. Mamma

Sauðárkróki. Við hittumst seinni part

fór með plaggið til skólastjórans en þar virðist það einungis

á sunnudegi og er Helgi nýkominn

hafa endað ofan í skúffu því haustið eftir byrjaði allt á sama

frá því að sækja hross yfir í Hjaltadal.

veg. Ég var látinn lesa upp í tíma og kom algjörlega niður-

Ég finn að Helgi er örlítið kvíðinn fyrir viðtalinu og segi hug-

brotinn heim. Mamma hafði þá samband við kennarann minn

hreystandi að ég hafi enn sem komið er ekki misst viðmæl-

sem hafði aldrei séð plaggið. Þannig gekk þetta ár eftir ár að

anda. Við hlæjum bæði en eftir því sem líður á viðtalið geri

ég var pikkaður upp og gerður að fífli fyrir framan alla, aldrei

ég mér grein fyrir ástæðum kvíða Helga, sem hugsar með

var ég beðinn afsökunar heldur var mér látið líða eins og ég

hryllingi til skólagöngu sinnar. – Hún var bara martröð, það

væri bæði latur og heimskur. Síðan var farið að taka mig út úr

eru engin önnur orð yfir hana. Allt lesefni lá illa fyrir mér og í

tímum og þá hófst söngur hjá samnemendunum sem fannst

framhaldinu átti ég í erfiðleikum með allt nám. Ég hafði góða

ósanngjarnt að ég færi úr tíma en ekki þeir. Ég einangraði

kennara inn á milli en síðan kom alltaf nýr kennari á hverju

mig því félagslega og leið mjög illa. Þegar ég hugsa til baka til

hausti og það var eins og upplýsingar um mig gengju aldrei

skólagöngu minnar fæ ég einfaldlega hroll, segir Helgi.

Guðný Jóhannesdóttir

á milli kennara og ég var alltaf kominn aftur á byrjunarreit.
Ég var látinn lesa upp fyrir framan allan bekkinn sem var
náttúrulega algjör martröð fyrir mig. Haust eftir haust var ég
settur í þessar aðstæður sem í framhaldinu buðu upp á það
einelti sem ég varð fyrir, rifjar Helgi upp.
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ÆTLAR Þú AÐ VERA bLETTUR á
ÞjóÐFéLAgINU?
Fermingarárið sitt fór Helgi að vinna hjá útgerðinni og vann

Sjálfur segist hann ekki hafa átt neina vini úr sínum

hann þar tvö sumur. Haustið sem hann fór í níunda bekk vann

árgangi og að hann hafi ekki haft áhuga á að fara á bekkjar-

hann með skólanum og um áramót ákvað hann að fara ekki

mót. Svo djúpt ristir lífsreynsla hans úr skóla, öllum þessum

aftur í skólann. – Öfugt við skólann leið mér vel í vinnunni.

árum síðar. Það mætti kannski telja að viðmælandi minn

Þar var ég alls ekki útundan félagslega jafnvel þó vinnufélag-

væri kominn hátt á sjötugsaldur en svo er ekki. Helgi er ekki

arnir væru allir eldri en ég. Ég fór að skrópa í skólann enda

nema 38 ára gamall.

langaði mig ekki að vera þar, ég var farinn að sækja í að

Var aldrei boðið upp á neina greiningu? – Nei, ekki hér.

láta reka mig út úr tímum. Í eitt skipti sem ég hafði verið

Mágkona mömmu sem þá var kennari við Melaskóla kom

rekinn út tilkynnti ég skólastjóranum að ég væri hættur. Þá

henni í samband við sérkennara þegar ég var níu ára gamall.

horfði hann á mig og sagði; – Ætlar þú að vera blettur á þjóð-

Við mamma fórum suður til Reykjavíkur í nokkra daga en sú

félaginu? Þetta voru stór orð við ungling og lengi vel þorði

ferð var algjörlega að frumkvæði mömmu. Ég var látinn taka

ég ekki að segja mömmu hvað hann hefði sagt við mig. Ég

próf þar sem ég skoraði lágt á sumum sviðum en á öðrum

hætti í skólanum en orð skólastjórans sátu í mér og gera enn.

skoraði ég á við 14 ára ungling. Greiningin sem ég fékk hét

Við vorum tveir sem hættum í skólanum þennan vetur og
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AF SjóNARHóLI

auðvitað var þetta á milli tannanna á fólki enda mátti þetta
strangt til tekið ekki. Ég lét mér fátt um finnast enda átti ég
stuðning míns fólks og fór að vinna hjá útgerðinni.
Þrátt fyrir að hafa lent í miklu mótlæti leitaði Helgi aldrei
huggunar í áfengi eða öðrum vímugjöfum og áfengi hefur
hann aldrei smakkað. – Það má segja að skepnurnar sem
pabbi var alltaf með hafi bjargað mér og eins átti ég fullorðna
menn sem góða og trausta vini. Í þeirra hópi var ég einn af
félögunum. Þetta voru karlar sem voru eldri en pabbi. Ég var
ekki nema 12 ára þegar ég fór fyrst ríðandi yfir Kjöl með þrjá
gamla karla með mér. En þetta voru vinir mínir og þeir voru
ekki að agnúast út í það hvort ég gæti lesið eða ekki.

Ég spyr Helga út í hvernig honum hafi gengið þegar kom
að því að taka bílpróf? – Það gekk vel, móðir mín hlýddi mér
yfir textana og eins tekst mér yfirleitt mjög vel til með krossaspurningar, mun betur en þegar ég þarf að koma hlutunum
niður á blað. Það fer svo mikil orka í að lesa spurninguna að
oft og tíðum er ekki mikil orka eftir til þess að skrifa svörin,
þó er ég ekki skrifblindur. Eins fór ég í meiraprófið og það
gekk líka vel. Eigi að síður fer maginn á mér algjörlega í hnút
þegar ég heyri minnst á orðið próf, svarar Helgi og er greinilegt á öllu að konurnar í lífi hans, móðir hans og eiginkona
hafa reynst honum sannir bandamenn. Það var einmitt Védís
eiginkona Helga sem var búin að skrá hann í lesblindugrein-

Helgi Ingimarsson

ingu hjá Þóru Björk í Farskólanum eitt sinn er hann kom heim
af sjónum.
– Ég hafði sjálfur lengi velt þessu fyrir mér en orðið skóli
var nóg til þess að fæla mig frá. Síðan hafði ég alltaf þá

vandamálið honum mun léttara viðfangs en það var pabba
hans á sínum tíma, segir Védís.

afsökun að ekki væri boðið upp á svona námskeið hér fyrir
norðan heldur þurfti að fara suður auk þess sem þau voru
dýr. Það var því hið besta mál að hún skyldi taka af skarið
með þetta, segir Helgi og Védís sem hefur setið með okkur á

ég ER Í dAg EKKI gREINdUR
HáLFVITI

orðið. – Sonur okkar hafði þá nýlega greinst með lesblindu

– Ég játa að ég var skíthræddur við að fara í þetta enda hafði

og það var ekki síður til þess að hjálpa honum að ég skráði

skömmin yfir þessu alltaf verið svo mikil. En sú upplifun mín

Helga í þessa greiningu og í framhaldinu á Ron Davis nám-

var farin að smita hér inn á heimilið gagnvart syni okkar og

skeið (námskeiðið heitir Aftur í nám og er ein af vottuðum

því varð ég að fara að gera eitthvað í mínum málum. Það var

námsleiðum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, athugasemd

rosalega gott að fá þessa greiningu og um leið viðurkenningu

frá ritstjórn Gáttar) í Farskólanum. Sjálf höfum við hvað

á því að maður væri ekki hálfviti. Auðvitað vissi ég það ein-

varðar son okkar mjög góða upplifun af starfinu í skólanum

hvers staðar djúpt undir niðri sjálfur, segir Helgi og glottir.

og hvernig tekið er á hans málum þar. Öllum samnemendum

– Það er nefnilega þannig að við sem eru lesblind fáum

hans hefur verið gerð grein fyrir vandanum og því verður

oft eitthvað annað í staðinn. Ég hef til dæmis mjög gott sjón-

gáTT – áRSRIT – 2010

69

FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

og ratminni og ég þarf ekki að hafa farið leið nema einu sinni

gagnrýni að ég þoldi ekki að vera í hópíþróttum, þar sem ég

til að rata hana aftur. Védís hafði mikið reynt að byggja mig

gat átt á hættu að vera skammaður fyrir mistök, heldur sótti

upp í gegnum árin en ég sjálfur braut mig niður jafn harðan.

ég í einstaklingsíþróttir og gekk vel í hestaíþróttinni.

Þessi greining og þetta námskeið er eitt það besta sem
fyrir mig hefur komið. Þarna vorum við 11 eða 12 í sömu
stöðu og í heila viku frá klukkan átta til fimm sátum við og
vorum að leira stafi, við sem erum lesblind sjáum allt mynd-

E kki u p p g j afarmaður í eðli
sínu

rænt. Bara það að vera innan um fólk sem hafði gengið í

Helgi hefur mestan hluta starfsævi sinnar starfað hjá útgerð-

gegnum það sama og ég og geta rætt við það um þessa upp-

inni, ýmist á sjó eða í landi. Undanfarin ár hefur hann unnið í

lifun hjálpaði mér mikið. Ég sé alls ekki eftir því að hafa farið

landi. Fyrst á unglingaheimilinu Háholti þar sem hann kunni

á þetta námskeið eða leiðréttingu eins og ég kalla það. Ég er

vel við sig og nú síðast í Mjólkursamlaginu. – Þegar ég vann

í dag ekki greindur hálfviti.

hjá útgerðinni við löndunina þurfti ég stundum að skrifa

Helgi getur í dag lesið blöð og tímarit sér til ánægju en

vinnuskýrslur og fleira og þá æfði ég mig heima. Ég miklaði

þykkar bækur leggur hann ekki í. – Ég þarf að hafa gott næði

það mikið fyrir mér en á endanum var það allt í góðu lagi,

til þess að geta lesið, það kostar mikla einbeitingu af minni

segir Helgi. Þrátt fyrir að hafa hætt í skóla hefur hann aldrei

hálfu. Þóra Björk prófaði að láta mig lesa af glærum með

í lífi sínu gefist svo auðveldlega upp. – Ég var alltaf sjóveikur

mismunandi litum en fyrir mig er verst að lesa svarta stafi á

þegar ég fór á sjóinn aftur eftir frítúra en ég lét það aldrei

hvítum grunni.

aftra mér frá því að sækja þessa vinnu, heldur lét mig hafa
það. Frekar hefði ég drepist en að gefast upp, segir Helgi.

M ín vanlíðan var alve g að
g era ú t af við mömmu

Við fellum talið og blaðamaður sem ávallt hefur átt við
sjóveiki að glíma getur ekki annað en tekið ofan fyrir manninum sem aldrei gefst upp.

Helga verður í viðtalinu tíðrætt um þær kynslóðir fólks sem
ólust upp við einelti og skilningsleysi sökum lesblindu sinnar
enda eru alls ekki mörg ár síðan lesblinda varð viðurkennt

UM HÖFUNDINN

vandamál á Íslandi. Helgi segir að mikilvægt sé að viðurkenna

Guðný Jóhannesdóttir er ritstjóri héraðsfréttablaðsins Feykis

vandamálið strax frá upphafi og vinna með það sem slíkt, en

og fréttamiðilsins feykis.is.

lesblindum eru oft gefnar aðrar náðagáfur til að takast á við
vandann. – Tungumál voru mér sérstaklega erfið og voru þeir
tímar mér erfiðir. Þá sat ég bara þarna algjörlega utanveltu
og líðanin eftir því. Kannski var það þess vegna sem mamma
studdi mig þegar ég ákvað á sínum tíma að hætta í skóla, því
mín vanlíðan var alveg að gera útaf við hana, segir Helgi og
á nýjan leik dimmir yfir svip hans er skólaganga æskunnar er
rifjuð upp.
– Það voru í rauninni eingöngu tveir kennarar sem reyndust mér sérstaklega vel varðandi bóklegar greinar, og sem
ég leit upp til. Ég hugsa hlýlega til þeirra enn í dag. Til hinna
kennaranna get ég aldrei litið upp til, segir Helgi. Tilfinningar
hans eru í samræmi við upplifun hans af skólaárunum.
– Ég var á þessum árum orðinn svo viðkvæmur fyrir
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Si gr ú n K ristín M a g n ús dó ttir

A ð s j á l j ó sið í myrkrinu

Árið 2010 er tileinkað baráttu við fátækt og félagslega einangrun í Evrópu. Þjóðirnar 27 í Evrópusambandinu, auk
Íslendinga og Norðmanna ætla að takast á við fátæktina á ýmsan hátt. Á Íslandi var meðal annars hrint í fram
kvæmd sérstöku átaki til þess að veita ungu atvinnulausu fólki fleiri og fjölbreyttari tilboð um vinnu, menntun
eða annars konar virkni.
Atvinnuleysið á Íslandi hefur bitnað harðast á ungu fólki

valin sérstök verkefni í tengslum við átakið. Námsleiðirnar

undir 25 ára aldri. Um það bil 2.700 einstaklingar á aldr-

voru lagaðar að þörfum markhópsins, ungu fólki undir 25

inum 16–24 ára voru á vordögum 2010 án atvinnu. Reynsla

ára aldri, og hafa þær reynst vinsælar. Þeirra vinsælust var

annarra þjóða, meðal annars Finna, frá tíunda áratug síðustu

námsleiðin Færni í ferðaþjónustu.

aldar hefur sýnt fram á að afar brýnt er að koma í veg fyrir
að ungt fólk verði utan gátta, afli sér hvorki menntunar né
sæki vinnu. Gerist það, mun atvinnuleysið hafa langvarandi
áhrif á líf þeirra og starfsframa. Til þess að koma í veg fyrir
að slíkt hendi þennan fjölmenna hóp á Íslandi setti félags- og

E rt þ ú á al d rinum 1 6 – 2 4 á ra
o g hefur á unnið þ é r r é tt til
atvinnuleysis b ó ta ?

tryggingamálaráðuneytið fram markmið um að enginn verði

Þetta var spurningin sem unga fólkið þurfti að svara. Meðal

án atvinnu lengur en í þrjá mánuði, án þess að fá tilboð um

þeirra sem svöruðu henni játandi voru Helene van Doom og

vinnu eða annars konar virkni. Markmiðinu skyldi náð fyrir

Sverrir Örn Einarsson. Þau voru meðal þeirra sem völdu að

þennan aldurshóp fyrir 1. apríl 2010. Vinnumálastofnun var

sækja námsleiðina Færni í ferðaþjónustu. Þeim var, eins og

falið að annast framkvæmd verkefnisins samkvæmt mark-

mörgum öðrum atvinnulausum, boðið á kynningarfund þar

miðum þess. Stofnunin hefur unnið að verkefninu í samstarfi

sem úrræðin voru kynnt. Sverrir segir ástæðu sína fyrir að velja

við fagfélög, fyrirtæki, frjáls félagasamtök, skóla og sveitar-

einmitt þessa leið vera þá að ferðaþjónusta sé atvinnugrein

félög. Nánari lýsing á átakinu er annars staðar í Gátt, í grein

í örum vexti um allan heim og það skapi tækifæri til starfa.

Hrafnhildar Tómasdóttur sem ber sama heiti og átakið, Ungt

Sverrir lauk stúdentsprófi fyrir rúmu ári síðan en hann er ekki

fólk til athafna.

búinn að ákveða hvað hann langar til að leggja fyrir sig í framtíðinni. Hann var í skemmtilegu starfi en eftir að kreppan skall

T ækifærin o g samstarfs
aðilar

á var honum sagt upp í kjölfar hagræðingar. Hann vildi nota
tækifærið til þess að afla sér nýrrar færni og þáði því boðið um
að vera með í Færni í ferðaþjónustu með þökkum.

Strax á vordögum voru tilboðin ótal mörg og svo fjölbreytt að

– Ég hef áhuga á að ferðast og kynnast framandi menn-

auðvelt átti að vera að finna eitthvað sem hentaði hverjum

ingu. Á ferðum mínum hefur mér orðið ljóst hve mikilvægt það

og einum. Hér má nefna að 40 einstaklingar hófu nám við

er að samræmi sé í þjónustunni.

Fjölbrautarskólann í Breiðholti, þar sem boðið er upp á fjölda

– Mér finnst afskaplega gefandi að vinna með fólki og

námsleiða á sviði lista og starfsnáms. Sex hópar hafa lokið

fyrir fólk, segir Helene. Hún er líka í leit að atvinnu. Auk þess

námskeiðinu Vítamín, sem Hitt húsið stendur fyrir, til þess að

að taka þátt í námsleiðinni Færni í ferðaþjónustu er hún í

styrkja sjálfstraustið. 80 manns voru skráðir á vinnuvélanám-

fjarnámi til þess að ljúka stúdentsprófi. Hún upplýsir að

skeið. 30 manns skráðu sig á námskeið í framreiðslu og bar-

atvinnuleitendum sé heimilt að taka allt að 9 einingum á önn

þjónustu við Hótel- og matvælaskólann í Menntaskólanum

í framhaldsskóla án þess að bæturnar skerðist. Þeir verða

í Kópavogi. Þá hefur einnig verið mikill áhugi á starfi sjálf-

sjálfir að greiða fyrir kennsluna en geta sótt um að fá endur-

boðaliða fyrir Rauða krossinn, Íþróttasamband Íslands og

greitt frá starfsmenntasjóði.

Ólympíunefndina. Í þessari grein er ætlunin að fjalla nánar

– Það er skemmtilegt að taka þátt námskeiðinu, kennsl-

um tilboð sem Mímir-símenntun bauð upp á. Þar á bæ voru

unni er öðruvísi hagað en maður á að venjast í skólakerfinu.
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maður er að taka þátt í leiknum hefur áhrif á það hvernig
maður upplifir þjónustuna, hvort hún er góð eða slæm, segir
Helene.
Báðum þótti mikið til þess koma að Erna Hauksdóttir,
framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, (SAF) skyldi
heimsækja námskeiðið til þess að segja frá ferðaþjónustu
sem atvinnugrein á Íslandi og að hún segði þeim að þar væri
þörf fyrir þeirra vinnuframlag. Ef greininni ætti að vaxa fiskur
um hrygg væri þörf á þekkingu og færni í ferðaþjónustu. SAF
vinnur að því að efla færni innan ferðaþjónustunnar, sér í
lagi í gistihúsum, framreiðslu og afþreyingargeiranum. Unga
fólkið hefur trú á að það fái vinnu að loknu námskeiðinu.
– Við sjáum ljósið í myrkrinu, segir Helene.
Leiðbeinendurnir líta frekar á okkur sem jafningja. Þeir gera

Ekki skyldi gera lítið úr þeim vandamálum sem blasa við

kröfur um að við séum skapandi og þorum að taka frum-

ungum atvinnuleitendum í dag, en þess verður þó að gæta

kvæði, segir Sverrir. Hann segir að það sé mikilvægt fyrir sig

að greina má ljós í myrkrinu. Niðurstöður nýlegrar könnunar

að kennslan sé einstaklingsmiðuð. – Við höfum öll ólíkan

sýna að börn og unglingar á Íslandi búa ekki við síðri kjör en

bakgrunn og þess vegna þurfum við að beita mismunandi

áður en kreppan skall á. Þrátt fyrir að áhrif hennar hafi verið

aðferðum til þess að tileinka okkur námsefnið. En samt er

víðtæk, eru aðrir þættir sem vega upp á móti þeim. Meðal

kennslan á faglega háu plani. Það var til dæmis þjónn sem

þess sem fram kemur í niðurstöðum könnunarinnar er að

kenndi okkur að leggja á borð og hótelstjóri sem hélt fyrir

margir hafa meiri tíma til þess að sinna fjölskyldunni. Sam-

okkur erindi um rekstur hótels.

heldnin vex, fólk tekur höndum saman þegar vandamálin
steðja að. Hins vegar hefur fólk áhyggjur af því að ástandið

V ið urðum s j á lf að set j a á
la g g irnar ei g ið fyrirtæki á
n á mskeiðinu

verði viðvarandi. Þá getur vonleysið sem oft er fylgisveinn

Þau færast öll í aukana þegar talið berst að eigin fyrirtæki.

á unga aldri gætir fram á fullorðinsár.

kjör. Það er eins og áður hefur komið fram, og staðfest hefur
verið með rannsóknum, að áhrifa þess að verða atvinnulaus

Þau áttu að leggja fram allt efni til grundvallar viðskiptahug-

– Það er ótrúlega mikilvægt að halda rútínunni, koma

myndinni, lýsa vinnuferlum og skipta ábyrgð. Þá voru þau

sér í form og gera áform um framtíðina, og mér finnst þetta

send út af örkinni til þess að heimsækja ólík fyrirtæki sem

tilboð gagnast okkur vel til þess, segir Sverrir Örn Einars-

þjónusta ferðamenn. Sundhallir, bensínstöðvar og bakarí

son. Íslendingar eru þekktir fyrir að vera þrautseigir. Þrátt

eru ekki meðal þeirra fyrirtækja sem fyrst koma upp í hug-

fyrir langtíma harðindi höfum við þraukað. Rétt eftir að ég

ann þegar maður er að velta ferðaþjónustu fyrir sér, samt

missti vinnuna voru færri tilboð. En mér finnst eins og það sé

eru þessi fyrirtæki nauðsynlegir hlekkir þjónustunnar fyrir

hlustað á okkur. Opinberir aðilar hafa brugðist við með lang-

erlenda ferðamenn sem heimsækja Reykjavík.

tíma sjónarmið að leiðarljósi og það verður þörf fyrir krafta

– Við áttum að upplifa þjónustuna. Það var áhugavert að

okkar í framtíðinni.

koma aftur til baka og velta báðum hliðum fyrir sér. Annars

– Að vera virkur og taka þátt í námskeiðinu veitir manni

vegar út frá sjónarhorni neytandans og hins vegar þess sem

nýja sýn á lífið og gerir mann hæfilega bjartsýnan. Við komum

veitir þjónustuna, segir Sverrir.

auga á ný tækifæri, erum hvött til þess að grípa þau og halda

– Að veita þjónustu felur í sér samskipti. Hversu leikinn
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áfram í lífinu, segir Helene Van Doom að lokum.
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H ul d a A nna Arnljó tsdó ttir

R á ð g j afi að l á ni – til st o fnana

Fræðslusetrið Starfsmennt hefur um átta ára skeið boðið stofnunum upp á þjónustu sem
nefnist Ráðgjafi að láni til að aðstoða þær við að innleiða markvissa mannauðsstjórnun á
vinnustað. Starfsmennt er í eigu fjármálaráðuneytisins og flestra stéttarfélaga innan BSRB
og sinnir símenntun, ráðgjöf og starfsþróunarverkefnum opinberra starfsmanna. Ráðgjafi að
láni er eitt þjónustuúrræða Starfsmenntar og markmiðið er að sjá starfsmönnum og stjórn
endum fyrir nauðsynlegri þekkingu, tækjum eða tólum til að koma málefnum mannauðs
stjórnunar í betra horf og bæta þannig starfsumhverfi, starfsþróunarmöguleika og líðan
starfsfólks. Með þjónustunni er einnig ætlunin að koma til móts við síbreytilegt umhverfi
og auknar kröfur sem gerðar eru til starfa. Ríflega 60 stofnanir hafa nýtt sér þessa þjónustu,
sumar hverjar oftar en einu sinni. Verkefnin hafa verið af ýmsum toga en öll varðað eflingu
mannauðs á vinnustað.
Hulda Anna Arnljótsdóttir

Ákveðið var að fara af stað með þessa tímabundnu sér-

ekki í hendur og ef framkvæmdin

fræðiþjónustu til að tryggja að allar ríkisstofnanir ættu kost á

nær ekki eyrum eða tiltrú starfsfólks.

