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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu starfsmanna fjármálafyrirtækja af 

raunfærnimati og hvernig það hefur nýst þeim til starfsþróunar, færniuppbyggingar og 

sjálfseflingar. Þá var sjónum beint að upplifun þátttakenda af þeirri náms- og starfsráðgjöf 

sem veitt var í ferlinu. Rannsóknin byggir á viðtölum við átta einstaklinga, sjö konur og einn 

karlmann sem eiga það sameiginlegt að hafa farið í raunfærnimat fyrir starfsfólk 

fjármálafyrirtækja. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að raunfærnimatsferlið sé 

hvetjandi til færniuppbyggingar, ýti undir starfsþróun og efli sjálfstraust þátttakenda. Enginn 

þátttakenda hafði lokið framhaldsskólanámi og öll höfðu þau hafið störf í banka án þess að 

ígrundað starfsval lægi þar að baki. Hvatning frá Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja 

(SSF) var meginástæða þess að þau tóku þátt í raunfærnimatinu. Þátttaka þeirra í matsferlinu 

gaf þeim aukna möguleika á að hefja nám að nýju ásamt stuðningi náms- og starfsráðgjafa.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að raunfærnimat sé hagnýtt úrræði 

fyrir einstaklinga með stutta formlega skólagöngu. 
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Abstract 

 

The aim of this research is to gain an insight into the experience of employees in banking and 

finance corporations of validation of their prior learning and to investigate if and how this 

process influenced their career development, further education and self-esteem. Furthermore 

to look into the participant’s experience of the service provided by educational and vocational 

counselors in the validation process. The research is based on semi-structered interviews with 

eight individuals, seven women and one man who all share the common experience of having 

participated in validation of prior learning for employees in banking and finance corporations. 

The results of this study indicate that the process of validation of prior learning encourages 

further education, career development and increases the participants self-esteem. None of the 

participants had finished any formal education after compulsory schooling and all of them had 

entered employment in banking and finance corporations without any strategic career 

considerations. The main reason for their participation in the validation process was 

encouragement from SSF, the Union of finance employees in Iceland. The participation in the 

validation process increased their possibillites to re-enter into further formal education with a 

support from the educational and vocational counselors. The results give implications that the 

validation is a practical choice for individuals who have not finished any education beyond 

compulsory schooling.  
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Formáli  

 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga meistaraverkefni í náms– og starfsráðgjöf við Félags – og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Hún byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum og ber 

heitið ,,En halló ég hef bara alveg helling“ um upplifun starfsfólks fjármálafyrirtækja af 

raunfærnimati. Kastljósi er beint að því hvort að raunfærnimat hafi orðið þátttakendum 

hvatning til færniuppbyggingar, sjálfseflingar og starfsþróunar. 

   Val mitt á viðfangsefni er tilkomið vegna þess að ég hef verið starfandi náms– og 

starfsráðgjafi hjá Fræðsluneti Suðurlands og jafnframt tekið þátt í starfi ráðgjafanets 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Í starfi mínu hef ég fylgst þróun raunfærnimats hér á landi 

og verið verkefnisstjóri fyrir raunfærnimat í húsasmíði, skrifstofugreinum, málmiðngreinum 

og verslunarfærni. Mér fannst því við hæfi að efla þekkingu mína og kynnast þessu úrræði frá 

fleiri hliðum. Það hefur verið mjög ánægjulegt að fylgjast með þeim margvíslegu jákvæðu 

breytingum sem eiga sér stað meðal þátttakenda í raunfærnimati. Fyrstu sporin eru þung en 

eftir því sem að á ferlið líður léttist brún manna þegar  lokatakmarkið færist nær. Þetta hefur 

styrkt þá trú mína að ,, allt það vex sem að er hlúð“. 

   Leiðbeinendur mínir voru Kristjana Stella Blöndal lektor í náms– og starfsráðgjöf við 

Háskóla Íslands og Fjóla María Lárusdóttir, náms– og starfsráðgjafi hjá Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins. Þakka ég þeim báðum af heilum hug fyrir góða og trausta leiðsögn. 

