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Ágrip 

 

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvernig starfstengd sí- og endurmenntunarþörf 

hjá ríkisstofnunum og ríkisstarfsmönnum er metin með hliðsjón af greiningarramma 

Blanchard og Thacker. Það er gert með því að skoða Fræðslusetrið Starfsmennt sem 

mörg aðildarfélög stéttarfélaga ríkisstarfsmanna og fjármálaráðuneytið standa að. 

Rannsökuð er þátttaka Starfsmenntar í fræðslumálum nokkurra ríkisstofnana og sí- og 

endurmenntun ríkisstarfsmanna sem hafa sótt hana þangað.  

Tekin voru viðtöl við þrjá stjórnendur Fræðslusetursins Starfsmenntar og fjóra 

stjórnendur fræðslumála hjá ríkisstofnunum auk fjögurra ríkisstarfsmanna sem sótt 

hafa sí- og endurmenntun hjá Starfsmennt. Við greiningu gagna var beitt sífelldri 

samanburðaraðferð (e. constant comparative method). Gögnin voru skoðuð og borin 

saman meðan á rannsókninni stóð.  

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta að Starfsmennt sinnir því hlutverki sínu 

að meta fræðsluþörf fyrir margar ríkisstofnanir, einkum smærri stofnanir sem ekki 

hafa burði til að sinna því verkefni sjálfar en það er eitt af hlutverkum mannauðs-

stjórnunar fyrirtækja og stofnana. Í flestum tilvikum eru námskeið á vegum Starfs-

menntar launatengd og haldin á dagvinnutíma.  

Mat á árangri fræðslu eða sí- og endurmenntun er ómarkvisst hjá Starfsmennt 

og ríkisstofnunum. Þátttakendur á námskeiðum Starfsmenntar telja að Starfsmennt 

þurfi að kynna starfsemi sína betur. Flestir viðmælendur vilja sjá Starfsmennt verða 

fræðslumiðstöð allra hópa ríkisstarfsmanna.  

Viðmælendur telja starfstengda sí- og endurmenntun mikilvæga fyrir starfsemi 

stofnana og fyrir starfsmenn. Þeir telja að starfstengd sí- og endurmenntun skili sér í 

starfsánægju, aukinni starfshæfni starfsmanna og aukinni framleiðni og skilvirkni 

fyrir stofnanir. 
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Abstract 

 

The main goal of the research is to examine how employees training needs in public 

organizations is analysed, using the strategic training plan model (Blanchard and 

Thacker, 2004; 2007) as a frame. The research is carried out by inspecting how the 

educational center, Starfsmennt, conducted by a few trade unions in the public sector 

and the Ministry of Finance analyse employees training needs for their customers in 

the public sector. 

Data was collected by conducting semi-open interviews with three 

administrators at Starfsmennt, four administrators in various public institutions and 

four employees who have taken part in seminars carried out by Starfsmennt. The 

constant comparative method was used to analyse the data collection. 

The results of the research confirms that Starfsmennt attends its main role to 

determine the employees training needs in public institutions and particularly in those 

minor institutions which have not the potential to attend the project themselves which 

is today one of the roles of human resource management of companies and 

institutions. 

Seminars carried out by Starfsmennt are during daytime working hours. After 

finishing seminars the employees frequently gain pay raise. 

Starfsmennt and public institutions which participated in the research carried out 

unsystematical evaluation training results. Participants in the seminars carried out by 

Starfsmennt believe that Starfsmennt needs to present their activity better to the 

customers. Most interlocutors want to see the educational center, Starfsmennt, to be 

the main employees training center for all public employees groups. 

Interlocutors believe that employees training is very important for the activities of the 

institutions and the employees. They belive that after the employees training they will 

be more competent to do their jobs, happier doing their jobs and the institution will be 

more productive and efficient. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að gera grein fyrir því hvernig starfstengd sí- og 

endurmenntunarþörf ríkisstofnana og ríkisstarfsmanna er metin hjá Fræðslusetrinu 

Starfsmennt sem sinnir ríkisstarfsmönnum sem ekki hafa lokið háskólaprófi. 

Umræðan um sí- og endurmenntun í samfélaginu hefur verið áberandi undan-

farna áratugi. Á hátíðisdögum benda ráðamenn á mikilvægi sí- og endurmenntunar í 

nútímaþjóðfélagi þar sem ör tækniþróun og þróun á öllum sviðum samfélagsins á sér 

stað.  

Oft eru nefnd þrenns konar rök fyrir því að starfsmenn sæki sí- og endur-

menntun. Rökin eru mannauðsrök, lýðræðisrök og jafnræðisrök (Jón Torfi Jónasson, 

2004). Mannauðsrökin eru þau að með því að sækja fjölbreytta sí- og endurmenntun 

styrkja starfsmenn stöðu sína á vinnumarkaði, auka framleiðni, stuðla að nýsköpun og 

auðvelda færanleika vinnuafls. Lýðræðisrökin ganga út á að nauðsynlegt er að virkja 

alla þjóðfélagsþegna og stuðla að undirstöðuþekkingu í þjóðfélaginu, svo sem lestri. 

Jafnræðisrökin fela í sér að draga úr stéttaskiptingu með því að auka virkni þeirra sem 

hafa litla sem enga formlega menntun. Auk þess eru almenn tæknirök sem ganga út á 

það að tryggja að starfsmenn hafi almenna tæknilega kunnáttu.  

Þessi þrjú meginrök fyrir sí- og endurmenntun starfsmanna á öllum starfs-

sviðum atvinnulífisins eru mikilvæg. Einnig hjá hinu opinbera. 

Hið opinbera hefur undanfarin ár gert átak í því að skoða stjórnun og starfs-

mannamál hjá opinberum stofnunum. Í niðurstöðum rannsókna á stjórnun og starfs-

mannamálum ríkisstofnana frá árinu 2007 (Ómar H. Kristmundsson, 2008) kemur 

fram að helmingur ríkisstofnana gerir skriflega sí- og endurmenntunaráætlun fyrir 

starfsmenn sína. Samkvæmt forstöðumönnum hafa starfsmenn í helmingi tilvika áhrif 

á mat á sí- og endurmenntunarþörf sína. Stéttarfélög hafa lítil sem engin áhrif á matið 

nema hjá starfsmönnum heilbrigðisstofnana og framhalds- og háskóla en þess má 
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geta að innan þessara stóru velferðarmálaflokka er stór hluti ríkisstarfsmanna. Stéttar-

félög þeirra eru jafnframt með þeim fjölmennustu í landinu. Fram kemur að flestar 

stofnanir nýta sér námskeið á vegum stéttarfélaga eða tengdra fræðslusetra (Ómar H. 

Kristmundsson, 2008). Heilbrigðisstofnanir nýta sér slík námskeið mest en æðsta 

stjórnsýslan minnst.  

Í ljósi þess að gerðar eru skriflegar sí- og endurmenntunaráætlanir hjá um helm-

ingi ríkisstofnana, að starfsmenn hafa í helmingi tilvika áhrif á sí- og endurmenntun 

sína, að stéttarfélög hafa lítil sem engin áhrif á fræðslumat hjá ríkisstofnunum og að 

flestar stofnanir nýta sér námskeið á vegum stéttarfélaga er áhugavert að rannsaka 

hvernig sí- og endurmenntunarþörf opinberra stofnana og ríkisstarfsmanna er metin 

hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt, sem flest stéttarfélög
1
 ríkisstarfsmanna sem ekki hafa 

lokið háskólaprófi starfrækja sameiginlega.  

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvernig starfstengd sí- og endurmenntunarþörf 

hjá ríkisstofnunum og ríkisstarfsmönnum er metin með hliðsjón af greiningarramma 

Blanchard og Thacker. Það er gert með því að skoða Fræðslusetrið Starfsmennt og 

þátttöku þess í fræðslumálum nokkurra ríkisstofnana og sí- og endurmenntun ríkis-

starfsmanna hafa sótt hana þangað. Tekin voru viðtöl við þrjá stjórnendur Starfs-

menntar, fjóra stjórnendur fræðslumála hjá ríkisstofnunum og fjóra ríkisstarfsmenn 

sem sótt hafa sí- og endurmenntun hjá Starfsmennt. 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er: 

 Hvernig er starfstengd sí- og endurmenntunarþörf ríkisstofnana og 

ríkisstarfsmanna metin hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt? 

 

                                                      
1
 Stéttarfélag (e. trade union) er samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands (2008) hagsmunafélag 

launþega sem á sjálfstæða aðild að kjarasamningi í samræmi við lög um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 

80/1938, og lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986.  
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1.2 Rannsóknir á fræðslumálum nokkurra skipulagsheilda 

Niðurstöður rannsóknar í National Center on Education Quality of the Workforce 

sýna að sé menntun starfsfólks bætt um 10% skilar það meiri framleiðniaukningu en 

ef 10% vinnutími þess lengdur sem nemur 10% eða hlutafé fyrirtækisins hækkað um 

10%. (Leach, 2001) „Þær skipulagsheildir sem hvetja til lærdóms/menntunar starfs-

fólks sjá því fram á meiri framleiðni og fjárhagslegan ávinning“ (bls. 148). Þessi 

niðurstaða staðfestir mikilvægi sí- og endurmenntunar fyrir skipulagsheildir ekki 

síður en starfsmenn.
2
 

Skipulagsheildir hér á landi leggja mismikla áherslu á sí- og endurmenntun 

starfsmanna sinna. Niðurstaða rafrænnar könnunar hjá 100 ríkisstofnunum sem 

Herdís Þorgrímsdóttir (2006) gerði bendir til að stofnanir séu skammt á veg komnar í 

stefnumiðaðri fræðslu og starfsþróun. Þrátt fyrir að meirihluti þeirra hafi skriflega 

meginstefnu og margar ríkisstofnanir meti fræðsluþarfir út frá henni eru fræðslu-

áætlanir einungis til hjá tæplega þriðjungi ríkisstofnana. Í niðurstöðum rannsóknar 

Ómars H. Kristmundssonar (2008) á stjórnun og starfsmannamálum ríkisstofnana frá 

árinu 2007 kemur fram að um helmingur ríkisstofnana gera skriflegar sí- og endur-

menntunaráætlanir. Í niðurstöðum Herdísar Þorgrímsdóttur (2006) kemur einnig fram 

að hjá tæplega helmingi ríkisstofnana var ekki stuðst við formlegt mat á gæðum 

þjálfunar eða fræðslu. Tæplega helmingur skipulagsheilda ver 1% eða minna af 

heildarlaunakostnaði til fræðslu starfsfólks. Meirihluti skipulagsheilda telur að styrkir 

úr starfsmenntunarsjóðum stéttarfélaga skipti máli fyrir fræðslu og þróun starfsfólks.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Báru Sigurðardóttur (2003) eru íslenskar 

skipulagsheildir frekar stutt á veg komnar með að meta árangur þjálfunar. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Péturs Einarssonar (2005) er árangur þjálfunar ekki metinn 

nema að takmörkuðu leyti hjá íslenskum skipulagsheildum. Skipulagsheildir sem á 

annað borð meta árangur fræðslu/þjálfunar meta ánægju eða viðbrögð þátttakenda í 

lok fræðslu. Sumir meta það sem er lært og breytingar á vinnutengdri hegðun að 

                                                      
2
 Skipulagsheild er samheiti yfir allar stærðir af stofnunum og fyrirtækjum, bæði hjá hinu opinbera og í 

einkageiranum. 
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fræðslu/þjálfun lokinni. Samt sem áður telur meirihluti íslenskra stjórnenda sem tóku 

þátt í rannsókninni mikilvægt að meta útkomu þjálfunar.  

Þess má geta að samkvæmt rannsókn Báru Sigurjónsdóttur töldu 13% þátttak-

enda hjá ríkisstofnunum það „frekar eða mjög lítilvægt“ að meta árangur 

fræðslu/þjálfunar (Pétur Ó. Einarsson, 2005). Líkleg skýring á því að mat á árangri 

fræðslu/þjálfunar er ekki framkvæmd er sú að það þykir of kostnaðarsamt og 

tímafrekt. 

1.3 Ásókn í fræðslu – hversu margir, hverjir og hvers vegna? 

Í niðurstöðum rannsóknar á endurmenntun hér á landi kemur fram  að 40-50% fólks á 

aldrinum 30-59 ára sækir sér endurmenntun á hverju ári (Jón Torfi Jónasson, 2004). 

Ungar konur og þeir sem hafa meiri menntun sækja frekar endurmenntunarnámskeið 

en þeir sem eru eldri og þeir sem hafa minni menntun. Starfsfólk lítilla fyrirtækja/

stofnana virðist standa höllum fæti hvað varðar möguleika á að sækja endurmenntun-

arnámskeið. 

Þess má geta að í nýlegri könnum á vegum fjármálaráðuneytisins (2007a) eru 

konur 63% ríkisstarfsmanna og hefur þeim fjölgað talsvert frá árinu 1998 þegar þær 

voru 54%. Fjöldi starfsmanna 1. október 2006 var um 21.600. 

Áhugavert er að í niðurstöðum rannsóknar Ómars H. Kristmundssonar (2006) 

kemur fram að sókn í sí- og endurmenntun er svipuð hjá báðum kynjum, en hún er 

meiri hjá eldri aldurshópum en þeim sem yngri eru. Sú niðurstaða er hins vegar ekki í 

samræmi við rannsókn Jóns Torfa Jónassonar (2004) þar kemur fram að ungar konur 

sæki frekar endurmenntunarnámskeið. Þeir sem eru í stjórnunarstarfi nýta sér sí- og 

endurmenntunarmöguleika meira en aðrir starfsmenn og þeir sem hafa lengri skóla-

göngu eru duglegri að sækja sí- og endurmenntunarnámskeið. 

Flestir þátttakendur í rannsókn Ómars H. Kristmundssonar (2006) töldu 

ávinning af því að sækja sí- og endurmenntunarnámskeið. Í kjölfar námskeiðs töldu 8 

af hverjum 10 að færni þeirra hefði aukist, 24% fengu launahækkun, 16% sögðu að 
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starfssvið þeirra hefði breyst, 7% fengu stöðuhækkun. Einungis 16% sögðu ávinn-

inginn engan. 

Í niðurstöðum nýlegrar könnunar á stjórnun og starfsmannamálum ríkisstofnana 

(Ómar H. Kristmundsson, 2007) kemur fram að áhersla á starfs- og símenntun hefur 

aukist verulega á undanförnum árum. Þannig telja 40% forstöðumanna að námskeið á 

vegum stéttarfélaga og tengdra fræðslusetra skili ekki tilætluðum árangri fyrir starf-

semi stofnunarinnar. Flestir forstöðumenn telja að bæta þurfi sí- og endurmenntun 

starfsmanna:  

til að þeir geti sífellt endurnýjað þekkingu sína og tileinkað sér nýja 

tækni og vinnubrögð. Til að þetta sé unnt þurfi að gera ráð fyrir 

meira fé til slíkra verkefna [...] og að ákveðið hlutfall af veltu 

stofnunar fari í sí- og endurmenntunarmál starfsmanna svo að hægt 

sé að tryggja grundvöll þeirra á hverju ári [...] Jafnframt kom fram 

að stofnanir á landsbyggðinni eru mun lakar settar en stofnanir á 

Suðvesturhorninu til að sinna sí- og endurmenntun starfsmanna og 

best væri að færa námskeiðahald inn á stofnanir (Ómar H. 

Kristmundsson, 2007, bls. 22-24). 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Í inngangi hefur verið gerð grein fyrir viðfangsefni rannsóknarinnar, sett fram rann-

sóknarspurning og getið um rannsóknir á fræðslu og sí- og endurmenntun á 

vinnumarkaði sem gerðar hafa verið hér á landi. Niðurstöður þessara rannsókna 

tengjast umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Í 2. kafla er fjallað um menntunarhugtök, 

fræðsluumhverfi skipulagsheilda og stefnumiðaða fræðslu þar sem stuðst er við líkan 

Blanchard og Thacker en það er aðferð við að meta fræðsluþörf skipulagsheilda. 3. 

kafli fjallar um stefnu hins opinbera hér á landi í fræðslumálum og fjárveitingar til 

fræðslu/þjálfunar á vinnumarkaði. Þar er jafnframt umfjöllun um stéttarfélög og 

starfsemi Fræðslusetursins Starfsmenntar sem sinnir fræðslumálum ríkisstofnana og 

ríkisstarfsmanna og er það tilvik sem rannsóknin beinist að. Í 4. kafla er gerð grein 

fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar, val á þátttakendum, framkvæmd og greiningu 

gagna. Í 5. kafla eru helstu niðurstöður reifaðar. Þar er að finna stutta samantekt, og 

umræður og loks niðurlag. 
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2 Orðræðan um menntun 

Í þessum kafla er fjallað um nokkur menntunarhugtök sem tengjast viðfangsefni rann-

sóknarinnar. 

Flestir eru sammála um að sí- og endurmenntun er mikilvæg alla starfsævina ef 

fólk vill vera samkeppnisfært á vinnumarkaði. Formleg menntun og sí- og endur-

menntun er mikilvægasta undirstaða þekkingarþjóðfélagsins (e. knowledge society) 

samkvæmt fræðimanninum Peter F. Drucker (1994). Þekkingarþjóðfélagið hefur fest 

sig í sessi í heiminum frá því á seinni hluta 20. aldar. Orðið þekkingarþjóðfélag vísar 

til fjölgunar starfa sem krefjast aukinnar almennrar og sértækrar þekkingar. 

Áður en lengra er haldið þarf að skilgreina nokkur hugtök sem tengjast mennt-

un til að varpa ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar, það hvernig starfstengd sí- og 

endurmenntunarþörf er metin hjá ríkisstarfsmönnum og ríkisstofnunum. 

Margar skilgreiningar eru til á menntun (e. education). Í hefðbundinni skil-

greiningu felur hugtakið í sér almennan þroska mannsins (Blanchard og Thacker, 

2004; 2007). „Hugtakið menntun [...] táknaði innri andlegan þroska í vissri andstöðu 

við hið hagnýta og gagnlega“ (Myhre, 1996, bls. 97). Drucker (1994) telur að skil-

greining á menntun, viðfangsefni og gæði menntunar verði að vera í sífelldri endur-

skoðun til að koma til móts við þær öru tækni- og atvinnubreytingar sem 

þjóðfélagslegarbreytingar sem eiga sér stað. Í almennri umræðu hér á landi er orðið 

menntun einnig notað í víðara samhengi þegar við tengjum það orðum eins og 

formleg menntun, starfsmenntun og sí- og endurmenntun. 

Formleg menntun (e. formal education) er menntun sem fer fram í viðurkenndri 

stofnun sem starfar eftir lögum og reglum samfélagsins og lýkur með ákveðnu prófi 

eða prófgráðu. Í flestum tilvikum eru nemendur ungir þegar þeir ljúka formlegu námi. 

Starfsmenntun (e. vocational education) þýðir menntun til starfa eða starfs-

sviða, formlegt fagnám, hvort heldur menntunin fer fram utan skólakerfisins eða 

innan, í framhaldsskóla eða háskóla (Jón Torfi Jónsson, 2004).  
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Símenntun (e. life-long learning) vísar í stöðuga endurnýjunar þekkingar (Jón 

Torfi Jónsson, 2004; Drucker,1994). Sí- og endurmenntun þarf að vera í boði lífið á 

enda. Aldur er engin hindrun þar sem einstaklingar læra að læra og kennsluaðferðir 

breytast í samræmi við breyttar aðstæður. Símenntun lýsir stöðu eða almennu 

skipulagi en ekki tilteknu námi. 

Endurmenntun (e. continuing education) er fjölbreytt menntun eða þjálfun (Jón 

Torfi Jónsson, 2004; Ómar H. Kristmundsson,1999) sem miðar að því að endurnýja, 

viðhalda eða bæta við ákveðna grunnmenntun. 

Í almennri umræðu eru hugtökin sí- og endurmenntun notuð saman og hafa 

hliðstæða merkingu. 

Á undanförnum áratug hefur hugtakið „starfsþróun“ verið notað í tengslum við 

breytingar á störfum vegna örrar tækni- og atvinnuþróunar. 

Starfsþróun (e. job development) er hugtak sem „felur í sér allar þær aðgerðir 

sem ætlaðar eru til að auka getu, færni og áhuga starfsmanna [...] Starfsþróun nær til 

alls starfsferilsins og hefst þegar starfsmaður byrjar í nýju starfi“ (Ómar H. 

Kristmundsson, 1999, bls. 77). Starfsþróun getur verið formleg sí- eða endurmenntun 

eða óformleg aðgerð innan stofnana sjálfra til að stuðla að þekkingaröflun. 

Þekkingarsamfélagið (Jokinen, 2007) og hagkerfi sem byggjast á nýsköpun 

kalla eftir menntuðum starfsmönnum, þess vegna er mikilvægt fyrir skipulagsheildir 

að hlúa að nýsköpun og fræðslu starfsmanna sinna til að standast samkeppni á 

alþjóðamarkaði. 