úrvals ráðgjöf eða úttektum um valin málefni sem þær gætu

Mannauðsstjórnun felur það í sér að laða fram það besta hjá

síðan þróað áfram. Staða mannauðsmála hjá stofnunum

starfsmönnum og gefa þeim færi á að þróa hæfileika sína og

var afar mismunandi til að mynda eftir stærð þeirra og voru

getu sem nýtist bæði stofnunum og þeim sjálfum. Sjónum

sumar lengra komnar en aðrar Þá þótti framsetning fræðslu

er beint að vinnustaðnum og samskiptum og samningum

og starfstengdra námsleiða oft tilviljunarkennd og ekki skýrt

allra sem þar starfa. Viðfangsefni mannauðsstjórnunar ná

sett fram og það sama átti við um ýmis önnur úrræði mann-

yfir allan starfsþróunarferilinn frá ráðningu til starfsloka. Þau

auðsstjórnunar. Hlutverk Ráðgjafa að láni var því að ýta við

taka meðal annars til starfsánægju, gildismats og menningar

stofnunum og koma þeim á bragðið með því að bjóða upp á

stofnana ásamt því að fjalla um öflun, miðlun og viðhald

hagnýta þjónustu og skýrt fram settar niðurstöður. Með því

þekkingar og það hvernig þjálfun og frammistaða er metin.

1

að kalla eftir Ráðgjafa að láni geta stofnanir tekið til í sínum

Verkefni Ráðgjafa að láni hafa verið afar fjölbreytt en

ranni óháð fjárhagslegri getu, stærð eða stöðu mannauðs-

algengast er þó að stofnanir hafi óskað eftir aðstoð við að

mála. Ráðgjafi að láni hefur oftar en ekki hreyft við málum

setja upp heildstæða starfstengda námsleið eða að undirbúa

og þannig hvatt stofnanir til að halda áfram upp á eigin

árleg starfsmannasamtöl.

spýtur eftir að ráðgjafavinnunni lýkur.

Beita má margskonar aðferðum til að treysta stoðir
mannauðsstjórnunar hjá stofnunum og aðstoða ráðgjafarnir

M annauðseflin g o g helstu
verkefni

við að forgangsraða og meta hvaða verkefni eru brýnust.

Áhersla á uppbyggingu mannauðsstjórnunar er vel skiljanleg

lok og hafa styrkt nýliðafræðslu. Ráðgjafarnir hafa einnig

í ljósi þess að hagnýting þessarar stjórnunaraðferðar hefur

unnið vinnustaðargreiningar, starfs- og hæfnislýsingar og

sýnt fram á ótvírætt gildi ef vel er haldið á spöðunum. Sýnt

komið með tillögur um hvernig bæta megi starfsumhverfi

hefur verið fram á að starfsfólk hefur jákvæðari viðhorf til

og möguleika til starfsþróunar. Í kjölfar efnahagshrunsins

stofnana ef aðferðum mannauðsstjórnunar er fylgt. Að

hefur ráðgjafinn stutt við starfsfólk sem starfar undir miklu

sama skapi virðist sem stjórnunaraðferðin nái ekki flugi

álagi í framlínu stofnana og veitt stjórnendum handleiðslu

heldur dagi uppi sem staðlausir stafir ef orð og efndir haldast

um starfsmannamál.

1 Fjármálaráðuneytið. 1999 og 2007.

2 Fjármálaráðuneytið. 2007, bls. 8.

Ráðgjafarnir hafa þannig komið að mótun starfsmanna-,
jafnréttis- og heilsustefnu, ráðgjöf um ráðningar og starfs-
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Starfsmennt kostar vinnu ráðgjafans að því gefnu að hún

S é rsniðin r á ð g j öf til að
mæta f j öl b reytileika

nýtist félagsmönnum aðildarfélaganna og áskilur sér alltaf

Starfmennt lánar ráðgjafa til stofnana í tímabundin og skýrt

starfsstéttir. Þannig er tryggt að góðar hugmyndir og nýjar

afmörkuð verkefni og þá ýmist með þeim hætti að semja við

aðferðir nýtist fleiri en einni stofnun um leið og byggður er

sjálfstætt starfandi sérfræðinga eða nýta eigin mannskap til

upp þekkingargrunnur á þessu sviði. Það er til marks um

vinnunnar. Fjölbreytileiki verkefna er mikill þar sem staða

gæði ráðgjafarinnar að algengt er að stofnanir sæki um fram-

mannauðsmála er ólík frá einni stofnun til annarrar milli

haldsvinnu ráðgjafans og er það oftast auðsótt mál þegar um

stofnana og því þurfa ráðgjafar að hafa tilhlýðilegan bak-

stærri stofnanir er að ræða eða metnaðarfull verkefni. Hlut-

grunn og sérsníða nálgun sína. Starfsmennt hefur greiðan

verk ráðgjafans er ekki eingöngu að veita góð ráð og hand-

aðgang að neti sérfræðinga um allt land sem geta tekið að

leiða heldur að vinna á vettvangi með bæði starfsmönnum

sér ráðgjöf eða kennslu ýmist á vinnustað eða í samstarfi

og stjórnendum. Ráðgjafinn tekur þátt í hinni eiginlegu vinnu

við skóla og fræðsluaðila. Þetta faglega samstarfsnet tryggir

og sést oft við skriftir því afurð verkefnanna á að komast sem

bæði snerpu og sveigjanleika í þjónustunni en kallar um leið

fyrst til framkvæmda.

rétt til að yfirfæra niðurstöður verkefna á aðrar stofnanir eða

á nauðsynlega eftirfylgni þar sem gengið er úr skugga um að
vinnan sem innt er af hendi sé sú sem um var samið.
Starfsmennt leitar því alltaf að heppilegasta ráðgjafanum
í hvert verkefni og getur þá verið um að ræða mannauðsráð-

T r ú naður o g þr ó un þ j ó nust unnar

gjafa, vinnusálfræðing, náms- og starfsráðgjafa, félagsráð-

Ráðgjafinn skrifar undir trúnaðaryfirlýsingu um þær upplýs-

gjafa eða aðra sérfræðinga. Leitin að besta ráðgjafanum fer

ingar sem hann fær í vinnu sinni hjá stofnunum en hann má

vitaskuld alltaf fram í samstarfi við verkbeiðanda. Í þeirri vinnu

þó setja vitneskju sína fram á almennan hátt. Bæði Starfs-

er lögð áhersla á að ráðgjafinn hafi þekkingu og reynslu af

mennt og viðkomandi stofnun eiga afurðir ráðgjafarinnar og

störfum og vinnumarkaði ásamt innsýn í sérstöðu starfsum-

auk þess fær Starfsmennt samantekt á meginniðurstöðum

hverfis ríkisstofnana. Ráðgjafinn á því að geta veitt ráðgjöf

verkefnisins. Þær nýtast oft til að betrumbæta þjónustuna

sem nýtist vinnustaðnum og skilið aðstæður og vandamál sem

eða yfirfæra góðar hugmyndir á annað umhverfi. Á löngum

glímt er við. Traustur bakgrunnur eykur trúverðugleika ráð-

tíma hefur því safnast saman mikil þekking um þróun þjón-

gjafans og stuðlar að skilvirkara starfi þar sem niðurstöður ráð-

ustunnar, kosti og galla sem nýtt eru til að ákveða næstu

gjafarinnar eiga að verða sem fyrst sýnilegar í starfi stofnana.

skref. Við blasir að brýnt er að efla mannauðsþjónustuna enn
frekar og mynda enn sterkari tengsl við stofnanir um leið og

S amnin g ur um fa g mennsku
o g g æði

tekið er á því sem miður hefur farið og það styrkt sem vel

Hvort sem ráðgjafinn er starfsmaður Starfsmenntar eða

leiða til að raungera á vinnustað. Það er hagur allra, bæði

kemur utan frá þá gilda sömu kröfur um vinnu hans varðandi

starfsmanna og stjórnenda en ekki síður í þágu framtíðar-

fagmennsku og mat. Starfsmennt gerir samning við ráðgjaf-

uppbyggingar á starfshæfni.

hefur verið gert. Símenntun, starfsþróun og stýring mannauðsmála eru þau svið sem halda þarf áfram að efla og leita

ann þar sem markmið verkefnisins eru skilgreind og getið um
tímalengd, afurð og greiðslur. Þar er einnig gerð grein fyrir
hlutverki stofnunar til að greiða leið ráðgjafans að starfsfólki,
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aðföngum og gögnum. Tímalengd ráðgjafarinnar er misjöfn

Árangur af starfi ráðgjafanna hefur í flestum tilfellum reynst

en algengur tími er um 45 klukkustundir sem ýmist eru unnar

góður og mörg umbótaverkefni hafa litið dagsins ljós. Afurðir

á vinnustað eða í samstarfs- og stýrihópum.

verkefnanna hafa til dæmis verið heildstæðar starfstengdar
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námsleiðir sem síðar hafa myndað uppistöðuna í fræðslustarfi
stofnana, hæfnislýsingar starfa eða úttektir og skýrslur sem
hafa myndað grunn að frekara þróunarstarfi innan stofnana.
Lögð hefur verið áhersla á að afurðir Ráðgjafa að láni séu
skýrt fram settar og hagnýtar. Til að tryggja það vinnulag
hefur ráðgjafinn unnið í anda verklagsreglna Starfsmenntar
þar sem lögð er áhersla á víðtækt samstarf, sérsniðna nálgun,
sveigjanleika við úrlausn mála, gæði og endurmat.
Ávinningur ráðgjafarinnar hefur verið ótvíræður en þó
hafa komið í ljós vankantar sem þarf að sníða af. Í fyrsta lagi
þá hefur Starfsmennt ekki náð eyrum stórs hluta stjórnenda
en margir þeirra þekkja ekki þjónustuna eða álíta að hún
henti þeim ekki. Leita þarf leiða til að nálgast stjórnendur
á annan hátt en með útgáfum og rafrænum kynningum.
Það á einnig við um kynningar til stofnana um möguleika
þeirra til að sækja um styrki í mannauðs- og fræðslusjóði
stéttarfélaga til að efla fræðslustarf og stofnananám. Stjórnendum til varnar þá er framboð styrkja afar fjölbreytt og
jafnvel flókið og erfitt fyrir væntanlega notendur að rata
rétta leið. Tímaskortur hefur einnig háð Ráðgjafa að láni og
þá bæði tímahrak innan stofnana og einnig hjá ráðgjöfunum
sjálfum. Einstaka ráðgjafar hafa stundum haft of mörg járn í
eldinum og því átt erfitt með að einbeita sér að einni stofnun
og vinnan þar með orðið of brotakennd. Gæðum og eftirfylgni getur einnig verið ábótavant og afurð ráðgjafarinnar
rýrari en búist var við eða of mikil skriffinnska tekið völdin á
kostnað samskipta og samráðs. Skipulagi á vinnustað getur
einnig verið ábótavant sem veldur því að ráðgjafinn fær

Leiðbeint á vinnustað.

ekki greiðan aðgang að starfsfólki eða gögnum. Þá eru líka
dæmi þess að stjórnendur eru ekki vissir um hlutverk sitt í

áfram. Þá hefur verið talið gott að fá utanaðkomandi ráð-

verkefninu.

gjafa til að horfa hlutlaust á mannauðsmál stofnunar með
„glöggu gests auga“. Þess konar úttekt hefur gefið óvænta

F ramtíðars ý n

sýn og skapað nýja þekkingu innan stofnana eða styrkt það

Kostir ráðgjafarinnar hafa þó vegið mun þyngra en gallarnir

að hann tekur beinan þátt í að búa til afurð verkefnis og

eins og til dæmis greiður aðgangur að sérfræðiþekkingu

vinnur með starfsfólki á vettvangi. Það að allir smíði tæki

og ráðgjöf án mikils kostnaðar fyrir stofnanir. Ráðgjafarnir

og tól mannauðsstjórnunar eins og sameiginlegt nám eða

hafa ýtt við starfsfólki stofnananna og hvatt það til dáða og

margskonar gátlista byggir bæði upp væntingar og forvitni á

flestir þátttakendur hafa haldið vinnunni áfram eftir að ráð-

niðurstöðunum og eykur líkur á góðri framkvæmd.

sem fyrir er. Þá hefur það verið talið ráðgjafanum til tekna

gjöfinni lauk. Margfeldisáhrifin eru því til staðar og innbyggð

Hjá Starfsmennt er um þessar mundir verið að víkka

í verkefnið þar sem ætlast er til að fyrirmyndarverkefni lifi

þjónustu Ráðgjafa að láni út, meðal annars vegna breyttra
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aðstæðna og áforma um samþættingu og sameiningu verkefna. Vinnu ráðgjafanna er ætlað að mæta nýjum kröfum

U m höfun d inn

sem stofnanir glíma nú við um leið og unnið er áfram við

Hulda Anna Arnljótsdóttir er framkvæmdastjóri Fræðsluset-

að styrkja þá þætti mannauðsstjórnunar sem setið hafa á

ursins Starfsmenntar og hefur starfað í aldarfjórðung við

hakanum. Í síðustu kjarasamningum á milli fjármálaráðu-

kennslu, ráðgjöf og stjórnun. Hún er MPA stjórnsýslufræð-

neytis og BSRB var ákveðið að vinna sameiginlega að fram-

ingur, náms- og starfsráðgjafi, grunn- og framhaldsskóla-

kvæmdaáætlun um eflingu mannauðs- og starfsþróunarmála

kennari og með BA gráðu í bókmenntum og íslensku. Hulda

á samningstímanum, meðal annars með því að styrkja ráð-

stýrði meðal annars Evrópumiðstöð fyrir náms- og starfsráð-

gjafarhlutverk Starfsmenntar. Bæði var horft til þess að víkka

gjöf og hefur leitt innlend sem erlend samstarfsverkefni á

út þjónustuna og bjóða hana stærri markhópi til að tryggja

sviði símenntunar, þjálfunar og hæfnisuppbyggingar.

aðkomu sem flestra starfshópa og auka um leið árangur og
sýnileika. Starfsfólk, stjórnendur, trúnaðarmenn og ráðgjafar
verða að vinna í sameiningu að mannauðsverkefnum til að

a b stra c t

þau nýtist sem best. Þannig er líklegra að málaflokkurinn

For eight years Starfsmennt Lifelong Learning Centre has

komist í formlegri farveg en nú er og að hægt verði að þróa

offered institutions Counsellor on Loan: a service to assist

enn frekar aðferðir á þessu sviði. Ráðgjafi að láni er því öflugt

them to implement systematic human capital management

tilboð til stofnana til að skýra stefnu í starfsþróun og greiða

at the workplace. Starfsmennt is owned by the Ministry of

leið lærdóms á vinnustað. Með þjónustunni er einnig tryggt

Finance and most unions within the Federation of State

að félagsmenn í stéttarfélögum BSRB taki þátt í uppbygg-

and Municipal Employees (BSRB) and works on continuing

ingu á eigin hæfni þar sem ný þekking starfsmanns nýtist

education, counselling and work development projects for

vinnustaðnum, námshvatning og áhugi bætir starfsandann

state and municipal employees. Counsellor on Loan is one

og eykur um leið líkur á gæðastarfi stofnana.

of the service offers of the Centre and its objective is to supply employees and administrators with necessary education,

H eimil d ir
Fjármálaráðuneytið. (1999). Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldarhvörf.
Rannsóknarniðurstöður. Ritstj. Ómar H. Kristmundsson.
Fjármálaráðuneytið. ( 2007). Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna 2006.
Niðurstöður. Ritstj. Ómar H. Kristmundsson. Fjármálaráðuneyti. Sótt 10.
október 2010. http://www.fjarmalaraduneyti.is

ways and means to improve human capital management
and thus enhance the working environment, opportunities
of work development and the wellbeing of the employees.
The Centre’s service is also meant to meet the needs of a
fast-changing environment and added demands made on
occupations. More than sixty institutions have made use of
this service, some of them more than once. The projects have
varied but all of them deal with enhancing human capital.

76

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

F ull o rðinsfræðsla o g starfsmenntun

Si gr ú n J óhannes d ó ttir

N ý viðh o rf um n á m o g menntun
full o rðinna

Í alþjóðlegri umræðu um viðhorf og stefnumótun í fullorðinsfræðslu kemur víða fram að nú séu tímar afgerandi
breytinga. Breytingarnar felast í ýmsu en kannski fyrst og

M at á raunfærni
einstaklin g a

fremst í opnari viðhorfum til fjölbreytilegra menntunarleiða

Mörkin milli formlegrar menntunar

og því hvað felst í hugtakinu menntun. Einnig er nú vaxandi

í skóla og margs konar óformlegrar

skilningur á mikilvægi þess að allir nái grunnleikni í lestri,

menntunar eru því að verða mun

ritun, tjáningu, talnameðferð og upplýsingatækni sem er

óljósari en áður. Þar af leiðir þörf

undirstaða atvinnuþátttöku og ævináms.

fyrir nýjar aðferðir við að votta þekk-

Margt er það sem stuðlar að þessum breyttu viðhorfum.

ingu og færni einstaklinga þannig

Fyrst og fremst þær miklu breytingar sem eru að verða á lífs-

að hún nýtist betur bæði einstak-

stíl og samskipta- og atvinnuháttum í flestum samfélögum

lingi og samfélagi. Dæmi um það

í kjölfar aukinnar tækni og alþjóðlegrar samvinnu. Þá er

eru þær aðferðir sem nú er verið að

greinilegt að efnahagsþrengingar með miklu atvinnuleysi

þróa víða til að leiða í ljós og meta

hafa gert okkur betur ljóst mikilvægi fjölþættra menntunar-

raunfærni einstaklinga, burtséð frá

leiða og úrræða fyrir einstaklinginn og atvinnumöguleika

hvar/hvernig/hvenær hennar var aflað, og jafngilda hana

hans. En það eru ekki bara einstaklingar sem hafa ávinning

formlegum kröfum skólakerfis. Fræðslumiðstöð atvinnulífs-

af breyttum viðhorfum, allt samfélagið hagnast. Menntun

ins vinnur stöðugt að mótun aðferða til að meta raunfærni

hefur afgerandi áhrif á þjóðarhag. Hér verða tekin örfá dæmi

og hafa nú þegar fjölmargir einstaklingar notið góðs af þeirri

um breytt viðhorf og áherslur.

vinnu.

F j öl b reytt tækifæri til f j öl b reyttrar menntunar

Ge g nsæi o g yfirfærslu g il d i
menntunar

Nú er viðurkennt að nám fer fram án þess að vera endilega

Alþjóðleg samskipti og samvinna skapar þörf fyrir meira

bundið tíma og rúmi og það heldur áfram alla ævi. Form-

gegnsæi og skýrari viðmið um yfirfærslugildi menntunar

legar menntastofnanir eru því ekki eina uppspretta mennt-

bæði innan samfélags og milli samfélaga.

Sigrún Jóhannesdóttir

unar. Samskiptatæknin hefur heldur betur leitt þetta í ljós.

Víða um lönd er unnið að því með skýrari uppbyggingu á

Fjarnámstækni og samskiptavefir eru notaðir bæði í form-

námstilboðum þar sem námið er byggt upp í sambærilegum

legu námi og formlausu námi í vaxandi mæli. Tækifærin eru

þrepum á sviði þekkingar, leikni og hæfni og lýst með mælan-

óþrjótandi og alls staðar fyrir þá sem vilja auka þekkingu sína

legum viðmiðum um hvað nemandinn getur gert í lok náms-

og færni og árangurinn byggist á hæfileikum og menntunar-

tímabils. Dæmi um það er evrópski viðmiðaramminn (EQF)

grunni einstaklinga til að notfæra sér þau. Fólk, sem nýtir

sem er tæki til að auka gegnsæi og auðvelda yfirfærslu milli

t.d. „Facebook“ til samskipta og til að afla sér upplýsinga og

mismunandi menntakerfa innan Evrópu. Fræðslumiðstöð

fræðast, skiptir milljónahundruðum um allan heim, á öllum

atvinnulífsins vinnur nú að því að þróa námsskrár í samræmi

aldri, á öllum tímum sólarhrings! Sama má segja um mynd-

við fyrrgreind viðmið eins og fram kemur í grein Guðmundu

vefinn „YouTube“ þar sem framboðið á stuttum fræðslu- og

Kristinsdóttur hér í ársritinu.

kennslumyndböndum er takmarkalítið svo kunnugleg dæmi
séu tekin. Fólk á öllum aldri nýtir sér slíkar tæknivæddar
aðferðir til þekkingaröflunar án þess að líta á það sem

Grunnleikni

menntun í öllum tilvikum og við eigum trúlega eftir að verða

Þjóðfélagsþróunin leiðir af sér að lágmarkskröfur til ein-

vitni að mikilli þróun á þessu sviði á næstu árum.

staklinga um lífsleikni og starfsfærni verða stöðugt meiri í
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takt við öra tækniþróun og samfélagsbreytingar.Til að við-

leiðbeinenda ásamt hvetjandi umhverfi og aðstæðum sé einn

halda starfsfærni þarf fólk jafnt og þétt að endurnýja færni

af afgerandi þáttum árangurs í náminu. Það leiðir hugann

sína og þekkingu. Fjölmargar rannsóknir, bæði erlendar og

að mikilvægi þess að sinna vel símenntun þeirra sem sjá um

innlendar, sýna okkur hins vegar að þeir sem síst sækja í

fræðsluna.

símenntun og endurmenntun eru jafnframt fjölmennastir í
hópi atvinnulausra og þeirra sem eiga í erfiðleikum með að
vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Þetta þýðir að bilið
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Í slenskar aðstæður

milli þeirra sem hafa gilda náms- og starfshæfni hverju sinni

Við Íslendingar stærum okkur af góðri almennri menntun

og hinna sem ekki ná því er stöðugt að breikka. Þessi stað-

og almennu læsi en ætla má að hlutfall fullorðinna á vinnu-

reynd veldur því að nú beinist athygli stjórnvalda víða um

markaði, sem skortir grunnleikni vegna læsisvanda eða

heim að því að sem flestir nái þeirri undirstöðu náms- og

annarra þátta, sé svipað og í þeim löndum sem við berum

starfshæfni að geta séð fyrir sér og lifað eðlilegu sjálfbæru

okkur mest saman við. Það er því full þörf á úrræðum innan

lífi. Um þessa undirstöðu hefur verið notað hugtakið „grunn-

fullorðinsfræðslunnar.

leikni“ (e. basic skills) og það verið skilgreint sem ákveðin

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er meðal annars ætlað að

undirstöðuleikni sem allir verða að hafa til að eiga möguleika

sinna þeim hópi fullorðinna sem ekki hefur komið með nægi-

á að menntast og þróast með breytingum í samfélaginu.

lega grunnleikni út úr skólakerfinu og bæta skilyrði hans til

Með grunnleikni er átt við að geta lesið, ritað, tjáð, átt

náms og starfs í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar. Í því

samskipti, unnið með tölur og stærðir og nýtt sér stafræna

skyni hafa verið þróaðar og gefnar út sérstakar læsisnáms-

upplýsingatækni samkvæmt nánari skilgreiningum um

skrár, Aftur í nám og Skref til sjálfshjálpar í lestri og ritun, til

þrepaskipt nám. Þeir sem koma út úr skólakerfinu án þess

að þjálfa læsi. Einnig eru aðrir námsþættir sem lúta að grunn-

að hafa náð tökum á grunnleikni eiga á hættu að lenda í

leikni, svo sem tjáning, ritun, upplýsingatækni og reiknigeta

hópi þeirra einstaklinga sem eiga erfitt með að fóta sig á

felldir inn í aðrar námsskrár FA. Fleiri námsskrár til eflingar á

hinum sífellt flóknari vinnumarkaði þar sem stöðugt fækkar

grunnleikni munu koma út á næstunni. Verið er að vinna að

þeim störfum sem hægt er að vinna án grunnleikni. Sú stað-

námsskrá um tækni í námi og starfi en það nám mun gagnast

reynd að læsi og önnur grunnleikni getur haft afgerandi áhrif

vel ofangreindum hópi til að auka færni í notkun tækni og

á efnahag, heilsufar og velferð þjóðfélagsins alls hefur leitt

tækja til að auðvelda nám og bæta árangur.

til þess að nú er í alþjóðlegri stefnumótun lagt aukið kapp

Fræðslumiðstöðin hefur frá upphafi starfsemi sinnar

á að sem flestir nái grunnleikni. En það er líka mikið í húfi

þróað kennslufræði sem hentar fullorðnum nemendum og

fyrir einstaklinga og í raun óásættanlegt ef menntakerfið nær

sem miðar að því að efla grunnleikni þeirra. Nú eru í boði

ekki að veita stórum hópi þá grunnleikni sem er forsenda

ýmis kennslufræðinámskeið fyrir kennara og leiðbeinendur

fyrir farsælu lífi í nútímasamfélagi.

hjá símenntunarmiðstöðvunum. Þar af er eitt sem er sér-

Allir geta lært og í dag er völ á kennslufræðilegri þekk-

staklega hugsað til að aðstoða þá með aðferðir og úrræði

ingu og fjölbreyttum tækjum sem getur auðveldað þessum

til að leiðbeina þeim sem eru í læsisvanda eða með aðra

hópi að ná grunnleikni til árangursríks náms. Í nýlegri skýrslu

námserfiðleika sem tengjast grunnleikni en einnig eru í boði

frá Unesco, Global Report on Adult Learning and Education,

kennslufræðinámskeið sem fylgja einstökum námsskrám

kemur fram að mjög víða er verið að vinna að þessum málum

sem gefnar eru út hjá Fræðslumiðstöðinni.