   Ég vil þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega eiginmanni mínum Gesti Hjaltasyni og 

dætrum mínum, Hildi, Kristínu og Karenu Maríu fyrir stuðning og þolinmæði meðan á námi 

mínu stóð. Vinkonu minni Ragnhildi Jónsdóttur og bróður mínum Sverri Kristni Kristinssyni 

þakka ég fyrir yfirlestur, ábendingar og hvatningu. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir ómetanlega þátttöku í rannsókninni. 
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1 Inngangur 

 
Haustið 2008 stóðu margir frammi fyrir því á Íslandi að þurfa að endurskoða stöðu sína á 

vinnumarkaðinum ekki síst starfsfólk fjármálafyrirtækja en talið er að um það bil 25% 

félagsmanna í SSF (Samtök  starfsmanna fjármálafyrirtækja) hafi á skömmum tíma misst 

vinnuna eftir bankahrunið (Friðbert Traustason, 2009). Þeir sem misstu vinnuna þurftu að 

skapa nýja sýn á starfsferilinn vegna þessara breytinga og nýttu sumir sér raunfærnimat í þeim 

tilgangi. Hugsmíðakenning um starfsferilinn er umgjörð þessarar ritgerðar um reynslu 

starfsfólks í fjármálafyrirtækjum af raunfærnimati. 

    Raunfærni og raunfærnimat (validation of informal / non informal learning) eru hugtök 

sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) hefur kynnt til sögunnar hér landi og hafa náð að 

festa sig í sessi meðal annars hjá þeim aðilum sem starfa að fullorðinsfræðslumálum á Íslandi 

(Hróbjartur Árnason, 2008). Raunfærnimat er mat á hæfni og kunnáttu til mótvægis við 

formlega menntun eða færnikröfur starfa og er hér á landi ætlað að vera úrræði fyrir þá sem  

ekki hafa lokið námi á framhaldsskólastigi (Vox. e.d. 2012). Það skoðast sem einn liður í 

símenntun eða ævimenntun (life–long learning) en það eru hugtök sem notuð eru yfir 

framhaldsfræðsluna á Íslandi. Framhaldsfræðslan er vettvangur fræðslu fyrir fólk með litla 

formlega menntun sem þróast hefur í samstarfi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og fræðslu- 

og símenntunarmiðstöðva víða um land (Jón Torfi Jónasson, 2004; Stefán Stefánsson, 2011).  

     Ný framhaldsfræðslulög öðluðust gildi 1. október 2010 og má segja að með setningu 

þeirra hafi verið hnýttur endahnútur í heildarendurskoðun lagaumhverfis  íslenska 

menntakerfisins. Við þessa lagasetningu er skapaður lögformlegur rammi um fræðslu þeirra 

einstaklinga sem hafa litla formlega menntun hér á landi. Lögin eru ennfremur formleg 

staðfesting á tilvist framhaldsfræðslu í landinu. Eins og segir í 3. grein laganna er 

framhaldsfræðsla allt það nám, úrræði og ráðgjöf sem ætlað er að mæta þörfum einstaklinga 

með stutta formlega skólagöngu. Hún hefur það markmið að auka tækifæri þessa hóps til 

atvinnuþátttöku með viðeigandi námstækifærum til færniuppbyggingar og að mæta þannig 

betur kröfum atvinnulífsins. Ennfremur segir í lögunum að afla eigi viðurkenningar á gildi 

náms sem fellur utan formlegs skólaumhverfis með raunfærnimati. Þeir aðilar sem hafa með 

höndum framhaldsfræðslu og hafa til þess sérstakt leyfi sem kveðið er á um í lögunum, eru 

fjórtán fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar staðsettar hringinn í kringum landið og fjórar á 
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höfuðborgarsvæðinu sem starfa í nánu samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Þrír 

meginþættir  framhaldsfræðslu eru námsleiðir fyrir einstaklinga með litla formlega menntun, 

náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010; Stefán 

Stefánsson, 2011). Í lögum um framhaldsfræðslu er raunfærnimat skilgreint sem skipulegt 