Drucker (1994) telur að í framtíðinni verði ekki rætt um fátækar og ríkar þjóðir 

heldur um ómenntaðar og menntaðar þjóðir. Sama orðræða mun eiga sér stað um 

skipulagsheildir; fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga. 
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2.1 Þættir sem hafa áhrif á fræðsluumhverfi 

Í ritgerðinni er stuðst við kenningar og aðferðir sem settar eru fram í bókinni Effective 

Training. Systems, Strategies, and Practices eftir P. Nick Blanchard og James W. 

Thacker, háskólakennara sem hafa yfirgripsmikla reynslu í ráðgjöf í mannauðs-

stjórnun og skipulagningu fræðslumála hjá stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum. Megin-

inntak bókarinnar þeirra er í samræmi við niðurstöður rannsókna á skipulagningu 

fræðslumála í mörgum skipulagsheildum í Bandaríkjunum þar sem stjórnendur telja 

mikilvægast að leggja áherslu á stefnumiðaða fræðslu og starfsþróun í samhengi við 

meginstefnu, hlutverk og framtíðarsýn skipulagsheildar. 

Fræðilegur bakgrunnur bókarinnar er grundvallaður á kenningum um hvernig 

nám á sér stað og hvað hvetur fólk áfram. Samkvæmt höfundum bókarinnar byggist 

hönnun og framkvæmd árangursríkrar þjálfunar/fræðslu á þekkingu á því hvernig 

nám á sér stað, námshvata og frammistöðu fólks.  

Þættir sem hafa áhrif á frammistöðu fólks eru hvati, þekking, hæfileiki, viðhorf 

og umhverfi. Hvati verður til vegna þarfa og í samhengi við það hvernig best er að 

fullnægja þörfum. Hvati, þekking, hæfileiki og viðhorf er hluti af hugsanaferlinu (e. 

cognitive structure). Umhverfi vísar til vinnuaðstæðna þar sem þjálfun/fræðsla fer 

fram. 

Fræðimenn skilgreina hvata til náms (e. motivation) sem stefnu, seiglu, tíma og 

fyrirhöfn sem einstaklingur leggur á sig til að tileinka sér innihald ákveðinnar 

fræðslu/þjálfunar (Buchanan og Huczynski, 2004; Banchard og Thacker, 2007; 

Rainey, 2003).  

Fræðikenningar um hvatningu eru flokkaðar í innihaldskenningar (e. content 

theories) og ferliskenningar (e. process theories). Innihaldskenningar leggja áherslu á 

hvað hvetur fólk. Áherslan er lögð á að greina þá þætti og forgangsraða þeim. Ein 

þessara kenninga er ERG-kenningin eða þriggja þrepa kenning Aldefers sem er byggð 

á rannsóknum á þarfapýramída Maslows. ERG-kenningin gengur út á að einstak-

lingar þurfi að fullnægja ákveðnum þörfum; tilveruþarfir (e. existence) (líkamlegar- 
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og öryggisþarfir), tengslaþarfir (e. relatedness) (tengsla- og virðingarþarfir) og 

vaxtarþarfir (e. growth) (sjálfsbirting og sjálfsvirðingarþarfir).  

Væntingakenning Vrooms tilheyrir flokki ferliskenninga og gengur út á að 

útskýra hvernig þarfir einstaklings leiða af sér hegðun sem tekur mið að því að ná 

ákveðnu markmiði. Væntingakenningin grundvallast á þremur hugtökum, þ.e. von (e. 

valence) (von sem einstaklingur hefur til ákveðinnar útkomu), aðstoð (e. instrumen-

tality) (hugmyndin um þann möguleika að góð hegðun leiði af sér gilda umbun, 

mælanlega umbun) og vænting (e. expectancy) (möguleikinn á að áreynsla muni leiða 

til góðrar frammistöðu). Stór þáttur í hvatningu er sjálfstraust einstaklinga til að vinna 

tiltekin verkefni (e. self-efficacy). 

Tvær námskenningar hafa verið ríkjandi á 20. öld (Myhre, 1996). Annars vegar 

námskenning byggð á atferlisstefnu (e. behaviorism) sem kennd er við Skinner og 

hins vegar námskenning sem á rætur að rekja til þekkingarstefnu (e. cognitive theory) 

sem kennd er við Piaget. Atferlisstefnan byggist á virkri skilyrðingu. Þeir sem 

aðhyllast þessa stefnu segja að öll hegðun sé lærð af umhverfinu. Samkvæmt þekk-

ingarstefnunni á nám og þekkingaröflun sér stað í gegnum aðlögun og víxlverkun við 

umhverfið. Höfundar bókarinnar Effective Training. Systems, Strategies, and 

Practices telja námskenningu Bandura fara bil beggja þessara meginnámskenninga. 

Kenning Bandura hefur verið nefnd félagsnámskenning (e. social learning theory) 

sem byggist á því að nám geti átt sér stað með óbeinni skilyrðingu og herminámi. 

Ferli náms segir til um hvernig best er að hanna árangursríka þjálfun. Kennsla/þjálfun 

þarf að innihalda níu atriði til að góður árangur náist, en samkvæmt fræðimanninum 

Gagné (Banchard og Thacker, 2007) eru þessi níu atriði eftirfarandi: fá athygli, 

upplýsa þátttakendur um markmið, tengja nám við bakgrunnsþekkingu þátttakenda, 

nota hvetjandi námsefni, leiðbeina þátttakendum, virkja þátttakendur, veita svörun 

við virkni, meta frammistöðu og auka yfirfærslu náms.  
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2.1.1 Fræðsluumhverfi – áhrifaþættir 

Í þessum kafla er fjallað um fræðsluumhverfi skipulagsheilda og þá þætti sem geta 

haft áhrif á það. 

Stjórnendur sí- og endurmenntunar þurfa á sama hátt og aðrir stjórnendur að 

móta markmið fræðslu/þjálfunar (Drucker, 1994). Þeir þurfa að gera áætlanir og 

framfylgja þeim, taka tillit til mannauðsins, menntunar hans, hæfileika, reynslu og 

framtíðarþarfa. Að auki þarf árangursmat að vera virkt.  

Fræðsluáætlanir þurfa að taka mið af fræðsluþörfinni (Blanchard and Thacker, 

2004; 2007). Við áætlunargerð þarf að líta til fjölmargra þátta. Í sumum tilvikum eru 

það þættir sem skipulagsheild hefur ekki bein áhrif á – ytra umhverfi skipulags-

heildar. Hér er átt við lög og reglur, efnahagsleg skilyrði, samkeppni fræðsluaðila á 

vettvangi, viðfangsefni námskeiða á vettvangi og kennslutækni í boði. Í öðrum 

tilvikum er um að ræða þætti sem skipulagsheild getur haft áhrif á – innra umhverfi 

skipulagsheildar – svo sem skipulag, mannauðsstjórnun, stofnanamenningu og þætti 

tengda fræðslu, þarfagreiningu fræðslu, starfsþróun, fjölda starfsmanna og starfs-

hæfni. 

 

Innri áhrifaþættir 
Skipulag skipulagsheildar  

 
Skipulag mannauðsstjórnunar 

Þarfagreining fræðslu 

Starfsþróun 

Fjöldi starfsmanna 

Starfshæfni Stofnanamenning 

Ytri áhrifaþættir Efnahagsleg skilyrði 

 
 

Lög og reglugerðir 

Fræðsluaðilar á vettvangi 

Kennslutækni 

Mynd 1. Fræðsluumhverfi skipulagsheilda – áhrifaþættir  

 

Hér verður í fáeinum orðum fjallað um ytri þætti sem hafa áhrif á fræðslu-

umhverfi. Fræðsluaðilar á vettvangi (e. external training providers) (Blanchard og 

Thacker, 2004) eru einkareknar fræðslustofnanir, ráðgjafafyrirtæki, stéttarfélög, 
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framhaldsskólar og háskólar. Skipulagsheildir geta leitað til þessara aðila varðandi 

þarfagreiningu, fræðslumat eða þjálfun starfsmanna sem skipulagsheildin getur ef til 

vill ekki veitt vegna tímaskorts, manneklu eða kostnaðar.  

Lög og reglugerðir (e. law and reglulations) geta haft áhrif á skipulagsheildir. 

Með tilskipunum eða tilmælum er stundum farið fram á breytingar í starfsemi 

skipulagsheilda. Ennfremur geta lög og reglugerðir haft þau áhrif að skipulagsheildir 

haldi námskeið fyrir starfsmenn sína, t.d. um öryggis-, heilbrigðis- og jafnréttismál.  

Kennslutækni (e. training technology) vísar til kennsluaðferða og þeirrar 

miðlunar sem notuð eru í kennslu. Nú gegna tölvur og internetið mikilvægu hlutverki 

og framboð á sí- og endurmenntunarnámskeiðum í dreifnámi hefur aukist. Skipulags-

heildir sem gera fræðsluáætlanir þurfa að vega og meta hvort það svarar kostnaði að 

hanna sjálfar sí- og endurmenntunarnámskeið fyrir starfsmenn sína. Þær þurfa að 

meta gagnsemi þessara námskeiða fyrir skipulagsheildina og starfsmenn í nútíð og 

framtíð. Hinn kosturinn er að nýta sér fræðsluframboð fræðsluaðila á vettvangi. 

Efnahagsleg skilyrði (e. economic conditions) samkvæmt Blanchard og Thacker 

(2004) hafa áhrif á samkeppnishæfni skipulagsheilda. Öflugt efnahagslíf getur haft 

þau áhrif að stofnanir vaxa. Það kallar á aukna þjálfun vegna nýrra starfsmanna, sem 

hefur í för með sér meiri kostnað við fræðslu og þjálfun. Að sama skapi getur öflugt 

efnahagslíf og vöxtur skipulagsheilda haft í för með sér minna framboð á hæfu 

vinnuafli og skort á tíma til að sækja námskeið. Þegar efnahagslífið er í blóma er 

skynsamlegt að gera fræðsluáætlanir og fjárfesta í kennslutækni sem nýtist þegar 

hægir á í efnahagslífinu. 

Efnahagslíf í niðursveiflu hefur þau áhrif að meira er um framboð á vinnuafli. 

Skipulagsheildir halda að sér höndum og fækka starfsfólki. Kröfur eru gerðar til 

starfsmanna um aukna skilvirkni, framleiðni og starfshæfni sem krefst þjálfunar. Við 

þessar aðstæður kjósa margar skipulagsheildir að auka starfsþjálfun hjá starfsmönn-

um sínum frekar en að draga úr starfseminni. 
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2.2 Fræðsluumhverfi skipulagsheilda 

Í þessum kafla verður fjallað um innri þætti skipulagsheilda sem snýr að fræðslu-

umhverfi skipulagsheilda. 

Starfsemi, skipulag, markmið, fjármál, mannauðsstjórnun og stofnanamenning, 

auk starfsmannafjölda, starfshæfni og starfsmannaþróunar segir til um hvernig 

fræðsla er skipulögð og framkvæmd innan skipulagsheilda. Fjallað verður um þessa 

þætti í tengslum við stefnumiðaða fræðslu. Fyrst er fjallað um hvað átt er við með 

starfshæfni. 

Blanchard og Thacker (2007) telja umræðu um fræðslu í skipulagsheild snúast 

um hvort starfsmenn hafi ákveðna starfshæfni (e. competencies), þ.e. samhæfingu 

þekkingar, kunnáttu og viðhorfs til að sinna starfi sínu innan skipulagsheildar.  

Tilgangur með allri fræðslu/þjálfun er að árangur hennar verði til þess að 

einhverjar breytingar eða nám eigi sér stað í hegðun og viðhorfum fólks.  

Nám (e. learning) er hér skilgreint sem varanleg breyting á hugsun vegna 

reynslu og beinna áhrifa hegðunar (Blanchard og Thacker, 2007). Fræðimaðurinn 

David Kolb (Kristín Guðmundsdóttir, 2003) telur að nám sé byggt á reynslu og að 

nám sé tvenns konar virkni; skynjun og vinnsla.  

Þekking (e. knowledge) er skilgreind sem skipulag staðreynda, meginreglur, 

aðferð og upplýsingar sem hefur verið aflað á löngum tíma (Blanchard og Thacker, 

2007; Guðmundur B. Arnkelsson, 2000). Fræðimenn greina þekkingu í þrennt:  

1. Skýrandi þekking (e. declarative knowledge) eru upplýsingar sem við öflum 

okkur og geymum í minninu. 

2. Aðgerðaþekking (e. procedural knowledge) er hvernig upplýsingar eru 

skipulagðar til notkunar þegar við þurfum á þeim að halda. 

3. Aðferða-/áætlunarþekking (e. strategic knowledge) er skilningur okkur á því 

hvernig, hvenær og hvers vegna upplýsingar eru notaðar og hvenær nothæfar. 

Kunnátta/færni (e. skills) er talin vera hæfileiki sem fæst með þjálfun og þeirri 

reynslu að vinna fjölbreytt verkefni. Kunnátta er oft greind í tvö stig. Fyrsta stig er 
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tileinkun kunnáttu (e. compilation) þegar einstaklingur að byrja að tileinka sér sér-

staka kunnáttu. Á þessu stigi þarf einstaklingur að hugsa um hvað hann er að gera um 

leið og hann framkvæmir. Þegar einstaklingur hefur náð tökum á viðfangsefninu og 

hefur framkvæmt það oft hefur hann náð því stigi að kunnáttan er ósjálfráð (e. 

automaticity). 

Viðhorf (e. attitudes) er skilgreint sem álit og skoðun starfsmanna sem styður 

eða hamlar hegðun. Viðhorf starfsmanna til fræðslu annars vegar og hins vegar til 

markmiða og atburða innan skipulagsheilda er ekki endilega það sama. Þegar 

starfsmenn eru beðnir um að meta fræðslu er leitað eftir því hvort þeir telji sig hafa 

lært eitthvað, hvort námsefnið hafi verið við hæfi og hvort fræðslan gagnist þeim í 

starfi. Viðhorf til fræðslu hefur áhrif á hvatningu (e. motivation) sem speglast í því 

markmiði sem starfsmenn setja sér á vinnustað og þeirri fyrirhöfn sem þeir leggja á 

sig til að ná því markmiði. Viðhorf starfsmanna hefur áhrif á hegðun þeirra á vinnu-

stað, þess vegna þarf jákvætt viðhorf til skipulagsheildar að skila sér í gegnum 

fræðslu. 

Viðfangsefni stjórnenda skipulagsheilda er að fylgjast með og gera áætlanir um 

starfshæfni starfsmanna skipulagsheilda. Fyrsta skrefið í þeirri áætlun er að athuga 

hvort þörf er á þarfagreiningu fræðslu innan skipulagsheilda. 

2.3 Hvenær er þarfagreining fræðslu óþörf? 

Þarfagreiningar fræðslu (e. training needs analysis) hjá skipulagsheild er ekki alltaf 

þörf (Blanchard og Thacker, 2007). Það á við þegar skipulagsbreytingar eiga sér stað 

m.a. vegna breytinga á lögum um starfsemi skipulagsheildar eða vegna aukinnar 

áherslu á öryggismál, jafnrétti, hópefli eða fræðslu gegn kynferðislegri áreitni. Í 

þessum tilvikum fá allir starfsmenn sömu fræðslu.  
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2.4 Stefnumiðuð fræðsla 

Hér verður fjallað um stefnumiðaða fræðslu, fræðsluáætlanir og mat á árangri 

fræðslu. 

Blanchard og Thacker (2007) gerðu líkan um feril stefnumiðaðrar fræðslu (e. 

strategic training plan) og starfsþróunar sem grundvallast á eftirfarandi fjórum 

stigum:  

1. Markmið, stefna, hlutverk og framtíðarsýn skipulagsheildar.  

2. Þarfagreining, greining atriða sem þarfnast fræðslu eða starfsþróunar.  

3. Fræðsluáætlun, þróun og framkvæmd hennar.  

4. Mat á hverju stigi ferilsins og leiðrétting stefnunnar og framkvæmdar hennar 

ef með þarf. 

 

Greining skipulagsheildar 

 

Markmið  

Úrræði  

Umhverfi  
Fræðsluþarfir – markmið 

Aðrar þarfir – markmið 

 

Starfsgreining  

 

Æskileg frammistaða  

 

Eintaklingsgreining  

 

Núverandi frammistöðu  

Mynd 2. Ferill stefnumiðaðrar fræðslu 

 

Niðurstaða greiningar á skipulagsheild, þ.e. starfs- og einstaklingsgreiningar, gefur til 

kynna frammistöðuvanda (e. performance gap), þ.e. mismun á æskilegri frammistöðu 

(e. expected performance) og núverandi frammistöðu (e. actual performance). Niður-

staða greiningar á æskilegri frammistöðu og núverandi frammistöðu gerir kleift að 

setja fram markmið um fræðsluþarfir annars vegar og hins vegar markmið hvað 

varðar aðrar þarfir.  

Mikilvægt er fyrir hverja skipulagsheild að meta hvert stig fyrir sig í ferli 

stefnumiðaðrar fræðslu. Hér á eftir verður leitast við að gera grein fyrir mótun stefnu-

miðarar fræðslu. 
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2.4.1 Greining á skipulagsheild 

Greining á skipulagsheild (e. organizational analysis) (Blanchard og Thacker, 2007) 

felur í sér greiningu á markmiðum (e. objectives), úrræðum (e. resources) og um-

hverfi (e. environment).  

Markmið (e. objectives) skipulagsheildar tekur mið af starfsemi hennar, hlut-

verki, stefnu og framtíðarsýn. 

Úrræði (e. capital resources) skipulagsheildar eru talin vera fjármál, tæki og 

vinnuaðstaða. Fjárhagsáætlanir innan skipulagsheilda taka einnig til fjárhagsáætlana 

varðandi fræðslumál. Fjárfesting í nýjum tækjum og hugbúnaði hefur í för með sér að 

starfsmenn sem vinna með nýjungarnar verða að fá fræðslu/þjálfun í notkun þeirra. 

Umhverfi skipulagsheildar (e. organizational environment) er samansett af 

mismunandi skipulagi; vélrænu- eða lífrænu skipulagi, hönnun skipulags; starfs-

mannaveltu, verkferlum, launa- og hvatningarkerfum; starfsháttum og starfslýsingum. 

Greining á umhverfi skipulagsheildar gefur til kynna hvort samræmi eða ósamræmi 

er í stefnu skipulagsheilda og starfsemi tiltekinna deilda innan skipulagsheilda. 

Niðurstaða slíkrar greiningar og fræðsla/þjálfun sem tekur mið af henni getur bætt og 

komið í veg fyrir ósamræmi í núverandi starfsemi og stefnu skipulagsheildar.  

Mannauðsstjórnun (e. human resources) fæst við stefnumótun og starfsmanna-

mál; starfþróun, skipulag fræðslu/þjálfunar, mat á starfshæfni og starfsmanna-

tilfærslur; breytingar, uppsagnir og ráðningar. Mat á starfshæfni starfsmanna veitir 

stjórnendum möguleika á að gera skipulagsáætlanir og taka ákvarðanir varðandi 

fræðslu starfsmanna, sem og fjölga eða fækka starfsmönnum í samræmi við 

skipulagsáætlanir. 

Annar mikilvægur þáttur í stefnumiðaðri fræðslu er starfsgreining. 
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2.4.2 Starfsgreining 

Starfsgreining (e. operational analysis/job analysis/ task analysis) (Blanchard og 

Thacker, 2007) felur í sér að tiltekin störf eru greind til að ákveða hvers konar 

þekking, kunnátta eða viðhorf eru nauðsynleg til þess að vinna tiltekið starf. Störf eru 

greind niður í verkþætti og starfslýsingu. Niðurstaða starfsgreiningar segir til um 

æskilega frammistöðu til að geta unnið tiltekið starf. Stjórnendur meta hvort bæta 

þurfi við þekkingu eða kunnáttu starfsmanna til að sinna ákveðnum störfum og láta 

gera fræðsluáætlanir í samræmi við það. 

2.4.3 Einstaklingsgreining/greining á vinnu starfsfólks 

Eintaklingsgreining (e. person analysis) (Blanchard og Thacker, 2007) felst í því að 

rannsaka þá sem vinna ákveðin störf til að athuga hvort þeir hafi þekkingu, kunnáttu 

og viðhorf til að sinna tilteknu starfi. Í því tilviki er núverandi frammistaða í vinnu 

mæld og athugað hvort hún er viðunandi. Ef starfsmaður hefur ekki til að bera þá 

þætti sem þarf til að sinna tilteknu starfi þarf að senda hann á námskeið til að bæta 

það sem á vantar í samræmi við æskilega frammistöðu. 

Fjölbreyttar aðferðir eru notaðar til að afla upplýsinga innan skipulagsheilda til 

að gera skipulags-, starfs- og einstaklingsgreiningu og sjá hvar fræðslu/þjálfunar eða 

starfsþróunar er þörf. Starfsmannaviðtöl og sjálfsmat starfsmanna er í mörgum 

tilvikum notað til að meta þekkingu, kunnáttu og viðhorf sem þarf til að sinna fjöl-

breyttum störfum skipulagsheildar í samræmi við markmið og stefnu skipulags-

heildar. Þarfagreining fræðslu er unnin út frá þeim niðurstöðum sem fást með þessum 

aðgerðum. Í kjölfar þarfagreiningar fræðslu eru gerðar fræðsluáætlanir. 