í gegnum ýmiss konar fullorðinsfræðsluúrræði. Þar er talað

Það eru að mótast ný viðhorf og viðmið um menntun í

um “vonda málið“ sem er sú staðreynd að þeir sem minnsta

nútímasamfélagi. Þau taka mið af þeim stöðugu þjóðfélags-

menntun hafa sækja minnst í endurmenntun og fá minnst.

breytingum sem við búum við. Ef við stöndum vel að því að

Einnig er í skýrslunni fjallað töluvert um gæði í menntun

leggja þá undirstöðu sem þarf til að einstaklingar geti nýtt

fullorðinna og bent á að menntun og þekking kennara og

sér þau fjölmörgu tækifæri til menntunar og þroska sem
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nútíminn gefur okkur – þá eru bjartir tímar fram undan í full-

programmes and opportunities for the employment of the

orðinsfræðslunni.

individual. It is, however, not only the individuals who benefit from these new attitudes, they benefit the whole society.

a b stra c t

Education is crucial for the economic welfare of a nation. A

In the global discussion on attitudes and policy making

have changed.

few examples will be given of how emphasis and attitudes

in adult education it is a common view that now is the
moment of decisive changes. The changes are diverse but
principally consist of attitudes more open to varied educa-

U m höfun d inn

tion programmes and the meaning of the basic concept of

Sigrún starfar sem sérfræðingur hjá Fræðslumiðstöð atvinnu-

education. Furthermore, there is increasing understanding of

lífsins. Þar sér hún m.a. um kennslufræðinámskeið fyrir leið-

the importance of everyone acquiring basic skills in reading,

beinendur í fullorðinsfræðslu. Einnig er hún stundakennari

writing, speech, numeracy and information technology that

við Listaháskóla Íslands.

are essential for employment and lifelong learning.

Hún hefur Phil.Cand.-menntun í uppeldis- og sálarfræði

Present changes in attitudes are brought about by vari-

frá Háskólanum í Lundi í Svíþjóð, M.S.-próf í menntunar-

ous factors. First and foremost are the changes in lifestyle,

hönnun og -stjórnun og kennslutækni frá National Univer-

communication and in the economy of most societies due

sity í Kaliforníu og framhaldsmenntun í fullorðinsfræðslu

to increased technology and globalisation. Furthermore, it is

frá Háskólanum í Linköping í Svíþjóð. Sigrún hefur einnig

evident that the economic crisis, followed by vast unemploy-

víðtæka reynslu af fræðslustarfi, menntunarstjórnun og

ment, has made clear the importance of diverse education

starfsþróunarmálum.
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Guðmun da K ristins dó ttir

N ý j ar á sk o ranir – n ý tækifæri

Guðmunda Kristinsdóttir

Á undanförnum misserum hefur

Sú áhersla sem lögð er á lærdóm eða afrakstur náms í

verið mikil gerjun í umræðu um hug-

EQF felur í sér að sjónarhornið er fært frá þeim sem veitir

myndafræði og tilhögun náms bæði

fræðsluna, þ.e. hvar, hvað og hvernig er kennt, á það hvað

hér á landi og í alþjóðlegu samhengi.

námsmaðurinn veit og getur að námi loknu. Með þessu móti

Flestar þjóðir í Evrópu hafa tekið

mun tungutak menntastofnana líkjast tungutaki atvinnulífs-

upp tengingu við evrópska viðmiða

ins en vinnuveitendur vilja fyrst og fremst vita hvað starfs-

rammann fyrir ævinám (e. European

maður er fær um en ekki bara hvað hann hefur heyrt eða séð.

Qualification Framework for lifelong

Með notkun lærdómsviðmiða er jafnframt auðveldara að

learning, EQF) og í mörgum löndum

meta raunfærni en það er ein af grunnhugmyndum EQF að

innan og utan Evrópu er unnið að

ekki skipti máli hvar eða hvernig þekkingar, leikni og færni er

nýjum eða endurbættum viðmiðum

aflað. Með því að leggja áhersluna á lærdóm, þrepaskiptingu

heimavið (e. National Qualification

náms og gagnsæi, er hagsmunaaðilum gert auðveldara að

Framework, NQF).

bera saman þarfir atvinnulífsins og framboð á námi.

Hjá mennta- og menningarmála

Samkvæmt ákvörðun menntamálayfirvalda munu náms-

ráðuneytinu er í þróun viðmiðarammi um íslenska menntun

skrár í almenna skólakerfinu í framtíðinni verða skrifaðar

(IS-NQF) fyrir öll skólastig og hjá Fræðslumiðstöð atvinnu-

samkvæmt forskrift sem byggð er á viðmiðarammanum sem

lífsins hefur verið ákveðið að laga námstilboð í framhalds-

hér hefur verið lýst. Hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur

fræðslu að þessari nýju hugsun. Í því felst að skilgreina á

frumkvæði verið tekið að sambærilegum vinnubrögðum við

hvaða þrepi námslok eru samkvæmt rammanum, að lýsa

að greina fræðsluþarfir og lýsa námstilboðum. Þannig er

námsmarkmiðum sem lærdómi (e. learning outcome) og að

hagsmunum markhópsins best borgið því á þann hátt opnast

taka tillit til lykilhæfniþátta sem bæði hafa verið skilgreindir

einstaklingunum í markhópnum fleiri dyr, jafnt í atvinnulífi

innan Evrópusambandsins og hér á landi. Þessar breytingar

sem í námi, innan lands og utan.

kalla á að vinnubrögð og framsetning námskráa verði endurskoðuð enda má vel segja að tímabært sé að líta yfir farinn
veg, læra af reynslunni og gera enn betur. Á sama tíma er

N ý lö g um framhal d sfræðslu

mikilvægt að missa ekki sjónar á þeirri sérstöðu sem nám

Í nýjum lögum um framhaldsfræðslu, sem tóku gildi 1. októ-

Fræðslumiðstöðvarinnar hefur, þ.e. að þjóna atvinnulífinu og

ber síðastliðinn, er settur rammi um starfsemi þá sem

markhópi Fræðslumiðstöðvarinnar sem best og beita þeim

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sinnir. Lögin fjalla um nám,

aðferðum sem árangursríkastar þykja í menntun fullorðinna.

ráðgjöf og önnur úrræði fyrir einstaklinga með stutta form-

Þar sem vinnu við íslenskan viðmiðaramma er ekki lokið,

lega skólagöngu sem ekki fellur undir lög um framhalds-

verður hér fyrst og fremst vísað í þann evrópska en skýr tenging

skóla eða háskóla. Markmið laganna er að veita þeim ein-

mun verða milli þessara tveggja kerfa þegar þar að kemur.

staklingum sem þau taka til viðeigandi námstækifæri, aukin
tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu og færi á að efla

V iðmiðarammi fyrir ævin á m

starfshæfni sína.

Evrópski viðmiðaramminn tengir saman ólík menntakerfi

framhaldsfræðslu er meðal annars sagt:

Í öðrum kafla laganna sem fjallar um skipan og tilhögun

þjóða og auðveldar samanburð á skilgreindum námslokum. Í
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EQF eru sett fram mælanleg viðmið um lærdóm (e. learning

„Leitast skal við að skipuleggja framhaldsfræðslu þannig

outcome) í átta þrepum, sem lýsa stíganda í þekkingu, leikni

að hún geti fallið að öðru námi og að hægt sé að meta

og færni/hæfni. Áður hefur verið fjallað um EQF í Gátt og lesa

nám sem skilgreint er sem framhaldsfræðsla til eininga

má um íslenska viðmiðaramman á www.nymenntastefna.is.

innan hins almenna skólakerfis. Heimilt er ráðherra að
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setja sérstakar reglur um flokkun og þrepaskiptingu
framhaldsfræðslu í samræmi við hæfni og lokamarkmið
hennar.“
Í þessum kafla laganna endurspeglast það nýja umhverfi og
viðhorf sem nú einkennir umræðu um nám. Þarna er vísað til
þrepaskiptingar náms með viðmiðarammann í huga og hvatt
til þess að nám framhaldsfræðslunnar sé metið innan hins
almenna skólakerfis.

T ilraunaverkefni í
ferðaþ j ó nustu
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur ásamt fagráði í ferða-

Erindi flutt á ráðstefnu Leiknar í apríl 2010.

þjónustu ráðist í tilraunaverkefni sem felst í að skipuleggja
heildstætt nám fyrir þá sem starfa eða vilja starfa við
ferðaþjónustu en hafa ekki lokið framhaldsskóla. Hér er um
umfangsmikið og metnaðarfullt verkefni að ræða sem kallar

H ver eru tækifærin ?

á samstarf margra aðila og er liður í fyrrgreindum umbreyt-

Hugmyndafræði EQF byggir á að notuð séu sömu viðmið

ingum.

óháð uppruna lærdóms og er það tvímælalaust til hagsbóta

Afurð verkefnisins verður lýsing á námi þar sem náms-

fyrir markhóp Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins ef sú hug-

lok eru skilgreind á þrep samkvæmt viðmiðarammanum

myndafræði nær að skjóta rótum í öllu menntakerfinu. Í því

með upplýsingum um mögulegar námsleiðir í kjölfarið, bæði

felast tækifæri til að auðvelda flæði milli fræðslukerfa og til

innan framhaldsfræðslunnar sem og í almenna skólakerfinu.

að meta hæfni óháð því hvar og hvernig hennar er aflað.

Vinnan hefst með greiningu á störfum og lýsingum á

Með sameiginlegu tungutaki þrepaskiptingar og gagnsærra

færnikröfum sem síðan verða umorðaðar sem lærdómsvið-

lærdómsviðmiða eru atvinnulífið og menntastofnanir færð

mið og settar á viðeigandi þrep. Við námshönnunina verður

nær hvort öðru. Með því að leggja áherslu á lykilhæfni er

bæði notað efni úr þeim námsskrám sem Fræðslumiðstöðin

sjónum beint að mikilvægi persónulegrar færniuppbyggingar

hefur þegar gefið út en einnig má gera ráð fyrir að til verði

sem forsendu fyrir þátttöku í atvinnulífinu og samfélaginu.

nýjar námseiningar. Ekki síst verða prófaðar nýjar leiðir í

En þrepaskipt nám verður ekki innleitt á einni nóttu.

framsetningu og samsetningu á námsskrám. Gagnsæi og

Mikil vinna er framundan og það tekur tíma að tileinka sér

sveigjanleiki verða höfð að leiðarljósi sem gerir til dæmis

nýjan hugsanahátt og tungutak – bæði fyrir fagfólk, náms-

staðbundnar áherslur í námi mögulegar.

menn og atvinnulífið. Áskorunin er mikil og ekki má missa

Lærdómnum af þessu verkefni er ætlað að skila nýjum

sjónar á því sem vel er gert í dag.

hugmyndum sem nýtast munu í öðrum starfsgreinum og
þegar til lengri tíma er litið skila samfélaginu, vinnuveitendum og markhópi Fræðslumiðstöðvarinnar sterku framhaldsfræðslukerfi.
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U m höfun d inn

a b stra c t

Guðmunda Kristinsdóttir er sérfræðingur hjá Fræðslumið-

For the last few years there has been an creative discuss

stöð atvinnulífsins og sinnir verkefnum sem snúa að námstil-

ion on the ideology and organisation of education both

boðum, gæðamálum og kennslufræði fullorðinna. Hún lauk

here in Iceland and abroad. Most European countries have

meistaragráðu í kennslufræðum frá Oxford Brookes háskól-

linked their education systems to the European Qualifica-

anum í Englandi, stundaði nám í sálfræði við Háskóla Íslands

tion Framework for lifelong learning (EQF), and in various

og í kerfisfræði við EDB-skólann í Óðinsvéum, Danmörku.

countries in and outsides Europe new and improved national

Guðmunda hefur 17 ára reynslu af fræðslumálum fullorðinna

frameworks (National Qualification Framework, NQF) are

í atvinnulífinu.

under development.
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Ritstj órnin

H vað á ttu við ?

Í fyrsta tölublaði Gáttar hófum við umræðuna um merkingu

Verkinu var skilað til ráðuneytisins 6. október 2009. Mennta-

íðorða á sviði fullorðinsfræðslu. Eins og í fyrri tölublöðum

og menningarmálaráðuneytið sendi listann til CEDEFOP,

munum við velta fyrir okkur nokkrum hugtökum sem varða

starfsmenntastofnunar Evrópu og nú er hann aðgengilegur

viðfangsefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, FA. Við sem

á heimasíðu stofnunarinnar ásamt listum á 13 öðrum tungu-

þar störfum finnum þörf fyrir að hugtök, sem notuð eru í

málum, þar af tveimur norrænum, norsku og sænsku. Orða-

umræðu um fræðslumál fullorðinna, séu skýrt skilgreind. Því

listinn hefur einnig verið færður inn í Orðabanka Íslenskrar

er fastur þáttur hér í ársritinu Gátt að fjalla um slík hugtök

málstöðvar (www.ordabanki.hi.is) og einnig verður hægt að

með það að markmiði að koma af stað umræðum og ná sam-

sækja hann í heild á PDF-formi á heimasíðu Stofnunar Árna

komulagi um heppilega og samræmda notkun þeirra íðorða

Magnússonar í íslenskum fræðum (www.arnastofnun.is).

sem notuð eru um hugtökin.

Í þessu tölublaði tökum við upp þráðinn þar sem frá var

FA gegnir því hlutverki að vera vettvangur samstarfs og

horfið í síðasta tölublaði. Eins og áður eru sett fram ensk

umræðu um fullorðinsfræðslu og kennslufræði fullorðinna.

íðorð og tillögur að íslenskum þýðingum og skilgreiningum.

Innan FA er starfandi hópur sérfræðinga sem stöðugt veltir

Enn eru öll íðorðin af CEDEFOP-listanum en hann er einkum

fyrir sér heppilegri íðorðanotkun og prófar sig áfram með

ætlaður fræðimönnum og öðrum sem fást við menntun og

mismunandi íðorð. Þar sem umræður um hugtökin þóttu

mótun menntastefnu. Listinn er ekki tæmandi skrá hugtaka

ekki hafa komist á nægilegt flug var ákveðið snemma á árinu

sem eru notuð af sérfræðingum heldur er honum ætlað að

2009 að setja á laggirnar svokallaðan hugtakahóp og bjóða

innihalda lykilhugtök sem eru nauðsynleg til þess að bera

til samstarfs sérfræðingum frá öllum helstu stofnunum sem

skynbragð á menntun og þjálfun í Evrópu. Hugtakahópurinn

koma að málefninu. Hópnum er ætlað að skilgreina hugtök

hefur fengið ný viðfangsefni og mun halda áfram að vinna

sem varða nám og menntun fullorðinna. Eins og fram kom í

að skilgreiningum hugtaka og útbreiðslu þeirra. Hópurinn er

Gátt 2009 ákvað hópurinn að beita sér fyrir þýðingu á orða-

meðvitaður um að allri hugtakaumfjöllun þurfi að fylgja eftir

skrá um evrópska menntastefnu og fékk styrk frá mennta- og

með því að fá áhugasama til að tjá sig um skilgreiningarnar

menningarmálaráðuneytinu til verksins. Elísabet Gunnars-

og gera í kjölfarið úrbætur.

dóttir var ráðin sem þýðandi en hópurinn vann með henni.

Íðorð á ensku

Íslensk þýðing:

Merking / skilgreining:

e. access to educa
tion and training

aðgengi að menntun
og þjálfun

Skilyrði, aðstæður eða kröfur (s.s. hæfi, menntunarstig, leikni eða starfsreynsla
o.s.frv.) sem segja fyrir um inngöngu í eða námsvist við menntastofnanir, fræðslumiðstöðvar eða námsleiðir.

e. valuing learning

hvatning til náms

Hvatning til þátttöku og árangurs í (formlegu eða óformlegu) námi til þess að efla
skilning á eðlislægu gildi náms og til að umbuna fyrir námsárangur.

e. basic skills

grunnleikni

Sú leikni sem nauðsynleg er til að taka þátt í nútímaþjóðfélagi, s.s. hlustun, tal,
lestur, skrift og stærðfræði.

e. new basic skills

ný grunnleikni

Leikni t.d. í upplýsinga- og samskiptatækni, erlendum tungumálum, tæknimenningu,
félags-, skipulags- og samskiptaleikni og frumkvöðlastarfsemi.
Athugasemd: Ásamt grunnleikni myndar ný grunnleikni þá lykilleikni sem nauðsynleg er til að þroskast í nútímaþekkingarsamfélagi.
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Hugtak á ensku:

Íslensk þýðing:

Merking / skilgreining:

e. key skills / key
competences

lykilleikni / lykilhæfni

Sú heildarleikni (grunnleikni og ný grunnleikni) sem nauðsynleg er til að lifa í
nútíma þekkingarsamfélagi.
Athugasemdir: Í Tilmælum um lykilhæfni til ævináms (Recommendation on key
competences for lifelong learning) setur Framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins
(European Commission) fram átta flokka lykilhæfni:
– samskipti á móðurmálinu
– samskipti á erlendum málum
– færni í stærðfræði, vísindum og tækni
– stafræn færni
– að læra að læra
– samskipti við annað fólk, fólk frá öðrum menningarheimum og félagsfærni,
félagsleg og borgaraleg færni
– frumkvöðlastarfsemi
– tjáning menningar

e. guidance and
counselling /
information, advice
and guidance (IAC)

náms- og starfsráðgjöf

Margvísleg starfsemi sem miðar að því að aðstoða fólk við að taka ákvarðanir
varðandi menntun, starfsval eða einkalíf og að hrinda þeim í framkvæmd áður en
og eftir að komið er út á vinnumarkaðinn.
Athugasemdir: Náms- og starfsráðgjöf getur falið í sér:
– ráðgjöf (varðandi einkamál eða starfsferil, námsráðgjöf)
– mat (sálfræðilegt eða tengt færni/frammistöðu)
– upplýsingar um tækifæri til náms sem og á vinnumarkaði og um skipulagningu
starfsferils
– samráð við jafningja, ættingja eða fræðsluaðila
– starfsundirbúning (skilgreina nákvæmlega leikni/færni og reynslu til undirbúnings
starfsumsókn)
– tilvísanir (til náms- eða starfssérfræðinga)
Náms- og starfsráðgjöf er hægt að veita í skóla, fræðslumiðstöðvum, vinnumiðlunum, vinnustöðum, eða annars staðar í samfélaginu.

e. dropout

brottfall

(a) Á ensku er orðið dropout notað bæði um ferlið (brotthvarf frá námi) og þá nemendur (brottfallsnemendur) sem ekki ljúka námi.
(b) Auk þeirra nemanda, sem hverfa frá námi, eru þeir nemendur, sem ljúka
almennu námi eða starfsnámi en falla á prófum, stundum taldir með brottfallsnemendum.

e. trainer

þjálfari

Hver sá sem gegnir einu eða fleiru þeirra starfa sem tengjast (fræðilegum eða hagnýtum) þjálfunarstörfum, annaðhvort við menntastofnun eða á vinnustað.

e. teacher

kennari

Einstaklingur sem gegnir því starfi að miðla þekkingu, verksviti eða leikni til nemenda við þjálfunar- eða menntastofnun.
Athugasemd: Kennari getur leyst ýmis verkefni svo sem að skipuleggja og
annast framkvæmd þjálfunarleiða/áfanga/námskeiða og miðla þekkingu
hvort heldur er almennri eða sérhæfðri, fræðilegri eða hagnýtri. Kennarar í
starfsmenntastofnun eru stundum nefndir þjálfarar.
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H elga si gurj ó nsd ó ttir

Getum við g lætt n á ms á hu g a full o rðinna
með hvet j an d i kennsluh á ttum ?