ferli þar sem með formlegum hætti er metin og vottuð sú færni sem einstaklingar búa yfir án 

tillits til hvernig hennar er aflað. Þannig getur matið byggt á fyrri formlegri skólagöngu, 

starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, félagsstörfum og lífsreynslu 

viðkomandi aðila (Lög um framhaldsfræðslu, 2010). Í þjónustusamningi Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins frá 24. nóvember 2010 kemur 

fram í 1. grein að meðal verkefna FA er að tryggja þróun og útbreiðslu raunfærnimats, fylgjast 

með framkvæmd þess og veita starfandi fagfólki þjálfun og endurgjöf. Raunfærnimat er 

fjármagnað með framlögum úr Fræðslusjóði en meginhlutverk sjóðsins er að stuðla að 

viðeigandi námstækifærum fyrir einstaklinga með stutta formlega menntun. Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins annast umsýslu með Fræðslusjóði og fjárreiðum hans eins og kveðið er á um í 

10. grein laga nr.27/2010 um framhaldsfræðslu. Það fjármagn sem að Fræðslusjóður hefur til 

ráðstöfunar eru framlög sem að Alþingi ákveður í fjárlögum ár hvert. Úthlutanir úr 

Fræðslusjóði skiptast í meginatriðum i þrennt samkvæmt úthlutunarreglum sem ráðherra 

staðfestir. Í fyrsta lagi eru framlög til fræðsluaðila til þess að standa undir kostnaði við 

kennslu og námskeiðahald, styrkveitingar til nýsköpunar- og þróunarverkefna í 

framhaldsfræðslu og í þriðja lagi að mæta kostnaði við raunfærnimat og náms- og 

starfsráðgjöf (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012). 

     Til þess að hækka menntunarstig íslensku þjóðarinnar hefur verið sett fram metnaðarfull 

áætlun af stjórnvöldum  sem hefur það á stefnuskrá sinni að árið 2020 verði einungis 10% 

vinnuafls þjóðarinnar án viðurkenndrar starfs- og framhaldsskólamenntunar en ekki 33% eins 

og tölur frá árinu 2010 sýna (Ásmundur Hilmarsson og Björgvin Þór Björgvinsson, 2009; 

Forsætisráðuneytið, 2011). Undirrituð hefur verið samstarfsyfirlýsing Alþýðusambands 

Íslands, Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Samtaka atvinnulífsins, Sambands íslenskra 

sveitarfélaga, Fjármálaráðuneytis og Mennta- og menningarmálaráðuneytis þess efnis að efla 

samstarf  þessara aðila með það að markmiði að lækka hlutfall vinnuafls í landinu sem er án 

viðurkenndrar starfs- eða framhaldsmenntunar (Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2011). Við 

stofnun FA undir árslok 2002 hefst markvisst starf sem miðar að því að þróa  úrræði fyrir fólk 

á vinnumarkaði með litla formlega menntun. Eitt af þeim úrræðum sem fram hafa komið er 

raunfærnimat. Í fyrstu var sjónum beint að raunfærnimati í iðngreinum eða þeim hópi 

einstaklinga sem starfað höfðu lengi við ákveðna iðngrein án þess að hafa lokið sveinsprófi. Í 
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þeim tilfellum er metið á móti hæfniviðmiðum úr námsskrám iðngreina. Þá hafa  bæst við 

aðrar starfsgreinar svo sem raunfærnimat fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja og hljóðmenn, en í 

þeim tilfellum er metið á móti færnikröfum ákveðinna starfa. 

     Á næstu þremur árum verður umtalsverðum fjármunum varið í að þróa raunfærnimat 

enn frekar hér á landi með  tilkomu IPA styrkja  (Instrument for Pre-Accession Assistance) 

sem tengjast hugsanlegri aðildarumsókn Íslendinga að Evrópusambandinu en Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins hefur umsjón með einu slíku verkefni hér á landi. Verkefnið ber heitið Þróun 

raunfærnimats til að efla starfshæfni fullorðinna með litla formlega menntun og hefur það að 

markmiði að efla starfshæfni (employabilty) fólks á íslenskum vinnumarkaði (Ingibjörg E. 