2.5 Fræðsluáætlanir 

Fræðsluáætlun (e. training design) (Blanchard og Thacker, 2007) er yfirlit yfir þá 

fræðslu sem er í boði fyrir starfsfólk skipulagsheildar yfir ákveðið tímabil. Þar kemur 

fram markmið fræðslu, í hvaða námsþætti verður farið, kennsluyfirlit, kennsluáætlun 

fyrir hverja kennslustund, markhópur, tímafjöldi, hámarksfjöldi þátttakenda, 
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staðsetning fræðslunnar og hvaða forkörfur eru gerðar til þátttakenda. Einnig koma 

fram upplýsingar um leiðbeinanda og sagt er frá kennslugögnum. 

2.6 Mat á árangri fræðslu 

Mat á árangri fræðslu er margþætt (Blanchard og Thacker, 2007). Námsþættir sem 

fást með þarfagreiningu fræðslu eru þeir þættir sem lagðir eru til grundvallar við mat 

á árangri fræðslu. Matið felst í því að greina hvort tekist hefur að þjálfa eða kenna 

starfsmönnum þessa tilteknu námsþætti. Mat á árangri fræðslu felst einnig í því að 

meta skipulag og framkvæmd fræðslunnar eða þjálfunar.  

Mat á árangri fræðslu/þjálfunar felst einnig í því hvort úrræði sem skipulags-

heild hefur yfir að ráða, svo sem fjármagn og tími til fræðslu og leiðbeininga, skili 

einhverju til baka til skipulagsheilda. Með öðrum orðum hvort fjármagn og tími sem 

fór í fræðslu/þjálfun skilar „hagnaði“. 

2.7 Framkvæmd mats á árangri fræðslu 

Mat á árangri fræðslu/þjálfunar hjá þátttakendum er gert með því að meta viðbrögð, 

lærdóm, starfshegðun/vinnutengda hegðun og ávinning skipulagsheildar. 

Fyrsta stigið í mati á árangri fræðslu eru viðbrögð (e. reaction) starfsmanna við 

fræðslu. Þar er kannað hvort starfsfólki líkaði fræðslan og hversu ánægt það er. 

Annað stigið felur í sér könnun á lærdómi (e. learning) sem átti sér stað við 

fræðsluna. Hvað lærði starfsfólkið af því sem var kennt og getur það yfirfært nýja 

þekkingu yfir í starfið? Annað stigið vísar til einstaklinga eða vinnu starfsfólks. Stig 

eitt og tvö eru metin strax að lokinni fræðslu. 

Þriðja stigið felur í sér mat á því hvort ný þekking er sýnileg í breyttri og betri 

starfshegðun/vinnutengdri hegðun (e. behavior) í kjölfar fræðslunnar. Þriðja stigið 

vísar til starfsgreiningar. 

Fjórða stigið felur í sér mat á árangri og ávinningi skipulagsheildar (e. organi-

zational results). Fjórða stigið vísar til greiningar skipulagsheilda. Í fjórða stiginu er 
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kannað hvort fræðslan hafi skilað sér í lækkun kostnaður skipulagsheildar á 

verkefnum sem fræðslan tók til eða hvort náðst hefur aukin skilvirkni í starfsemi. Á 

stigi þrjú og fjögur er könnuð yfirfærsla þekkingar. Reynt er að leggja mat á hvort 

fræðslan hafi haft jákvæð áhrif á skipulagsheild. 

Til upprifjunar þá telja Blanchard og Thacker megintilgang með allri fræðslu/

þjálfun vera að breytingar eða nám eigi sér stað í vinnutengdri hegðun og viðhorfum 

fólks á vinnustað, sem síðan leiðir til aukins ávinnings; fjárhagslegs eða aukinnar 

skilvirkni fyrir skipulagsheild.  

2.8 ROI-líkanið (Return on Investment) 

Í þessum kafla verður fjallað í stuttu máli um ROI-líkanið (e. return on investment) 

sem hefur verið notað í áratugi, m.a. í tengslum við mat á árangri fjárfestinga í 

þjálfun/fræðslu.  

ROI-líkanið (Phillips, 1997; Pétur Ó. Einarsson, 2004) mælir virði afraksturs 

fjárfestinga, þar á meðal starfsþróunarverkefna, þjálfunar og fræðslu. Útreikningur á 

arðsemi þjálfunar/fræðslu með ROI-líkaninu sýnir hvaða þjálfun/fræðsla skilar 

mestum árangri til skipulagsheilda. Sú þjálfun/fræðsla sem skilar mestum árangri er 

endurtekin eða færð til annarra deilda skipulagsheilda. Þjálfun/fræðsla sem skilar ekki 

árangri er annaðhvort endurhönnuð eða ekki notuð.  

ROI-líkanið er ákveðinn ferill sem er árangursmiðuð þjálfun. Hér er átt við að 

þjálfun er tengd viðskiptalegum þörfum, mati á árangri og markmiði með vinnu-

tengdri hegðun og árangri. Árangur og kostnaðargreining er mæld. Útkoma mælingar 

er undirstaða áætlana.  

Phillips (1997), talsmaður ROI-líkansins, telur viðskiptalegar niðurstöður 

mikilvægar en að einnig þurfi að meta aðra þætti, svo sem viðhorf og aðgerðaáætlun, 

lærdóm og verkbeitingu ásamt ROI. Hann nefnir einnig að í flestum tilvikum meti 

fyrirtæki síst viðskiptalegan árangur og ROI. ROI eða arðsemi fjárfestingar er 

samanburður á kostnaði vegna þjálfunar/fræðslu og ábata sem af henni hlýst. Ábati 
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sem af henni hlýst er viðskiptalegur árangur eða breytingar sem urðu í kjölfar 

þjálfunar/fræðslu eins og framleiðni, afköst, gæði, tími og ánægja viðskiptavina. 

ROI er í stöðugri þróun og spáir Phillips (1997) því að líkanið muni vera meira 

notað í náinni framtíð.  

2.9 Samantekt 

Þekkingarþjóðfélagið kallar eftir aukinni menntun, sí- og endurmenntun fólks alla 

starfsævi. Störf verða sífellt flóknari vegna tækniþróunar og breytinga í starfsemi og 

skipulagi skipulagsheilda. Mikilvægt er fyrir fólk að vera meðvitað um að viðhalda 

starfshæfni sinni á vinnumarkaði. Á Íslandi hafa stéttarfélög, hið opinbera og aðrir 

vinnuveitendur samið í kjarasamningum
3
 um ákveðið fjármagn til fræðslu og sí- og 

endurmenntunar félaga sinna. Fræðslusetrið Starfsmennt var stofnað til að sinna 

starfstengdri sí- og endurmenntunarþörf ríkisstarfsmanna sem eiga aðild að 

Fræðslusetrinu og ríkisstofnana.  

Margt hefur verið ritað og rætt um hvernig heppilegast sé að standa að 

fræðslumálum í skipulagsheild svo að sem bestur árangur náist fyrir starfsmenn og 

skipulagsheild.  

Blanchard og Thacker (2004; 2007) settu fram líkan um feril stefnumiðaðrar 

fræðslu í samræmi við niðurstöður yfirgripsmikilla rannsókna á skipulagi fræðslu hjá 

mörgum skipulagsheildum í Bandaríkjunum. Fram kom að stjórnendur þessara 

skipulagsheilda leggja áherslu á stefnumiðaða fræðslu og starfsþróun í samhengi við 

meginstefnu, hlutverk og framtíðarsýn skipulagsheildar. Líkanið sem þeir félagarar 

settu fram tekur annars vegar tillit til þátta sem skipulagsheild getur haft áhrif á (innri 

þættir) og hins vegar til þátta sem skipulagsheild hefur engin áhrif á (ytri þættir). 

Dæmi um ytri þætti eru lög og reglugerðir og efnahagsleg skilyrði en innri þættir snúa 

                                                      
3
 Kjarasamningar (e. collective agreements) eru „samingar sem gerðir eru milli stéttarfélags og 

atvinnurekenda eða samtaka atvinnurekenda. Kjarasamingar ná til allra þeirra launamanna sem 

vinna á félagssvæði verkalýðsfélagsins“ (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 33). Kjarasamningur tekur á 

launum, vinnutíma (matar- og kaffihlé), yfirvinnu, orlofsréttindum, veikindaréttindum og 

uppsagnarfresti. 
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að innri starfsemi og skipulagi skipulagsheildar. Allir þessir þættir hafa áhrif á 

viðhorf og það hvernig staðið er að fræðslumálum í skipulagsheild. Ferill 

stefnumiðaðrar fræðslu og starfsþróunar felur í fyrsta lagi í sér greiningu á 

markmiðum, stefnu, hlutverki og framtíðarsýn skipulagsheildar; í öðru lagi á 

þarfagreiningu fræðslu og starfsþróunar; í þriðja lagi á fræðsluáætlun, þróun og 

framkvæmd hennar og í fjórða lagi á mat á hverju stigi ferilsins og leiðréttingu á 

stefnu og framkvæmd ef með þarf. Niðurstaða greiningar á skipulagsheild, þ.e. starfs- 

og einstaklingsgreiningar, gefur til kynna frammistöðuvanda, þ.e. mismun á æskilegri 

frammistöðu og núverandi frammistöðu, og niðurstaðan segir til um fræðsluþarfir 

og/eða aðrar þarfir skipulagsheilda. 
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3 Ríkisstofnanir, fræðsla og stéttarfélög 

Þessi kafli fjallar um stefnu hins opinbera í fullorðinsfræðslu, ákvarðanir um menntun 

í atvinnulífinu, fjárveitingu hins opinbera til fræðslumála á vinnumarkaði og starfs-

menntunar- og þróunarsjóði. Auk þess er fjallað um stéttarfélög og starfsemi Fræðslu-

setursins Starfsmenntar. 

3.1 Stefna hins opinbera í fullorðinsfræðslu 

Menntamálaráðuneytið hefur umsjón með sí- og endurmenntun og fullorðinsfræðslu
4
 

fyrir hið opinbera. Menntamálaráðuneytið skipaði nefnd um símenntun 1997 

(Menntamálaráðuneytið, 1998; Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003) sem vann að 

heildarstefnumótun um sí- og endurmenntun og fullorðinsfræðslu hér á landi. Nefnd-

in skilaði skýrslu og gerði grein fyrir stöðu símenntunar og setti fram tillögur um 

stefnu stjórnvalda og fimm ára átak í símenntunarmálum. Stefna stjórnvalda er í 

stuttu máli sú að tryggja sem flestum aðgang að góðri menntun á öllum skólastigum, 

auka fjölbreytileika og val í fullorðinsfræðslu og veita almenningi upplýsingar og 

ráðgjöf um símenntun. Ennfremur að efla samstarf skóla, sveitarfélaga og atvinnulífs 

um símenntun. Tillaga þessi var samþykkt af stjórnvöldum og skipaði menntamála-

ráðherra nefnd til að framfylgja stefnunni.  

Í skýrslu verkefnastjórnar menntamálaráðuneytisins (2004) kemur fram að á 

þeim fimm árum sem verkefnastjórnin hefur starfað hefur mikil breyting orðið á 

umræðu um símenntun og framboð á símenntun í þjóðfélaginu. Símenntun er nú með 

mikilvægustu atriðum sem aðilar vinnumarkaðarins semja um í kjarasamningum. 

Símenntunaráætlanir stofnana og fyrirtækja hafa styrkst og framboð á símenntun 

hefur aukist og breikkað. Rannsóknir gefa hins vegar til kynna að stjórnvöld þurfi að 

                                                      
4
 Fullorðinsfræðsla (e. androgogy) (Jón Torfi Jónasson, 2004) er hugtak sem hefur að minnsta kosti 

tvær merkingar. Í fyrsta lagi vísar það í formlega eða óformlega fræðslu sem fullorðið fólk, frá tvítugu 

eða eldra, á kost á. Hins vegar vísar hugtakið til fræðslu fullorðinna utan formlegs skólakerfis, svo sem 

námskeiða á vegum atvinnurekenda eða stéttarfélaga eða fræðslu sem er sérstaklega ætluð þeim er ekki 

hafa lokið formlegri skólagöngu. 
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móta enn skýrari stefnu í fræðslumálum fyrir þann hóp sem minnsta hefur menntun 

og leggja þarf meira fé til þessa málaflokks. 

Símenntunardeild var stofnuð í menntamálaráðuneytinu árið 2006. Hlutverk 

hennar er m.a. að vera verkefnastjórn í símenntun innan handar við að móta opinbera 

stefnu í fullorðinsfræðslu og símenntun (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Verkefna-

stjórn um símenntun sendi frá sér skýrslu árið 2006 þar sem lagt er til að sett verði 

sérstök lög um fullorðinsfræðslu sem tryggi fullorðnum einstaklingum rétt til að ljúka 

námi á framhaldsskólastigi. Efni þeirrar skýrslu er til umfjöllunar hjá stjórnvöldum. 

Menntamálaráðherra segir eftirfarandi um áherslur í menntastefnu stjórnvalda: 

Á Íslandi eins og í nágrannaríkjum okkar í Evrópu, er efst á baugi 

að laga menntakerfið að kröfum tímans um menntun allra þegnanna 

þar sem litið er til þess hvernig best megi mæta breytilegum þörfum 

ólíkra nemenda, bæta menntun þeirra og námsárangur. Í þessu skyni 

var ákveðið að taka til endurskoðunar lög um öll skólastig. Við þá 

endurskoðun er haft að leiðarljósi að auka samfellu milli skólastiga, 

sveigjanleika milli og innan skólastiga og efla nám fyrir alla 

aldurshópa hvort heldur er innan hins formlega skólakerfis eða utan 

þess (Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 4). 

Ljóst er að stefnumótun í símenntun og fullorðinsfræðslu hjá hinu opinbera er í 

góðum farvegi. Aðilar vinnumarkaðarins, atvinnurekendur og stéttarfélög, hafa lagt 

sitt að mörkum við stefnumótun hins opinbera í þessum málaflokki. Í næsta kafla 

verður rætt um ákvarðanir um menntun í atvinnulífinu. 

3.2 Ákvarðanir um menntun í atvinnulífinu 

Ákvarðanir um menntun í atvinnulífinu er í höndum hins opinbera, atvinnurekenda og 

stéttarfélaga. Ráðstefna um starfsmenntun í atvinnulífinu var haldin 1987. Megin-

markmið hennar var að leiða í ljós framboð og þörf á sí- og endurmenntun og ræða 

um tækifæri launafólks til að nýta sér framboð á menntun í þjóðfélaginu (Margrét S. 

Björnsdóttir, 1988).  

Niðurstöður samantektarinnar „Rannsóknir á starfsmenntun og rannsóknir í 

menntamálum í atvinnulífinu“ árið 2005 leiddu í ljós (Ingibjörg Kaldalóns og Allyson 

Macdonald, 2005) að aukin áhersla væri á öflun upplýsinga til grundvallar 
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stefnumótun í menntamálum í atvinnulífinu. Helstu hindranir í samstarfi aðila í 

atvinnulífinu og hins opinbera eru hraðar breytingar hjá þeim fyrrnefndu en hægar 

breytingar hjá hinu opinbera. Um heildarsýn í menntamálum í atvinnulífinu segir:  

Nauðsynlegt er að tryggja vettvang til samræðu aðila 

atvinnurekenda, launþega
5
 og ríkis þar sem unnið væri að 

stefnumótun í starfs-, endur-, símenntun og fullorðinsfræðslu. Við 

mótun menntastefnu er þannig nauðsynlegt að horfa til þróunar og 

þarfa atvinnulífs (Ingibjörg Kaldalóns og Allyson Macdonald, 2005, 

bls. 206).  

Fræðslumál í atvinnulífinu eru fremur nýtilkomin (Ingibjörg Kaldalóns og 

Allyson Macdonald, 2005) en undanfarin ár hefur hið opinbera í samstarfi við 

atvinnulífið og stéttarfélög unnið að úrbótum í fræðslumálum. Lög um starfsmenntun 

í atvinnulífinu frá 1992 voru liður í því verki. Í lögunum kveður á um samstarf 

stjórnvalda, atvinnurekenda og launafólks í gegnum starfsmenntaráð (Starfsmennta-

ráð, 2008) sem var falin mótun heildarstefnu og rekstur starfsmenntasjóðs. Lögð er 

áherslu á að verkefnin sem berast sjóðnum og eru styrkt séu unnin í samvinnu ólíkra 

aðila, mæti sýnilegri þörf á endurmenntun og að þau nái til sem flestra. 

Menntamálaráðuneytið (2007b) gerði þjónustusamning við Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins (FA), sem stofnuð var 2002 af Samtökum atvinnulífsins og 

Alþýðusambandi Íslands. Markmið hennar er að sinna menntunarþörf launafólks sem 

ekki hefur lokið framhaldsskóla, en það eru um 30% vinnandi fólks í landinu. Auk 

þess er það verkefni FA að meta raunfærni
6
 fólks, þ.e. að meta námsstöðu fólks á 

grundvelli þeirrar þekkingar og færni sem það hefur aflað sér á lífsleiðinni. Starfsemi 

FA hefur aukist undanfarin ár og í nýlegri úttekt kemur fram að „fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins hefur sinnt vel því verkefni að stuðla að aukinni og bættri fræðslu fyrir 

                                                      
5
 Launþegi (e. an employee) er samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands (2008) hver sá sem er ráðinn 

til starfa hjá fyrirtæki, félagi eða hjá ríki eða sveitarfélögum og fær tekjur sínar í formi dagvinnulauna, 

mánaðarlauna, bónusgreiðslna eða hluts. Þá telst sá launþegi sem er atvinnulaus en er að leita sér að 

launaðri vinnu. 

6
 Hugtakið raunfærnimat merkir „öll sú þekking og færni sem einstaklingur hefur aflað sér í formlegu 

námi, í launaðri eða ólaunaðri vinnu, félagsstörfum, frístundaiðkun eða á annan hátt“ (Ingibjörg Elsa 

Guðmundsdóttir, 2004, bls. 28). Raunfærnimat tekur mið af námskrám framhaldsskóla. 
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þá markhópa sem tilgreindir eru í þjónustusamningi“ (Menntamálaráðuneytið, 2007b, 

bls. 2). Hið opinbera hafði áður gert samning við Fræðslusetrið Starfsmennt. 

Menntamálaráðuneytið (2007b) gerði nýlega símenntunarmiðstöðvum víða um 

land fjárhagslega mögulegt að ráða náms- og starfsráðgjafa til þjónustu við almenning 

sem lýtur að vali á námi og starfsvettvangi. 

Hið opinbera, stéttarfélögin og atvinnurekendur hafa tekið höndum saman og 

reynt að koma til móts við ríkari þörf samfélagsins fyrir sí- og endurmenntun á öllum 

starfssviðum atvinnulífsins. Liður í því verkefni er hærri fjárveiting ríkisins til 

fræðslumála og stofnun starfsmenntunar- og þróunarsjóða. 

3.3 Fjárveiting hins opinbera til sí- og endurmenntunar 

Atvinnurekendur, hið opinbera og stéttarfélög hafa gert með sér kjarasamninga þar 

sem tiltekið fé er ætlað til sí- og endurmenntunar launþega.  

Hlutfall símenntunar af launakostnaði ríkisins er 1,5% og er sá kostnaður um 

1,2 milljarðar kr. árið 2007 (Guðmundur H. Guðmundsson og Sverrir Jónsson, 

fjármálaráðuneytið, munnleg heimild, 19. júní 2008).  

Þar af var árið 2007 áætlað að fjármögnun ríkisins til fræðslu og starfsþróunar-

áætlana væri sem hér segir: 

 Starfsmenntunarsjóður BHM 0,22% af dagvinnulaunum, 61 millj. kr. 

 Vísindasjóður háskólamanna, 1,5 % af dagvinnulaunum, 420 millj. kr. 

 Þróunar- og símenntunarsjóðir, 0,50% af heildarlaunum, 138 millj. kr. 

 Fræðslusetrið Starfsmennt, 0,25 af heildarlaunum SFR o.fl., 48 millj. kr. 

Í niðurstöðum íslenskra rannsókna kemur fram að hlutur stéttarfélaga í sí- og 

endurmenntun ríkisstarfsmanna er töluverður.
7
  

                                                      
7
 Ómar H. Kristmundsson (2008, 2007, 1999). 
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3.3.1 Starfsmenntunar- og þróunarsjóðir 

Í kjölfar umræðunnar um aukna þörf á sí- og endurmenntun á öllum sviðum 

atvinnulífsins var í kjarasamningum árið 1980 samið um að stofna starfsmenntunar-

sjóði til að koma til móts við sí- og endurmenntunarþarfir starfsmanna ríkis og bæja 

(Fjármálaráðuneytið, 2004). Tekjur sjóðsins er framlag úr ríkissjóði sem er hlutfall af 

heildartekjum félagsmanna þeirra. Markmið flestra starfsmenntunarsjóða er að 

félagsmenn geti sótt um fjárstuðning til að sækja námskeið sem eykur færni þeirra í 

starfi, stuðlar að aukinni tæknikunnáttu og geri þeim mögulegt að taka að sér 

vandasamari störf en þeir gegna (SFR – stéttarfélag í almannaþjónustuSFR – 

stéttarfélag í almannaþjónustu, 2008a). Stjórn starfsmenntunarsjóða hefur það 

hlutverk að úthluta ákveðinni upphæð til sí- og endurmenntunar úr sjóðnum til 

einstaklinga. Úthlutunarreglurnar (SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu, 2008b) eru 

skýrar og verða félagsmenn m.a. að hafa greitt til stéttarfélagsins í ákveðinn tíma og 

vera í starfi þegar sótt er um. 