Hvað er það sem hefur áhrif á námsáhuga fullorðinna? Geta skipuleggjendur fræðslu og
leiðbeinendur laðað fram og ýtt undir námsáhuga allra fullorðinna námsmanna? Getum
við með skipulagningu kennslunnar og vali á kennsluaðferðum ýtt markvisst undir náms
áhugann og aukið þannig líkurnar á því að allir ljúki námi með stolti og ánægju?
Margt bendir til að sá stóri hópur íslenskra ungmenna, sem

fengur að því að hafa aðgang að

hverfur frá framhaldsskólanámi, hafi verið vanræktur. Í því

svo ítarlegri lýsingu á fjöldamörgum

felst oft bæði persónulegur harmleikur og íslenskt samfélag

kennsluaðferðum sem eru til þess

fer á mis við mikinn mannauð. Sú hætta hefur nú magnast

fallnar að glæða námsáhuga. Þó

verulega með efnahagskreppu og atvinnuleysi. Ungt fólk án

aðferðirnar séu flestar velþekktar og

menntunar er sá hópur sem viðkvæmastur er fyrir atvinnu-

þróaðar af öðrum eru þær hér settar

leysi. Fram hefur komið að langtímaatvinnuleysi ungs fólks,

í samhengi við meðvitaða skipu-

sem hefur enga menntun umfram grunnskólamenntun, er

lagningu á námsferli sem markvisst

að verða alvarlegt vandamál hér á landi. Símenntunarmið-

ýtir undir áhuga.

Helga Sigurjónsdóttir

stöðvar, framhaldsskólar og frumgreinadeildir taka á móti
þessum einstaklingum til náms en það er ekki alltaf einfalt
mál þar sem einmitt þessi hópur hefur að öllum líkindum
takmarkaðan námsáhuga.

M ennin g o g n á ms á hu g i
Leiðbeinendur fullorðinna eru án efa sammála um að náms

Mikilvægt er að nýta fyrirliggjandi þekkingu til þess að

áhugi hefur jákvæð áhrif á námsárangur og gerir námsferlið

mæta þörfum þessa hóps eins vel og hægt er. Í þessari grein

auðveldara. En áhrifin eru gagnkvæm því að námið sjálft

ætla ég að segja frá hugmyndum Raymond J. Wlodkowski

og námsferlið hafa sömuleiðis mikil áhrif á námsáhugann.

sem hann setur eru fram í bókinni ‘Enhancing Adult Motiva-

Leiðbeinendur geta því haft talsverð áhrif á námsáhugann

tion to Learn’. Ég hreifst mjög af þessari bók og þeim mann-

– bæði hvetjandi og letjandi – með vali á kennsluaðferðum,

skilningi sem hugmyndir höfundar eru byggðar á. Sérlega

leiðsögn sinni og öðrum þáttum námsferlisins. Til mikils er

áhugaverð þykir mér sú skoðun hans að fræðsluskipuleggj-

að vinna því við þekkjum það vel að þegar námsmenn eru

endur og leiðbeinendur beri siðferðilega og faglega

áhugasamir meðan á námsferli stendur gengur allt greiðlega,

ábyrgð á því að gera nám aðgengilegt og árangursríkt fyrir

samskipti eru góð, kvíði minnkar, sköpunarkraftur losnar úr

alla fullorðna, ekki síst fyrir þá hópa sem orðið hafa út undan

læðingi og nám á sér stað. Námsmenn, sem ljúka námi fullir

eða verið vanræktir í skólakerfinu og hafa því takmarkaðan

áhuga á því sem þeir hafa lært, eru líklegri til að nota það í lífi

námsáhuga. Í þessa umfjöllun flétta ég nokkrar vísanir í

og starfi og sýna viðfangsefninu viðvarandi áhuga. Það má

rannsókn Svanfríðar Jónasdóttir á námsáhuga fullorðinna

einnig ætla að námsmenn séu líklegri til að vilja læra meira

með litla formlega menntun og viðtöl við fullorðna náms-

um viðfangsefnið og viðhalda þekkingu sinni með símenntun

menn til þess að tengja umfjöllunarefni Wlodkowski við

eftir því sem þeir upplifa fleiri jákvæð og hvetjandi námsferli.

okkar raunveruleika.

(Wlodkowski, 2008:bls. 6)

Bókin er skrifuð sem hagnýt heimild fyrir fræðsluskipu-

Leiðbeinandi hefur oft og tíðum annan menningarlegan

leggjendur, leiðbeinendur og aðra þá sem starfa að fræðslu-

bakgrunn en nemendurnir. Háskólamenntaður einstaklingur

málum fullorðinna. Fyrri hluti hennar er fræðileg umfjöllun

af höfuðborgarsvæðinu, sem tekur að sér að leiðbeina ungu

um áhugahvöt og áhrif hennar á kennslu. Meginefni hennar

fólki á landsbyggðinni, með neikvæða skólareynslu og litla

er þó ítarleg greinargerð um sextíu kennsluaðferðir og hvernig

formlega menntun, hefur að mörgu leyti öðruvísi menn-

hægt er að flétta þær inn í kennsluáætlun með því mark-

ingarbakgrunn en nemendurnir. Þetta getur truflað tengsla-

miði að efla og styðja námsáhuga fullorðinna. Það er mikill

myndum og námsferli nemenda ef því er enginn gaumur
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gefinn. Í öðrum nemendahóp geta verið þátttakendur af

ursríkar og hvetjandi fyrir alla í námshópnum þarf leiðsögnin

mismunandi þjóðerni, karlar og konur, fólk á mismunandi

og námsferlið að einkennast af menningarlegri næmni og

aldri og úr mismunandi atvinnugreinum eða landshlutum.

virðingu fyrir fjölbreytileika.

Enn fremur getur námsefni og námsumhverfi miðast við
aðrar menningarlegar forsendur en þátttakendur í náminu

„Culturally responsive teaching is characterized by

hafa. Það er því mikilvægt fyrir leiðbeinendur að skilja að

respect for diversity; engagement of the motivation of

mismunandi menningarbakgrunnur einstaklinga hefur áhrif

all learners; creation of a safe, inclusive, and respectful

á námsáhuga og námsferlið.

learning environment; teaching practices that cross dis-

Menningin samanstendur af þéttriðnu neti tungumáls,

ciplines and cultures; integration of culturally responsive

skoðana, gilda og hegðunarmynstri sem umlykur líf okkar

practices into all subject areas; and the promotion of

sem einstaklinga og hefur mikil áhrif á áhugahvötina.

justice and equity in society (Wlodkowski and Ginsberg,

Eðlislæg áhugahvöt stjórnast að miklu leyti af tilfinningum

1995; Phuntsog, 1999).“ (Wlodkowski, 2008:bls. 21)

en þær mótast einmitt af því menningar- og félagslega
umhverfi sem einstaklingurinn tilheyrir. Námsmaður upplifir
margvíslegar tilfinningar meðan á námsferli stendur og þær
geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar. Einstaklingar með

H vað hvetur full o rðna til
n á ms ?

ólíkan menningarbakgrunn geta t.d. brugðist mjög ólíkt við

Í öllum menningarheimum er ætlast til að fullorðinn einstak-

vanmáttarkennd gagnvart verkefni. Einn gefst strax upp og

lingur beri ábyrgð á eigin lífi. Ábyrgðinni fylgir þörf fyrir

hættir en annar heldur áfram af enn þá meiri einbeitingu.

að ná árangri í því sem gefur lífinu gildi fyrir einstaklinginn.

(Wlodkowski, 2008:bls. 20)

Þessir tveir þættir eru hornsteinar í áhugahvöt fullorðinna

Í ritgerð Svanfríðar Jónasdóttur „Námsáhugi fólks með

einstaklinga og hafa afgerandi áhrif á námsáhuga. Fyrri

litla formlega menntun“ kemur ýmislegt fram sem gæti verið

reynsla og þekking hefur mikil áhrif á það sem fullorðnir telja

vísbending um að hlúa þurfi betur að öllum nemendum og

áhugavert, hagnýtt og þess virði að læra. Ein mikilvægasta

taka meira tillit til menningarbakgrunns þeirra ef við viljum

forsenda námsáhuga hjá fullorðnum er sjálfviljug þátttaka í

efla og glæða námsáhuga þeirra og skapa námsumhverfi

námsferlinu. Líklegt er að áhugi dvíni smám saman ef þátt-

sem mætir þörfum þeirra. Rannsókn hennar byggðist á ein-

taka er skylda eða kvöð gegn vilja einstaklingsins enda er

staklingsviðtölum og rýnihópasamtölum við fólk með litla

þá tekin af viðkomandi ábyrgð á eigin ákvörðunum sem er

formlega menntun. Þar kemur skýrt fram að umhverfið

svo mikilvæg.

(menningin) hefur mikil áhrif á námsáhuga einstaklinganna.

Wlodkowski telur að leiðbeinendur þurfi að hafa fjögur

Viðhorf foreldra og félaga til náms, atvinnuástand og sam-

meginatriði (motivational conditions) í huga þegar kennsla

setning atvinnulífsins á staðnum ásamt þeirri hvatningu,

er skipulögð, kennsluhættir og námsathafnir valdar í því

umræðu og ráðgjöf, sem veitt er innan grunnskólans, hafa

augnamiði að efla og glæða námsáhugann. Þessi meginatriði

mótandi áhrif á námsáhuga og viðhorf til náms. Þeir viðmæl-

eru öll mikilvæg og hafa gagnverkandi áhrif. (Wlodkowski,

endur, sem komu af landsbyggðinni, höfðu minni áhuga á

2008:bls. 102–112) Hér verður sagt stuttlega frá hverju

námi, fóru síður í framhaldsskóla og hættu fyrr en þeir sem

þeirra og nefnd dæmi úr okkar umhverfi. Í bókinni sjálfri er

komu af höfuðborgarsvæðinu. Menntun foreldra ræður tals-

sjálfstæður kafli um hvert þessara atriða með góðum rök-

vert miklu um námsáhuga ungs fólks þannig að því minni

stuðningi, útskýringum og reynslusögum höfundar sem á að

menntun sem foreldrar hafa því minni hvatningu til náms

baki áratuga kennslureynslu.

veita þeir börnum sínum. (Svanfríður Jónasdóttir, 2005:bls.
79–80)
Ef markmiðið er að skapa námsaðstæður sem eru árang-
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1. Það glæðir áhuga og ástundun að vera
hluti af námshóp

2. Viðhorf til náms hefur áhrif á hegðun
Við tileinkum okkur viðhorf að miklu leyti í gegnum menn-

Fullorðinn námsmaður þarf að hafa tilfinningu fyrir því að

ingu og félagsleg samskipti. Að sama skapi getum við þá

vera viðurkenndur hluti af námshóp þar sem námsmenn og

breytt viðhorfum okkar með nýrri reynslu. Fullorðnir mynda

leiðbeinandi ná að tengjast og gagnkvæm virðing skapast.

jákvætt viðhorf til náms að mestu út frá því hvort þeim finnst

Þessi tilfinning ýtir undir námsáhuga og ástundun en öfugt

námið hafa tilgang og hvort þátttaka þeirra er af fúsum vilja.

þegar þessi forsenda er ekki til staðar er hætta á að náms-

Neikvætt viðhorf dregur úr námsáhuga og getur beinlínis

áhugi dvíni fljótt og jafnvel hverfi.

komið í veg fyrir að nám eigi sér stað.

Sem dæmi um jákvæð áhrif hópkenndar í námi er hér

Komið hefur fram að stjórnvöld vilja auka virkni ungs

tilvitnun í viðtal við Guðnýju Arngrímsdóttur sem er full-

fólks án atvinnu og leita allra leiða til fá unga fólkið inn í

orðinn fjarnemi í hjúkrun við Háskólann á Akureyri. Hún hóf

framhaldskóla eða á aðrar viðeigandi menntabrautir. Í ljósi

nám á þrítugsaldri fyrst í framhaldsskóla og hélt svo áfram

þess sem fyrr var sagt um neikvæð viðhorf einmitt þessa

í háskólanám. Hún er spurð að því hvort það skipti máli að

hóps til náms, sem hugsanlega er bæði byggð á fyrri skóla-

stunda fjarnámið í hóp.

reynslu og viðhorfum í umhverfi þeirra, er ráðgjöfum Vinnumálastofnunar og leiðbeinendum á vegum Símenntunarmið-

„Já, það skipir miklu máli. Við höfum staðið vel saman

stöðva vandi á höndum. Mikilvægt verður að unga fólkið fái

og hjálpast mikið að, við studdum hver aðra vel þegar

tækifæri til að breyta viðhorfum sínum með jákvæðri reynslu

við þurftum að fara í gegnum fjöldatakmarkanirnar og

af námi og sjái tilgang í því fyrir sig.

okkur gekk vel.“ (Fræðslunet Suðurlands, 2009:bls. 7)
Þegar námsmanni finnst hann EKKI tilheyra hópnum getur
það haft mjög afgerandi neikvæð áhrif á námsáhuga. Í rit-

3. Tilgangur með námi viðheldur áhuga og
eflir ástundun

gerð Svanfríðar Jónasdóttur kemur mjög sterkt fram hjá við-

Það er mannlegt að hafa þörf fyrir tilgang með lífinu og er

mælendum hennar að þegar í framhaldsskólann kom fannst

sameiginlegt öllum menningarsamfélögum. Tilgangur með

þeim þau EKKI vera hluti af hópnum. Hér er fullorðið fólk

námi er kjarninn í námsáhuga fullorðinna. Námið þarf að

að lýsa reynslu sinni sem unglingar en það er líklegt að sú

tengjast sjónarmiðum, áhugamálum, lífsreynslu og þekk-

reynsla fylgi einstaklingum og hafi áhrif á námsáhugann fari

ingu fullorðinna til þess að námsáhuginn verði viðvarandi og

það aftur í nám. Það var almennt viðhorf í báðum rýnihópum

djúpur. Það er mjög einstaklingsbundið og menningartengt

í rannsókn Svanfríðar að stórir skólar og áfangakerfi væru

hvað hefur merkingu og tilgang fyrir hvern og einn.

fjandsamleg þeim sem einhverra hluta vegna þyrftu að hafa

Margir viðmælendur Svanfríðar í rannsókn hennar lýsa

fyrir skólavist sinni og námi vegna þess að minni tengsl náist

því hvernig þeim finnst viðfangsefni náms í framhaldsskóla

við kennara og skólafélaga. Unglingar séu oft óframfærnir

ekki vera í neinu samhengi við markmið þeirra í lífinu. Þegar

og lokaðir og stórar einingar og sífelld skipti á skólafélögum

námið öðlast tilgang breytist sjónarhornið. Ungur karlmaður,

séu ekki til þess fallin að vekja hjá þeim þá öryggiskennd sem

sem fann sig ekki í framhaldsskólanámi en stundar nú nám

sé nauðsynleg. Það sé líka minni hvati til að standa sig ef

sem félagsliði með umönnunarstarfi sem hann hefur áhuga

engin fótfesta næst félagslega og auðveldara að gefast bara

á, lýsir því hvernig það breytir námsupplifun og áhuga að

upp. (Svanfríður Jónasdóttir, 2005:bls. 47)

vera hluti af hóp og sjá tilgang með náminu. (Svanfríður
Jónasdóttir, 2005:bls. 60).
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4. Aukin hæfni leiðir af sér meira sjálfstraust
og eykur áhugann
Það er okkur eðlislægt að vilja öðlast hæfni í því sem okkur

• við stuðlum að því að hver þátttakandi hafi skýra mynd
af tilgangi námsins í huga sér
• við gefum hverjum einasta þátttakanda tækifæri til að
ná árangri.

finnst skipta máli. Aukin hæfni byggir upp sjálfstraustið.
Fullorðnir námsmenn eru yfirleitt mjög meðvitaðir um eigin
frammistöðu. Ef þeim finnst hæfnin aukast eykst námsáhuginn og sjálfstraustið. Öfugt dregur skortur á sjálfstrausti og
tilfinning fyrir vanhæfni verulega úr námsáhuga fullorðinna.
Margir þeirra sem hafa horfið frá námi án þess að ljúka
því hafa djúpa vanmetakennd og líða fyrir skort á sjálfstrausti
gagnvart námi og menntun og hefur það mikil áhrif á líf
þeirra. Oft hamlar skortur á sjálfstrausti því að fullorðnir hefji
nám að nýju. Mikilvægt er að þeir sem það gera upplifi að
námið sé árangursríkt og hæfni þeirra aukist. Leiðbeinendinn
þarf að skipuleggja námið þannig að það mæti nemandanum
þar sem hann er staddur svo að hann hafi tækifæri til að ná
árangri og byggja upp sjálfstraustið.
Sigurrós Magnúsdóttir fór aftur í nám á framhaldsskólastigi á fimmtugsaldri eftir ráðgjöf hjá Fræðsluneti Suðurlands.
„Spurð að því hvað hafi komið til að hún hafi ákveðið að fara
í nám á fullorðinsaldri segir Sigurrós: „Það blundaði alltaf í
mér að fara í skóla og læra meira þó mér hafi ekki gengið vel
í skóla á sínum tíma [..] – En hvernig fannst Sigurrós að fara
í nám eftir svona langan tíma? „Þetta hefur styrkt mig mikið
og gefið mér aukið sjálfstraust. Mér finnst ég vera meira með
í þjóðfélaginu. Ég var t.d. skíthrædd við tölvur og hélt að ég
gæti ekki lært á þær út af því að ég skildi ekki enskuna en
nú er ég búin að taka áfanga í tölvu- og upplýsingatækni og

N á ms á hu g i sem við b ó tarví d d
við g erð kennslu á ætlunar
Hefðbundnar kennsluáætlanir byggjast á námsmarkmiðum
og námsathöfnum sem raðað er í tímaröð út frá eðli viðfangsefnisins. Með aðferðafræði, sem Wlodkowski og Ginsberg kynntu árið 1995 og nefna „The Motivational Fram-

ework for Culturally Responsive Teaching“, hafa þau bætt
við vídd námsáhuga og menningarlegrar næmni. Þegar
kennsluáætlunin er samin eru meginatriðin fjögur, sem
kynnt voru hér að framan, notuð sem leiðarljós við að velja
kennsluhætti og námsathafnir til að flétta inn í áætlunina.
Wlodkowski lýsir í bókinni mjög ítarlega sextíu mismunandi
kennsluaðferðum og útskýrir á hvaða hátt hver og ein þeirra
nýtist til að örva námsáhuga. Aftast í bókinni er heildaryfirlit yfir allar kennsluaðferðirnar þar sem þær eru flokkaðar
og lýst hvaða hvetjandi tilgangi hver og ein þeirra þjónar.
Einnig er tilgreint hvenær í námsferlinu er heppilegast að
nota hverja aðferð. (Wlodkowski, 2008:bls. 382–385) Mörg
dæmi og reynslusögur gera þetta efni bæði lærdómsríkt og
notadrjúgt fyrir leiðbeinendur.

L eiðsö g n sem g læðir n á ms á hu g a

gekk bara vel þannig að ég hef losnað við þessa hræðslu.

Framúrskarandi leiðsögn er bæði list og tækni. Það er ekki á

Ég hef í raun verið að koma sjálfri mér stöðugt á óvart og

allra færi að ná þeim árangri. En það geta allir orðið hvetj-

hef fengið mjög góðar einkunnir.“ (Fræðslunet Suðurlands,

andi leiðbeinendur. Þetta er færni sem hægt er að tileinka

2009:bls. 4)

sér, stjórna og gera betri með ásetningi og aukinni reynslu.

Í stuttu máli er það boðskapur Wlodkowskis að við sem

Hvetjandi leiðsögn byggist skv. Wlodkowski á fimm

leiðbeinendur sköpum námsaðstæður sem glæða og efla

meginstoðum sem allar eru mikilvægar. Vanti eina eða fleiri

námsáhuga fullorðinna þegar

hefur það letjandi áhrif á námsáhuga og árangur nemenda.
(Wlodkowski, 2008:bls. 49–94)

• við hjálpum öllum nemendum að verða hluti af hópnum
og finna fyrir öryggiskennd,
• við stuðlum að jákvæðum viðhorfum þátttakenda til
námsins,
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• Sérfræðiþekking
Leiðbeinandi þarf að hafa ítarlega kunnáttu á viðfangsefni sem nýtist öðrum fullorðnum. Undirbýr sig vel og
skipuleggur námsferlið vandlega.
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• Innlifun
Leiðbeinandi þarf að hafa raunsæjan skilning á markmiðum, sjónarhorni og væntingum námsmanna.
Kennslan þarf að mæta námsmönnum þar sem þeir eru
staddir með tilliti til reynslu og færni í viðfangsefninu.
Leiðbeinandi þarf að taka tillit til tilfinninga og sjónarmiða námsmanna.
• Eldmóður
Eldmóður hefur mjög mikil áhrif á áhugahvöt nemenda.
Hann lýsir sér í áhrifamikilli tjáningu og djúpum áhuga

H eimil d ir
Fræðslunet Suðurlands (2009). Afmælisrit og námsvísir. Sótt af www.fraedslunet.is í nóvember 2009.
Svanfríður Inga Jónasdóttir. (2005). Námsáhugi fólks með litla formlega
menntun. Meistaraprófsverkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í
uppeldis- og menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands með áherslu á
stjórnun menntastofnana.
Vinnuhópur ráðuneytis Félags- og tryggingamála og Mennta- og menningarmála. (2009). Ungt fólk án atvinnu – virkni þess og menntun. Skýrsla
unnin fyrir félags- og tryggingamálaráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra. Reykjavík.
Wlodkowski, R. J. (2008). Enhancing Adult Motivation to Learn. A Comprehensive Guide for Teaching All Adults (3 útgáfa). San Francisco: Jossey-Bass.

leiðbeinanda á viðfangsefninu.
• Skýrleiki
Kennslan er skipulögð þannig að allir nemendur geti

U m höfun d inn

fylgst með og skilið. Með stoðtímum, fyrirspurnum,

Helga Sigurjónsdóttir er sérfræðingur í Innri endurskoðun

einstaklingsleiðsögn og öðrum úrræðum er skapaður

Landsbankans. Hún hefur B.S. próf í tölvunarfræði og hefur

farvegur fyrir nemendur svo allir nái að skilja það sem

sótt fjölda námskeiða á sviði upplýsingatækni, gæða- og

hefur verið kennt.

verkefnastjórnunar. Árið 2009 stundaði hún framhaldsnám

• Menningarleg næmni

við Menntavísindasvið HÍ á námsbrautinni Fræðslustarf með

Leiðbeinandi skapar öruggt námsumhverfi sem allir

fullorðnum og mannauðsþróun. Hún hefur starfað sem sér-

nemendur eru þátttakendur í og þar sem borin er virð-

fræðingur, stjórnandi og leiðbeinandi fullorðinna frá 1983.

ing fyrir hverjum einstaklingi. Viðfangsefni námsins er

Hún hefur sinnt fræðslumálum fullorðinna um árabil m.a. sem

tengt við reynslu og þekkingu nemenda og tekið mið af

kennari við Tölvuháskóla Verzlunarskóla Íslands 1988–1997,

fjölbreytilegum menningarbakgrunni þeirra.

sem forstöðumaður upplýsingatæknimála og fræðslustjóri
Pennans 2000–2006. Hún hefur einnig verið skipuleggjandi

L o ka o rð

og leiðbeinandi á fjölda námskeiða á vegum Símenntar TVÍ,
EHÍ og fyrir ýmis fyrirtæki og stofnanir.