Guðmundsdóttir, 2011). Af framansögðu má sjá að raunfærnimat skipar stóran  sess hjá 

fræðsluyfirvöldum hér á landi  sem úrræði fyrir fólk með litla formlega menntun og hlutverk 

símenntunarmiðstöðva er mikilvægt sem liður í því að efla færniuppbyggingu þessa hóps. 

   Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn í reynslu starfsfólks 

fjármálafyrirækja af raunfærnimati og hvernig það hefur nýst þeim til starfsþróunar, 

færniuppbyggingar og sjálfseflingar. Þá er sjónum  beint að upplifun þátttakenda á þeirri 

náms- og starfsráðgjöf sem veitt er í raunfærnimatsferlinu  en eins og fram kemur í reglugerð 

um framhaldsfræðslu eiga þeir sem nýta sér raunfærnimat rétt á einstaklingsbundinni náms– 

og starfsráðgjöf (Reglugerð um framhaldsfræðslu nr.1163/2011). 

  Hér á landi hefur raunfærnimat lítið verið rannsakað. Í meistararitgerð Auðar 

Sigurðardóttir (2010) er fjallað um hóp einstaklinga með litla formlega menntun sem fór í 

raunfærnimat í iðngreinum og greindar ástæður sem urðu til þess að horfið var frá námi án 

þess að ljúka sveinsprófi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til þess að raunfærnimatið 

hafi reynst sú hvatning  sem vantaði til þess að takast á við það verkefni að ljúka sveinsprófi. 

Þar sem um  ólíkar starfsgreinar er að ræða tel ég mikilvægt að bæta við þá þekkingu sem 

fékkst með fyrrgreindri rannsókn með því að beina kastljósi að raunfærnimati í starfsgrein þar 

sem viðmið mats eru hæfnikröfur starfa en ekki námsskrár iðngreina. Vonast er til þess að 

niðurstöður styrki þau markmið yfirvalda að hækka menntunarstig þjóðarinnar meðal annars 

með því úrræði sem hér hefur verið kynnt sem raunfærnimat. Jafnframt gætu niðurstöður 

verið gagnlegar fyrir náms– og starfsráðgjafa sem koma að raunfærnimati og aðra sem koma 

að framhaldsfræðslu í landinu. 
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1.1  Raunfærnimat 

Nám eða færniuppbygging á sér stað við mismunandi aðstæður. Skilgreining CEDEFOB 

(Centre Européen pour le développement de la formation professionelle - Miðstöð ESB um 

þróun starfsmenntunar í Evrópu, 2009) á námi er þrískipt : 

1. Formlegt nám (formal learning) er skipulagt nám sem fer fram innan menntastofnana 

og styðst við viðurkennda námsskrá. Vottað með prófskírteini eða viðurkenningu. 

2. Óformlegt nám (non-informal learning) er skipulagt en fer ekki endilega fram innan 

menntastofnana en er oftast vottað með staðfestingu á námsþátttöku. 

3. Formlaust nám (informal learning) er allt það nám sem fer fram við daglegar athafnir 

og er hvorki formlegt né óformlegt nám. 

Eins og sjá má hér að ofan er nám skilgreint á mismunandi hátt allt eftir því hvar og hvernig 

það fer fram. Þegar einstaklingar sækja um störf er hefð fyrir því að meta formlegt nám meira 

en óformlegt þó að á því finnist undantekningar. Með raunfærnimati er leitast við að mynda 

nokkurs konar brú á milli formlega námsins og hins óformlega og formlausa náms sem lið í 

því að meta heildarfærni einstaklinga ( Gunnar E. Finnbogason, 2009).  