Auknu fjármagni hefur verið veitt til ríkisstofnana til að standa undir sí- og 

endurmenntun starfsmanna. Þróunar- og símenntunarsjóðir eru að stofni til frá 1995 

og er hlutverk þeirra að stuðla að starfsþróun og símenntun fyrir starfsmenn og gera 

stofnunum kleift að mennta starfsmenn sína. Stofnanir og félög fá úthlutað úr þessum 

sjóðum. Ríkissjóður fjármagnar sjóðina með umsömdu gjaldi af heildarlaunum 

félagsmanna. Í fréttabréfi fjármálaráðuneytisins 4. apríl (2007b) kemur fram að 

hlutverk þróunar- og símenntunarsjóða sé að auka möguleika stofnana á að þróa 

starfssvið sitt þannig að það samræmist kröfum sem gerðar eru til þeirra á hverjum 

tíma. 

Starfsmenntunar- og þróunarsjóðir eru í umsjón stéttarfélaga ríkisstarfsmanna. 

Nokkur stéttarfélög hjá hinu opinbera tóku sig saman og stofnuðu Fræðslusetrið 

Starfsmennt til að fullnægja þörfinni á sí- og endurmenntun ríkisstarfsmanna. 
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3.4  Stéttarfélög og sí- og endurmenntun félagsmanna 

Stéttarfélög eða verkalýðsfélög sinna margþættu félagslegu hlutverki öðru en því að 

semja um kaup og kjör, eins og kemur fram 1. mgr. 5. gr. laga nr. 80/1938, um 

stéttarfélög og vinnudeilur, en þar segir: „Stéttarfélög eru lögformlegur samningsaðili 

um kaup og kjör meðlima sinna, enda hafi félagið í samþykktum sínum ákveðið að 

láta starfsemi sína taka til slíkra málefna.“ Verkalýðsfélögin hafa t.d. frá upphafi talið 

lífeyrismál, húsnæðismál, almannatryggingamál, mál orlofsheimila, öryggis- og 

vinnuverndarmál, menningarmál, menntamál og sjúkratryggingar falla undir verksvið 

sitt. Þetta kemur m.a. fram í greinargerð með lögum nr. 80/1938 þar sem öryggi á 

vinnustöðum, hámarksvinnutími o.fl. er flokkað með réttindum verkafólks. 

Margir telja stéttarfélögin vera öryggisnet launþega á vinnumarkaði sem tekur 

stöðugum breytingum. Undanfarin ár hefur vinnumarkaðurinn tekið breytingum í 

kjölfar hnattvæðingar, þ.e. örrar þróunar í tölvutækni, samskipta- og flutningstækni 

og aukins hreyfanleika fjármagns, þekkingar, vöru og vinnuafls. Hreyfanleiki 

vinnuaflsins og breytingar á vinnumarkaði í kjölfar þess hafa haft áhrif á starfsemi og 

hlutverk stéttarfélaga.  

Vinnumarkaðurinn hefur áhrif á verkalýðshreyfinguna, starf hennar og áherslur. 

Árið 1998 (Visser, 2002) voru félagar í stéttarfélögum í Vestur-Evrópu um 50 

milljónir og hafði fjölgað mikið um áratugaskeið en fjöldi þeirra stóð í stað árið 2002. 

Margir telja að verkalýðshreyfingin hafi breyst samfara breytingum á vinnumarkaði 

en aðrir halda því fram að hún hafi staðnað og starfi ekki í takt við þarfir félagsmanna 

á nútímavinnumarkaði. Margir sérfræðingar telja að í Evrópu sé verkalýðshreyfingin 

eina aflið sem gæti staðið gegn því að þróunin innan Evrópusambandsins héldi ekki 

áfram á forsendum fjármagnseigenda einvörðungu.  

Á aðalfundi Stéttarfélags í almannaþjónustu 19. mars 2005 kom eftirfarandi 

fram í setningarræðu formanns um framtíðarhlutverk stéttarfélaga:  

Alheimsvæðingin, aukin markaðsvæðing, samfara stórefldum styrk 

fjármagnseigenda þar sem valdið hleðst sífellt á færri hendur um 
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leið og það teygir sig út fyrir mörk og íhlutunarrétt þjóðríkja. Aukið 

efnahagslegt misrétti, hvort sem það er innan þjóðríkja eða þeirra í 

millum, allt of hægur framgangur í jafnréttismálum sem og aukin 

meðvitund um hversu viðkvæmt jafnvægi náttúrunnar er (Árni 

Stefán Jónsson, 2005, bls. 5). 

Lausafjárkreppan og fjármálakreppan sem reið yfir hinn vestræna heim haustið 

2008 á líklega eftir að setja mark sitt á efnahagslífið um heim allan og á starfsemi 

stéttarfélaga. Á Íslandi hafa stéttarfélögin gefið þá yfirlýsingu að vegna „kreppunnar“ 

sem íslenskt efnahagslíf siglir inn í muni þau taka tillit til efnahagsástandsins í 

launakröfum sínum í næstu kjarasamningum en leggja megin áherslu á aukna fræðslu 

og sí- og endurmenntun félagsmanna sinna. 

3.5 Aðildarfélög að Fræðslusetrinu Starfsmennt 

Aðildarfélög að Fræðslusetrinu Starfsmennt eru samtals 19. Fjölmennasta aðildar-

félagið er SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu (2008b) sem er jafnframt fjölmenn-

asta félagið af 27 aðildarfélögum innan BSRB. Félagsmenn SFR eru ríkisstarfsmenn 

og starfsmenn sjálfseignarstofnana sem starfa í almannaþágu samkvæmt lögum.  

Auk þess að leggja áherslu á kjaramál félagsmanna bjóða aðildarfélög að 

Fræðslusetrinu Starfsmennt upp á starfstengd námskeið, almenn námskeið og 

tómstundanámskeið í samvinnu við aðrar fræðslustofnanir. Jafnframt geta félagsmenn 

sótt um styrk úr starfsmenntunarsjóði til stéttarfélaga sinna til að sækja námskeið hjá 

einkaaðilum, ef námskeiðin falla undir markmið Starfsmenntunarsjóðs. 

Annað fjölmennt aðildarfélag Starfsmenntar er Starfsmannafélag Reykjavíkur-

borgar. Hjá Reykjavíkurborg starfa tæplega níuþúsund manns innan þrjátíu stéttar-

félaga og stærsti hópur borgarstarfsmanna er innan starfsmannafélaga Reykjavíkur-

borgar.  

Önnur aðildarfélög Starfsmenntar eru Kjölur, stéttarfélag starfsmanna í 

almannaþjónustu sem samanstendur af Félagi opinberra starfsmanna í Húnavatns-

sýslum, Starfsmannafélagi Akureyrarbæjar, Starfsmannafélagi Borgarbyggðar, Starfs-

mannafélagi Dalvíkurbyggðar og Starfsmannafélagi Siglufjarðarkaupstaðar.  
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Smærri stéttarfélög ríkisstarfsmanna tóku einnig þátt í að stofna Fræðslusetrið 

Starfsmennt, t.d. Félag starfsmanna Stjórnarráðsins, Starfsmannafélag Garðabæjar og 

Félag flugmálastarfsmanna ríkisins.  

Eftirtalin félög tengjast samfloti bæjarstarfsmanna og eiga aðild að Fræðslu-

setrinu: Félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi en félagssvæði þess nær frá Horna-

firði til Sveitarfélagsins Ölfuss, Starfsmannafélag Hafnarfjarðar, Starfsmannafélag 

Kópavogs, Starfsmannafélag Vestmannaeyja, Félag opinberra starfsmanna á Vest-

fjörðum, Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi, Starfsmannafélag Dala- og 

Snæfellssýslu, Starfsmannafélag Húsavíkur, Starfsmannafélag Fjarðabyggðar, Starfs-

mannafélag Fjallabyggðar, Starfsmannafélag Seltjarnarness, Starfsmannafélag Skaga-

fjarðar sem hefur gert samning við Ölduna – stéttarfélag um þjónustu við félagsmenn 

sína.  

Fjármálaráðuneytið er tekur þátt í starfsemi Fræðslusetursins Starfsmenntar 

fyrir hönd ríkisins. 

3.6 Fræðslusetrið Starfsmennt 

SFR- stéttarfélag í almannaþjónustu og 18 önnur félög ríkisstarfsmanna innan BSRB 

stofnuðu árið 2002 Fræðslusetrið Starfsmennt (2007). Við kjarasamningsgerð við 

ríkið 2001 var eftirfarandi bókað: 

 Á samningstímabilinu verði unnið að því að stofna sérstakt 

,,Fræðslusetur“ í samvinnu við önnur stéttarfélög. Hlutverk þess er 

að vera hugmyndabanki/umsjónaraðili/framkvæmdaaðili, að meta 

þörf fyrir fræðslu hjá einstökum stofnunum eða stofnanahópum og 

að hafa frumkvæði að því að búa til námskeið sem svara þeirri þörf 

(Kjarasamningur fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og 

starfsmannafélag ríkisstofnana, 2001, bls. 44). 

Sjö ár eru liðin síðan Fræðslusetrið Starfsmennt var stofnað og er meginmarkmið þess 

og hlutverk enn óbreytt.  

Fræðslusetrið Starfsmennt hefur að markmiði að efla sí- og endurmenntun 

félagsmanna og auka möguleika stofnana til að þróa starfssvið sitt og stuðla að 

markvissri starfsþróun starfsmanna þeirra stofnana sem aðild eiga að Fræðslusetrinu. 
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Hlutverk þess er að ná ofangreindu markmiði með því að gera tillögur um fræðslu, 

vera umsjónaraðili og/eða framkvæmdaaðili, taka á móti hugmyndum og vera 

stefnumótandi. Fræðslusetrið Starfsmennt leggur í þessu efni áherslu á að ljá 

stofnunum atfylgi sitt og veita þeim þjónustu og ráðgjöf. Í því felst meðal annars að 

greina og meta þörf fyrir fræðslu og þjálfun og gerð áætlana á því sviði 

(Fræðslusetrið Starfsmennt, 2008a). 

Fjármál og tekjur Fræðslusetursins Starfsmenntar (2008a) er framlag ríkisins 

sem nemur 0,25% af heildarlaunum félagsmanna aðildarfélaga, framlög þróunar- og 

símenntunarsjóða samningsaðila samkvæmt reglum þeirra á hverjum tíma, ásamt 

vaxtatekjum og sjálfsaflafé. Fræðslusetrið tekur þátt í kostnaði við fræðslu félags-

manna. Skilyrði fyrir framlagi ríkisins er samvinna stéttarfélaga og að setrið komi á 

starfstengdum námskeiðum. 

Ríkið lagði til 53,5% rekstrarfjár Fræðslusetursins Starfsmenntar árið 2007, 

Þróunar- og símenntunarsjóður SFR 38,5% og Þróunar- og símenntunarsjóður bæjar-

starfsmannafélaga hjá ríkinu 3,3%. Námskeiðsgjöld námu 1,6% af rekstrarkostnaði 

og styrkir 3,1%.  

Framlag ríkisins skv. skilagreinum kr. 48.309.359. Framlag 

Þróunar- og símenntunarsjóðs SFR er kr. 34.700.000 og framlag 

Þróunar- og símenntunarsjóðs bæjarstarfsmannafélaga hjá ríkinu kr. 

3.000.000. Þá eru tekjur af námskeiðsgjöldum kr. 1.422.535 og 

tekjur af styrkjum kr. 2.839.370 (Fræðslusetrið Starfsmennt, 2007, 

bls. 5). 

Samkvæmt reglum Fræðslusetursins Starfsmenntar (2008a) skal stjórn þess 

skipuð fjórum mönnum til tveggja ára í senn, tveimur skipuðum af fjármálaráðherra 

og tveimur af stéttarfélögunum og jafnmargir varamenn. Stjórnin kýs sér formann og 

varaformann úr sínum hópi. Stjórnin hittist reglulega. Sömu aðilar hafa setið í stjórn 

Setursins frá stofnun þess. 

Starfsmenn Fræðslusetursins Starfsmenntar eru þrír. Framkvæmdastjóri sem er 

ráðinn af stjórn og tveir verkefnastjórar eru í hlutastarfi. Auk þess sinna fjölmargir 

kennarar verkefnum hjá Starfsmennt. 
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Fræðslusetrið Starfsmennt (2008b) gerir tillögur um fræðslu, er umsjónaraðili 

og/eða framkvæmdaaðili, tekur á móti hugmyndum frá öðrum um verkefni og er 

stefnumótandi. Fræðslusetrið Starfsmennt metur þörfina fyrir fræðslu hjá viðeigandi 

aðilum og þróar leiðir til að mæta breytilegum kröfum um þjálfun og nám, bæði 

meðal starfsmanna og stofnana. Í starfinu er stuðst við fagráð sem er ráðgefandi 

varðandi kennslufræði og starfsnám. Einnig er stuðst við stýrihópa við hönnun á 

lengri námskeiðum. Starfsmenn og stjórnarmenn Starfsmenntar leggja áherslu á sam-

starf við aðra aðila en þá sem standa að Starfsmennt og taka þátt í sí- og endur-

menntunarverkefnum á vegum innlendra og erlendra aðila.  

Starfsemi Fræðslusetursins Starfsmenntar (2008c) felst í að bjóða upp á 

fjölbreytt námskeið fyrir félagsmenn aðildarfélaganna. Námskeiðin eru flokkuð í 

almenn námskeið, starfstengd námskeið, netnámskeið og Járnsíðu (skóli fyrir 

starfsmenn sýslumannsembættanna). Í skýrslu stjórnar Starfsmenntar frá 2006 kemur 

fram að fjöldi titla á árinu var rétt um 70 talsins. Námskeiðin voru misstór, allt frá 4 

stundum og upp í 160 stundir og voru mörg þeirra haldin oftar en einu sinni á árinu. 

Lengri námskeiðin sem eru viðurkennd af menntamálaráðuneytinu gefa 1-3 einingar á 

framhaldsskólastigi.  

Um 30 titlar voru kenndir á landsbyggðinni auk tölvunámskeiðs sem var boðið 

upp á í fjarnámi. Skráningar voru 2.033 talsins auk 96 þátttakenda sem skráðir voru í 

brúarnám á framhaldsskólastigi. Jafnframt er boðið upp á verkefnið „Ráðgjafi að 

láni“, starfsþróunarverkefni sem ætlað stofnunum sem vilja koma á virkri símennt-

unaráætlun fyrir starfsmenn sína. Í skýrslu stjórnar (Fræðslusetrið Starfsmennt, 2006) 

kemur fram að mikið hafi verið spurt slíka þjónustu ráðgjafa, sem tóku m.a. að sér að 

meta símenntun einstakra starfshópa. Alls 13% af útgjöldum Starfsmenntar árið 2005 

voru af verkefninu „Ráðgjafi að láni“, til almennra námskeiða fóru 19%, 20% til 

tölvunámskeiða og 48% til starfstengdra námskeiða.  

Heimasíða, upplýsingakerfi og gagnagrunnur hafa verið í þróun frá 2004. 

Tilgangurinn er að auka netlæga þjónustu og upplýsingagjöf, auðvelda skráningu 

þátttakenda, bæta kynningu námskeiða og verkstýringu og einfalda umsjónina. Mikill 
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vinnusparnaður fylgir kerfinu. Kostnaðaráætlun við þróun, uppfærslu og leiðréttingu 

vefkerfisins hefur farið fram úr fjárhagsáætlun en ástæða hefur þótt til að klára verkið 

sem fyrst. 

Útgáfa á námsvísi hófst haustið 2006 og var honum dreift til félagsmanna 

aðildarfélaganna, stofnana og annarra fræðsluaðila. Í bæklingunum voru markmið og 

námsframboð setursins kynnt. Jafnframt var kynningarbæklingum um „Ráðgjafa að 

láni“ og mannauðsstjórnun dreift til ríkisstofnana. Rafræn skilaboð voru nýtt til að 

kynna þjónustuna og veftímarit send út 3-4 sinnum á önn til að kynna námsframboð 

og annað sem er á döfinni.  

3.7 Samantekt 

Hið opinbera og aðilar vinnumarkaðarins, atvinnurekendur og stéttarfélög, hafa 

undanfarin ár lagt áherslu á mikilvægi sí- og endurmenntunar og fullorðinsfræðslu 

fyrir almenning og skipulagsheildir. Hið opinbera hefur aukið fjármagn til þessa 

málaflokks síðustu ár til að koma til móts við kröfur stéttarfélaga um sí- og 

endurmenntun fyrir félagsmenn sína. Starfsmenntunarsjóðir og þróunarsjóðir voru 

stofnaðir til að auðvelda einstaklingum og skipulagsheildum að sækja og skipuleggja 

sí- og endurmenntun og starfsþróun. Fræðslusetrið Starfsmennt var stofnað til að hafa 

umsjón með, skipuleggja og framkvæmda starfstengda sí- og endurmenntun ríkis-

starfsmanna og veita ríkisstofnunum þjónustu í fræðslumálum. 
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4 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvernig starfstengd sí- og endurmenntunarþörf 

hjá ríkisstofnunum og ríkisstarfsmönnum er metin með hliðsjón af greiningarramma 

Blanchard og Thacker. Það er gert með því að skoða Fræðslusetrið Starfsmennt og 

þátttöku þess í fræðslumálum nokkurra ríkisstofnana og sí- og endurmenntun 

ríkisstarfsmanna sem sótt hafa sí- og endurmenntun hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt. 

Tekin voru viðtöl við þrjá stjórnendur Fræðslusetursins Starfsmenntar, fjóra 

stjórnendur fræðslumála hjá ríkisstofnunum og fjóra ríkisstarfsmenn sem sótt hafa sí- 

og endurmenntun hjá Starfsmennt. Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara 

er: Hvernig er starfstengd sí- og endurmenntunarþörf ríkisstofnana og ríkisstarfs-

manna metin hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt? 

Við rannsókn og greiningu gagna er m.a. stuðst við greiningarramma Blanchard 

og Thacker (2007) um stefnumiðaða fræðslu sem felur í sér greiningu á skipu-

lagsheild og starfs- og einstaklingsgreiningu. Niðurstaða greiningarinnar gefur til 

kynna frammistöðuvanda, þ.e. mismun á æskilegri frammistöðu og núverandi 

frammistöðu. Niðurstaða greiningar á þessu tvennu segir til um fræðsluþarfir eða 

aðrar þarfir á vinnustað. 

Í rannsókninni var valin eigindleg aðferðafræði (e. qualitative research method) 

en sú rannsóknaraðferð þykir henta ágætlega í rannsóknum í félagsvísindum (Bogdan 

og Biklen, 2004; Hitchcock og Hughes, 1995). Eigindlegar aðferðir eru opnar og 

sveigjanlegar og þróast með hliðsjón af gangi rannsóknarvinnunnar. Eigindleg 

aðferðafræði gefur djúpan og heildstæðan skilningi á viðfangsefninu, hvort heldur er 

um að ræða rannsóknir í menntamálum, stjórnmálum, stjórnun, á fjölskyldum eða 

þjóðarbrotum.  

Rannsóknarsnið í eigindlegri aðferðafræði eru fjölbreytt. Val á rannsóknarsniði 

fer meðal annars eftir viðfangsefni rannsóknar.  
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Rannsóknarsniðið (e. research design) sem varð fyrir valinu í þessari rannsókn 

var tilviksrannsókn (e. case studie) (Bogdan og Biklen, 2004; Hitchcock og Hughes, 

1995; Rannveig Traustadóttir, 2008) þar sem fjallað er um ákveðið tilvik, 

„Fræðslusetrið Starfsmennt“ og starfsemi þess í tengslum við nokkrar ríkisstofnanir 

og í efnahagslegu samhengi, sem og félagsmenn stéttarfélaga sem njóta þjónustu 

Starfsmenntar.  

Tilviksrannsókn er notuð þegar rannsaka á ítarlega afmörkuð kerfi eða tilvik. 

Tilvikið er þá afmarkað í tíma eða rúmi, t.d. bundinn við tiltekinn atburð, einstakling, 

stofnun eða þjónustuúrræði. Tilvikið er yfirleitt sett í félagslegt, sögulegt eða 

efnahagslegt samhengi. Tilvikið getur verið einstakt, dæmigert eða mörg sams konar 

tilvik. Rannsóknaraðferðin byggist á ákveðnu ferli sem er sveigjanlegt og í samræmi 

við framvindu rannsóknarinnar.  