Hér hefur verið sagt nokkuð frá hugmyndum Wlodkowskis
um námsáhuga fullorðinna og hvernig hægt er með skipulögðum hætti að gera námsferli hvetjandi og árangursríkt
fyrir fullorðna námsmenn. Að mínu mati á bókin mikið erindi
til þeirra sem skipuleggja fræðslu og stunda leiðsögn fyrir
fullorðna hér á landi. Af henni er hægt að læra margt sem
getur gert nám og kennslu ánægjulegra og árangursríkara
fyrir alla.
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Ra g nhild ur Z o e g a

S tyrkir í full o rðinsfræðslu
M ar g s k o nar tækifæri í evr ó p sku o g n o rrænu
samstarfi
Menntaáætlanir Evrópusambandsins og Norrænu ráðherranefndarinnar bjóða margs konar
styrki til einstaklinga og stofnana á sviði fullorðinsfræðslu. Markmið þessarar greinar er að
segja frá því helsta sem áætlanirnar bjóða en nánari útlistun, svo sem um styrkupphæðir og
umsóknarfresti, er að finna á vefjum áætlananna, lme.is og nordplus.is.

Ragnhildur Zoega

Grun d tvi g – það
er alltaf r é ttur
tími til að læra

á vinnumarkaði þegar skóla lýkur (Blindrafélagið) og aukin

Grundtvig er einn af fjórum flokkum

eina til sex vikur. Kennarar finna sér námskeið eða ráðstefnur

menntaáætlunar Evrópusambands-

í sínu fagi. Á síðastliðnu ári var hægt að styrkja um 20 manns

ins sem styrkir menntun á öllum

til að sækja endurmenntun á fjölþjóðlegum námskeiðum í

aldursstigum. Grundtvig styrkir eru

Evrópu. Flestir dvelja í viku. Einnig nýtur vaxandi vinsælda

margs konar verkefnastyrkir og einstaklingsstyrkir sem veittir

að fara og fylgjast með starfi evrópskra fullorðinsfræðslu-

eru kennurum og starfsmönnum í fullorðinsfræðslu. Mark-

stofnana. Umsóknir þurfa að berast að minnsta kosti fjórum

miðið með styrkjunum er að ná til þeirra hópa fullorðinna

mánuðum áður en námskeið er haldið.

atvinnuþátttaka kvenna í dreifbýli (Menntasmiðja kvenna).
Endurmenntun/þjálfun fullorðinsfræðslukennara í Evrópu í

sem minni menntun hafa.
Fjárframlög til Grundtvig hafa hækkað talsvert á undan-

Grundtvig aðstoðarkennarar. Verðandi kennarar eða

förnum árum og er því hægt að styrkja stöðugt fleiri sam-

starfandi fullorðinsfræðslukennarar fá uppihaldsstyrki til að

starfsverkefni og sífellt fleiri kennara til símenntunar. Einnig

vinna við fullorðinsfræðslustofnanir í Evrópu í þrjá til átta

hafa margs konar spennandi verkefnaflokkar bæst við, til

mánuði. Umsækjendur finna sér skóla eða stofnun til að

dæmis vinnustofur fyrir nemendur í fullorðinsfræðslu, sjálf-

vinna við og aðilar komast að samkomulagi um vinnutíma

boðaliðar 50 ára og eldri og aðstoðarkennsla fyrir verðandi

og tímabil. Þetta er kjörin leið fyrir fullorðinsfræðslustofnanir

og starfandi fullorðinsfræðslukennara.

til að fá styrki til þess að standa straum af kostnaði vegna

Þeir hópar sem njóta forgangs eru félagslega og fjár-

erlendra aðstoðarkennara og ekki síður skemmtilegur vett-

hagslega vanbúnir einstaklingar, fullorðnir án grunnmennt-

vangur fyrir kennara og verðandi kennara að kynnast náið

unar, eldri borgarar, öryrkjar, minnihlutahópar og jaðarhópar

starfi í fullorðinsfræðslu í Evrópu.

hvers konar, til dæmis hvað varðar menningu og tungumál.
Hér verður greint frá þeim styrkjaflokkum sem eru í boði
innan Grundtvig flokksins:

Grundtvig vinnustofa er nýjung með það markmið að
styrkja nemendur í fullorðinsfræðslu. Gefin er út handbók
með öllum þeim vinnustofum sem standa til boða og er

Samstarfsverkefni (e. Learning partnership) byggja á sam-

hægt að sækja um að komast á vinnustofu beint til nám-

starfi minnst þriggja landa. Viðfangsefnin geta verið margs

skeiðshaldara sem síðan styrkir námskeiðsgesti til þátttöku

konar en eiga það þó sammerkt að styrkja fullorðna í námi

með ferða- og uppihaldsstyrkjum. Handbókina er að finna

og veita ný tækifæri á því sviði. Styrkir eru einkum veittir til

á vefnum Grundtvig.is. Þá er einnig hægt að sækja um styrk

fundaferða með það að markmiði að starfsfólk í fullorðins-

til að halda vinnustofu í nánast hverri þeirri námsgrein sem

fræðslu deili góðum starfsháttum og að verkefnin leiði til

fullorðnir nemendur geta haft áhuga á. Sem dæmi má nefna

nýrra aðferða. Meðalfjárhæð styrkja er um 18.000 evrur en

tvær vinnustofur sem haldnar hafa verið hér á landi:

þá er miðað við 12 ferðir á tveimur árum. Verkefni sem hlotið
hafa styrki hér á landi eru til dæmis styrking ungs blinds fólks
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Árið 2010, Félag um menntasmiðjur: The Web of life –
cultural roots and personal dreams.
Á hvorri vinnustofu um sig voru 10 evrópskir þátttakendur frá að minnsta kosti þremur löndum.

starfsnámi og fólki á vinnumarkaði tækifæri til að afla sér
reynslu og þekkingar innan síns fagsviðs í rúmlega 30 Evrópulöndum, og er hægt að sækja um styrki til námsferða í
slíkum tilgangi.
Öll verkefni sem Leonardó áætlunin styður þurfa að falla

Grundtivg, fullorðnir sjálfboðaliðar. Fullorðinsfræðslu-

að einu eða fleiri eftirtalinna markmiða:

stofnanir frá tveimur Evrópulöndum setja af stað verkefni til
tveggja ára sem fela í sér verkefnavinnu og sjálfsboðaliða-

Að styðja einstaklinga til þátttöku í sí- og endurmenntun

skipti þátttakenda 50 ára og eldri í minnst þrjár vikur. Tvö

sem miðar að því að auka kunnáttu og færni og efla

verkefni hafa verið styrkt í þessum flokki og snúa þau bæði

persónulega hæfni þeirra.

að vinnu við umhverfismál.

Að efla gæði og styðja við nýsköpun í starfsmenntun

Árið 2009: Umhverfisstofnun – Senior Volunteering in
Environment and Nature.
Árið 2010: SEEDS Iceland (SEE beyonD borderS). Senior
eco-action.
Þá eru veittir undirbúningsstyrkir til fundaferða til að

innan fræðslu- og menntastofnana og í vinnustaða
námi.
Að auka aðdráttarafl starfsmenntunar og starfsþjálfunar
meðal atvinnurekenda og einstaklinga og greiða fyrir
námsferðum nemenda í starfsþjálfun.

koma á verkefnum með samstarfsaðilum eða til þess að
sækja tengslaráðstefnur í Evrópu. Þessar ráðstefnur eru aug-

Verkefnin sem Leonardó áætlunin styrkir eiga að koma fólki

lýstar á heimasíðu okkar og eru í raun mjög góð leið til að

á vinnumarkaði eða ungu fólki á leið á vinnumarkað til góða,

fara af stað með verkefni í fullorðinsfræðslu.

auk þess að efla samstarf skóla, annarra fræðslustofnana og

Sótt er beint til framkvæmdastjórnarinnar í Brussel um
styrki til stærri verkefna.

atvinnulífs.
Fyrir umsækjendur er gott að hafa í huga að umsóknarferlið tekur nokkra mánuði. Verkefni hefjast að jafnaði um

Þróun nýs námsefnis og námskeiða fyrir kennara og

sex mánuðum eftir að sótt er um styrki til þeirra. Sjá nánar á

nemendur í fullorðinsfræðslu. Samstarfsverkefni byggja á

vefjunum Grundtvig.is og Leonardo.is.

samstarfi að minnsta kosti þriggja stofnana frá jafnmörgum
Evrópulöndum á sviði fullorðinsfræðslu.

Nordplus menntaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar

Grundtvig net byggir á samstarfi að minnsta kosti sex

Menntaáætlunin Nordplus nær til allra menntunarstiga.

landa þar sem skapaður er vettvangur fyrir hugmyndir um

Þau lönd sem taka þátt eru Danmörk, Eistland, Finnland,

mikilvægi fullorðinsfræðslu og miðlun á niðurstöðum verk-

Ísland, Lettland, Litháen, Noregur og Svíþjóð. Menntaáætlun

efna. Þátttaka í þessum stærri verkefnum Grundtvig hefur

Nordplus samanstendur af fjórum þáttum og innan hvers

verið fremur dræm hér á landi.

þeirra eru veittir styrkir út frá ákveðnum meginmarkmiðum
og áherslum fyrir komandi starfsár.

Leonardo da Vinci – styrkir fyrir hvers konar starfs
menntun
Hugvit og nýsköpun eru í forgrunni Leonardo áætlunarinnar. Innan áætlunarinnar er bæði gömlum og nýjum hugmyndum fundinn farvegur en áætluninni er ætlað tvíþætt
hlutverk; annars vegar að geta af sér nýjungar í starfsmenntun, og eru veittir stærri verkefnastyrkir til þannig
framkvæmda, og hins vegar að veita nemendum í iðn- og
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Nordplus Junior styrkir kennara og starfsfólk leik-, grunnog framhaldsskóla.
Nordplus fyrir háskólastigið styrkir verkefni á háskólastigi.
Nordplus Voksen styrkir námsferðir og verkefni á sviði
fullorðinsfræðslu.
Nordplus Horisontal styrkir verkefni sem fara þvert á
undiráætlanir eða tengja tvær eða fleiri áætlanir Nordplus.
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Einnig fellur áætlunin Nordplus sprog og kultur (aðeins
Norðurlöndin) undir Nordplus menntaáætlunina en hún

Endurmenntun, námsheimsóknir kennara og stjórnenda.
Nemendaskipti í endur- og símenntun.

styrkir hvers konar tungumálaverkefni á milli norrænu landanna.
Nordplus Voksen er, eins og nafnið segir til um, áætlun á
sviði fullorðinsfræðslu og miðar að því að efla:

Umsóknarfrestir eru að jafnaði í byrjun mars í Nordplus. Huga
þarf að samstarfi í tíma þar sem um sameiginlegar umsóknir
er að ræða. Landsskrifstofa veitir aðstoð og upplýsingar um
hvernig hægt er að fara af stað með verkefni.

• Grunnfærni fullorðinna, lestur, skrift, reikningskunn-

Mjög fjölbreytileg fullorðinsfræðsluverkefni hafa verið

áttu, tölvu-, og tungumálafærni hjá innflytjendum og

styrkt af Nordplus en möguleikarnir eru langt frá því að vera

minnihlutahópum í norrænum tungumálum og tungu-

fullnýttir. Sjá nánar á vef Nordplus.is.

málum Eystrasaltslanda, ásamt færni í öðru tungumáli
í gistilandi.
• Viðurkenningu og mat á raunfærni, þróun verkfæra og

U m höfun d inn

aðferða til að skrá starfsfærni, formlegt og óformlegt

Ragnhildur Zoega er verkefnisstjóri Grundtvig, Nordplus

nám.

Voksen.

• Þróun nútímasamfélags með áherslur á loftslagsmál og
umhverfi en einnig frumkvöðlastarfsemi eða svipaða
starfsemi. Einnig er hægt að leita styrkja fyrir þennan
geira í Nordplus Horisontal og Nordplus sprog ef það
á við.
• Félagslega samþættingu í menntamálum, með því að
bæta aðgengi og framboð í fullorðinsfræðslu. Sérstök
áhersla er lögð á að ná til landsbyggðarfólks og að
fjölga tækifærum til að hefja nám að nýju.
• Samspil fyrirtækja og fullorðinsfræðslustofnana í
þjálfun og menntun fullorðinna námsmanna. Umsóknir
sem virkja þjóðfélagshópa sem minna mega sín í samfélaginu njóta forgangs sem og nýir umsækjendur/nýtt
samstarf.
Styrkir eru veittir til ýmissa ferða- og samstarfsverkefna og
árlega eru veittar níu milljónir danskra króna til Nordplus
Voksen málaflokksins. Hægt er að sækja um styrk til ólíkra
verkefnaflokka:
Þemanet, þróunarverkefni og skráningarverkefni/stöðumat (kortlægningsprojekter).
Ferðastyrkir eru veittir til fullorðinsfræðslukennara, stjórnenda, nemenda og þátttakenda á námskeiðum.
Undirbúningsheimsóknir kennara og stjórnenda til að
koma af stað verkefnum.

92

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

F ull o rðinsfræðsla o g starfsmenntun

H elena E y d ís I n g ó lfs dó ttir

E Q M o g g æði í símenntun

Í greininni er fjallað um þá vinnu sem farið hefur fram hjá Þekkingarneti Þingeyinga í
tengslum við innleiðingu EQM gæðakerfisins. Sagt er frá gæðastarfi hjá Þekkingarnetinu
og upphafi þess að Þekkingarnetið ákvað að taka þátt í samstarfsverkefni FA og nokkurra
símenntunarmiðstöðva við gerð sjálfsmats og innleiðingu á EQM gæðakerfinu.
Miklar breytingar hafa orðið á sviði framhaldsfræðslu frá því

huga að ýmsu sem lýtur að gæðum í

um miðjan 10. áratug síðustu aldar þegar farskólarnir hófu

kennslu, framkvæmd námsframboðs

göngu sína. Símenntun og framhaldsfræðslu hefur heldur

og skilum á milli símenntunarmið-

betur vaxið fiskur um hrygg á stuttum tíma, frá því að vera

stöðvanna og framhaldsskólanna.

að mestu tómstunda-, tölvu- og tungumálanám í það að vera

Það leiddi til þess að farið var að

nám sem metið er til eininga í framhaldsskólum og jafnvel til

huga að því hvernig námsmati er

launahækkunar skv. kjarasamningum. Árið 2002 var Fræðslu-

skilað til nemenda og upplýsingum

miðstöð atvinnulífsins, FA stofnuð og í kjölfarið urðu mikil skil í

um nám sem fram fer hjá símennt-

starfi símenntunarmiðstöðvanna, þar sem nemendum og nám-

unarmiðstöðinni til framhaldsskóla.

skeiðsstundum fjölgaði umtalsvert. Námskrár sem eru vott-

Enginn af þessum verkferlum var þó skráður með formlegum

aðar af mennta- og menningarmálaráðuneytinu eru reglulega

hætti þó ýmis eyðublöð varðandi námskeiðamat og námsmat

gefnar út af FA og kenndar hjá símenntunarmiðstöðvunum

væru vissulega til. Þar af leiðandi hefði þessi þáttur í starfinu

hringinn í kringum landið. Nú geta námsmenn við símennt-

auðveldlega getað glatast ef breytingar hefðu orðið á starfs-

unarmiðstöðvar fengið nám sitt þar metið til jafns við nám í

mannahaldi eða fallið á milli starfsmanna þegar nýr starfs-

framhaldsskólum landsins. Tilkoma námsleiðanna er helsta

maður er þjálfaður til starfs innan Þekkingarnetsins.

ástæða straumhvarfa í starfi símenntunarmiðstöðvanna.

Helena Eydís Ingólfsdóttir

Á sama tíma og þessi gerjun átti sér stað hjá Þekkingarnet-

Frá árinu 2006 hefur starfsfólk Þekkingarnets Þingey-

inu tók Fræðslumiðstöðin þátt í Leonardo-verkefninu RECALL,

inga í auknum mæli beint sjónum sínum að gæðum starfsemi

sem var framhald af og byggði á niðurstöðum verkefnisins

Þekkingarnetsins sem lýtur að framhaldsfræðslu. Sérstak-

ALL. Markmið RECALL var að þróa gæðastjórnunarkerfi fyrir

lega hefur verið horft til námskeiðahalds og námsleiða sem

fræðsluaðila. Í því starfi varð EQM, European Quality Mark,

kenndar eru samkvæmt námskrám FA í því sambandi enda er

gæðakerfið til. Fyrir um ári síðan óskaði Fræðslumiðstöðin eftir

það einna stærsti hluti starfseminnar.

samstarfi við eina til tvær símenntunarmiðstöðvar sem væru

Í upphafi var horft til ráðningar kennara og þau markmið

tilbúnar til að fara í gegnum EQM sjálfsmatið. Þekkingarnet

höfð undirliggjandi að leitast við að ráða eingöngu kennara

Austurlands (ÞNA) og Þekkingarnet Þingeyinga (ÞÞ) buðu sig

sem hefðu kennsluréttindi eða sérþekkingu á því fagi sem

strax fram til samstarfsins. Starfsfólk Þekkingarnets Þingey-

kenna átti. Næstu skref fólust í tilraunum varðandi umgjörð

inga var komið vel áleiðis varðandi gæðamálin en enn átti eftir

námskeiða, það er að sömu gæði og samskonar umgjörð væri

að formgera þau og með samstarfinu gafst gott tækifæri að

til staðar hvort sem einstaklingur kæmi á tungumálanám-

ræða framkvæmdina.

skeið eða matreiðslunámskeið. Námskeiðsmat varð því fastur

Í janúar 2010 hófst vinnan við EQM sjálfsmatið. Í upphafi

liður í námskeiðahaldinu en þar leggja nemendur mat á fram-

var ætlunin að höfundur ásamt forstöðumanni Þekkingar-

kvæmd, umgjörð og kennslu kennarans. Næst á eftir fylgdu

netsins myndu vinna matið og fylla út samkvæmt bestu sann-

kröfur varðandi húsnæði þar með talið að kennslurými, borð

færingu. Eftir því sem meiri upplýsinga var aflað um EQM og

og stólar hentuðu fullorðnum námsmönnum.

gæðamál almennt varð ljóst að sú aðferð myndi ekki reynast

Eftir því sem námsleiðum kenndum á vegum Þekkingar-

vel þegar horft væri til lengri tíma. Ef gæðakerfi á að vera virkt

netsins fjölgaði og þar með nemendum sem áttu möguleika á

í starfsemi fyrirtækis eða stofnunar er lykilatriði að allir starfs-

að fá metið nám til eininga í framhaldsskólum fór starfsfólk að

menn séu þátttakendur frá upphafi í þeirri vinnu sem tengist
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kerfinu og innleiðingu þess. Það varð því úr að allir starfs-

bókarinnar, með öllum fylgiskjölum sem skýra verklagsreglur

menn símenntunarsviðsins urðu þátttakendur í sjálfsmatinu,

í tengslum við vísana, og hefur stjórn Þekkingarnetsins fengið

auk þess sem skipaður var verkefnisstjóri. Hann var fenginn úr

hana til umfjöllunar. Í kjölfar þess að vinnu við bókina lýkur

starfsmannahópnum en af rannsóknasviði Þekkingarnetsins.

og að stjórn hefur fjallað um hana hefst innleiðing á gæða-

Starfsmenn tömdu sér snemma að tala um „vísa“ þegar

kerfinu og gæðahandbókinni og er ætlunin að hún verði að

verið var að ræða um atriðin sem tekin eru fyrir í sjálfsmatinu,

fullu komin í gagnið í janúar næstkomandi. En vinnunni lýkur

til dæmis vísir 1.1.1. Vísunum var skipt á milli starfsmanna eftir

ekki þar með því vinna við gæðamál er vinna sem engan endi

ábyrgðarsviði. Verkefnisstjórinn setti upp tímaramma og verk-

tekur. Sjálfsmatið verður framvegis gert árlega (í marsmánuði)

áætlun og sá til þess að skipulagið héldi. Þegar hver og einn

og í framhaldi af því sett upp úrbótaáætlun og þannig mun

hafði unnið að sínum vísum hitti hann aðra starfsmenn sem

þetta ganga ár eftir ár.

höfðu fengið sömu vísa til þess að ná sameiginlegri niðurstöðu

Nú er fyrsta leikhluta um það bil að ljúka. Starfsmenn eru

um hvernig ætti að framkvæma og að hvaða gæðamarkmiði

mjög ánægðir með vinnuna sem fram hefur farið í tengslum

væri stefnt. Að því loknu var haldinn fundur með öllum starfs-

við EQM sjálfsmatið sem og gerð gæðahandbókarinnar. Eftir

mönnum þar sem farið var yfir EQM sjálfsmatið í heild.

á að hyggja hefur það komið mest á óvart hversu mikil vinna

Símey hafði á þessum tímapunkti slegist í hópinn með

í gæðamálum hafði verið innt af hendi án þess að vera form-

Þekkingarneti Austurlands og Þekkingarneti Þingeyinga og

gerð með einhverjum hætti. Þá kom einnig á óvart hve sam-

ákveðið að fara í gegnum sjálfsmatið. Það var því ákveðið að

mála starfsmenn allra miðstöðvanna voru um að hvaða gæða-

þeir starfsmenn sem myndu hafa umsjón með gæðamálum á

markmiðum skyldi stefnt. Sú ákvörðun að fara í sjálfsmat tengt

hverri miðstöð ásamt forstöðumönnum hittust á fundi til að

gæðamálum kom í rökréttu framhaldi af þeirri vinnu sem hafði

samræma niðurstöður sjálfsmatsins á milli miðstöðvanna.

verið unnin á símenntunarsviði Þekkingarnetsins. Það var því í

Tilgangurinn var að útbúa gæðahandbók því á öllum mið-

raun kærkomið að fá heildstætt kerfi til að vinna eftir, þó enn

stöðvunum hafði starfsfólk komist að þeirri niðurstöðu að

vanti örlítið upp á að það gagnist starfseminni í heild.

nauðsynlegt væri að útbúa gæðahandbók til að starfa eftir
og til að tryggja rétt gæði í starfi símenntunarmiðstöðvanna.