1.1.1 Sögulegur bakgrunnur raunfærnimats 

Raunfærnimat á sér sögulegar rætur í Bandaríkjunum á árunum í kringum 1970. Þá var 

markmiðið með því að auka félagslegt réttlæti og opna einstaklingum sem ekki höfðu lokið 

framhaldsskólanámi dyr að formlegu námi á nýjan leik þar sem fyrri reynsla þeirra og störf 

voru höfð að leiðarljósi. Gerðar voru rannsóknir í kjölfarið meðal annars í Princeton háskóla í 

New Jersey, sem sýndu að þeir einstaklingar sem hófu nám á þessum forsendum sýndu ekki 

síðri árangur en aðrir háskólastúdentar enda höfðu margir þátttakendur fjölbreytta 

starfsreynslu úr atvinnulífinu (Anderson, P., Sjösten, N. og Ahn, S. , 2003). 

 Jafnframt skapaðist þörf á því að endurskoða menntakerfi með þarfir fullorðinna í huga og 

horfa til þess að þeir hefja nám af öðrum ástæðum en þeir sem eru á hefðbundnum skólaaldri. 

Þeir fullorðnu vilja ljúka ferli sem þeir náðu ekki að ljúka meðan á fyrri skólagöngu stóð af 

ýmsum ástæðum og sjá hag sínum betur borgið með því að stefna að ákveðnu markmiði. 

Breytingar á starfsferli eru einnig veigamiklar  ástæður  þess að fullorðnir hefja nám að nýju 

og leggja á sig mikla vinnu samfara því ferli (Challis,1993). Það er úr þessum jarðvegi sem 

fram koma hugmyndir um að meta fyrri reynslu og hæfni fullorðinna og til verður APEL sem 

er skammstöfun fyrir Accreditation of prior experiential learning eða Recognition of prior 

learning (RPL) sem hér á landi er nefnt raunfærnimat (Harris og Wihak, 2011). Á svipuðum  
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tíma er  hugtakið ,,andragogy“ (fullorðinsfræðsla) að festa sig í sessi. Það beindist að því að 

skilgreina námsþarfir og námsnálgun  fullorðinna með öðrum hætti en áður tíðkaðist 

(Knowles, Holton og Swanson, 2011).  

Um og upp úr 1980 bárust þessar hugmyndir um raunfærnimat til Bretlands og fleiri 

Evrópulanda. Þá fóru að mótast hugmyndir um að tengja raunfærnimatið við vinnumarkaðinn 

til dæmis í Skotlandi, Frakklandi, Ástralíu og víðar. Annars staðar eins og  í Bandaríkjunum 

var áherslan á almenn námsviðmið sem miðuðu að því að hjálpa einstaklingum við að greina 

stöðu sína til þess að geta byggt ofan á þá þekkingu sem þeir höfðu aflað með óformlegu og 

formlausu námi. Á síðustu áratugum 20. aldar þróast raunfærnimat ört sem opinber stefna í 

menntamálum fullorðinna víða um heim og tengist ævimenntun (life-long learning) þeirra og 

hæfniskröfum ört sérhæfðari vinnumarkaða. Á heildina litið er mat á raunfærni  sívaxandi 

liður í starfsþróun víða um heim og ekki síst í Evrópu (Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2004). Í 

Kaupmannahafnaryfirlýsingunni frá því í nóvember 2002, sem byggir á áliti 31 

menntamálaráðherra Evrópuríkja ásamt fulltrúum frá atvinnulífinu og Evrópuráðinu, kemur 

fram að leggja beri sérstaka áherslu á nám sem fram fer utan formlegra menntastofnana og 

mikilvægi þess að fulltrúar atvinnulífsins taki þátt í þróun og mati á starfshæfni þeirra er 

málið varðar. Hvatt er til þess að auka gegnsæi menntunar og hæfnikrafna sem byggi á 

samræmdu einingakerfi ECTS (European credit transfer and accumulation system) fyrir 

starfsmenntun. Ennfremur er lögð áhersla á að viðmið um gæði náms og mat á óformlegu og 

óformuðu námi verði samræmd. Loks segir í yfirlýsingunni að náms– og starfsráðgjöf skuli 

aukin (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2002). Þessi yfirlýsing markar upphafið af því 

starfi sem síðan hefur verið unnið  varðandi mat á raunfærni í Evrópu og ætlað er meðal 

annars að stuðla að auknu menntunarstigi til þess að auka samræmi milli þekkingarstigs 

vinnuafls og þarfa atvinnulífsins. Hreyfanlegt vinnuafl eins og þekkist í Evrópu í kjölfar 

aukinnar hnattvæðingar, skerpir á því að finna þurfi leiðir til þess að meta raunverulega hæfni 

fólks (European commission, 2012; Green, 2007).  