Gagnaöflun í eigindlegri aðferðarfræði (e. qualitative data) er margþætt, opin 

og sveigjanleg og hún býður upp á gagnvirkni milli rannsakanda og þátttakendur í 

rannsókninni (McMillan, 2004). Öflun gagna getur verið með vettvangsathugunum, 

viðtölum, skjölum og margmiðlunarefni.  

Sú aðferð sem þótti henta best við öflun gagna í þessari rannsókn var að taka 

hálf-opin viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar á vinnustað þeirra og var það í 

samræmi við megináherslur rannsóknarinnar og við rannsóknarsniðið (Bogdan og 

Biklen, 2004; McMillan, 2004; Rannveig Traustadóttir, 2008). 

Viðtöl (e. interview) eru aðferð við gagnasöfnun þar sem viðmælandi er spurður 

spurninga og svör hans tekin upp á segulband og síðan skráð sem texti. Því næst er 

unnið með textann og hann greindur og túlkaður, þ.e. lesið í merkingu þess sem fram 

kom hjá viðmælanda. 

Hálf-opið viðtal (e. semistructured interview) er notað til að leita svara við 

fyrirfram ákveðnum spurningum en svörin eru ekki tilbúin fyrirfram eins og í 

stöðluðum viðtölum. Spurningarnar eru opnar og bjóða upp á persónuleg svör og 

viðmælandi getur fylgt þeim eftir með skýringum, eftir því sem hann vill. 
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4.1 Val á þátttakendum 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposeful 

sampling) (Bogdan og Biklen, 2004; McMillan, 2004) til að fá mismunandi 

sjónarhorn á viðfangsefni rannsóknarinnar. Alls tóku ellefu þátttakendur þátt í 

rannsókninni. Þeirra á meðal voru stjórnandi, formaður og varaformaður stjórnar 

Fræðslusetursins Starfsmenntar. Formaður stjórnar Starfsmenntar er fulltrúi stærsta 

aðildarfélags Starfsmenntar og varaformaðurinn er fulltrúi vinnuveitenda, sem er 

fjármálaráðuneytið. Fjórir fulltrúar stjórnenda í fræðslumálum ríkisstofnana voru 

valdir með tilliti til starfsemi stofnananna og stærðar og reynt að finna ríkisstofnanir 

sem væru dæmigerðar fyrir stofnanir sem Starfsmennt þjónustar. Fjórir þátttakendur 

voru valdir af handahófi af lista yfir þátttakendur á fjórum mismunandi námskeiðs-

flokkum/námslínum sem Fræðslusetrið Starfsmennt hefur haldið. Námslínurnar voru: 

Tölvur og tölunotkun – grunnnámskeið, Járnsíða, Framrás og Vinnumálaskólinn. 

Þátttökustofnanirnar í rannsókninni eru flokkaðar eftir starfssviði og stærð í 

samræmi við flokkun í rannsókn Ómars H. Kristmundssonar, Stjórnun og 

starfsmannamál ríkisstofnana (2007). 

Samkvæmt flokkun Ómars takmarkast þátttökustofnanirnar við stofnanir 

framkvæmdarvalds sem höfðu fimm eða fleiri starfsmenn. Skilyrði uppfylltu 192 

stofnanir með jafnmarga forstöðumenn. Í samræmi við það flokkast þátttökustofnanir 

í þessari rannsókn á eftirfarandi hátt:  

 Félags- og lýðheilsustöð  

 Framhalds- og háskólar 

 Heilbrigðisstofnun 

 Sýslumannsembætti, löggæsla og fangelsi  

 Æðsta stjórnsýsla 

Tveir viðmælendur komu frá stórum ríkisstofnunum sem flokkast annars vegar 

sem heilbrigðisstofnun og hins vegar undir sýslumannsembætti, löggæslu og fangelsi. 
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Báðar hafa sérstaka starfsmanna- eða mannauðsskrifstofu þar sem annars vegar 

starfsmannastjóri sér um fræðslumálin og hins vegar fræðslustjóri. Viðmælendur eru 

flestir nafnlausir en með auðkennum. Fulltrúar Starfsmenntar verða nefndir með 

starfsheiti sínu. 

 Í niðurstöðukaflanum verða þessir þátttakendur nefndir: 

 Starfsmannastjóri í stórri stofnun 

 Fræðslustjóri í stórri stofnun 

Tvær ríkisstofnanir í rannsókninni eru miðlungsstórar skipulagsheildir og flokkast 

önnur undir sýslumannsembætti, löggæslu og fangelsi en hin undir félags- og 

lýðheilsustöð. Í þessum ríkisstofnunum sjá forstöðumenn um starfsmannamál og 

málefni sem flokkast undir þau. Forstöðumenn hafa skipað starfsmenn sem hafa 

reynslu af fræðslumálum til að sinna þessum málaflokki innan ríkisstofnunar auk þess 

sem þeir sinna öðrum sérhæfðum störfum. Þeir nefnast: 

 Deildarstjóri hjá miðlungsstórri stofnun 

 Sérfræðingur hjá miðlungsstórri stofnun 

Þátttakendur á námskeiðum Starfsmenntar vinna hjá áðurnefndum ríkisstofnun-

um auk þess sem tveir vinna hjá æðstu stjórnsýslu, þar sem sýslumaður hefur umsjón 

með fræðslumálum starfsmanna sinna, og í framhalds- eða háskóla þar sem 

skólastjóri sér um þennan málaflokk. Þátttakendur á námskeiðum eru nefndir í niður-

stöðukaflanum: 

 Starfsmaður hjá æðstu stjórnsýslu 

 Starfsmaður hjá heilbrigðisstofnun 

 Starfsmaður hjá félags- og lýðheilsustofnun 

 Starfsmaður hjá framhalds- og háskóla 

Sú skipulagsheild sem ekki uppfyllti skilyrðið í flokkun Ómars var tilvikið sem 

rannsóknin beinist að, Fræðslusetrið Starfsmennt.  
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 Formaður stjórnar 

 Varaformaður stjórnar 

 Framkvæmdastjóri  

Auk þátttakenda hjá Starfsmennt voru þátttakendur stjórnendur skipulagsheilda 

og þátttakendur sem sóttu námskeið hjá Starfsmennt. Allir voru þeir í stéttarfélaginu 

SFR og unnu hjá fyrrnefndum skipulagsheildum. 

Ekki var talin þörf á því að tilkynna rannsókn af þessu tagi til Persónuverndar. 

Tölvupóstur var sendur til þátttakenda í rannsókninni. Þar var rannsóknin kynnt og 

þeir beðnir um að taka þátt í rannsókninni. Þátttakendum var heitið trúnaði og nafn-

leynd nema þátttakendum frá Fræðslusetrinu Starfsmennt sem tjá sig undir nafni. 

Farið verður með gögnin sem trúnaðarmál og þau eyðilögð að úrvinnslu lokinni. 

4.2 Gagnaöflun 

Rannsóknin stóð yfir veturinn 2007-2008 og voru þátttakendur ellefu talsins. Rann-

sakandinn tók viðtöl við þátttakendur á vinnustað þeirra á tímabilinu 16.-25. apríl 

2008. Viðtöl voru tekin við þrjá karlmenn og átta konur, flest búsett á Reykja-

víkursvæðinu en einn úti á landi og fór viðtalið við hann fram í síma. Viðtölin stóðu 

yfir í tæplega klukkustund og voru tekin upp á hljóðsnældu. Viðtölin voru hálf-opin 

eins og áður hefur komið fram. Tilgangurinn með því að hafa viðtölin hálf-opin var 

að fá dýpri skilning á viðgangsefninu. 

Viðtölin voru afrituð og prentuð út. Viðtölin voru 95 A4 blaðsíður.  

4.3 Greining gagna 

Gagnagreining rannsóknarinnar tekur mið af þeirri rannsóknaraðferð og 

rannsóknarsniði sem var valið og er nefnd „sífelld samanburðaraðferð“ (e. constant 

comparative medhod) (Bogdan og Biklen, 2004; Rannveig Traustadóttir, 2008) sem 

vísar til þess að greining gagna á sér stað samhliða gagnasöfnun. Greiningin hefst 

strax við öflun gagna og er nærri því lokið þegar síðustu gögn eru fengin. Grein-



42 

 

ingaaðferðin er oftast notuð til að þróa eða uppgötva hugtök eða kenningar. Gögnin 

eru skoðuð og borin saman meðan á rannsókn stendur og ný vitneskja er stöðugt 

borin saman við þær upplýsingar sem þegar hefur verið aflað. Þessi aðferð við 

greiningu gagna er oft notuð þegar gagna er aflað á fleiri en einum stað. 

Viðtöl við ellefu þátttakendur voru afrituð og greind með aðstoð forritsins QSR 

NVivo Nud*ist sem er notað til að greina textagögn. Gögnin voru marglesin og leitast 

var eftir að finna skoðanir, viðhorf, atburði o.fl. til að lykla eftir og tekið var mið af 

rannsóknarspurningunni og markmiðum rannsóknarinnar.  

Gögnin voru lykluð (e. code) og reynt að greina ákveðið mynstur (e. pattern). 

Greining úr fyrstu viðtölunum beindist að því hvernig Fræðslusetrið Starfsmennt og 

ríkisstofnanir sem tóku þátt í rannsókninni meta sí- og endurmenntunarþörf 

ríkisstofnana og ríkisstarfsmanna. Þegar leið á rannsóknina þótti ástæða til kanna 

viðhorf, samskipti og samvinnu ríkisstofnana og Fræðslusetursins Starfsmenntar og 

sjónarmiða ríkisstarfsmanna sem notið hafa fræðslu hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt 

til Starfsmenntar. 

4.4 Trúverðugleiki rannsóknarinnar 

Trúverðugleiki rannsóknarinnar er grundvallaður á margprófun (e. triangulation) sem 

vísar til þess að gagna er aflað frá fleiri en einum aðila, með fleiri en einni aðferð, á 

mismunandi tíma og/eða á mismunandi stað (Bogdan og Biklen, 2004; McMillan, 

2004; Rannveig Traustadóttir, 2008). Á þann hátt er hægt að sannreyna ákveðið 

mynstur hjá einum viðmælenda og kanna hvort svipað mynstur endurtekur sig hjá 

fleiri en einum viðmælenda á mismunandi stað og tíma. 

Í þessari rannsókn var notuð margprófun gagna (e. data triangulation) þar sem 

viðtöl voru tekin við ellefu viðmælendur, sem voru staðsettir á mismunandi stöðum 

og á mismunandi tíma. 

Til að stuðla enn frekar að trúverðugleika rannsóknarniðurstaðna voru þátt-

takendur hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt beðnir um að lesa yfir viðtölin, niðurstöður, 

greiningu og túlkanir rannsakanda. Það var gert til að ganga úr skugga um rétt hafi 
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verið farið með upplýsingar og fá viðbrögð frá viðmælendum við greiningu og 

túlkun. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða lagðar fram niðurstöður úr viðtölum við ellefu viðmælendur. 

Þrjá viðmælendur hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt, fjóra viðmælendur sem eru 

fulltrúar fræðslumála í stofnunum og fjóra viðmælendur sem sótt hafa námskeið á 

vegum Fræðslusetursins Starfsmenntar. Niðurstöðukaflanum er skipt í sex undirkafla 

og er þá m.a. höfð til hliðsjónar starfsemi Fræðslusetursins Starfsmenntar, rannsókn-

arspurningin og markmið rannsóknarinnar. 

Niðurstöður eru greindar með hliðsjón af innri og ytri þáttum sem hafa áhrif á 

fræðsluumhverfi skipulagsheilda samkvæmt Blanchard og Thacher (2004; 2007). 

Innri þættir eru skipulag skipulagsheildar, skipulag mannauðsstjórnunar og stofnana-

menning. Ytri þættir eru efnahagsleg skilyrði, lög og reglugerðir, fræðsluaðilar á 

vettvangi og kennslutækni.  

Greiningarrammi Blanchard og Thacher (2007) um feril stefnumiðaðrar fræðslu 

er einnig hafður til hliðsjónar. Ferill stefnumiðaðrar fræðslu felur í sér greiningu 

skipulagsheildar, starfsgreiningu og einstaklingsgreiningu sem gefur síðan til kynna 

fræðsluþarfir og/eða aðrar þarfir. 

Auk þess er stuðst við framsetningu Blachard og Thacher (2007) á mati á 

árangri fræðslu/þjálfunar sem felst í viðbrögðum, lærdómi, vinnutengdri hegðun og 

ávinningi skipulagsheildar. 

Í fyrsta undirkafla eru helstu niðurstöður um starfsemi Fræðslusetursins Starfs-

menntar settar fram. Þar kemur m.a. fram að Fræðslusetrið Starfsmennt vinur að sí- 

og endurmenntun og starfsþróunarmöguleikum ríkisstarfsmanna og stofnana. 

Viðskiptavinir Starfsmenntar eru ánægðir með þjónustu þess. Þeir telja þó að 

Starfsmennt þurfi að kynna starfsemi sína betur. Flestir vilja að Starfsmennt verði 

fræðslumiðstöð allra hópa ríkisstarfsmanna. 



45 

 

Síðan er gerð grein fyrir viðhorfum viðmælenda gagnvart sí- og endurmenntun. 

Flestir eru sammála um mikilvægi starfstengdrar sí- og endurmenntunar. Margar 

stofnanir hafa ekki fjármagn né starfsmenn til að sinna mannauðsmálum þegar 

starfsemin breytist. Starfsmennt veitir þessum stofnunum þjónustu við hæfi og býður 

m.a. upp á starfstengd sí- og endurmenntunarnámskeið. Námskeiðin hjá Starfsmennt 

geta leitt til launahækkunar og eru haldin á dagvinnutíma.  

Þá er gerð grein fyrir vinnustaðagreiningu og hvernig stefnumiðuð fræðsla fer 

fram hjá Starfsmennt og stofnunum. Starfsmennt gerir vinnustaðagreiningu fyrir 

margar stofnanir og metur m.a. fræðsluþörf þeirra. Misjafnt er hvernig stofnanir meta 

fræðsluþörf starfsmanna sinna. Starfsmennt í samvinnu við stofnanir og starfsmenn 

hanna starfstengd sí- og endurmenntunarnámskeið. 

Því næst er fjallað um mat á árangri fræðslu hjá Starfsmennt og stofnunum. 

Fram kemur að mat á árangri fræðslu er lítið sem ekkert hjá Starfsmennt og 

stofnunum sem nota þjónustu hennar. Starfsmennt gerir þó ávallt viðbragðskönn-

un/könnun í lok námskeiðs. 

Að lokum er rætt um ávinning af starfstengdri sí- og endurmenntun fyrir 

starfsmenn og stofnanir. Viðmælendur telja starfstengda sí- og endurmenntun skila 

sér í meiri starfsánægju og starfshæfni starfsmanna og aukinni framleiðni og 

skilvirkni fyrir stofnanir.  

5.1 Viðhorf viðskiptavina til starfsemi Starfsmenntar 

Viðskiptavinir Starfsmenntar eru opinberar stofnanir af öllum gerðum og stærðum.  

Fulltrúar fræðslumála hjá stofnunum sem tóku þátt í rannsókninni voru flestir 

sammála að samstarf við Starfsmennt væri mjög gott, að starfsemi Starfsmenntar væri 

til fyrirmyndar. Þeir nefndu að vinnuferli, þjónustulund, áhugi, fagmennska og 

frumkvæði væri það helsta sem einkenndi stjórnun Starfsmenntar. Námslínurnar og 

„Ráðgjafi að láni“ hafi heppnast vel.  
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Deildarstjóri í miðlungsstórri stofnun vildi meina að fagmennska hafi aukist að 

undanförnu hjá Starfsmennt. Hann taldi einnig mikla hagræðingu vera af skráningu á 

netinu og því skipulagi sem fylgdi því, svo sem rafrænt fréttabréf og tölvupóstur til að 

minna á námskeið og útgáfa námsvísis sem sendur væri út árlega. Hann sagði 

ennfremur: 

Ég vilja sjá Fræðslusetrið Starfsmennt verða fræðslumiðstöð 

ríkisstarfsmanna, allra hópa ríkisstarfsmanna. Við ættum að leggja 

áherslu á það og að Starfsmennt yrði einhvers konar regnhlíf fyrir 

símenntun ríkisstarfsmanna. 

Starfsmannastjóri hjá stórri stofnun vill að Starfsmennt hafi samband við hann 

til að fá hugmyndir um hvað hægt er að gera fyrir starfsmenn og sagði ennfremur: 

Mér finnst gott að hafa svona batterí til að geta leitað til en ég vil 

ekki láta það vera kolkrabba yfir mér og stýra mér. 

5.1.1 Stofnanasamningar og fræðslumál hjá stofnunum 

SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu sem er fjölmennasta aðildarfélagið í Starfs-

mennt samdi um í stofnanasamningum við margar stofnanir að Starfsmennt tæki þátt í 

mótun fræðslumála innan stofnana. Námslínur eins og Járnsíða, námskeið fyrir 

starfsmenn sýslumannsembætta og Heilsa fyrir starfsmenn heilsugæslustöðva komu 

til vegna stofnanasaminga SFR og þessara stofnana (formaður stjórnar Fræðslu-

setursins Starfsmenntar). Ekki voru allir stjórnendur fræðslumála stofnana sammála 

um þetta ákvæði í stofnanasamningum. Starfsmannastjóri í stórri stofnun sagði:  

Rekspölur sem er fyrir alla. Fínt ef þú þarft að komast út en kannski 

móðgun við frábæra starfsmenn sem eru bara að sækja sér krónur. 

Það er galli stofnanasamninga ... að fólk þurfi að sitja þessi 

námskeið, en það á ekki að vera refsing. 

Deildarstjóri hjá miðlungsstórri stofnun og starfsmannastjóri í stórri stofnun 

könnuðust við að námslínurnar Rekspölur, Framrás og önnur sambærileg námskeið á 

vegum Starfsmenntar væru í stofnanasamningum stofnana og ef starfsmenn sæktu 

þessi námskeið fengju þeir launahækkun.  
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5.1.2 Skoðun viðskiptavina Starfsmenntar á staðsetningu námskeiða? 

Starfsmennt semur oftast við fræðsluaðila á vettvangi til að halda starfstengd sí- og 

endurmenntunarnámskeið sem Starfsmennt hefur hannað í samræmi við fræðsluþörf 

stofnana. 

Skiptar skoðanir eru á því hvar á að halda námskeið á vegum Starfsmenntar. 

Tveir af fjórum stjórnendum stofnana sögðu að best væri að blanda þessu dálítið 

saman, hafa tilbreytingu, þ.e. að halda námskeið bæði á vinnustað og að senda 

starfsmenn út í bæ á námskeið öðru hvoru. Deildarstjóri hjá miðlungsstórri stofnun 

sagði:  

Sambland væri mjög spennandi leið og ég sem áhugamanneskja um 

fullorðinsfræðslu og símenntun ... að kannski verði það enn meiri 

áhersla að nám fari fram á vinnustað ... Í bland hlýtur þetta vera 

mjög gott. 

Tveir stjórnendur voru á öndverðum meiði hvað varðar staðsetningu 

námskeiða. Fræðslustjóri hjá stórri stofnun taldi heppilegra að halda námskeið innan 

stofnunar, m.a. vegna þess að það sparar tíma og kostnað: 

Okkur finnst oft betra að halda námskeið innan stofnunar ... vegna 

þess að við náum í starfsmenn betur. Það tekur styttri tíma ef 

námskeiðin eru haldin nálagt þar sem þau eru að vinna. Við höldum 

líka betur utan um það. 

Sérfræðingur hjá miðlungsstórri stofnun telur hollt fyrir starfsmenn að fara á 

námskeið út í bæ en samt ekki langt frá heimabyggð, það væri of dýrt. 

Viðmælendur sem voru þátttakendur á námskeiðunum hjá Starfsmennt töldu 

heppilegast að ákveðinn sveigjanleiki væri í staðsetningu námskeiða. Það væri alltaf 

ágætt að kynnast því sem aðrir væru að gera á öðrum vinnustöðum en þó heppilegra 

að halda námskeið nálægt vinnustað eða á vinnustað ef góð aðstaða er fyrir hendi. 

Starfsmaður hjá heilbrigðisstofnun sagði að það færi eftir hvers konar námskeið 

væri um að ræða hvort halda ætti námskeið á vinnustað eða út í bæ. Hann sagði:  
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Mér finnst að námskeið sem snúa beint að einhverri starfsþjálfun 

hjá okkur eigi að halda á vinnustaðnum eins og til dæmis 

tölvunámskeið í tölvuumhverfi sem við vinnum í ... Það er líka 

mjög gott ef það er ekki mjög langt að sækja námskeið, að það sé 

fyrir utan. Þannig að maður getur aðeins farið í burtu. Það er gott 

fyrir hausinn á manni að komst út úr vinnuumhverfinu og hitta aðra.  

5.1.3 Skoðun viðskiptavina á kynningarstarfsemi Starfsmenntar 

Flestir viðmælendur telja að Starfsmennt þurfi að kynna starfsemi sína betur en raun 

ber vitni. 