U m höfun d inn

Niðurstaða starfsmanna Þekkingarnets Þingeyinga varð jafn-

Helena Eydís Ingólfsdóttir starfar sem sviðsstjóri símennt-

framt sú að nauðsynlegt væri að gæðahandbókin og EQM-

unarsviðs hjá Þekkingarneti Þingeyinga. Helena er með

sjálfsmatið kölluðust á þannig að hver vísir í sjálfsmatinu

B.Ed. – próf í kennslufræðum frá Háskólanum á Akureyri og

vísaði til samsvarandi atriðis í gæðahandbókinni. Fundurinn

stundar um þessar mundir nám á meistarastigi í opinberri

reyndist mjög gagnlegur að mörgu leyti, til dæmis kom í ljós

stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Áður en Helena hóf störf hjá

að mismunandi skilningur var á merkingu nokkurra vísa og var

Þekkingarnetinu starfaði hún sem grunnskólakennari við

hægt að komast að sameiginlegum skilningi en einnig varð

Síðuskóla á Akureyri.

til grunnur að gæðahandbók sem allar símenntunarmiðstöðvarnar geta notað við gerð eigin gæðahandbókar.
Þegar þessum samræmingaraðgerðum var lokið var
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áfram unnið að gerð gæðahandbókar Þekkingarnets Þingey-

The paper deals with the implementation of the EQM quality

inga og hún löguð að því sem einkennir starfsemina til dæmis

management at the Húsavík Academic Centre (Þekkingarnet

hvað varðar starfssvæði og mannfjölda. Verkefnastjórinn

Þingeyinga). The quality activities at the centre is described

fékk gæðahandbókina reglulega í hendur og las yfir og kom

and the reasons why the centre decided to cooperate with the

með ábendingar um hvar þyrfti að útskýra betur, hver gæðin

Education and Training Service Centre (FA) and several con-

ættu að vera eða hvar þyrfti að setja skýrar verklagsreglur.

tinuing education centres in designing a self-evaluating pro-

Um þessar mundir er verið að ljúka vinnu við gerð gæðahand-

gramme and implementing the EQM quality management.
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F ræðslumiðstöð atvinnulífsins

Ásmund ur H ilmarsso n

U M V I N N U A F L OG M A R K H ÓP
FRÆÐSLUMIÐSTÖÐVAR ATVINNULÍFSINS

Árið 2009 taldi vinnuafl á Íslandi alls 180.900 manns. Samkvæmt gögnum Hagstofu íslands
um vinnuafl áranna 2004–2009 var hlutfall þeirra sem teljast til markhóps Fræðslumið
stöðvarinnar um 33–35% af vinnuafli. Árið 2000 var hlutfallið 44%.
Athygli vekur að hlutfall háskólamenntaðra kvenna í vinnuafli var 7% árið 2000 en hefur
verið 13–15% í vinnuafli áranna 2004–2009. Hlutfall háskólamenntaðra karla var 8% árið
2000 en hefur verið 12–13% í vinnuafli áranna 2004–2009.
Til vinnuafls teljast þeir sem eru á aldrinum 16–74 ára, í vinnu

með starfs- og framhaldsmenntun í

eða í atvinnuleit. Í gögnum Hagstofu Íslands er vinnuafli skipt

vinnuafli fjölgaði um 7%. Lækkandi

eftir menntun; grunnmenntun (ISCED 1,2), starfs- og fram-

hlutfall kvenna með grunnmenntun

haldsmenntun (ISCED 3,4) og háskólamenntun (ISCED 5,6).

er vísbending um að konur séu fús-

Um 34%, eða 61.500 manns, af vinnuafli ársins 2009
hafði ekki lokið annarri skólagöngu en grunnskóla. Þessi

ari en karlar að bæta við menntun

Ásmundur Hilmarsson

sína.

hópur er markhópur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Af

Árið 2000 höfðu 44% af vinnu-

markhópnum voru 32.400 (53%) karlar og 29.100 (47%)

afli eða 70.400 einstaklingar ekki lokið annarri skólagöngu

konur.

en grunnskóla. Þar af voru konur 36.900 (23%) en karlar

Háskólamenntuðum einstaklingum fjölgaði um 30% á

33.500 (21%). Á 10 árum, frá 2000–2009, fækkaði um 8.900

milli áranna 2004 og 2009. Á sama árabili fjölgaði háskóla-

manns, þar af 7.800 konur, í hópi þeirra sem höfðu ekki lokið

menntuðum konum í vinnuafli um 35%. Einstaklingum með

annarri skólagöngu en grunnskóla. Á sama tíma fjölgaði

starfs- og framhaldsmenntun fjölgaði um 3% en konum

vinnuafli alls um 20.800 einstaklinga.

Mynd 1. Menntun kvenna í vinnuafli 2000–2009
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Mynd 2. Menntun karla í vinnuafli 2000–2009
Menntun karla í vinnuafli
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Á milli áranna 2000 og 2009 fjölgaði háskólamenntuðu
vinnuafli um 116%. Á sama tímabili fjölgaði háskólamenntuðum konum í vinnuafli um 159% en háskólamenntuðum

K örlum f j öl g ar í v o ttuðum
n á msleiðum F A

körlum um 80%. Í hópi þeirra sem höfðu starfs- og fram-

Þegar þátttaka í vottuðum námsleiðum FA er skoðuð út frá

haldsmenntun fjölgaði um 3% en konum fjölgaði um 0,4%

kynjum má sjá að hlutfall karla hefur verið að aukast mikið á

og körlum um 5%.

síðustu árum. Árið 2007 var fjöldi karla, sem tók þátt í vott-

Mynd 3. Þátttaka í vottuðum námsleiðum FA eftir kynjum 2007–2010
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Mynd 4. Viðtöl í náms- og starfsráðgjöf hjá símenntunarmiðstöðvum
eftir kynjum 2007–2010

61%

56%

48%

42%

Konur
Karlar

39%

2007

44%

2008

uðum námsleiðum FA, samtals 195 eða 14% af öllum þátttakendum ársins. Árið 2010 (jan-jún) var fjöldi karlmanna

52%

2009

58%

2010 (jan-jún)

U m höfun d inn

kominn í 440 eða 36% af þeim sem sóttu vottaðar náms-

Ásmundur Hilmarsson starfar sem sérfræðingur hjá Fræðslu-

leiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Þessa aukningu

miðstöð atvinnulífsins. Hann er húsasmiður en hefur unnið

karla síðustu ár má að hluta til rekja til talsverðar aukningar

að félags- og fræðslumálum í yfir 25 ár.

í námsleiðum sem eru hugsaðar fyrir karlmenn eins og t.d.
Öryggisvarðanám og Jarðlagnatækni.
Þegar verkefnið „Námsráðgjöf á vinnustað“ fór af stað
árið 2006 var megináherslan á ráðgjöf fyrir einstaklinga sem
voru í starfi. Þetta er gjörbreytt í dag því meira en helmingur
af þeim sem fara í viðtal hjá náms- og starfsráðgjöfum
símenntunarmiðstöðvanna eru atvinnuleitendur. Líkt og í
vottuðum námsleiðum hefur hlutfall karla verið að aukast
jafnt og þétt í náms- og starfsráðgjöfinni. Árið 2007 var hlutfall karla í náms- og starfsráðgjöfinni 39% en árið 2010 var
þetta hlutfall komið í 58%, sjá mynd 4.

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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IN G I BJÖ R G E LS A G UÐ M UN D S DÓTTI R

F ræðslumiðstöð atvinnulífsins á
á ttun d a starfs á ri

Þjónustusamningur sá sem starfsemi FA byggist á rennur út um áramót og er unnið að
endurnýjun hans til 5 ára. Þau markverðu tíðindi urðu á árinu að lög voru sett um fram
haldsfræðslu og byggjast þau á því starfi sem unnið hefur verið á vettvangi FA á undan
förnum árum. Jafnframt var samþykktum FA breytt á árinu og BSRB, fjármálaráðuneyti og
Samband íslenskra sveitarfélaga urðu aðilar að FA. Afleiðingar efnahagshrunsins hafa áfram
sett mark sitt á starfsemi ársins. Samstarfshópur um menntunarúrræði hélt áfram starfi
sínu, unnið var að því að aðlaga námsleiðir FA fyrir atvinnuleitendur og náms- og starfs
ráðgjöf hjá samstarfsaðilum FA hefur í síauknum mæli verið nýtt af atvinnuleitendum. Árið
einkenndist af miklum vexti í framhaldsfræðslu hjá samstarfsaðilum FA og ekki hefur áður
verið úthlutað meira fé til starfseminnar. Hafin er vinna við að skoða aðlögun framhalds
fræðslu að þrepaskiptu námi og íslenska viðmiðarammanum ásamt aðlögun starfsins að
Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir

lögum um framhaldsfræðslu. Segja má að raunfærnimat hafi fest sig í sessi í iðngreinum en
á árinu hófst yfirfærsla yfir í nýjar starfsgreinar og er mikið starf óunnið á þeim vettvangi.

Starfsemi FA byggist á þjónustusamningi sem ASÍ og SA

kostnaði vegna framhaldsfræðslu og fyrir einingamati en

gera við menntamálaráðuneytið. Þetta fyrirkomulag hefur

einnig skilyrði um viðurkenningu fræðsluaðila, námsskrár,

verið í gildi frá 2003. Á aðalfundi 6. maí sl. var staðfest

upplýsingaskyldu og árangursmat fræðsluaðila og möguleika

aðkoma opinberra aðila á vinnumarkaði að FA með nýjum

fullorðinna á einingabæru námi, raunfærnimati og náms- og

samþykktum fyrir starfsemina. Sl. haust var þjónustusamn-

starfsráðgjöf.

ingurinn endurnýjaður til eins árs og samningaviðræður eru

Vegna aðkomu opinberra aðila samþykkti Alþingi aukið

í gangi milli samningsaðila um 5 ára samning á grundvelli

fjárframlag til starfseminnar. Sérfræðingar FA hafa tekið þátt

nýrra laga um framhaldsfræðslu. Á tímabilinu hefur verk-

í starfi vinnuhópa á vegum menntamálaráðuneytisins við

efnum fjölgað verulega og mikil aukning verið í starfsemi

innleiðingu laganna og setningu reglugerða.

bæði FA og símenntunarmiðstöðvanna.
Markhópur starfseminnar er fólk á vinnumarkaði sem
ekki hefur lokið framhaldsskóla, innflytjendur og aðrir sambærilegir hópar.

S amstarfsh ó p ur um
menntunarú rræði
Þau straumhvörf, sem urðu í atvinnulífi Íslendinga á haust-

L ö g um framhal d sfræðslu

mánuðum 2008, settu áfram svip sinn á starfsemi ársins

Lög um framhaldsfræðslu voru samþykkt á Alþingi 31. mars

atvinnuleitendur fundaði 12 sinnum á árinu. Hópurinn er

2010. Þessum lögum er ætlað að vera fimmta stoðin undir

samsettur af fulltrúum ASÍ, SA, BSRB, menntamálaráðu-

menntakerfið á Íslandi. Um er að ræða rammalöggjöf sem

neytis, Vinnumálastofnunar, fræðsluaðila, fræðslusjóða og

byggist að miklu leyti á því starfi sem fram hefur farið á vett-

Starfsmenntaráðs.

2009–2010. Samstarfshópur um menntunarúrræði fyrir

vangi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Lögin gera ráð fyrir
aðild BSRB og þeirra atvinnurekenda, sem eru fjármálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga, að starfi FA.
En aðild þessara aðila að FA var staðfest með nýjum samþykktum á aðalfundi FA 6. maí sl.
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V innuh ó p ur um un g a atvinnu leiten d ur – virkni þeirra o g
menntun

Ýmislegt í lögunum horfir til bóta í námi fullorðinna. Þar

Félags- og tryggingamálaráðherra og mennta- og menn-

ber fyrst að nefna lagagrundvöll undir þátttöku ríkissjóðs í

ingarmálaráðherra settu á fót vinnuhóp í september 2009 til

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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Nýjar samþykktir um Fræðslumiðstöð atvinnulífsins voru undirritaðar á árinu 2010 þegar BSRB, Samband íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytið urðu
aðilar að félaginu auk Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins.

að fara yfir aðgerðir til að virkja atvinnuleitendur, nám sem
þeim stendur til boða og gera tillögur um úrbætur.

Í framhaldi af þessu starfi tók Ingibjörg þátt í viðræðum
milli Kvasis og Vinnumálastofnunar um samning þess efnis

Vinnuhópnum var falið að kanna aðstæður atvinnulausra

að nota megi námsleiðir FA fyrir atvinnuleitendur á vegum

eftir því sem kostur er og greina menntunarstöðu þeirra, auk

Vinnumálastofnunar enda verði starfsþjálfun skipulögð með

þess að endurskoða menntunarúrræði sem í boði eru fyrir

námsleiðunum.

atvinnulausa og kanna leiðir til að auka virkni og fjölga
námsframboðum. Loks var gerð tilraun til að meta hvort
gera þurfi auknar virknikröfur til atvinnulausra m.a. um samfélagsþjónustu og sjálfboðaliðastörf.

H u g takah ó p ur
Hópur um skilgreiningar hugtaka í fullorðinsfræðslu hefur

Hópurinn var settur á laggirnar í ljósi þess að atvinnuleysi

verið starfandi hjá FA frá upphafi. Árið 2009 var ákveðið að

hafði nær fjórfaldast á einu ári en það var ný staða í íslensku

víkka hópinn út og bjóða til þátttöku fleiri aðilum, frá Stofnun

efnahagslífi. Þeim sem höfðu verið án atvinnu í meira en sex

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Þýðingarmiðstöð

mánuði og því skilgreindir sem langtímaatvinnulausir fjölg-

utanríkisráðuneytisins, Menntavísindasviði Háskóla Íslands,

aði ört og voru rúmlega helmingur atvinnulausra. Yfir 30%

og menntamálaráðuneytinu. Hópurinn ákvað að beita sér

þessa hóps voru undir þrítugu. Upplýsingar af atvinnuleysis-

fyrir þýðingu á orðaskrá um evrópska menntastefnu og fékk

skrá sýna einnig að um helmingur atvinnulausra hefur aðeins

styrk frá menntamálaráðuneytinu til verksins. Elísabet Gunn-

grunnskólapróf.

arsdóttir var ráðin sem þýðandi en hópurinn vann með henni.

Vinnuhópurinn skilaði skýrslu í nóvember 2009: „Ungt

Verkinu var skilað til menntamálaráðuneytisins 6. október

fólk án atvinnu, virkni þess og menntun“. Ingibjörg Elsa Guð-

2009. Orðalistinn var færður inn í Orðabanka Íslenskrar mál-

mundsdóttir sat í vinnuhópnum fyrir hönd FA.

stöðvar á árinu.

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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Um 62% þátttakenda voru á landsbyggðinni en 38%

ÞjóNUSTUSAMNINgAR VIÐ
MENNTAMáLARáÐUNEYTIÐ

sóttu námið hjá Mími–símenntun á höfuðborgarsvæðinu.

Allir þjónustusamningarnir, sem gerðir hafa verið við

áranna 2008 og 2009.

Aukning í vottuðu námi í nemendastundum er 72% milli

menntamálaráðuneytið, eiga það sammerkt að markhópar
starfseminnar er fólk á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið
framhaldsskóla, innflytjendur og aðrir sambærilegir hópar.

Tafla 1. Upplýsingar um vottaðar námsleiðir
2008 og 2009
Fjöldi
Fjöldi
Fjöldi
nám
þátt
nemenda
skeiða takenda
stunda

FA er ekki ætlað að sinna markhópum sínum beint heldur í
gegnum samstarfsaðila sína sem eru símenntunarmiðstöðvarnar á landsbyggðinni, Mímir–símenntun og fræðslumiðstöðvar iðngreina.
Hér á eftir verður gerð grein fyrir starfseminni samkvæmt
þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið.

2008
2009
Samtals

118
168
286

Fjöldi
lokinna
eininga

Fjármagn í
krónum

1.509 147.237 11.414 163.423.905
1.973 253.171 20.041 297.263.239
3.482 400.408 31.455 460.687.144

Nokkuð er um að vottað nám sé greitt af öðrum en FA og gefur
næsta mynd yfirsýn yfir þróun vottaðs náms. Þegar bornar eru

1 Í fyrsta lagi verður gerð grein fyrir þeim verkefnum sem

saman tölur á milli áranna 2008 og 2009 sést að vottað nám

veitt er fé til hjá fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum.

greitt af FA eykst mjög mikið á milli ára á meðan annað ein-

2 Í öðru lagi verkefnum sem FA annast.

ingabært nám fyrir markhóp FA dregst lítillega saman.

3 Í þriðja lagi verður greint frá nokkrum stórum verkefnum
sem eru fjármögnuð með öðrum hætti.

1.2 Framlag til náms og starfsráðgjafar hjá símennt
unarmiðstöðvum

1 Framlög til fræðslu- og símenntunarmiðstöðva

starfsráðgjafar samkvæmt reiknilíkani. Þá var einnig úthlutað

Greiðslur til fræðslu- og símenntunarmiðstöðva komu fyrst

tæplega 38,4 milljónum úr sérstökum sjóði vegna raunfærni-

inn í samninga FA árið 2006 og hafa því verið framkvæmdar

mats og ráðgjafar og 1,9 milljón úr sjóði vegna erfiðrar stöðu

á fimmta ár. Framlag til miðstöðvanna greinist í fjóra hluta

á vinnumarkaði. Samtals var því úthlutað tæplega 93 millj-

og verður gerð grein fyrir þeim hverjum fyrir sig.

ónum í náms- og starfsráðgjöf á árinu 2009. Árið 2010 eru

1. Framlag til vottaðs náms hjá fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum.
2. Framlag til símenntunarmiðstöðvanna vegna náms- og
starfsráðgjafar.
3. Framlag til námsráðgjafar og raunfærnimats hjá
fræðslumiðstöðvum iðngreina.
4. Framlag úr sérstökum sjóði til raunfærnimats og ráðgjafar.

100

Árið 2009 var áætlað að nota 52,7 milljónir kr. til náms- og

til ráðstöfunar í náms- og starfsráðgjöf 55,3 milljónir en auk
þess geta fræðsluaðilar sótt um fjármagn í sérstakan sjóð
fyrir náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat.
Á árinu 2009 voru haldnir 252 kynningarfundir í 202 fyrirtækjum og stofnunum. Fundina sóttu 3.003 einstaklingar og
komu 1.147 í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa í framhaldi
af kynningarfundum Þegar verkefnið Náms- og starfsráðgjöf
á vinnustað fór af stað árið 2007 fóru flestir kynningarfundir
fram hjá fyrirtækjum en í dag eru ráðgjafar í meira mæli að

1.1 Framlag til vottaðra námsleiða

kynna þessa þjónustu á fjölbreyttari vettvangi. Sjá mynd

Árið 2009 voru greiddar um 297,3 milljónir króna til vott-

Kynningar og viðtöl 2009.

aðra námsleiða, sambærileg upphæð fyrir 2008 er um 163

Árið 2009 var heildarfjöldi viðtala 5.469, þar af var

milljónir króna. Alls sóttu 1.973 nemendur nám í 253.171

fjöldi þeirra sem tók þátt í hópráðgjöf 1.704. Endurkomur

nemendastund árið 2009. Áætlaður fjöldi eininga er 20.041.

voru 1.869. Meðalverð, sem FA greiddi fyrir hvert viðtal á

Einingaverðið (á vorönn) er því u.þ.b 14.800 krónur.

árinu, var rúmar 12 þúsund krónur. Átta af símenntunarmið-

gáTT – áRSRIT – 2010
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Mynd 1. Nemendastundir – allt vottað nám fyrir markhópinn
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Mynd 2. Kynningar og viðtöl hjá náms- og starfsráðgjöfum árið 2009
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0

40
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100
19
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103

Fræðslumiðstöð
Vestfjarða

200

453

390

Viska, Vestmannaeyjum

412

400

stöðvunum tíu náðu markmiðum sínum í viðtölum í náms- og

náði helmingur þeirra þeim árangri. Aukningin var mest hjá

starfsráðgjöfinni. Sjá mynd, Markmið og árangur 2009.

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) en af þessum

Heildarfjöldi ráðgjafaviðtala árið 2009 var 5.469 viðtöl á
móti 2.799 árið 2008 eða 95% aukning. Allar 10 miðstöðv-

1.375 viðtölum sem MSS tók á árinu 2009 var 1.081 einstaklingur tekinn í hópráðgjöf.

arnar náðu að auka fjölda viðtala á milli ára en á árinu 2008

gáTT – áRSRIT – 2010
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Mynd 3. Ráðgjafaviðtöl 2009 – markmið og árangur
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Í ráðgjöfinni var skipting fjármuna eftirfarandi, 9.118.000 kr.

Tafla 2. Niðurstöður raunfærnimats 2009

í fast framlag en 17.245.000 vegna viðtala einstaklinga.
Fjöldi
Fjöldi
Fjöldi eininga í staðinna
Fræðsluaðili einstakl.
mati
eininga

Árang
ursvið
mið

Fjármagn

Verð pr.
einingu

Fræðsluskrifstofa
rafiðnaðarins

34

498

435

470

3.324.000

7.641

IÐAN
fræðslusetur

171

7.496

6.236

5.852

45.640.000

7.319

Samtals

205

7.994

6.671

6.322

48.964.000

7.340

Raunfærnimat
Í iðngreinum hefur raunfærnimat fest sig í sessi og virðist að
mestu ríkja sátt um framkvæmd milli skóla og atvinnulífs.
Mikil aðsókn í þetta úrræði einkenndi árið 2009 og einnig
fjölgaði þeim löggiltu iðngreinum þar sem boðið er upp á
raunfærnimat. Fjöldi staðinna eininga á árinu 2009 var 6.671

1.3 Framlag til náms- og starfsráðgjafar og raunfærni

á móti 4.774 árið 2008 eða 40% aukning á milli ára. Verð á

mats hjá fræðslumiðstöðvum iðngreina

hverja staðna einingu var 7.340 krónur að meðaltali.

Árið 2010 er fjórða árið sem fjármagni er veitt til fræðslumiðstöðva iðngreina til náms- og starfsráðgjafar og raunfærni-

Alls fóru 205 einstaklingar í raunfærnimat í löggiltum iðn-

mats í iðngreinum fyrir þá sem hófu nám í iðngrein en luku

greinum á árinu 2009, 171 hjá IÐUNNI fræðslusetri og 34 hjá

ekki en hafa haldið áfram starfi í greininni.

Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins. Meðaltal staðinna eininga á

Til þessa starfs var veitt 31,1 milljón á árinu 2008. Hins

mann er 32,5 en eru eftir greinum frá 10 einingum í matar-

vegar kom til viðbótarfjármagn á árinu vegna nýja við-

tækni til tæplega 57 eininga í vélvirkjun. Það er mismunandi

aukasamningsins. Heildarupphæðin var því 51.165.000 kr.

hversu margar einingar voru undir í mati hverju sinni, bæði

á árinu og skiptist hún í 32.241.000 vegna raunfærnimats

eftir einstaklingum og greinum. Tafla 3 sýnir árangurinn í

og 20.924.000 vegna ráðgjafar. Á árinu 2009 var sam-

hverri grein fyrir sig.

bærileg upphæð 75.327.000 kr. eða aukning um 47% og
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skiptist upphæðin í 48.964.000 kr. vegna raunfærnimats og

Ráðgjöf í löggiltum iðngreinum

26.363.000 kr. vegna ráðgjafar. Í raunfærnimati var skipting

Náms- og starfsráðgjöf hjá fræðslumiðstöðvum löggiltra iðn-

fjármuna eftirfarandi, 15.424.000 kr. af föstu framlagi FA en

greina snerist mjög mikið um raunfærnimat. Mikil aukning er

33.540.000 úr sérstökum sjóði um ráðgjöf og raunfærnimat.

einnig í ráðgjöf við atvinnuleitendur. Heildarfjöldi viðtala var

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

F ræðslumiðstöð atvinnulífsins

1.298. IÐAN fræðslusetur tók 1.068 viðtöl en Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins tók 230 viðtöl. Sjá töflu 4.