    Víða um heim hafa áherslur opinberra aðila breyst í þá átt að fyrri hugmyndir um 

félagslegt réttlæti víkja fyrir þeim sjónarmiðum að efla þurfi þekkingarstig vinnuaflsins til 

þess að mæta nýjum kröfum á vinnumarkaði. Ástæður þess að kastljós ráðamanna meðal 

annars í Evrópu og þar á meðal á Norðurlöndunum hefur beinst æ meira að raunfærnimati eru 

margþættar. Bent er á að samfélagslegar ástæður hafa þar mikil áhrif en hækkun 

menntunarstigs er meðal annars talin geta haft jákvæð áhrif á hagvöxt, aukið jafnræði og 

möguleika á þátttöku í þekkingarsamfélagi nútímans. Flestar rannsóknir á raunfærnimati hafa 

verið gerðar í Bandaríkjunum enda er mesta reynslan af slíku ferli komin þaðan. 
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Raunfærnimat er ekki liður í opinberri stefnu stjórnvalda þar en hefur engu að síður náð 

fótfestu sem leið fyrir fullorðna einstaklinga til færniuppbyggingar. Rannsóknir hafa 

ennfremur sýnt að þeir nemendur sem hafa farið þessa leið sýna oft betri námsárangur en aðrir 

nemendur. Raunfærnimat fer vaxandi í framhaldsskólum og háskólum í Bandaríkjunum sem 

gæti reynst góður grunnur fyrir víðtækar rannsóknir í náinni framtíð þar (Travers, 2011). Í 

Ástralíu hefur raunfærnimat mest verið tengt við starfsmenntun og eflingu vinnuafls. Einnig 

hefur verið horft til framhaldsmenntunar í háskólum. Stefna stjórnvalda þar beinist að því að 

setja meiri drifkraft í þetta ferli og nota til þess nýjustu tækni til þess að auðvelda aðgengi að 

færniuppbyggingu. Nokkurrar tortryggni gætir í háskólasamfélaginu þar sem og víða í öðrum 

löndum um ágæti raunfærnimats og þar koma fram sjónarmið sem beinast að því að 

háskólamenntun sé æðri en sú menntun sem fer fram annars staðar í menntakerfinu og það 

geti haft neikvæðar afleiðingar fyrir háskólana að taka upp þetta ferli sem lið í starfi þeirra. Þó 

eru vísbendingar í þá átt að sífellt fleiri háskólar sýna viðleitni til þess að skoða þetta ferli með 

jákvæðum hætti vegna þess árangurs sem fram hefur komið (Cameron, 2011). Í Kanada er 

þörf fyrir aukningu vinnuafls og því hefur raunfærnimat verið það úrræði sem yfirvöld hafa 

horft til varðandi innflytjendur með það að markmiði að hægt sé að yfirfæra þekkingu og 

færni sem að þeir búa yfir til þess að mannauður nýtist sem best fyrir samfélagið. Í nýlegri 

skýrslu frá Halifax í Kanada, An Action Plan for Prior Learning Assessment and Recognition 

in Canada kemur fram að raunfærnimat sé það úrræði sem eigi að hafa forgang í viðleitni 

stjórnvalda til þess að auka við menntunarstig vinnuaflsins. Þar kemur einnig fram að í 

raunfærnimati felist ný sýn á framtíðarhorfur vinnumarkaðarins í Kanada sem geti haft 

veigamikil áhrif á jákvæða þróun hans (Morrissey og Meyers, 2008).  

   Í nýlegri skýrslu frá OECD um raunfærnimat er mælt með því að hafnar verði 

langtímarannsóknir á raunfærnimati byggðum á megindlegum aðferðum sem hægt væri að 

nota til þess að þróa viðmið og styrkja forspárgildi þess, þannig að hægt sé að mæla gildi 

raunfærnimats fyrir einstaklinga, stofnanir og vinnustaði (Werquin og Wihak, 2011).   