Fulltrúar stofnana voru ekki sammála hversu vel Starfsmennt kynnir starfsemi 

sína. Starfsmannastjóri í stórri stofnun sagði að Starfsmennt minnti ekki nægjanlega 

vel á sig og hefði ekki frumkvæði að því að óska eftir samvinnu við fræðslufulltrúa 

stofnana hvað varðar skipulagningu fræðslu í samræmi við þarfir stofnunarinnar.  

Tveir viðmælendur, sérfræðingur og deildarstjóri hjá miðlungsstórri stofnun, 

dáðust að því hve skilvirk rafræn kynningarstarfsemi Starfsmenntar er. Rafrænt 

fréttabréf er sent út mánaðarlega og rafrænn námskeiðshvati sendur til markhópa með 

reglulegu millibili. Þá fá allir félagsmenn og stofnanir sendan námsvísi einu sinni á 

ári.  

Fjórir þátttakendur sem sótt hafa námskeið hjá Starfsmennt sögðu að kynning á 

starfsemi Starfsmenntar væri ekki nægjanleg. Allir þátttakendurnir sögðust aðeins 

hafa farið á eitt námskeið hjá Starfsmennt þrátt fyrir að hafa unnið hjá sömu stofnun í 

mörg ár. Eftir að þeir tóku þátt í þessu eina námskeiði fengju þeir sent rafrænt 

fréttabréf með upplýsingum um námskeiðsframboð.  

5.1.4 Það sem vel er gert og það sem betur má fara hjá Starfsmennt 

Starfsemi Starfsmenntar hefur heppnast vel í flestum tilvikum að mati stjórnenda hjá 

Starfsmennt. Varaformaður stjórnar Starfsmenntar sagði að „Ráðgjafi að láni“ og 

allar námslínurnar hafi heppnast mjög vel en almennu námskeiðin hafi runnið sitt 

skeið á enda. Hann sagði: „Starfsmenn sækja almennu námskeiðin ennþá vegna þess 
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að þau eru launatengd í kjarasamningum.“ Aðrir viðmælendur hjá Starfsmennt taka 

undir að almennu námskeiðin hafi þjóni ekki lengur tilgangi sínum. Varaformaður 

stjórnar Starfsmenntar sagði: 

Það er meiri tilhneiging hjá fólki að vilja ekki bara fræðast vegna 

fræðslunnar og þroskans heldur líka til þess að byggja eitthvað upp 

... heildstæða eign, ávinning, hærri laun, aðra stöðu. 

Formaður stjórnar Starfsmenntar telur að auka þurfi tengsl við stjórnendur 

stofnana sem ekki hafa þegið þjónustu hjá Starfsmennt. Starfsmennt vill að ríkið leiti 

til Starfsmenntar með öll námskeið og fræðslu sem ríkið vill að starfsmenn sæki, en 

brotalöm hefur verið á því. Ríkið sjálft hefur boðið starfsmönnum upp á ýmiss konar 

námskeið sem Starfsmennt getur sinnt. 

5.1.5 Framtíðarsýn Fræðslusetursins Starfsmenntar  

Viðmælendurnir þrír frá Starfsmennt sögðust vilja aukin samskipti við sveitarfélögin 

og önnur stéttarfélög, t.d. BHM, þar sem félagsmenn í stéttarfélaginu njóta þjónustu 

Starfsmenntar á vinnustað þegar stofnunum er veitt þjónusta að eigin ósk. Auk þess 

sækja margir félagsmenn BHM námskeið á vegum Starfsmenntar. Eins og 

framkvæmdastjóri Starfsmenntar orðaði það, „draumurinn er að Fræðslusetrið 

Starfsmennt haldi utan um alla fræðslu fyrir ríkisstarfsmenn“. Viðmælendurnir vilja 

auka samstarf við opinberar stofnanir og víkka starfssvið Starfsmenntar þannig að 

það veiti þjónustu sem spannar vítt svið fyrir alla starfsmenn ríkisins og geti veitt 

stofnunum þjónustu varðandi mannauðsmál og starfsþróun á vinnustað. Þeir vilja sjá 

skriflegar starfsþróunaráætlanir hjá öllum opinberum stofnunum fyrir alla ríkisstarfs-

menn. Viðmælendurnir þrír voru einnig sammála að hlúa vel að ímynd og kynningar-

starfsemi Starfsmenntar og huga betur að hagnýtingu námskeiða í samræmi við þarfir 

atvinnulífsins.  

Þeir nefndu að verið væri að vinna að stefnumótun og áhuginn beindist að því 

að taka upp einhvers konar raunfærnimat eða „færniviðmið starfa“ sem tæki mið af 
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starfslýsingu frekar en námskrám. Eftir er að útfæra þetta verkefni betur eins og 

framkvæmdastjóri Starfsmenntar segir: 

Við erum ekki að beina öllum inn í skólakerfið. Við verðum að vera 

með færniviðmið starfa. Við erum meira að miða við færnikvarða til 

starfa – stefnt er á aðra áherslu í starfi. Við erum ekki búin að 

útfæra það, en það er í farvatninu. 

Starfsmennt vill innleiða ennþá meiri fagmennsku í störf sín og hefur hug á að 

kanna hugmyndir stjórnenda stofnana í sí- og endurmenntun og starfsþróun starfs-

manna sinna og stofnunar. Varaformaður Starfsmenntar sagði að reynt væri að koma 

til móts við þarfir atvinnulífsins:  

Já, við mætum að hluta til þörfum stofnana ríkisins. En það er ekki 

tilgangur setursins einskorðaður við það, þetta eru ekki allt praktísk 

námskeið sem stofnanirnar nota beint ... Síðari ár eru að þróast 

meira línur í endurmenntun hjá opinberum starfsmönnum sem er 

farið að líkjast skólanámsbrautum eins og sýslumannaskóli og 

dómstólaskóli. Þannig að þetta blandast held ég ágætlega þörfum 

starfsmanna um fræðslu á þjóðfélaginu og heiminum ... Við höfum 

almennt ekki álitið að Starfsmennt væri sett á fót til þess að kenna 

fólki á einhver ákveðin tölvuforrit. 

Stjórnendur stofnana eru farnir að kalla eftir námskeiðum og fræðslu fyrir 

millistjórnendur. Framkvæmdastjóri Starfsmenntar sagði: 

Það eru svo margir orðnir millistjórnendur, störfin breytast. Fólk er 

að fá mannaforráð þótt það sé ekki yfir mörgum og er óöruggt í 

samskiptum. Það er margt sem við erum að nema úr umhverfinu og 

við þurfum að hlusta betur eftir því og fara að aðlaga okkar 

þjónustu betur að því sem er að birtast. Það þarf að fylgjast vel með. 

5.2 Viðhorf viðmælenda til sí- og endurmenntunar 

Flestir viðmælendur í rannsókninni eru sammála um mikilvægi starfstengdrar sí- og 

endurmenntunar fyrir ríkisstarfsmenn og stofnanir.  

Eins og fram hefur komið er hlutverk Starfsmenntar að vinna að sí- og 

endurmenntun og starfsþróunarmöguleikum ríkisstarfsmanna og stofnana. Fram-
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kvæmdastjóri Starfsmenntar sagði að reglan væri sú að setja upp námskeið og 

námskeiðslínur í samræmi og í samráð við þarfir stofnana og starfsmanna.  

Flestir fulltrúar fræðslumála hjá stofnunum leggja áherslu á að starfsmenn sæki 

starfstengda sí- og endurmenntun starfsmanna. Deildarstjóri hjá miðlungsstórri 

stofnun sagði:  

Ég hvet fólk til þess að viðhalda starfshæfni sinni og uppfæra 

markaðsvirði sitt og auka möguleika á tækifærum á vinnumarkaði 

og styrkja stöðu sína ... það skiptir líka máli að fólk finni að 

vinnuveitandi hefur áhuga að fólkið fái tækifæri til að þróast áfram 

og læra nýja hluti ... Eina sem við höfum fast í hendi er að við lifum 

á tímum breytinga og fyrir fólk á vinnumarkaði er mikilvægt að 

taka þetta dálítið alvarlega og taka eins mikla ábyrgð á eigin 

starfsþróun og það getur og þá er símenntun grundvallaratriði. 

Sérfræðingi hjá miðlungsstórri stofnun finnst mikilvægt að ýta undir það 

viðhorf hjá starfsmönnum að þeir séu fagmenn sem þurfa að viðhalda starfshæfni 

sinni, verða betri starfskraftur og þar með ánægðari í starfi, þ.e. ef þeir sækja 

starfstengd námskeið. Það er hlutverk stofnunar að útbúa starfsþróunaráætlun fyrir 

starfsmenn sína. Hann segir ennfremur:  

Mér finnst að það hafa orðið mikil breyting hvað þetta varðar hér til 

hins betra ... Það hefur breyst og meðal annars vegna samvinnu við 

Starfsmennt ... starfsþróun er enn í gangi.  

5.2.1 Samstarf Fræðslusetursins Starfsmenntar og ríkisstofnana 

Formaður stjórnar Starfsmenntar nefnir að áður fyrr voru stofnanir ekki með 

fræðslustjóra, mannauðsstjóra og jafnvel ekki starfsmannastjóra. Ástandið hefur 

breyst síðustu árin. Starfsmennt hefur ýtt við forstöðumönnum stofnana og vill koma 

sí- og endurmenntun og starfsþróun inn í stofnanir með þarfir félagsmanna sinna í 

huga.  

Stofnanir eru misstórar. Fram kemur hjá viðmælendum hjá Starfsmennt að 

minni stofnanir séu oft undirmannaðar og leggi ekki í þá vinnu sem mat á fræðsluþörf 

krefst. Mannauðsmál, svo sem sí- og endurmenntun starfsmanna, sitja frekar á 
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hakanum, er ekki sinnt nægilega. Starfsmennt hefur lagt áherslu á að veita þessum 

minni stofnunum þjónustu. 

Þrír viðmælendur sem gegna stöðu starfsmannastjóra, fræðslustjóra hjá stórri 

stofnun og sérfræðings hjá miðlungsstórri stofnun þekkja til verkefnisins „Ráðgjafi að 

láni“ sem Starfsmennt býður stofnunum upp á. Þeir voru sammála að verkefnið kæmi 

stofnunum að góðum notum og að stjórnendur stofnana væru mjög ánægðir með það. 

Þeir lýstu yfir ánægju sinni með starfsemi og samvinnu við Starfsmennt hvað varðar 

þarfagreiningu og skipulagningu á nýjum námslínum fyrir ákveðnar stéttir innan 

stofnunar. Þeir lýstu aðkomu Starfsmenntar að þeirra stofnun svo: 

Í einu tilviki var haft samband við Starfsmennt og óskað eftir samvinnu við að 

skipuleggja námslínu fyrir starfsmenn vegna lagabreytinga við stofnunina. 

Þarfagreining á fræðslu hafði áður farið fram við stofnunina.  

Í öðru tilviki urðu breytingar við stofnunina og Starfsmennt hafði samband við 

stofnunina og bauð fram aðstoð sína við að taka þátt í þarfagreiningu og skipuleggja 

ákveðna námslínu fyrir meirihluta starfsmanna.  

Í þriðja tilvikinu höfðu stéttarfélög innan stofnunar frumkvæði að því að fá 

Starfsmennt til að leita samstarfs við stofnunina varðandi þarfagreiningu á fræðslu 

fyrir þessar stéttir. Stýrihópur var myndaður undir forystu Starfsmenntar með 

þátttöku fulltrúa stéttarfélags og stofnana. 

5.3 Hið opinbera og áhrifaþættir á fræðsluumhverfi stofnana 

Viðmælendur hjá Starfsmennt kalla eftir löggjöf um fullorðinsfræðslu. Þeir telja að 

hið opinbera hafi frekar óljós markmið í fullorðinsfræðslu og vilji að verkalýðs-

hreyfingin hafi frumkvæði og geri tillögur í sí- og endurmenntun og fullorðinsfræðslu 

félagsmanna sinna. Það hefur hún gert. Starfsmennt leitast við að taka þátt í að 

uppfylla markmið hins opinbera, sem miðar að því að viðhalda þekkingu og hæfni 

starfsmanna. Varaformaður stjórnar Starfsmenntar sem er jafnframt fulltrúi vinnu-

veitenda í stjórn Starfsmenntar sagði: 
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Stefna ríkisins í fræðslumálum er í raun sú að halda áfram að þróa 

þá nálgun sem Starfsmennt byggist á, sem er samstarf stéttarfélaga 

og ríkisins, og víkka það út þannig að það nái bæði niður til minnst 

menntuðu starfsmannanna, sem eru oftast félagsmenn ASÍ, og líka 

til hinna sem eru háskólamenntaðir og eru í BHM. Þannig að hægt 

sé að bjóða öllum starfsmönnum upp á sameiginleg námskeið í 

þágu ákveðinna stofnana burtséð frá menntun starfsmanna. 

5.3.1 Fræðsluumhverfi stofnanaog áhrifaþættir 

Starfsmennt fær ákveðið fjármagn frá hinu opinbera til að veita stofnunum þjónustu. 

Viðmælendur hjá Starfsmennt segja starfsmenntunar- og þróunarsjóði vera til komna 

vegna samninga við ríkið. Fræðslusetrið Starfsmennt var hugsað til þess að vera 

sameiginlegur vettvangur fyrir þessa sjóði og starfsemi þeirra. Sum aðildarfélögin 

hafa umsjón með sínum sjóðum en Starfsmennt notar fjármagn frá þessum sjóðum til 

að halda námskeið og sinna fræðslu eða öðrum verkefnum í þágu ríkisstarfsmanna og 

stofnana. Einstaklingar geta sótt í starfsmenntunarsjóði til að sækja námskeið hjá 

utanaðkomandi fræðsluaðilum og stofnanir geta sótt í þróunarsjóði til að halda 

námskeið hjá sér, en að öðru jöfnu ráðstafar Starfsmennt úr þessum sjóðum í þágu 

félagsmanna sinna.  

Styrkir úr starfsmenntunarsjóði gegna töluverðu hlutverki í sí- og endur-

menntun ríkisstarfsmanna. Þrír viðmælendur af fjórum sem sótt hafa námskeið hjá 

Starfsmennt sækja einnig um styrk í starfsmenntunarsjóð. Starfsmaður hjá 

heilbrigðisstofnun sækir um styrk úr starfsmenntunarsjóði til að sækja framhaldsskóla 

í fjarnámi. Starfsmaður hjá framhalds- og háskóla sækir um styrk í sjóðinn til að 

sækja tungumálanámskeið og starfsmaður hjá félags- og lýðheilsustofnun til að sækja 

starfstengd námskeið. Fjórði viðmælandinn sem hefur unnið hjá sömu skipulagsheild 

í meira en 20 ár hefur aldrei sótt um styrk í starfsmenntunarsjóð og sagði:  

Ég hef aldrei sótt um í starfsmenntunarsjóð. Maður hefur alltof lítið 

nýtt sér það. Maður hefur verið í ágætu starfi en það eru ekki margir 

sem geta leyst mig af (starfsmaður hjá æðstu stjórnsýslu). 

Námskeið á vegum Starfsmenntar eru félagsmönnum aðildarfélaganna að 

kostnaðarlausu. Námskeiðin eru haldin á daginn á vinnutíma starfsmanna og er það 
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undir stjórnendum skipulagsheilda komið hvort starfsmenn fá launað leyfi til að 

sækja námskeiðin sem eru í flestum tilvikum starfstengd námskeið. Starfsmennt gerir 

samning við fræðsluaðila á vettvangi um að halda námskeið í samræmi við námskrár 

sem Starfsmennt hefur hannað í samræmi við fræðsluþörf stofnana og/eða eftir ósk 

stéttarfélaga. 

Þátttakendur skrá sig á netinu og er vefumsjónarkerfið tengt gagnagrunni 

félaganna þannig að félagsmenn þurfa ekki að greiða fyrir námskeiðin, aðeins 

utanfélagsmenn. Ef námskeið eða farandfyrirlestur á vinnustað eru haldin hjá 

opinberri stofnun og minnihluti starfsmanna er í BHM þá þurfa þeir ekki að borga. Ef 

þeir eru hins vegar í meirihluta þarf stofnunin að borga fyrir þá. 

Í þremur stofnunum af fjórum urðu nýlega lagabreytingar eða aðrar breytingar á 

starfsemi stofnunar. Breytingarnar urðu til þess að stofnanirnar urðu að uppfræða 

starfsmenn um breytingarnar á starfseminni og breytingar á vinnubrögðum í kjölfar 

þess. Helsta hindrun í sí- og endurmenntunarmálum stofnana er lítið fjármagn, mann-

ekla og tímaleysi. Þessar stofnanir nutu þjónustu Starfsmenntar við þarfagreiningu 

fræðslu og fræðsluhönnun. 

Flest námskeið á vegum Starfsmenntar eru launatengd og eftir ákveðinn 

kennslustundafjölda fá starfsmenn launahækkun. Starfsmennt greiðir fyrir þessi 

námskeið og í flestum tilvikum fá starfsmenn frí á launum til að sækja námskeiðin 

þar sem þau eru í flestum tilvikum haldin á vinnutíma starfsmanna. Það er undir 

stjórnendum komið hvort starfsmenn fá leyfi til að sækja námskeið eða ekki. Í 

flestum tilvikum fær starfsfólk að sækja námskeið á vinnutíma, en það er bæði 

kostnaðarsamt og tímafrekt að mati margra. Fræðslustjóri í stórri stofnun sagði: 

Stjórnendur verða að vera ábyrgir. Þeir verða að átta sig á að það á 

ekki að senda fólk á eitthvert námskeið bara til að þau geti hækkað 

sig um launaflokk. 

Sérfræðingur hjá miðlungsstórri stofnun sagði að stjórnendur hvettu ekki 

endilega starfsmenn til að sækja námskeið vegna þess að námskeiðin væru launa-
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tengd. Hann nefndi einnig að ákveðin fagstétt hefði verið skikkuð á starfstengt 

námskeið í frítíma sínum og það hefði ekki gefið góða raun. „Það hleypti illu blóði í 

mannskapinn.“ Hann sagði hins vegar að þegar nokkur tími var liðinn frá 

námskeiðinu hefði hann fundið fyrir jákvæðum breytingum á viðhorfum starfsmanna 

til starfsins. Hann sagði ennfremur: 

Við höfum lent í vanda með þetta. Þetta hafa verið launatengd 

námskeið og þá dregur það úr stofnuninni að ýta á starfsmenn að 

sækja námskeið. Það dregur úr starfsmönnum að fara á námskeið 

þar sem það er óljóst varðandi laun og frí. Mér finnst þetta vera á 

kostnað fagmennsku að hafa þetta með þessum hætti. 

Starfsmaður hjá heilbrigðisstofnun hafði áhyggjur af því að breytingar væru 

framundan varðandi launatengingu sí- og endurmenntunarnámskeiða:  

Þú þarft að vera búin að sækja um 60 tíma til þess að geta átt von á 

hækkun á einu launaþrepi. Það er verið að breyta því og 

launakerfinu. Mér finnst það vera algert klúður ... þetta er búið að 

vera tómt rugl sem er mjög leiðinlegt. Ég veit að það er mikil 

óánægja meðal starfsfólks.  

Viðmælendurnir sem voru þátttakendur á námskeiðum hjá Starfsmennt voru 

sammála því að viðhorf stjórnenda hvað varðar sí- og endurmenntun starfsmanna hafi 

breyst undanfarin ár. Margir stjórnendur gefa starfsmönnum launað frí til að sækja 

starfstengd námskeið á vinnutíma. Eitthvað er um það að stjórnendur hafi frumkvæði 

að því að hvetja starfsmenn til að fara á námskeið. 

Allir viðmælendurnir nema einn hafði fengið frí á launum til að fara á námskeið 

hjá Starfsmennt. Starfsmaður hjá framhalds- og háskóla sem hefur unnið hjá sömu 

stofnun í tæplega 20 ár sagði: „Ég held ekki, annars veit ég það ekki, hvort ég fái að 

fara á námskeið á launum á vinnutíma. Það hefur ekki reynt á það.“ 

5.4 Vinnustaðagreining og stefnumiðuð fræðsla 

Framkvæmdastjóri og formaður stjórnar Starfsmenntar segja að stóru línurnar í 

þarfagreiningu fræðslu á tilteknum vinnustað hjá Starfsmennt séu oftast þannig að 
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mannauðsráðgjafi verkefnisins „Ráðgjafi að láni“ á vegum Starfsmenntar gerir 

vinnustaðagreiningu, þarfagreinir fræðslu, útbýr starfsmannastefnu, heilsustefnu eða 

vinnur að starfslýsingum innan stofnana í samvinnu við stjórnendur í ákveðinn tíma. 

Niðurstaða greiningar getur síðan leitt til þess að Starfsmennt býr til stýrihóp sem 

vinnur að ákveðinni námslínu til að koma til móts við þarfir stofnana, t.d. námskeið í 

starfsmannaviðtölum fyrir annars vegar millistjórnendur og hins vegar fyrir aðra 

starfsmenn.  