1.4 Sérstakur sjóður til raunfærnimats og
ráðgjafar
Á grundvelli viðaukasamninga haustið 2008 var í áætlunum
fyrir árið 2009 gert ráð fyrir að gefa samstarfsaðilum FA kost

Tafla 3. Niðurstöður raunfærnimats 2009 – skipting eftir
starfsgreinum

Iðngrein
Blikksmíði
Framleiðsla
Hárgreiðsla
Húsasmíði

á að sækja um fé til raunfærnimatsverkefna. Stjórn FA sam-

Málaraiðn

þykkti í fjárhagsáætlun að veita til verkefna í raunfærnimati

Matartækni

og til náms- og starfsráðgjafar til viðbótar við greiðslulíkön
90.000.000 kr.
Niðurstöður úthlutunar árið 2009 urðu eftirfarandi:

Pípulögn
Rafvirkjun
Stálsmíði
Vélvirkjun

Fjöldi ein
staklinga

Fjöldi matsamtala

10
3
2
60
17
10
28
34
11
30

40
6
32
238
68
28
112
232
32
129

Fjöldi ein
inga í mati

Fjöldi
staðinna
eininga

408
122
59
2.785
576
264
986
498
541
1.755

412
76
59
2.266
396
96
737
435
496
1.698

Meðatal
staðinna
eininga pr.
einstakling

41,2
25,3
29,5
37,8
23,3
9,6
26,3
12,8
45,1
56,6

Í náms- og starfsráðgjöf var veitt 47.053.005 kr., þar af
8.127.000 til ráðgjafar í löggiltum iðngreinum og 38.926.005

verkefnum, ber þar einkum að nefna SGS, VR, SAF og SVÞ.

kr. til ráðgjafar hjá símenntunarmiðstöðvum. Um áramót

Með aðkomu BSRB, Sambands íslenskra sveitarfélaga og

hafði ekki verið framkvæmt fyrir 542.500 kr. sem var endur-

fjármálaráðuneytisins að starfsemi FA stækkar enn sá hópur

greitt og flutt í verkefnasjóð. Einnig var veitt fé til Visku í

sem verður í samstarfi við FA. Á haustmánuðum 2010 er

Vestmannaeyjum til að gera kynningarefni á geisladiskum á

verið að móta þetta samstarf.

námsráðgjöf fyrir sjómenn, alls 977.445 kr. Verkefninu var
lokið á árinu 2010.
Til verkefna í raunfærnimati var veitt 41.430.000 kr., þar
af 33.540.000 til raunfærnimats í löggiltum iðngreinum og

Starfsemin hefur nú verið fjögur ár í Skeifunni 8, 2.
hæð. Ásamt Fræðslumiðstöð atvinnulífsins leigja eftirtaldir
aðilar húsnæði af FA: Mímir–símenntun, Háskólinn á Bifröst,
Fræðslusjóðirnir Landsmennt, Sveitamennt og Ríkismennt.

7.890.000 til tveggja verkefna utan iðngreina. Hér var um

Símenntunarmiðstöðvarnar á landsbyggðinni hafa heim-

að ræða raunfærnimat fyrir leikskólaliða þar sem metið er á

ild til að nýta vinnu- og fundaraðstöðu hjá FA. Jafnframt er

móti námsskrá frá menntamálaráðuneyti og raunfærnimat á

reynt að ná samlegðaráhrifum í þjónustu samstarfsaðilanna.

móti námsskrá um Verslunarfagnám frá FA. Fyrra verkefninu

Auk ofangreindra aðila leigir lítið fyrirtækið aðstöðu í hús-

lauk á árinu 2010 og fyrirhugað er að því síðara ljúki einnig

næði FA.

á árinu. Loks var fé veitt til gátlistagerðar í löggiltum iðngreinum, 539.550 kr., og er því verkefni lokið.

Þjónustusamningar við samstarfsaðila FA voru framlengdir um eitt ár í ársbyrjun 2010 á grundvelli þjónustusamnings um starfsemi FA. Samningsaðilar eru allar símennt-

2 Starfsemi FA samkvæmt þjónustusamningum

unarmiðstöðvarnar, Mímir–símenntun og fræðslumiðstöðvar
iðngreina.

Víðtækt samstarf hefur tekist við flesta þá aðila sem starfa
að fræðslumálum á vegum ASÍ og SA. Allir skilgreindir sam-

2.1 Nýjar námsleiðir

starfsaðilar hafa komið til samstarfs á þeim árum sem liðin

Unnið var að skrifum þriggja 60 kennslustunda námsskráa

eru frá stofnun FA, þ.e. allar símenntunarmiðstöðvarnar,

fyrir enskunám. Áður en kom til lokayfirferðar fyrir mat

Mímir–símenntun, fræðslumiðstöðvar iðngreina, fræðslu-

var ákveðið að endurskrifa námsskrárnar með hliðsjón af

sjóðirnir Landsmennt, Sveitamennt, Ríkismennt, Starfsafl

íslenska viðmiðarammanum. Námsskrárnar voru síðan,

og Fræðslusjóður verslunar- og skrifstofufólks. Mikil þátt-

af kennslufræðilegum ástæðum og hagkvæmniástæðum,

taka hefur einnig verið frá baklandi ASÍ og SA í samstarfs-

settar í eitt hefti og þær lagðar þannig fyrir matsnefnd undir

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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heitinu „Sterkari starfsmaður, Nám og þjálfun í ensku 1., 2.

Á árinu hófst einnig undirbúningur að mótun heildstæðs

og 3. þrep“. Í heftinu er lýst 54 klukkustunda (81 kennslu-

náms í ferðaþjónustu á vegum samstarfshóps Starfsgreina-

stunda) námslotum. Námsskrárnar fylgja viðmiðinu „Erlend

sambands Íslands og Samtaka ferðaþjónustunnar en FA

mál útfærsla 2 – lærdómsviðmið“ sem er birt á vefnum

heldur utan um verkefnisstjórn þessa verkefnis.

nymenntastefna.is.
Námsskrá fyrir nám í meðferð matvæla var skrifuð og
frágengin með tilraunakennslu í huga.

Rannsókn á tveimur námsleiðum
Á árinu 2009 var unnin rannsókn á árangri tveggja námsleiða

Námsleið til undirbúnings náms í frumgreinadeild er

sem FA gefur út fyrir fólk með lestrar- og skriftarerfiðleika,

600 kennslustunda nám. Stofn námsleiðarinnar er unninn

Aftur í nám og Skref til sjálfshjálpar í lestri og ritun. Þátt-

úr námsskránum Grunnmenntaskóli og Nám og þjálfun í

takendur í rannsókninni voru allir þeir sem sótt hafa þessi

almennum bóklegum greinum. Kennslustundum í nokkrum

námskeið á starfstíma FA, alls 507 einstaklingar. Niðurstöður

námsþáttum er fækkað og kennslustundum til valgreina

voru birtar í skýrslu sem er aðgengileg á vef FA. Einnig var

varið til að fjölga kennslustundum í íslensku, ensku og stærð-

gerð grein fyrir rannsókninni og niðurstöðum í Gátt og á árs-

fræði. Breytingarnar eru innan þeirra marka sem sett eru um

fundi FA í nóvember 2009.

breytingar af þessu tagi á námsskrám FA. Breytingarnar

Verkefnið hlaut styrk frá Starfsmenntaráði og var unnið

voru unnar að frumkvæði Miðstöðvar símenntunar á Suður-

í samstarfi við Félag lesblindra, Mími–símenntun og Kvasi.

nesjum sem hefur boðið nám samkvæmt þessu fyrirkomulagi

Svörun var mjög góð eða yfir 70% og niðurstöður sýna að

til undirbúnings háskólabrú Keilis. Fleiri símenntunarmið-

þátttakendur eru mjög ánægðir með bæði þessi námskeið og

stöðvar hafa einnig gert það. Aukin eftirspurn leiðir til þess

að þau hafa haft mikið að segja fyrir einstaklingana. Meðal

að nauðsynlegt reynist að fá metna sérstaka námsskrá fyrir

þess sem fram kemur í rannsókninni er að 59% þeirra sem

nám samkvæmt þessu fyrirkomulagi. Í undirbúningi er sam-

tóku Aftur í nám og 34% þeirra sem tóku Skref til sjálfshjálpar

starf við fleiri frumgreinadeildir um undirbúningsnám.

hafa farið í frekara nám eftir að þeir luku námsleiðunum og

Tillaga var gerð að nýjum námsleiðum fyrir ungt fólk. Til-

fleiri hyggja á nám á næstunni. Margir lýstu einnig áhuga

laga var gerð um námsferil sem hefst með náms- og starfsráð-

á framhaldsnámskeiði eða 83%. Hjá FA er hafinn undir-

gjöf á undan námsskrám FA. Eftir það verði kostur á ýmsum

búningur námsskrár sem hentað getur sem viðbótarnám á

námsleiðum s.s. Sterkari starfsmaður, Grunnmenntaskóli,

þessu sviði.

Færni í ferðaþjónustu I og II og Leikskólaliðar. Í framhaldi af
námsleið eða samhliða henni verði starfsþjálfun.
Ekki voru gefnar út nýjar námsskrár á árinu en 7 náms-

Eitt af hlutverkum Fræðslumiðstöðvarinnar er að tryggja að

skrár voru endurprentaðar: Færni í ferðaþjónustu 1 og 2,

gæði fræðslunnar séu sem allra best hjá framkvæmdaraðilum

Trúnaðarmannanámskeið 1 og 2, Grunnmenntaskólinn, Nám

og gerir FA kröfu til samstarfsaðila sinna um að þeir fram-

og þjálfun í almennum bóklegum greinum og Öryggisverðir.

fylgi almennum samningsskilmálum um gæði í framkvæmd

Skjámyndir vegna útgefinna námsskráa á vef FA, www.

og kennslu. Í nýtilkomnum lögum um framhaldsfræðslu er

frae.is, voru endurnýjaðar. Krækjur í prentvænar útgáfur

innra gæðamat og tilvist gæðakerfa skilyrði fyrir viðurkenn-

námsskránna á vefnum voru endurbættar.

ingu fræðsluaðila til að annast framhaldsfræðslu. Auk þess

Unnið var að því á árinu að greina þekkingarþörf og laga-
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Gæði náms

boða lögin úttektir á framkvæmd fræðslunnar.

umhverfi dyra- og öryggisvarða. Það verkefni er unnið fyrir

Sem lið í að auka gæði og til að styðja fræðsluaðila við

Starfsgreinasamband Íslands og á árinu 2009 var að mestu

að uppfylla skilyrði laganna hefur FA á liðnu ári kynnt sjálfs-

lokið vinnu með rýnihópum og fundum með álitsgjöfum. Stýri-

matskerfi og vottunarferli fyrir fræðsluaðila (EQM, European

hópur er starfandi fyrir verkefnið með aðkomu hagsmunaaðila

Quality Mark) sem hannað var í gegnum samstarfsverkefnið

og gert er ráð fyrir að verkinu ljúki á haustmánuðum.

RECALL (stýrt af FA). EQM er ætlað til vottunar fræðsluaðila

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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Tafla 4. Fjármagn til fræðslumiðstöðva iðngreina 2009

Fjöldi viðtala

Árangursmarkmið

Fé til ráðgjafar
Kostnaður á viðtal
með föstu framlagi með föstu framlagi

Fé til ráðgjafar án
fasts framlags

Kostnaður á viðtal
án fasts framlags

Fræðsluskrifstofa
rafiðnaðarins

230

240

6.136.000

26.678

3.068.000

13.339

IÐAN
fræðslusetur

1.068

1.068

20.227.000

18.939

14.177.000

13.274

Samtals

1.298

1.308

26.363.000

20.310

17.245.000

13.286

og er sérstaklega hannað með þarfir lítilla fullorðinsfræðslu-

fyrir að þetta vinnusvæði geti stofnanir sem sjá um raun-

aðila í huga utan hins formlega skólakerfis. Vottunarferlið er

færnimat notað til skipulags og umsýslu brautanáms. Frá

ekki enn til staðar þar sem enginn vottunaraðili hefur verið

þessu vinnusvæði verða síðar send gögn í SKINNU.

útnefndur en sjálfsmatskerfið er gagnlegt til eflingar innra
starfs og gæða.
EQM var kynnt fyrir fræðsluaðilum á haustfundi Kvasis

2.2. Þróun mats á raunfærni

í október 2009. Í framhaldi af þeirri kynningu sýndu margar

Það virðist að mestu ríkja sátt um framkvæmd raunfærni-

símenntunarmiðstöðvar því áhuga að fara í gegnum sjálfs-

mats og þá aðferðafræði sem notuð er. Samstarf og sam-

mat á forsendum EQM. Til að styðja við þá vinnu hefur

ræður hafa verið lykillinn að þessum árangri auk þess sem

starfsmaður frá FA tekið þátt í vinnufundum um gæðamál og

fjármagni hefur verið stýrt með þeim hætti að það gerir

sjálfsmat hjá þremur fræðsluaðilum.

kröfu um samstarf milli formlega skólakerfisins og fullorðins-

Þó svo vottunarferlið sé ekki enn til staðar hafa fræðslu-

fræðsluaðila.
Við vinnu vegna raunfærnimats hefur FA haft að leiðar-

aðilar innan samstarfsnets FA séð sér hag í því að nýta sér
sjálfsmatskerfið til að byggja upp innra gæðastarf og til að
vera reiðubúnir ytra gæðamati þegar þar að kemur.
Allar upplýsingar um sjálfsmatkerfið og vottunarferlið

ljósi:
• Að skapa sátt um framkvæmd milli hagsmunaaðila.
• Að tryggja faglega framkvæmd en halda kostnaði í
lágmarki.

má finna á íslensku á vefsíðunni www.europeanqualitymark.
org. Einnig má finna krækju (EQM) á vef FA.

• Að þekking, sem metin er með raunfærnimati, hafi sama
vægi og þekking sem aflað er innan skólakerfisins.

N á msnetið

Enn er aðeins boðið upp á raunfærnimat í afmörkuðum

Í janúar 2010 hóf Studia, sem á og viðheldur Námsnetinu,

geirum. Í iðngreinum hefur raunfærnimat fest sig í sessi sem

vinnu við sérstakt vinnusvæði fyrir náms- og starfsráðgjafa

viðurkennd leið til að meta þekkingu en segja má að mat í

fræðslustofnana sem hafa samning við FA. Á vinnusvæðinu

öðrum greinum sé enn á tilraunastigi. Víða er vinna enn ekki

eru skráðar upplýsingar um vinnustaðaheimsóknir og einka-

hafin. Í auknum mæli hefur verið boðið upp á raunfærnimat

viðtöl náms- og starfsráðgjafa.

á landsbyggðinni og nú er svo komið að flestar símenntunar-

Í apríl hóf Studia vinnu við vinnusvæði sem er undir sér-

miðstöðvar hafa haft beina aðkomu að framkvæmd raun-

stökum hnappi: Bekkir/Hópar. Vinnusvæðið er hannað með

færnimats. Þannig er þekkingin á framkvæmd að breiðast

það fyrir augum að Námsnetið henti betur til skipulags og

út.

umsýslu upplýsinga vegna brautanáms á vegum fræðslu-

Frá upphafi hefur verið horft til leiðbeininga frá Evrópu

stofnana sem hafa samning við FA. Enn fremur er gert ráð

við þróun raunfærnimats á Íslandi. Árið 2009 komu út endur-

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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skoðaðar leiðbeiningar frá CEDEFOP og er mikilvægt að nýta

Áttunda grein laganna fjallar sérstaklega um raunfærnimat

þær til frekari þróunar hér á landi. Þar er meðal annars lögð

og náms- og starfsráðgjöf. Hún snýr að rétti til að gangast

áhersla á:

undir raunfærnimat og að þeim sem hyggjast leggja stund
á nám, sem byggist á lögum um framhaldsfræðslu, standi

• réttindi þess sem fer í raunfærnimat

til boða einstaklingsbundin náms- og starfsráðgjöf. Í stuttu

• að gæði séu tryggð og stór þáttur í því er þjálfun mats-

máli er kveðið á um að þeir sem hafa stutta skólagöngu og

aðila

hyggjast leggja stund á nám sem byggt er á lögum um fram-

• hlutverk hagsmunaaðila

haldsfræðslu eða lögum um framhaldsskóla eigi rétt á því að

• stuðning við þátttakendur.

raunfærni þeirra sé metin.
Framhaldsfræðslulögin tóku gildi þann fyrsta október og

Þrátt fyrir mikinn áhuga hér á landi á raunfærnimati þá

reglugerð er í smíðum hjá ráðuneytinu varðandi þau. Þann 9.

hefur áhersla FA verið á gæði en ekki magn. Mikilvægt er

mars sl. voru sendar ábendingar frá FA til ráðuneytisins um

að reynsla þeirra sem koma að framkvæmd raunfærnimats-

atriði sem mikilvægt er að huga að við reglugerðarsmíð. Þær

verkefna sé jákvæð og tiltrú á raunfærnimati efld með þeim

ábendingar sneru að skráningu eininga að loknu raunfærni-

hætti. Þannig skapast gott orðspor og traust. Það má kalla

mati, áfrýjunarferli, skilgreiningu hagsmunaaðila, þjálfun

þetta hægfara markaðssetningu en FA telur að hún sé líkleg

matsaðila og mati á lífsleikni- og íþróttaáföngum. FA á sæti í

til árangurs.

vinnuhópi á vegum ráðuneytisins um mótun reglugerðar um
raunfærnimat.

Lög um framhaldsfræðslu
Í samningi sem gerður var við mennta- og menningar-

Aðkoma FA að nýjum verkefnum

málaráðuneytið árið 2006 var kveðið á um að FA skyldi þróa

Þegar auglýst var eftir umsóknum um raunfærnimatsverkefni

aðferðir við mat á óformlegu námi og námsárangri í sam-

árið 2009 var lögð áhersla á umsóknir í nýjum greinum. Af 13

vinnu við ráðuneytið, atvinnulífið og fræðsluaðila ásamt því

umsóknum var 11 hafnað vegna þess að þær uppfylltu ekki

að þróa aðferðir við mat á raunfærni einstaklinga.

útsend viðmið um aðferðafræði og/eða samstarf. Tvær upp-

Í lögunum um framhaldsfræðslu er meðal annars fjallað

fylltu viðmið og var samið um fjármagn til þeirra verkefna.

um raunfærnimat og í 2. grein kemur fram að markmið fram-

Í framhaldi af þessari niðurstöðu fór fram endurmat á því

haldsfræðslu samkvæmt lögunum sé m.a.:

hvernig FA kæmi að raunfærnimatsverkefnum þar sem þekking er ekki til staðar frá fyrri verkefnum og/eða um er að

• að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins
formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
• að stuðla að því að nám og reynsla, sem aflað er utan
hins formlega skólakerfis, verði metin að verðleikum.

ræða nýjar starfsgreinar. Niðurstaðan er sú að FA hafi beina
aðkomu að undirbúnings- og tengslavinnu nýrra verkefna.
Markmið FA með aukinni aðkomu að nýjum raunfærnimatsverkefnum er að:

Þá er í lögunum skilgreining á orðinu raunfærnimat og er

• Tryggja aðkomu hagsmunaaðila

hún eftirfarandi:

• Tryggja aðferðafræði og gæði verkefna
• Upplýsa um möguleika á fjármagni og greiðslulíkan FA

Skipulagt ferli þar sem með formlegum hætti er lagt mat

• Tryggja yfirfærslu á þekkingu til nýrra aðila

á alhliða þekkingu og færni einstaklingsins. Matið getur
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byggt á skólagöngu, starfsreynslu, starfsnámi, frístund-

Þetta hefur gengið ágætlega eftir, samstarf við framkvæmda-

anámi, framhaldsfræðslu, félagsstörfum og lífsreynslu

aðila og hagsmunaaðila hefur gengið vel og samræmist

viðkomandi.

þeirri stefnu sem FA hefur tekið að besta leiðin til að auka

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

F ræðslumiðstöð atvinnulífsins

tiltrú á raunfærnimati séu gæði verkefna og aðkoma allra
hagsmunaðila.

Önnur verkefni, sem snúa að Verslunarfagnámi og Skrifstofubraut, voru sett af stað eftir áramót 2009 en þeim er
ekki lokið.

Þjálfun matsaðila
Í ágúst 2010 hafa 164 einstaklingar hlotið þjálfun sem fagað-

Raunfærnimat á móti viðmiðum í atvinnulífi

ilar í raunfærnimati frá því að FA hóf þjálfun í raunfærnimati.

Haldið var áfram að raunfærnimeta þjónustufulltrúa og

Námsefni og handbók um raunfærnimat hefur verið uppfært

gjaldkera á móti viðmiðum sem mótuð voru í atvinnulífinu.

og nú liggja fyrir ýtarlegri hjálpargögn til að hafa til hlið-

Tveimur verkefnum, annars vegar í Reykjavík og hins vegar á

sjónar við framkvæmd raunfærnimats.

Akureyri, lauk árið 2010 en þegar hefur verið samið um framkvæmd á þremur verkefnum til viðbótar. Kostnaður vegna

Raunfærnimat í iðngreinum – á móti námsskrám

þessara verkefna er á árinu 2010 greiddur af SSF annars

Á árunum 2007 til 2009 hafa 492 einstaklingar farið í gegnum

vegar og hins vegar af FA.

raunfærnimat í iðngreinum. Ef miðað er við að skólaárið skili

FA stýrir verkefni fyrir Félag tæknifólks í rafiðnaði. Mark-

að jafnaði 35 einingum til hvers einstaklings er fjöldi metinna

miðið er að útbúa viðmið til að meta þekkingu tæknimanna

skólaára orðinn 395 talsins.

sem vinna við hljóðvinnslu. Unnið er að þarfagreiningu á

Það vekur athygli að milli ára er hlutfall staðinna eininga

færni fyrir mismunandi þætti hljóðvinnslu. Þar er horft til evr-

á móti einingum til mats að aukast umtalsvert. Árið 2008

ópskra viðmiðarammans (EQF). Stefnt er að því að bjóða upp

stóðust þátttakendur 64% af þeim áföngum sem þeir þreyttu

á raunfærnimat samkvæmt þessum viðmiðunum í nóvember

raunfærnimat í en árið 2009 var þetta hlutfall orðið 83%.

2010.
Þetta verkefni er hluti af REVOW-verkefninu (Viðurkenn-

Tafla 5. Einingar í raunfærnimati 2007–2009
Ártal
2007
2008
2009

Einingar
til mats

Staðnar
einingar

Hlutfall stað
inna eininga

4.224
7.281
7.994

2.469
4.774
6.671

58%
64%
83%

ing á gildi starfa) og Félag tæknifólks í rafiðnaði er samstarfsaðili í því verkefni.
Erlend samstarfsverkefni:
OBSERVAL Leonardo-verkefni 2008–2010. OBSERVAL verður
gagnabanki um framvindu raunfærnimats í Evrópu. Verkefnið

Hægt er að leiða líkur að því að með reynslu aukist færni hjá

hlaut styrk Leonardo da Vinci starfsmenntaáætlunar Evrópu-

framkvæmdaaðilum í því að greina hver á erindi i raunfærni-

sambandsins. Flest ríki þess eiga fulltrúa í verkefninu en auk

mat. Áætlaður meðalkostnaður við hverja raunfærnimats-

þeirra eru Noregur og Ísland aðilar. Lokaráðstefna var haldin

metna framhaldsskólaeiningu í iðngreinum var árið 2009

í október 2010 þar sem afurð verkefnisins var kynnt.

9.057 kr. Innifalin í þessari upphæð er kynning, vinna með
þátttakendum í hópum, ráðgjöf, raunfærnimat og ráðgjöf að

Viðurkenning á gildi starfa (REVOW) Leonardo-verkefni

loknu mati.