Starfsmenn Starfsmenntar stýra verkefninu. Í stýrihópnum er jafnt hlutfall 

starfsmanna og stjórnenda. Í honum eru til að mynda félagsmenn í aðildarfélaginu 

Starfsmennt og jafnframt starfsmenn viðkomandi stofnunar eða fulltrúar fagstétta og 

starfsmannastjóri eða fræðslustjóri stofnunar. Ákveðið vinnuferli fer í gang, fundað 

með reglulegu millibili, fundargerðir skrifaðar og sendar út. Starfsmenn Starfs-

menntar setja fram hugmyndir um námsframboð og þróunarleiðir sem stýrihópurinn 

vinnur áfram með. 

Dæmi um starfstengdar námslínur sem hafa verið hannaðir eru Vinnuskólinn, 

Áfangar – fangaverðir, Járnsíða, Námslína fyrir læknaritara, Brú fyrir fagstéttir, 

félagsliða, heilbrigðisritara o.fl. Reglan hefur verið sú að eftir að ný námslína hefur 

verið starfrækt einu sinni kemur stýrihópurinn saman og fer yfir hvernig árangurinn, 

hvað var vel gert og hvað má bæta.  

Greining fræðsluþarfa og starfsþróun á sér stað á vinnustöðum en með 

mismunandi hætti. Fræðslustjóri hjá stórri stofnun sagði að í starfsmannastefnu 

stofnunarinnar væri lögð áhersla á starfsþróun og símenntun starfsmanna og í kjölfar 

starfsmannaviðtala eigi að gera starfsþróunaráætlanir. Það sé hins vegar mismunandi 

hvernig yfirmenn deilda halda utan um fræðslumálin. Fræðslustjóri sagði ennfremur: 

„Fræðslusetrið Starfsmennt tekur óbeint þátt í starfsþróun fyrir þessar stéttir sem eru í 

SFR.“ 

Deildarstjóri í miðlungsstórri stofnun sagði að yfirstjórn hefði sett fram 

ákveðnar hugmyndir um það sem starfsmenn þyrftu að tileinka sér eftir breytingar á 
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starfsemi stofnunar. Deildarstjórinn ræddi óformlega við nokkra starfsmenn og setti 

niður atriði sem þyrfti að leggja áherslu á í fræðslu. Með þessar upplýsingar í 

farteskinu var haft samband við Starfsmennt og tók deildarstjórinn þátt í að móta 

námslínu fyrir starfsfólk stofnunarinnar ásamt starfsmanni frá Starfsmennt. 

Námskeiðið er ennþá í mótun. 

Í annarri stofnun þar sem breytingar hafa átt sér stað á starfseminni sagði 

starfsmannastjóri í stórri stofnun: „Mér finnst að það sé stofnunarinnar að setja 

markmið í takt við lög og fyrirmæli ráðuneyta og annarra sem setja markmiðin.“ 

Stjórnendur eru nýbyrjaðir að taka starfsmannaviðtöl og búast má við að 

starfsþróunaráætlun verði gerð fyrir hvern starfsmann, miðað við áhuga hans og þarfir 

skipulagsheildar. Það var fyrir tilstuðlan verkefnisins „Ráðgjafi að láni“ á vegum 

Starfsmenntar að starfsmannaviðtölin hófust. Eitthvað var um að starfsmenn sæktu 

námskeið á vegum Starfsmenntar.  

Sérfræðingur hjá miðlungsstórri stofnun nefndi að Starfsmennt hafi haft 

samband við stofnunina vegna breytinga á starfsemi hennar og breyttra áherslna í 

starfi starfsmanna í SFR. Stýrihópur var settur í gang og út úr þeirri vinnu var komið 

á námslínu sem félagar í SFR urðu að sækja. Námskeiðið er launatengt en ekki á 

vinnutíma starfsmanna. Stofnunin fékk einnig „Ráðgjafa að láni“ til að gera úttekt á 

mannauðsmálum ákveðinnar starfsemi skipulagsheildar og niðurstaðan leiddi til þess 

að námskeið voru haldin um þau atriði sem þurfti að laga.  

Starfsmaður hjá æðstu stjórnsýslu og starfsmaður hjá heilbrigðisstofnun sögðu 

að á þeirra stofnun væru haldin námskeið fyrir starfsmenn þegar ný tækni væri 

innleidd, nýr hugbúnaður eða kerfi. Á þessum vinnustöðum eru starfsmenn hvattir til 

að sækja starfstengd námskeið. Námskeiðin eru oft haldin á vinnustað. Á hinum 

tveimur vinnustöðunum sem eru fámennari þurfa starfsmenn oft að tileinka sér sjálfir 

þekkingu á nýjum hugbúnaði eða kerfum með smáaðstoð frá tæknimanni. 

Námsframboð frá Starfsmennt eru oft einu námskeiðin sem bjóðast þessum 

viðmælendum.  
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5.5 Mat á árangri fræðslu  

Mat á árangri fræðslu er skoðað út frá þremur sjónarhornum í þessari umfjöllun. Í 

fyrsta lagi út frá Starfsmennt, þá út frá stofnunum sem tóku þátt í rannsókninni og 

loks út frá þátttakendum á námskeiðum á vegum Starfsmenntar. 

SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu, stærsta aðildarfélag Starfsmenntar, gerir 

árlega könnun um stofnun ársins, þar sem starfsmenn eru spurðir út í ýmislegt sem 

lýtur að stjórnun og starfsmannamálum. Stofnanir fá niðurstöður úr könnuninni og 

geta séð hvar þær standa í mannauðsmálum. Það hefur leitt til þess að nokkrar 

stofnanir hafa leitað til Starfsmenntar og gengið til samstarfs um bætt mannauðsmál. 

Formaður stjórnarinnar sagði auk þess að könnun á starfsemi Starfsmenntar 

væri ekki mjög vísindaleg eða reglubundin, en þó hafa verið gerðar skoðanakannanir 

meðal félagsmanna um starfsemi Starfsmenntar, hvað er gott og hvað má betur fara. 

Ekki hefur farið fram heildarmat á starfseminni. 

Framkvæmdastjóri Fræðslusetursins Starfsmenntar sagði að gerð væri 

námskeiðskönnun/viðbragðskönnun eftir hvert námskeið þar sem þátttakendur eru 

spurðir hvað þeim fannst um skipulagið, námsefnið, umhverfið og kennarann.  

Allir viðmælendurnir, fulltrúar stofnana og þátttakendur á námskeiðum á 

vegum Starfsmenntar, sögðu að lítið sem ekkert mat væri á árangri fræðslu, þjálfunar 

eða námskeiða hjá stofnunum. Þeir telja æskilegt að meta árangur fræðslu og einn 

sagði að ætlunin væri að gera bragarbót á því fljótlega:  

Mér finnst mjög mikilvægt að starfsmaður finni það að stjórnandinn 

sé meðvitaður, sjái og nefni það – þetta er allt annað að sjá hjá þér – 

nú gengur betur. Þú ert farinn að taka ný verkefni ... Ég vil líka sjá 

einhvern árangur; aukna skilvirkni, framleiðni o.fl. (starfsmanna-

stjóri hjá stórri stofnun). 

Fræðslustjóri hjá stórri stofnun sagði að einstaka sinnum færi fram mat á 

árangri fræðslu, en það væri ekki regla, það væri bæði mjög kostnaðarsamt og 

tímafrekt. Fræðslustjórinn sagði:  
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Það er erfitt fyrir okkur að meta eftir að námslínan ... Á eftir tókum 

við viðtöl við stjórnendur hvort einhverjar breytingar hefðu orðið á 

starfsmönnum ... Það er erfitt að meta yfirfærslu námskeiða á 

daglegt starf. Það er alltaf spurning um hvaða þættir eru að hafa 

áhrif. Það er svo margt sem gerist í umhverfinu um leið. 

Tveir fulltrúar stofnana sögðu að ekkert formlegt mat á árangri fræðslu færi fram 

hjá þeim stofnunum sem þeir starfa hjá. Báðir vildu þó meina að með því að ræða við 

starfsmenn sem sækja námskeið hjá Starfsmennt fengju þeir nokkra hugmynd um 

stöðuna „Síðan er þetta huglæga mat. Ég heyri hvernig þeim hefur líkað en hins vegar 

er það ekki með neinum formlegum hætti“ (sérfræðingur hjá miðlungsstórri stofnun). 

Fjórir þátttakendur á námskeiðunum á vegum Starfsmenntar könnuðust ekki við 

að mat á árangri fræðslu ætti sér stað nema í lok námskeiðs. Þau voru sammála því að 

enginn frá Starfsmennt né stofnuninni sem ynnu hjá mæti árangur fræðslu. 

Starfsmaður hjá framhalds- og háskóla sagði: 

Nei, það er enginn sem gerir það. Konan sem þú hittir áðan finnst 

ég hafa lært heilmikið af þessu námskeiði. Hún sér það, hún finnur 

breytingu. Hún hefur ekkert með mig að gera þannig séð. 

5.6 Ávinningur af starfstengdum sí- og endurmenntunarnámskeiðum 

Viðmælendur sem eru fulltrúar stofnana sögðu að sí- og endurmenntun starfsmanna 

skilaði sér í aukinni starfsánægju á vinnustað, ríkari áhuga á starfinu og í flestum 

tilvikum í meiri starfshæfni, fagmennsku, vinnuhagræðingu, bættum afköstum, 

framleiðni og skilvirkni. Auk þess dragi sí- og endurmenntunarnámskeið og fræðsla 

úr starfsmannaveltu. Starfstengd námskeið sem starfsmönnum er boðið upp á þurfa að 

sameina þarfir starfsmanna og stofnana. Framkvæmdastjóri Starfsmenntar hafði þetta 

að segja um ávinning af fræðslu:  

Ávinningur fyrir stofnunina sjálfa, ánægðra starfsfólk, meiri fram-

leiðni. Við þurfum að koma þessu í betri farveg ... út frá starfsmark-

miðum stofnunar og námsþörfum starfsmannsins, að þetta sé bara 

hluti af starfinu. Þetta skiptir miklu máli og á eftir að skipta meira 

máli þegar fram líða stundir. Þegar störfin breytast og þekkingar-
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samfélagið er í algleymingi. Það er krafa frá stofnunum og starfs-

mönnum að námskeiðin séu hagnýt. 

Fræðslustjóri hjá stórri stofnun sagði að það væri mjög mikilvægt fyrir 

stofnunina að starfsmenn sæki námskeið. Stofnunin hefur boðið upp á starfstengd 

námskeið og starfsmenn geta valið í samráði við yfirmann sinn hvaða námskeið henta 

og hefur slíkt fyrirkomulag gefi góða raun. Starfsmenn kynnast innbyrðis og fá 

innsýn í hvað aðrir hjá stofnuninni eru að gera. Aðrir þættir koma þarna einnig inn 

eins og að fá smá frí og tilbreytingu. Fræðslustjórinn sagði ennfremur: 

Við horfum líka á það að við höldum betur í starfsmenn með því að 

bjóða þeim upp á námskeið. Það er minni starfsmannavelta og fólk 

er ánægðara í starfi ef það er verið að gera eitthvað fyrir það en bara 

þetta daglega. 

Sérfræðingur hjá miðlungsstórri stofnun taldi mikinn ávinning fyrir stofnunina 

að senda ákveðna fagstétt á starfstengd námskeið þar sem umtalsverðar breytingar eru 

framundan í starfi viðkomandi fagstétta. Hann sagði: „Ávinningur stofnunarinnar er 

að senda starfsmenn á námskeið ... ánægður starfsmaður, ánægð stofnun.“ Starfs-

mannastjóri hjá stórri stofnun sagði:  

Mér finnst það forsenda árangurs og vellíðunar í starfi að 

starfsmenn fái tækifæri til að sækja námskeið í takt við 

sameiginlegar þarfir stofnunar og starfsmanns. Það er ekkert 

útsaumsnámskeið eða myndlistarnámskeið. 

Þátttakendur á námskeiðunum voru sammála að það væri mikill ávinningur 

fyrir þá að sækja starfstengda sí- og endurmenntun. Starfsmaður sem vinnur hjá 

félags- og lýðheilsustofnun sagði þetta um ávinning af sí- og endurmenntun: „Það 

gefur auga leið að fólk hlýtur að vera hæfara í starfi eftir að hafa sótt námskeið sem 

eru í tengslum við starfið sem það er að vinna.“ 

Starfsmaður sem vinnur hjá heilbrigðisstofnun nefndi að hin öra tækniþróun og 

breytingar í starfsemi stofnana kallaði eftir fjölbreyttum námskeiðum. Þátttakandinn 

sagði að það kæmi til góða fyrir stofnunina að starfsmenn bættu við sig færni. Hann 

bætti við:  
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Það er mikilvægt fyrir alla starfsmenn að fara á námskeið, þeim 

líður betur á eftir og verða betri starfsmenn ... og sinna starfinu af 

meiri fagmennsku. Þar af leiðandi nýtist vinnutíminn betur, maður 

er að gera hluti hraðar og er öruggari ... Það er mikill gróði í þessu 

fyrir fyrirtækin. Fyrir utan er þetta minn gróði. 

5.7 Samantekt 

Starfsmennt metur fræðsluþörf fyrir margar stofnanir. Verkefni eins og „Ráðgjafi að 

láni“ og námslínur hafa heppnast mjög vel. Almennu námskeiðin sem Starfsmennt 

hefur boðið upp á hafa runnið sitt skeið á enda. Auka þarf samstarf milli Starfs-

menntar og stofnana. Margir viðskiptavinir Starfsmenntar telja starfsemi Starfs-

menntar til fyrirmyndar. Vilji er til að auka samstarf við opinberar stofnanir og víkka 

starfssvið Starfsmenntar þannig að það veiti þjónustu sem spannar vítt svið fyrir alla 

starfsmenn ríkisins og geti veitt stofnunum þjónustu varðandi mannauðsmál og 

starfsþróun á vinnustað. Flestir viðmælendur vilja sjá Starfsmennt verða fræðslu-

miðstöð allra hópa ríkisstarfsmanna. 

Starfsmennt semur við fræðsluaðila á vettvangi um að halda námskeið á vegum 

Starfsmenntar víða um land. Flestir viðmælendur vilja að sí- og endurmenntunar-

námskeið séu haldin til skiptis úti í bæ og á vinnustað.  

Flestir viðmælendur eru sammála því að Starfsmennt þurfi að kynna starfsemi 

sína betur. Þegar fólk hefur skráð sig í gagnagrunn Starfsmenntar á netinu fær það 

reglulega sent rafrænt fréttabréf og tölvupóst með upplýsingum um námskeið og aðra 

fræðslu. Viðmælendur eru mjög ánægðir með þær upplýsingar.  

Minni stofnanir eru oft undirmannaðar og hafa ekki fjármagn til að gera 

vinnustaðagreiningu, þarfagreiningu fræðslu, starfsmannastefnu, heilsustefnu o.fl. 

Starfsmennt leggur áherslu á að veita minni stofnunum þjónustu. 

Allir viðmælendurnir í rannsókninni voru sammála því að sí- og endurmenntun 

starfsmanna og starfsþróun væri mikilvæg og nauðsynleg fyrir starfsemi stofnana og 

fyrir starfsmenn. 
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Námskeið á vegum Starfsmenntar eru félagsmönnum aðildarfélaganna að 

kostnaðarlausu. Í flestum tilvikum eru námskeið á vegum Starfsmenntar launatengd 

og haldin á dagvinnutíma starfsmanna, sem fá frí á launum til að sækja námskeiðin. 

Ef námskeið eða farandfyrirlestur á vinnustað eru haldin hjá stofnun og minnihluti 

starfsmanna er í BHM þurfa þeir ekki að greiða fyrir. Ef þeir hins vegar eru í 

meirihluta þarf stofnunin að borga fyrir þessa starfsmenn. 

Viðmælendur hjá Starfsmennt kalla eftir löggjöf um fullorðinsfræðslu. 

Starfsmennt reynir að koma til móts við flestar fræðsluþarfir stofnana. Starfsmennt 

telur það ekki sitt hlutverk að bjóða upp á sérhæfð námskeið, svo sem í bókhaldi eða 

sértækum tölvukerfum eða hugbúnaði. Starfsmennt býður þó upp á almenn 

tölvunámskeið í fjarnámi til að auka tölvulæsi ríkisstarfsmanna.  

Stórar stofnanir eru líklegri til að bjóða starfsmönnum sínum upp á starfstengda 

sí- og endurmenntun en miðlungsstórar eða litlar stofnanir. Í stofnanasamningum 

ríkisstofnana og stéttarfélaga ríkisstarfsmanna er gert ráð fyrir að starfsmenn sæki 

almenn launatengd námskeið.  

Mat á sí- og endurmenntunarþörf stofnana og ríkisstarfsmanna fer fram með 

þeim hætti að mannauðsráðgjafi á vegum Starfsmenntar, „Ráðgjafi að láni“, gerir 

vinnustaðagreiningu í samvinnu við stjórnendur stofnunar, þar á meðal þarfa-

greiningu fræðslu. Niðurstaða greiningar getur leitt til þess að sí- og endurmenntunar-

námskeið er hannað til að koma til móts við fræðsluþörf stofnana og starfsmanna 

hennar.  

Allar stofnanirnar hafa notið þjónustu Starfsmenntar við þarfagreiningu fræðslu 

og fræðsluhönnun. Í þremur stofnunum af fjórum urðu nýlega lagabreytingar eða 

aðrar breytingar á starfsemi stofnunar.  

Fram kom að sumir stjórnendur stofnana hvetja ekki starfsmenn til að sækja 

námskeið vegna þess að þau eru launatengd. Það getur verið kostnaðarsamt að greiða 

starfsmönnum laun meðan þeir sækja námskeið á vinnutíma og þurfa síðan að borga 
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hærri laun í kjölfar námskeiðsins. Fram kemur hjá viðmælendum að breytingar eru 

fyrirhugaðar varðandi launatengingu námskeiða. 

Mat á árangri fræðslu eða á sí- og endurmenntun er hvorki skilvirkt hjá 

Starfsmennt né stofnunum. Í flestum tilvikum er eina matið könnun í lok námskeiðs 

til að athuga hvernig þátttakendum hefur líkað námskeiðið.  

Flestir viðmælendurnir nefndu að hvatinn sem liggur að baki námskeiðssókn 

starfsmanna sé að auka starfshæfni, fá tilbreytingu frá daglegu amstri, kynnast öðrum 

starfsmönnum, fá launahækkun að námskeiði loknu og hafa möguleika á stöðu-

hækkun.  

Viðmælendurnir voru flestir sammála um að sí- og endurmenntun starfsmanna 

skilaði sér í aukinni starfsánægju á vinnustað, ríkari áhuga á starfinu og í flestum 

tilvikum skilaði það sér í meiri starfshæfni, fagmennsku, vinnuhagræðingu, bættum 

afköstum, framleiðni, skilvirkni og minni starfsmannaveltu hjá stofnunum. 
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6 Samantekt og umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta að Starfsmennt sinnir því hlutverki sínu að 

meta fræðsluþörf fyrir margar ríkisstofnanir, einkum þeirra smærri sem ekki hafa 

burði til að sinna því verkefni sjálfar, en það er eitt af hlutverkum mannauðsstjórn-

unar fyrirtækja og stofnana. Í flestum tilvikum eru námskeið á vegum Starfsmenntar 

launatengd og haldin á dagvinnutíma.  

Mat á árangri fræðslu eða sí- og endurmenntun er ómarkvisst hjá Starfsmennt 

og ríkisstofnunum. Þátttakendur á námskeiðum Starfsmenntar telja að hún þurfi að 

kynna starfsemi sína betur. Flestir viðmælendur vilja sjá hana verða fræðslumiðstöð 

allra hópa ríkisstarfsmanna.  

Viðmælendur telja starfstengda sí- og endurmenntun mikilvæga fyrir starfsemi 

stofnana og fyrir starfsmenn. Þeir telja að starfstengd sí- og endurmenntun skili sér í 

starfsánægju, aukinni starfshæfni starfsmanna og aukinni framleiðni og skilvirkni 

fyrir stofnanir. 

Niðurstöður eru greindar með hliðsjón af innri og ytri þáttum sem hafa áhrif á 

fræðsluumhverfi skipulagsheilda, ásamt greiningarramma Blanchard og Thacher 

(2004; 2007) á feril stefnumiðaðrar fræðslu og mati á árangri fræðslu/þjálfunar. 

Auk þess eru niðurstöðurnar skoðaðar í ljósi kenninga um hvatningu og 

rannsókna. 

6.1 Samstarf Fræðslusetursins Starfsmenntar og ríkisstofnana 

Helstu stéttarfélög ríkisstarfsmanna eiga aðild að Fræðslusetrinu Starfsmennt. Í stjórn 

þess eiga sæti fulltrúar aðildarfélaga og fulltrúar vinnuveitenda, hins opinbera. 

Hlutverk Starfsmenntar er m.a. að vinna að sí- og endurmenntun og starfsþróunar-

möguleikum ríkisstarfsmanna og stofnana.  

Flestir fulltrúar fræðslumála hjá stofnunum leggja áherslu á að starfsmenn 

stofnana viðhaldi starfshæfni sinni og uppfæri markaðsvirði sitt og auki möguleika á 

tækifærum á vinnumarkaði og styrki þannig stöðu sína. Svipað viðhorf til sí- og 
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endurmenntunar kemur fram hjá starfsmönnum sem sótt hafa sí- og endurmenntun 

hjá Starfsmennt. 

Sjónarmið fulltrúanna og hlutverk og markmið Starfsmenntar eru í samræmi 

við svonefnd mannauðsrök (Jón Torfi Jónasson, 2004) sem eru rök fyrir því að fólk 

sæki sí- og endurmenntun. Mannauðsrökin fela m.a. í sér að með því að sækja 

fjölbreytta sí- og endurmenntun styrki starfsmenn stöðu sína á vinnumarkaði, auki 

framleiðni, stuðli að nýsköpun og auðveldi færanleika vinnuafls. 

Í niðurstöðum nýlegrar könnunar (Ómar H. Kristmundsson, 2007) koma svipuð 

viðhorf fram hjá forstöðumönnum sem tóku þátt í könnuninni. Þar kemur m.a. fram 

að forstöðumenn telja að bæta þurfi sí- og endurmenntun starfsmanna, m.a. til þess að 

starfsmenn geti sífellt endurnýjað þekkingu sína og tileinkað sér nýja tækni og 

vinnubrögð. 

Stofnanir eru misstórar. Fámennar og litlar stofnanir hafa ekki mannafla, tíma 

né fjármagn til að sinna mannauðsmálum, svo sem fræðslumálum starfsmanna. 

Starfsmennt metur fræðsluþörfina hjá þessum stofnunum en það er eitt af hlutverkum 

mannauðsstjórnunar fyrirtækja og stofnana. Hið opinbera veitir ákveðið fjármagn til 

sí- og endurmenntunar, svo sem í starfsmenntunarsjóði sem stéttarfélögin hafa 

umsjón með og eru ætlaðir til sí- og endurmenntunar einstaklinga og í þróunarsjóði 

sem ætlað er að styrkja fræðslu/þjálfun á vegum stofnana. Starfsmennt gerir 

vinnustaðagreiningu hjá stofnunum og hannar starfstengd sí- og endurmenntunar-

námskeið í samvinnu við stofnanir og stéttarfélög. 

Blanchard og Thacker (2004; 2007) telja efnahagsleg skilyrði hafa áhrif á 

starfsemi skipulagsheilda, þar á meðal fræðslumál. Hagstæð efnahagsleg skilyrði hafa 

í för með sér samkeppni um mannauðinn, meira fjármagn til ráðstöfunar og minni 

tíma til að sinna fræðslumálum. Við þessar aðstæður er heppilegt að hanna sí- og 

endurmenntunarnámskeið. Óhagstæð efnahagsleg skilyrði hafa í för með sér aukið 

framboð á mannauði, minna fjármagn til ráðstöfunar en meiri tíma til að senda 

starfsmenn í sí- og endurmenntun. 

Niðurstaða rannsóknar Herdísar Þorgrímsdóttir (2006) sýnir m.a. fram á að 

tæplega helmingur stofnana sem tóku þátt í rannsókn hennar ver 1% eða minna af 
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heildarlaunakostnaði til fræðslu starfsfólks. Meirihluti stofnana telja að styrkir úr 

starfsmenntunarsjóðum stéttarfélaga skipti máli fyrir fræðslu og þróun starfsfólks. 

Áhugaverð niðurstaða nýlegrar könnunar (Ómar H. Kristmundsson, 2007) sýnir 

að 40% forstöðumanna telja að námskeið á vegum stéttarfélaga og tengdra fræðslu-

setra skili ekki tilætluðum árangri fyrir starfsemi stofnunar. Flestir forstöðumenn sem 

tóku þátt í rannsókninni telja að bæta þurfi sí- og endurmenntun starfsmanna. Þeir 

nefna að til þess að þetta sé unnt þurfi að gera ráð fyrir meira fé til slíkra verkefna og 

að ákveðið hlutfall af veltu stofnunar fari í sí- og endurmenntunarmál starfsmanna 

svo að hægt sé að tryggja grundvöll þeirra á hverju ári. 

6.2 Fræðsluumhverfi stofnana – áhrifaþættir 

Breytingar í kjölfar nýrra laga urðu til þess að þrjár stofnanir af fjórum sem 

rannsóknin tók til nýttu sér þjónustu Starfsmenntar. Tvær eru miðlungsstórar 

stofnanir og ein er stór stofnun. Ónákvæm þarfagreining fræðslu fór fram í flestum 

stofnunum áður en haft var samband við Starfsmennt. Starfsmennt setur á stofn 

stýrihóp sem samanstendur af starfsmanni Starfsmenntar, stjórnendum og 

starfsmönnum stofnana. Ákveðið vinnuferli fer í gang hjá stýrihópnum og niðurstaða 

þeirrar vinnu eru oft starfstengd sí- og endurmenntunarnámskeið fyrir ríkisstarfsmenn 

í stéttarfélögum sem eiga aðild að Starfsmennt en greiða þarf sérstaklega fyrir aðra 

hópa sem ekki eru í stéttarfélögum sem eiga aðild að Starfsmennt. Í flestum tilvikum 

leita stofnanir til Starfsmenntar varðandi mannauðsmál, svo sem fræðslu og sí- og 

endurmenntun, vegna þess að stofnanirnar hafa ekki fjárhagslegt bolmagn, tíma eða 

mannskap til að hanna eða halda starfstengd námskeið. Þjónusta Starfsmenntar gegnir 

því mikilvægu hlutverki hjá litlum og meðalstórum stofnunum. Starfsmennt annast 

því að hluta mannauðsstjórnun hjá mörgum stofnunum og hlutverki miðlara milli 

stofnana og fræðsluaðila á vettvangi. Yfirleitt heldur Starfsmennt ekki sí- og 

endurmenntunarnámskeiðin heldur semur við fræðsluaðila víða um land. Starfsmennt 

greiðir kostnaðinn við námskeiðahaldið og í flestum tilvikum greiða stofnanir 

dagvinnulaun starfsmanna sem sækja námskeiðin á dagvinnutíma.  
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Starfsmennt semur við fræðsluaðila á hverjum stað sem halda námskeið í 

samræmi við námskeiðslýsingar og hönnun fræðslu sem Starfsmennt hefur unnið 

ásamt starfsmönnum og stjórnendum ákveðinna stofnana sem leita til Stafsmenntar. 

Framkvæmd þessi kemur heim og saman við skoðanir Blanchard og Thacker (2004) 

sem telja að skipulagsheildir eigi að geta leitað til fræðsluaðila á vettvangi varðandi 

þarfagreiningu, fræðslumat eða þjálfun starfsmanna sem skipulagsheildin getur ef til 

vill ekki veitt vegna tímaskorts, manneklu eða kostnaðar. 

Samkvæmt Blanchard og Thacker (2004; 2007) geta lög og reglugerðir haft 

áhrif á starfsemi stofnana, m.a. þannig að halda þarf námskeið fyrir alla starfsmenn 

um ákveðna námsþætti sem breytingarnar á starfseminni ná til. Þarfagreining er óþörf 

þegar um lagabreytingar eða aðrar sambærilegar breytingar er að ræða vegna þess að 

fræða þarf alla starfsmenn um sömu atriðin. 

6.3 Vinnustaðagreining og stefnumiðuð fræðsla 

Í tveimur stórum stofnunum sem tóku þátt í rannsókninni starfar annars vegar 

fræðslustjóri og hins vegar starfsmannastjóri. Önnur stofnunin vinnur faglega að 

mannauðsmálum; heldur starfsmannaviðtöl og gerir starfsþróunaráætlanir fyrir 

starfsmenn og býður upp á starfstengd námskeið á vinnustað. Stofnunin vinnur einnig 

að hönnun námskeiða í samvinnu við Starfsmennt til að koma til móts við starfsmenn 

sem eru í stéttarfélögum sem eiga aðild að Starfsmennt. Sú samvinna gefur góða raun 

og mörg áhugaverð starfstengd námskeið hafa orðið til vegna samstarfsins. Hin 

stofnunin er að hefja starfsemi eftir miklar breytingar og fékk „Ráðgjafa að láni“ til 

að gera vinnustaðagreiningu sem m.a. leiddi til þess að starfsmannaviðtöl voru tekin 

upp og er verið að vinna úr þeim viðtölum. Fyrirhugað er að gera starfsþróunaráætlun 

fyrir starfsmenn og bjóða upp á starfstengd námskeið í samvinnu við Starfsmennt.  

Hinar tvær stofnanirnar sem tóku þátt í rannsókninni eru mun minni en þær 

tvær fyrrgreindu. Þessar tvær stofnanir leituðu til Starfsmenntar vegna breytinga á 

starfsemi. Önnur stofnunin fékk „Ráðgjafa að láni“ hjá Starfsmennt, sérfræðing í 

mannauðsmálum, sem gerði vinnustaðagreiningu hjá stofnuninni og í kjölfar þess var 

boðið upp á starfstengt námskeið. Stjórnendur hinnar stofnunarinnar gerðu ónákvæma 
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þarfagreiningu fræðslu út frá nýjum markmiðum og hlutverki stofnunarinnar, með því 

m.a. að ræða óformlega við nokkra starfsmenn og hafði samband við Starfsmennt í 

kjölfar þess.  

Fram kemur að Starfsmennt metur fræðsluþörf fyrir margar stofnanir en það er 

eitt af hlutverkum mannauðsstjórnunar fyrirtækja og stofnana. 

Óformleg greining á skipulagi og starfs- og einstaklingsgreining fer fram hjá 

þeim stofnunum sem viðmælendur í rannsókninni vinna hjá. 

Segja má að stofnanir sem tóku þátt í rannsókninni og Starfsmennt sýni 

viðleitni í átt að því að beita greiningarramma Blanchard og Thacker þótt formleg 

starfs- og einstaklingsgreining hafi ekki farið fram. Starfsmannaviðtöl eru í auknum 

mæli notuð til að fá upplýsingar sem verða grunnur starfsþróunaráætlana og/eða 

fræðsluáætlana fyrir starfsmenn. Greiningarrammi Blanchard og Thacker (2007) um 

stefnumiðaða fræðslu felur í sér greiningu á skipulagsheild og starfs- og einstaklings-

greiningu. Niðurstaða greiningarinnar gefur til kynna frammistöðuvanda, þ.e. mun á 

æskilegri frammistöðu og núverandi frammistöðu. Niðurstaða greiningar á þessu 

tvennu segir til um fræðsluþarfir eða aðrir þarfir. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður rannsókna á 

stjórnun og starfsmannamálum ríkisstofnana frá árinu 2007 (Ómar H. Kristmundsson, 

2008) þar sem kemur m.a. fram að í helmingi tilvika hafa starfsmenn áhrif á mat á sí- 

og endurmenntunarþörf sinni. Stéttarfélög hafa lítil sem engin áhrif á matið nema hjá 

starfsmönnum heilbrigðisstofnana og framhalds- og háskóla. Flestar stofnanir nýta sér 

námskeið á vegum stéttarfélaga eða tengdra fræðslusetra. 

6.4 Mat á árangri fræðslu 

Mat á árangri fræðslu er ekki ómarkvisst. Það kemur fram hjá öllum viðmælendum. 

Starfsmennt gerir námskeiðskönnun/viðbragðskönnun sem þátttakendur taka á netinu 

í lok hvers námskeiðs. Misbrestur er á því að niðurstöður þessara kannana séu 

nægilega vel skoðaðar, m.a. vegna þess að það er mjög tímafrekt. Óformlegar við-

bragðskannanir fara fram þegar þátttakendur hringja til Starfsmenntar og tjá sig um 

námskeiðin. Í flestum tilvikum meta stofnanir ekki árangur fræðslu. Stundum fer þó 
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óformlegt mat fram þegar stjórnendur hitta starfsmenn í kaffistofu eða í starfs-

mannaviðtölum. Í flestum tilvikum meta stjórnendur ekki breytingu á vinnutengdri 

hegðun starfsmanna eftir að þeir hafa sótt starfstengd sí- og endurmenntunar-

námskeið. 

Blanchard og Thacher (2007) setja fram fjögur stig um hvernig framkvæma á 

mat á árangri fræðslu. Starfsmennt beitir fyrsta stiginu með því að meta viðbrögð 

þátttakenda með námskeiðskönnun að námskeiði loknu. Þar er kannað hvort 

þátttakendum hafi líkað fræðslan/námskeiðið.  

Annað stigið felur í sér mat á þeim lærdómi sem átti sér stað á námskeiði eða 

vegna fræðslu og vísar í einstaklingsgreiningu. Viðmælendur í rannsókninni hafa 

verið spurðir um það að námskeiði loknu.  

Þriðja stigið felur í sér mat á því hvort ný þekking sé sýnileg í breyttri og betri 

starfshegðun. Þriðja stigið vísar í starfsgreiningu. Viðmælendurnir könnuðust ekki 

við að mat á breytingu á starfshegðun/vinnutengdri hegðun hafi farið fram á þeirra 

vinnustað.  

Fjórða stigið felur í sér mat á árangri og ávinningi skipulagsheildar. Hér er 

metið hvort fræðslan hafi skilað sér í lækkun kostnaðar skipulagsheildar á verkefnum 

sem fræðslan tók til eða hvort aukin skilvirkni hafi náðst. Fjórða stigið vísar í 

greiningu skipulagsheilda.  

Fram kemur að ekkert formlegt mat er gert til að kanna hvort kostnaður 

skipulagsheildar á verkefnum hefur lækkað í kjölfar starfstengdra námskeiða sem 

stofnunin sjálf eða Starfsmennt hafa boðið upp á. Hins vegar má benda á að stofnanir 

draga úr kostnaði í starfsemi stofnunarinnar sem annars færi í fræðslu starfsmanna 

með því að þiggja þjónustu hjá Starfsmennt. 

Í niðurstöðum rannsóknar Herdísar Þorgrímsdóttur (2006) kemur fram að hjá 

tæplega helmingi stofnana sem gera fræðsluáætlun var ekki stuðst við formlegt mat á 

gæðum þjálfunar/fræðslu. Tvær íslenskar rannsóknir (Bára Sigurðardóttir, 2003, og 

Pétur Ó. Einarsson, 2005) sýna að árangur þjálfunar er ekki metinn nema að 

takmörkuðu leyti, en þeir sem það gera meta einungis ánægju eða viðbrögð 

þátttakenda í lok fræðslu. Niðurstaða þessara íslensku rannsókna eru í samræmi við 
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niðurstöður þessarar rannsóknar, að mat á árangri hjá stofnunum er ómarkvisst og að 

eingöngu sé gerð viðbragðskönnun að námskeiði loknu. 

6.5 Ávinningur af starfstengdum sí- og endurmenntunarnámskeiðum 

Viðmælendur í rannsókninni voru sammála því að starfstengd sí- og endurmenntun 

og starfsþróun starfsmanna væri mikilvæg fyrir stofnunina og starfsmenn hennar. 

Stjórnendur fræðslumála telja mikinn ávinning af því að senda starfsmenn á 

starfstengd sí- og endurmenntunarnámskeið, þar sem breytingar á starfsemi hafa átt 

sér stað hjá flestum þessara stofnana. Starfshæfni starfsmanna hefur aukist í kjölfar 

þess að sækja starfstengda sí- og endurmenntun. Auk þess sem starfsmenn verða 

ánægðari og jákvæðari gagnvart starfi sínu og stofnuninni sem þeir vinna hjá. Einnig 

dregur úr starfsmannaveltu hjá stofnununni. Flestar stofnanir greiða starfsmönnum 

sínum dagvinnulaun þegar þeir sækja starfstengda sí- og endurmenntun en eitthvað 

hefur borið á því að stofnanir skylda starfsmenn í starfstengda sí- og endurmenntun í 

frítíma starfsmanna eða ætlast er til að starfsmenn tileinki sér sjálfir nýja starfshæfni í 

vinnutíma. Í flestum tilvikum fá starfsmenn launahækkun eftir að þeir hafa sótt 

starfstengda sí- og endurmenntun.  

Meginhvatinn sem liggur að baki því að sækja starfstengda sí- og endurmennt-

un er vonin um hærri laun, möguleika á stöðuhækkun, fjölbreyttari verkefni, aukna 

fagmennsku í starfi og betra starf, auk annarra þátta eins og tilbreytingu frá daglegum 

störfum og að kynnast öðrum. 

Hægt er að bera fyrrgreinda þætti sem hvetja starfsmenn til að starfsmenn sækja 

starfstengda sí- og endurmenntun saman við væntingakenningu Vrooms (Buchanan 

og Huczynski, 2004; Banchard og Thacker, 2007; Rainey, 2003) . Starfsmenn hafa 

ákveðnar væntingar til tiltekinnar útkomu (e. outcome). Það að sækja námskeið veitir 

umbun, mælanlega umbun, þ.e. hærri laun, stöðuhækkun og möguleikann á að það 

sem viðkomandi leggur á sig muni leiða til góðrar frammistöðu og meiri fagmennsku 

í starfi. Jafnframt er hægt að skoða niðurstöðuna um hvatann í tengslum við inni-

haldskenningar Aldefers. Í ljósi hugtakanna tengsla- og virðingarþarfir, sjálfsbirtingu 
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og sjálfsvirðingarþarfir, þ.e. að kynnast öðrum starfsmönnum, von um stöðuhækkun, 

aukna fagmennsku og möguleika á betra starfi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar á viðhorfi viðmælenda gagnvart ávinningi af 

starfstengdri sí- og endurmenntun eru í samræmi við niðurstöður í rannsókn Ómars 

H. Kristmundssonar (2006). Þáttakendur í rannsókn hans töldu ávinning af því að 

sækja sí- og endurmenntunarnámskeið. Í kjölfar námskeiðs töldu 8 af hverjum 10 að 

færni þeirra hefði aukist, 24% fengu launahækkun, 16% sögðu að starfssvið þeirra 

hefði breyst, 7% fengu stöðuhækkun. Einungis 16% sögðu ávinninginn engan. 

Sí- og endurmenntun ríkisstarfsmanna og starfsþróun ríkisstofnana hefur aukist 

undanfarin ár undir forystu Fræðslusetursins Starfsmenntar. Fræðslusetrið Starfs-

mennt sýnir fagmennsku og vilja til að koma til móts við fræðsluþörf ríkis-

starfsmanna og starfsþróunarþörf ríkisstofnana. 

Í niðurlagi verður fjallað í stuttu máli um sí- og endurmenntun í framtíðinni. 
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7 Niðurlag 

Sí- og endurmenntun hefur aukist síðasta áratug í kjölfar hnattvæðingar sem er m.a. 

afleiðing aukinnar þróunar í tölvutækni, samskipta- og flutningstækni og aukins 

hreyfanleika mannauðs og fjármagns milli landa. Menntunarstig hefur aukist og 

umbætur hafa átt sér stað í stjórnsýslu ríkisins. Allar þessar breytingar kalla á aukna 

sí- og endurmenntun fólks á vinnumarkaði. Mikilvægt er fyrir alla starfsmenn að 

styrkja stöðu sína á vinnumarkaði með því að sækja fjölbreytta sí- og endurmenntun. 

Mikilvægt er fyrir þjóðfélagið að virkja alla þjóðfélagsþegna og stuðla að 

undirstöðuþekkingu í þjóðfélaginu og draga úr stéttaskiptingu með því að auka virkni 

þeirra sem hafa litla sem enga formlega menntun, en þessi atriði hafa verið nefnd 

mannauðs-, lýðræðis- og jafnræðisrök. Þetta á ekki síst við núna á tímum 

heimskreppu, bankahruns, atvinnuleysis og efnahagslegrar niðursveiflu.  

Samningsaðilar vinnumarkaðarins, hið opinbera, vinnuveitendur og stéttarfélög, 

hafa í kjarasamningum samið um að hið opinbera greiði ákveðið fjármagn til 

fullorðinsfræðslu og sí- og endurmenntunar, sem stéttarfélögin hafa umsjón með 

ásamt vinnuveitendum. Fræðslusetrið Starfsmennt var stofnað til að sinna 

fræðslumálum ríkisstofnana og ríkisstarfsmanna og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins til 

að sinna hópum atvinnulífsins á einkamarkaði sem ekki hafa formlega menntun. 

Framtíðarmarkmið Fræðslusetursins Starfsmenntar er að verða fræðslumiðstöð allra 

hópa ríkisstarfsmanna, óháð menntun þeirra og starfi. Til þess að svo verði þarf 

Starfsmennt að kynna betur starfsemi sína fyrir ríkisstofnunum og ríkisstarfsmönnum. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar gefur til kynna að mat á fræðsluþörf 

ríkisstofnana og ríkisstarfsmanna megi vera markvissara. Efla þarf mat á árangri 

fræðslu/þjálfunar eða sí- og endurmenntunar hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt og hjá 

ríkisstofnunum. Starfsmennt sýnir fagmennsku í starfsemi sinni með því að veita 

ríkisstofnunum fjölbreytta þjónustu, svo sem vinnustaðagreiningu og hönnun sí- og 

endurmenntunarnámskeiða í samræmi við þarfir ríkisstofnana og ríkisstarfsmanna 
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