2009–2011.
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins stýrir verkefni um raun-

Raunfærnimat í öðrum greinum á móti námsskrám

færnimat í atvinnulífinu ásamt samstarfsaðilum frá Dan-

Árið 2010 lauk raunfærnimati í Reykjavík og á Húsavík vegna

mörku, Írlandi og Grikklandi. Verkefnið snýst um að móta

leikskólaliða.Verkefnið var sérstakt að því leyti að hluti af því

almennar færnikröfur starfa sem hægt er að yfirfæra á milli

snerist um að meta persónulega færni. Árangur var ágætur

starfsgreina en undirviðmið um færni taka mið af viðkomandi

en vegna þess hve fáar einingar voru til mats reyndist það

grein. Unnið er að því að aðlaga færnikröfurnar að evrópska

fjárhagslega erfitt. Niðurstaðan er þó aðallega sú að ekki

viðmiðarammanum.

virðist vandkvæðum bundið að meta huglæga hluti.

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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Frá REVOW fundi í Dublin.

Norrænt tengslanet um raunfærni á vegum NVL
FA á fulltrúa í norrænu sérfræðinganeti um raunfærnimat á

2.3 Þróun náms- og starfsráðgjafar

vegum NVL (Nordisk Nettverk for Voksnes Læring). Hlutverk

Náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk í atvinnulífinu er nú starf-

netsins er að: Móta stefnu og áherslur varðandi raunfærni-

rækt hjá öllum símenntunarmiðstöðvunum og Mími–

mat á Norðurlöndum, ræða viðfangsefni auk þess að miðla

símenntun fimmta árið í röð og hjá IÐUNNI fræðslusetri og

og safna reynslu.

Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins fjórða árið í röð með samn-

Á árinu 2009 kom út skýrsla um áskoranir í raunfærni-

ingum við FA. Hlutverk FA er að halda utan um samstarfsnet

mati á Norðurlöndum. Þar eru tilgreindir þeir 18 málaflokkar

þessara ráðgjafa og veita þeim handleiðslu og ráðgjöf eftir

sem NVL-netið í raunfærnimati telur að huga þurfi sérstak-

megni ásamt því að þróa ráðgjöfina í samstarfi við þá. Það

lega að á næstu árum. Skýrslan mun verða lögð til grund-

bar hæst á tímabilinu að gerður var samningur á milli Vinnu-

vallar í starfi netsins á næstu árum ef fjármagni verður veitt

málastofnunar, KVASIS, samtaka fræðslu- og símenntunar-

til frekara starfs.

miðstöðva og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um náms- og
starfsráðgjöf fyrir atvinnuleitendur. Sambærilegur samningur
var gerður við IÐUNA fræðslusetur. Ráðgjafar munu með
þessum samningi taka þátt í að ná til atvinnuleitenda sem
tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins og hvetja
þá til virkni.
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Haldnir voru fjórir fræðslu- og samráðsfundir með náms-

notenda þjónustunnar sem býðst að taka þátt í rannsókninni.

og starfsráðgjöfum í samstarfsneti FA á sl. ári. Á þeim var

Þá hefur FA einnig haldið utan um umræðu um þróun gagna-

m.a. fjallað um samstarf við Vinnumálastofnun vegna

grunns með upplýsingum um nám og störf í samstarfi við

ráðgjafar fyrir atvinnuleitendur, samstarfssamning Vinnu-

SAENS og HÍ.

málastofnunar, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og Kvasis
vegna ráðgjafarþjónustu, Menntatorg, upplýsingaveitu fyrir

FA á fulltrúa í tengslaneti NVL um ráðgjöf fyrir fullorðna.

atvinnuleitendur. Þá var farið yfir reynsluna af samstarfinu
við Vinnumálastofnun og þá umgjörð sem því fylgir. Síðasti
fundurinn hófst á hópeflisverkefni og myndband um ráðgjöf

2.4 Kennslufræðinámskeið og ráðgjöf

fyrir sjómenn var kynnt og að lokum var farið yfir skráningu

Í þjónustusamningi er kveðið á um að þróa skuli aðferðir í

upplýsinga úr ráðgjöfinni.

fullorðinsfræðslu og starfsmenntun með sérstakri áherslu
á markhópinn og miðla sérfræðiþekkingu með ráðgjöf og

Samstarf við Vinnumálastofnun

kennslu. Þessu er sinnt með þróunarstarfi í samstarfi við

Vegna aukins atvinnuleysis í samfélaginu og þörf á auknu

ýmsa aðila, námskeiðahaldi fyrir samstarfsaðila, fræðslu-

samstarfi í þágu atvinnuleitenda hófst þróun samstarfs FA

fundum, ráðgjöf og kynningu á vef og í Gátt.

og Vinnumálastofnunar (VMST) haustið 2009. Samstarfið

Stiklur eru kennslufræðinámskeið sem hafa verið í boði

fór formlega í gang í nóvember 2009. Það gengur út á að

frá upphafi starfsemi FA. Þau eru blanda af fræðilegum

ráðgjafar á vegum samstarfsaðila FA leggi VMST lið í því að

þáttum og hagnýtum æfingum og tengingum þar sem komið

þjónusta atvinnuleitendur og leiðbeina þeim við færniþróun.

er til móts við fjölbreyttan hóp kennara og leiðbeinenda

VMST beinir mánaðarlega ákveðnum hópi í ráðgjöf til sam-

með mjög mismunandi bakgrunn. Á tímabilinu voru haldin

starfsaðila FA á hverju svæði fyrir sig, skilgreindum eftir

11 kennslufræðinámskeið og fræðslufundir fyrir 269 þátt-

lengd atvinnuleysis og menntun. Ráðgjafarnir starfa í umboði

takendur, samtals 1.184 nemendastundir.

VMST í því skyni að beina einstaklingum í skylduvirkni. Þetta

Áfram var unnið að því að þróa aðferðir, tæki og gögn

verkefni er unnið samhliða áframhaldandi heimsóknum á

um kennslufræði fullorðinna með þarfir markhóps FA að leið-

vinnustaði og í stofnanir með viðtölum í kjölfarið á kynn-

arljósi. Nokkur ný námskeið og/eða námsefni fyrir þau var

ingarfundum eftir hefðbundinni nálgun ráðgjafanets FA.

þróað í samræmi við óskir og ábendingar samstarfsaðilanna.

Reynslugreiningar hafa verið gerðar á samstarfinu á

Efni þeirra er um „erfiða nemendur“, fjölbreytilegt námsmat

fræðslufundum og niðurstöður nýttar til úrbóta í samvinnu

í fullorðinsfræðslu, lykilhæfniþætti og viðmiðaramma Evr-

við VMST.

ópusambandsins (Key competences og EQF), samskiptavefi
og aðra tækni sem nýtist okkar markhópi í námi. Nú þegar

Þróunarstarf

er búið að fella efni um þessa þætti inn í þau námskeið og

Áherslur í þróunarstarfinu á árinu tengdust að miklu leyti sam-

fræðslufundi sem samstarfsaðilum FA standa til boða. Í þróun

starfinu við Vinnumálastofnun og upplýsingum um vinnulag í

er efni um grunnleikni (basic skills) með áherslu á leiðir til að

því samhengi. Unnið er að skimunarlistum til notkunar í við-

aðstoða fólk í læsisvanda í námi sínu.

tölum með atvinnuleitendum í samstarfi við VIRK starfsend-

Nú eru í boði 13 námskeið sem eru 7 kennslustundir hvert

urhæfingarsjóð. Einnig er FA í samstarfi við Sérfræðisetur um

en má raða saman með mismunandi hætti eftir óskum sam-

ævilanga náms- og starfsráðgjöf (SAENS) varðandi rannsókn

starfsaðila. Nánari upplýsingar um námskeiðin er að finna á

um áhrif ráðgjafar og rödd notenda í ráðgjöf. Rannsóknin er

vef FA, www.frae.is, undir flipanum kennslufræði.

styrkt af Norrænu tengslaneti í fullorðinsfræðslu og unnin af
sérfræðingahópi frá öllum Norðurlöndunum. FA hefur komið
að gerð spurningalista og haft umsjón með söfnun netfanga

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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Samningur um verkefni í íslensku fyrir erlenda starfs
menn
Verkefnum samkvæmt samningi sem gerður var við menntamálaráðuneytið um námsefni, námsskrár og þjálfun kenn-

3 ) Ö nnur verkefni F A
3.1 NVL, Norrænt tengslanet um nám fullorðinna

ara í íslensku fyrir útlendinga í september 2008 er nú senn

NVL er starfrækt á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar.

lokið. Á árinu hefur verið unnið að námsefni í íslensku fyrir

Samningur um að hýsa verkefnið hjá Fræðslumiðstöð atvinnu-

útlendinga og það útbúið til notkunar á vef. Birting á vef er

lífsins með Sigrúnu Kristínu Magnúsdóttur sem tengilið fyrir

í bígerð á næstu mánuðum. Eftir er að halda námskeið fyrir

Íslands hönd til ársloka 2012 gekk í gildi 1. júlí 2009.

kennara vegna framhaldsnámsskrár. Öðrum verkþáttum er

Ísland hefur haft forgöngu um nokkur verkefni NVL.

lokið eða að hætt hefur verið við þá vegna samdráttar í ríkis-

Meðal þeirra vinnu er norrænt net um notkun upplýsinga-

fjármálum.

tækni, Distans og verkefni um færniþróun, hvernig hægt er
að mæta breytingum á vinnumarkaði með menntun. Þá hafa

2.5 Söfnun og miðlun upplýsinga

tveir íslenskir bakhópar starfað á tímabilinu, annar bakhópur
fyrir NVL á Íslandi og hinn um raunfærnimat.

Ársrit Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er gefið út einu sinni

Distans-hópurinn hélt í aðdraganda stórrar ráðstefnu,

á ári í tengslum við ársfund félagsins. Ársritið Gátt er liður í

sem NVL stóð fyrir í Kaupmannahöfn dagana 2. og 3. júní

kynningu á málefnum þeim sem Fræðslumiðstöð atvinnulífs-

2010 um hvatningu, röð 4 vefmálstofa um hvernig hægt er

ins hefur verið falið að vinna að. Gátt 2009 fjallar um fullorð-

að beita tækni til þess að hvetja fullorðna til náms. Náms-

insfræðslu í ljósi erfiðrar stöðu á vinnumarkaði. Ritið var sent

stefnurnar voru eingöngu með þátttöku á vefnum, til þess

mjög víða, m.a. til framhaldsskóla, símenntunarmiðstöðva

notaði hópurinn hugbúnað til fjarfundahalds, Connect Pro,

og bókasafna. Það er notað til kennslu í fjórum háskólum,

sem hann er áskrifandi að. Alls tóku nær 170 manns þátt í

HÍ, HA, LHÍ og KHÍ. Einnig má finna Gátt á vef Fræðslumið-

málstofunum við góðan róm, flestir þátttakendur voru sem

stöðvarinnar, www.frae.is.

fyrr frá háskólum og opinberum stofnunum.

Ársfundur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins var haldinn

Hvað varðar færniþróunarverkefnið, þá er ætlunin að

26. nóvember á Nordica Hilton hóteli undir yfirskriftinni

finna dæmi um fyrirmyndarverkefni í öllum norrænu lönd-

„Úrræði til árangurs“. Að þessu sinni var fundurinn haldinn

unum um hvernig menntun hefur verið beitt til þess að takast

í samstarfi við Landsskrifstofu menntaáætlunar ESB og var

á við breytingar á vinnumarkaði. Síðan á að greina hvað þau

ráðstefna á vegum Landsskrifstofunnar haldin 27. nóvember

eiga sameiginlegt og hvað einkennir góð verkefni og jafn-

undir sömu yfirskrift. Fundinn sátu um 150 manns. Dagskrá

framt hvað ber að varast við skipulag slíkra úrræða. Á Íslandi

fundarins og myndskeið með erindum eru aðgengileg á vef

voru 8 fyrirmyndardæmi valin í samstarfi við Samstarfshóp

FA, www.frae.is. Þar má einnig finna allt það efni sem gefið

FA um menntunarúrræði. Fyrirmyndardæmin voru kynnt og

hefur verið út af FA, bæði námsskrár, ársritið Gátt, bæklinga

rædd á námsstefnu þann 18. maí sem haldin var á Hilton

o.fl.

Nordica. Á norrænum vettvangi hefur tveimur hópum verið
komið á laggirnar, annar er með fjórum norrænum fræðimönnum en hinn með fulltrúum færniþróunarhópa þjóðanna
fimm.
NVL á Íslandi hefur á árinu 2010 haldið tvær ráðstefnur.
Þá fyrri í Keflavík um náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat sem á sjötta tug sóttu. Sú síðari var haldin í samstarfi við
sérfræðingahóp NVL um raunfærnimat í Reykjavík í byrjun
september 2010. Á ráðstefnunni voru 15 áskoranir sem blasa

110

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0

F ræðslumiðstöð atvinnulífsins

Vinnuhópur NVL í norrænu færniþróunarverkefni.

við í vinnunni við raunfærnimat á Norðurlöndunum kynntar

fræðslumála. Að FVÞ standa Landssamband íslenskra versl-

og einnig var fjallað um mat á raunfærni á sviðum eins og

unarmanna (LIV), VR og Samtök atvinnulífsins (SA).

í þriðja geiranum, æðri menntastofnunum og iðnaði. Þátttakendur voru rúmlega 80.
NVL á Íslandi hefur áhrif á fullorðinsfræðslu á Íslandi,
netið nær til ólíkra markhópa, fyrirtækja, stofnana, stéttarfélaga, og fræðslu- og símenntunarmiðstöðva. Íslendingum,
sem tekið hafa þátt í ýmsum viðburðum á vegum NVL á

Í samþykktum FVÞ segir að tilgangur þess sé að efla
menntun og fræðslu meðal starfsmanna verslunar- og þjónustufyrirtækja og kynna og koma námsefni á framfæri við
fræðsluaðila, fyrirtæki, starfsmenn og aðra hagsmunaaðila.
Fimmta starfsári Fagráðsins er nú að ljúka. Eftirfarandi
markmið hafa verið í starfinu:

Íslandi, hefur fjölgað verulega í gegnum árin og þeir voru
um 400 árið 2009.

• hafa eftirlit með að starfstengt nám fyrir verslunar- og
þjónustugreinar fari fram samkvæmt þörfum og óskum

3.2 Fagráð verslunar og þjónustu
Í samningi milli Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og Starfs-

fyrirtækjanna og nemendanna
• vakta nýjar menntaþarfir innan greinanna og koma
þeim í framkvæmd

menntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks og Fagráðs versl-

• skapa tengingu við menntamálaráðuneytið og halda

unar- og þjónustugreina (FVÞ) er Fræðslumiðstöð atvinnu

uppi hagsmunum og áframhaldandi þróun starfsnáms

lífsins falið að framkvæma tiltekin viðfangsefni á sviði

fyrir verslunar- og þjónustugreinar

g á tt – á rsrit – 2 0 1 0
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• kynna starfsemi Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks

Greining á hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustu
fyrirtækjum

• koma af stað námskeiðum eftir þörfum og óskum

FVÞ, í samstarfi við Rannsóknarsetur verslunarinnar og Capa-

• stuðla að og styðja við námsskrárgerð.

cent, vann á árunum 2008–2009 að rannsókn á menntaþörf
meðal stjórnenda í lægsta stjórnunarþrepi í þjónustufyrir-

Helstu verkefni FVÞ á árinu hafa verið:

tækjum. Rannsóknin var unnin með styrk frá Starfsmenntaráði og stýrt af Rannsóknarsetri verslunarinnar. Í rannsókninni

Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina

var leitast við að greina helstu færniþætti sem krafist er að

Í byrjun árs 2007 var gerður samningur milli FVÞ og Starfs-

lægsta stjórnendalagið hafi vald á og hvernig þeir sjálfir og

greinaráðs skrifstofu- og verslunargreina (SSV) um að FVÞ taki

næstu yfirmenn þeirra meti færni þeirra fyrrnefndu til að beita

að sér að sinna reglulegri starfsemi SSV. Hafa þau verkefni

henni. Markmiðið var að kanna hvort stjórnendur í lægsta

að mestu lotið að nýrri aðalnámsskrá framhaldsskóla. Nýtt

stjórnunarþrepi búi almennt yfir þeirri færni sem krafist er

starfsgreinaráð var skipað í byrjun árs 2010 og er formaður

af þeim og ef svo er ekki að geta þá í framhaldinu þróað

þess Ólafía B. Rafnsdóttir, framkvæmdastjóri starfsmanna-

fræðsluefni sem uppfyllir þarfir þeirra. Niðurstöður lágu fyrir

og þjónustusviðs 365. Fyrsta verkefni nýs starfsgreinaráðs

í byrjun árs 2010 og voru gefnar út í skýrslunni Greining á

var að fara í stefnumótunarvinnu og leggja línurnar fyrir

hæfni starfsmanna í íslenskum þjónustufyrirtækjum.

starfsemina. Eitt af síðustu verkefnum fráfarandi starfsgreinaráðs var að semja um gerð námsefnis fyrir starfsnám

Verslunarfagnám

þjónustu í verslunar- og skrifstofugreinum. FVÞ hefur, ásamt

Verslunarfagnám var hvergi í boði veturinn 2009–2010 en

Ingu Karlsdóttur, fagstjóra hjá Menntaskólanum í Kópavogi,

þess í stað var unnið að undirbúningi raunfærnimats í bók-

stýrt þeirri vinnu. Fyrstu drög liggja fyrir og er stefnt að því að

legum greinum námsins en áður hefur verið gerð tilraun með

efnið verði tilbúð til kennslu fyrir lok árs 2010.

raunfærnimat í vinnustaðahluta þess með góðum árangri.

Eins og undanfarin ár hefur FVÞ verið í góðu sambandi

Mímir–símenntun stýrir verkefninu en FVÞ hefur unnið náið

við framkvæmdaraðila Starfsnáms þjónustu í skrifstofu- og

sem ráðgjafi í undirbúningnum auk þess að vinna að gerð

verslunargreinum og aðstoðað nemendur við að finna sér

matslista sem byggjast á námskrá Verslunarfagnámsins.

starfsnámsfyrirtæki, auk þess að vera einstaka fyrirtækum

Aðrir samstarfaðilar eru Símey á Akureyri og Viska í Vest-

innan handar við framkvæmd þess.

mannaeyjum. Talsverð vinna liggur bak við gerð matslistanna
þar sem um nokkuð langt og umfangsmikið nám er að ræða

ReTAiL

sem reynir bæði á faglega þekkingu og persónulega færni

ReTAiL (Retal Management for Adults in Lifelong Learning)

einstaklingsins. Þá er hér í fyrsta sinn verið að gera færnivið-

er verkefni með styrk frá menntaáætlun Evrópusambandsins.

mið sem byggjast á námsskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnu-

Verslunarskóli Íslands leiddi verkefnið en FVÞ var þátttakandi

lífsins. Gert er ráð fyrir að raunfærnimatið hefjist haustið

fyrir milligöngu FA. Auk Íslendinga tóku Finnar og Skotar þátt

2010 og verði í boði hjá Mími–símenntun í Reykjavík, Símey

í verkefninu. Markmið verkefnisins var gerð rafræns náms-

á Akureyri og hjá Visku í Vestmannaeyjum. Raunfærnimatið

efnis til kennslu í verslunarstjórnun. Um yfirfærsluverkefni var

er ætlað jafnt fyrir núverandi sem fyrrverandi starfsmenn

að ræða sem byggðist á að nýta fyrirliggjandi hugmynda- og

verslunarfyrirtækja.

aðferðafræði til gerðar námsefnis sem nýtist öllum þátttöku-
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löndunum. Verkefninu lauk í byrjun árs 2010 með tilrauna-

Fræðslustjóri að láni

kennslu nokkurra áfanga og haustið 2010 eru nokkrir áfangar í

Haustið 2009 hóf Starfsmenntasjóður verslunar- og skrif-

boði hjá Verslunarskólanum. Þar á meðal er áfanginn Innkaup

stofufólks að styrkja fyrirtæki til að fá til sín tímabundinn

og sala sem verður boðinn áhugasömum án endurgjalds.

ráðgjafa til að meta þörfina fyrir fræðslu og þjálfun. Nefnist
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verkefnið Fræðslustjóri að láni. FVÞ hefur séð um kynningu á
verkefninu meðal fyrirtækja, samningagerð fyrir hönd sjóðs-

a b stra c t

ins og fylgst með framkvæmd þess. Þá hefur FVÞ að undan-

The service contract that the Education and Training Service

förnu unnið að gerð námleiðar fyrir starfsfólk í þjónustu og

Centre (FA) is based on expires at the end of 2010 and is now

skrifstofustörfum í samstarfi við Framvegis, miðstöð símennt-

being renewed for the next five years. This year the historic

unar í Reykjavík. Um er að ræða eins árs nám sem skiptist í

event took place that a law was passed on adult education;

fjórar sjálfstæðar lotur sem saman mynda eina heild. Námið

the new act is based on the work that has been carried out

er ætlað fullorðnu fólki sem hefur öðlast talsverða reynslu í

in cooperation with FA for the past few years. At the same

starfi og vill byggja ofan á fyrirliggjandi reynslu og þekkingu

time, the regulations of FA were changed as the Federation

til að efla sig jafnt í starfi sem einkalífi með það að markmiði

of State and Municipal Employees (BSRB), the Ministry of

að geta tekist á við fjölbreyttari og flóknari störf. Gert er ráð

Finance and the Association of Local Authorities in Iceland

fyrir að þetta nám verði í boði hjá Framvegis frá og með vori

became members of FA. This year the consequences of the

2011. Mikill áhugi hefur verið fyrir verkefninu meðal fyrir-

economic crisis have shaped the operation of the centre. A

tækja og hafa á annan tug þeirra fengið styrk til að greina

cooperation group on education opportunities continued its

fræðsluþörf sína og koma upp sérsniðinni fræðsluáætlun

work, the FA education programmes were adapted to job

fyrir starfsmenn sína.

seekers, and study and vocational counselling of FA collaborators has increasingly been used by job seekers. Esca-

UM HÖFUNDINN

lation in the further education at the FA collaborators was

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri Fræðslu

allocated for these projects. Work was begun on the adapta-

miðstöðvar atvinnulífsins. Hún hefur B.A.-próf í sálfræði,

tion of further education to level-based education and the

kennsluréttindi frá HÍ, M.Ed.-próf í kennslufræðum frá

Icelandic National Qualification Framework (IS-NQF) in addi-

Harvard-háskóla í Bandaríkjunum og framhaldsmenntun í

tion to the adaptation of the operation of the centre to the

fullorðinsfræðslu frá Háskólanum í Linköping í Svíþjóð. Ingi-

new act on further education. Accreditation of prior learning

björg hefur unnið við fullorðinsfræðslu frá 1985 við stjórnun,

has established itself within the trades; this year the transfer

kennslu og skipulagningu, m.a. hjá Menningar- og fræðslu-

of the validation to new occupations started, but there much

sambandi alþýðu og Tómstundaskólanum. Hún hefur einnig

work lies ahead.

characteristic for this year, and more funds than ever were

tekið þátt bæði í evrópskum og norrænum samstarfsverkefnum á sviði fullorðinsfræðslu og starfsmenntunar.
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