   Þá hefur og verið bent á  þann fjárhagslega ávinning sem hlýst af því að einstaklingar 

hefja nám þar sem að þeir eru staddir þekkingarlega en ekki þar sem formlegu námi þeirra 

lauk. Eins og fram kemur hjá Hagstofu Íslands var  fræðslukostnaður á hvern 

framhaldsskólanema 860 þúsund á ári miðað við samneysluvísitölu á föstu verðlagi fyrir árið 

2010, þannig að augljóslega er hagræði af því að meta raunfærni einstaklinga með litla 

formlega menntun áður en hafið er formlegt nám (Hagstofa Íslands, 2012; Ingibjörg E. 

Guðmundsdóttir, 2004). Næst verður fjallað um evrópskar viðmiðunarreglur í 

raunfærnimatsferlinu. 
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1.1.2 Evrópskar viðmiðunarreglur við raunfærnimat 

Árið 2009 voru  gefnar út evrópskar viðmiðunarreglur um mat á óformlegu og formlausu 

námi (European guidelines for validating non-formal and informal learning). 

Viðmiðunarreglurnar voru þróaðar með það að markmiði að styrkja þær nálganir og aðferðir 

sem notaðar eru við raunfærnimat í Evrópu. Matið fer fram til þess að auka virkni og stuðla að 

starfsþróun einstaklinga í samfélaginu bæði í námslegu og atvinnulegu tilliti. Það  verður að 

þjóna hagsmunum einstaklinga og meginreglan er sú að ákvörðunarréttur vegna mats er í 

þeirra höndum. Niðurstöðurnar eru eign þess sem fer í slíkt mat og matsaðilar skulu fara með 

þær sem trúnaðarmál. Þær stofnanir sem standa að raunfærnimati eiga að sjá til þess að 

þátttakendur fái viðeigandi ráðgjöf og stuðning í ferlinu sem er hlutverk náms– og 

starfsráðgjafa. Þeim ber ennfremur að styðja einstaklinga í því ferli að fá niðurstöður sínar 

viðurkenndar. Traust og trúnaður er lykilatriði í raunfærnimati. Skýrar verklagsreglur skulu 

notaðar þar sem meðal annars kemur fram hver er tilgangur matsins, hvernig matið er 

framkvæmt og hvernig hægt er að nýta niðurstöður til færniuppbyggingar. Þeir sem koma að 

mati á raunfærni skulu gæta hlutleysis í hvívetna, búa yfir faglegri hæfni og hafa aðgang að 

kerfisbundinni sí– og endurmenntun sem lið í því að tryggja faglega þróun matsferlisins og  

verklagsreglna. Í viðmiðunarreglunum er lögð mikil áhersla á hlutverk náms– og 

starfsráðgjafa í raunfærnimatinu. Þar kemur fram að hlutverk þeirra er veigamikið varðandi 

val á þátttakendum, undirbúning fyrir matið og síðast en ekki síst að veita eftirfylgni eftir að 

matið hefur farið fram. Til þess að geta gegnt þessu hlutverki þurfa náms– og starfsráðgjafar 

að hafa yfirgripsmikla þekkingu á menntakerfi viðkomandi lands, raunfærnimatsferlinu í heild 

sinni, skilning og þekkingu á atvinnulífinu og vera í góðu sambandi við aðra hagsmunaaðila 

svo sem fulltrúa frá formlega skólakerfinu og/eða atvinnulífsins eftir því sem við á hverju 

sinni (Cedefop, 2009). Helsta ástæðan fyrir þróun viðmiðunarreglanna er samkvæmt 

Kaupmannahafnaryfirlýsingunni (2002) að auðvelda samanburð og samhæfni þannig að  

einstaklingar geti fengið metna sína færni og kunnáttu sem áunnist hefur á mismunandi 

leiðum og í mismunandi löndum. Enn vantar samanburðarhæfa tölfræði á sviði 

fullorðinsfræðslu til þess að raunhæft sé að skoða niðurstöður landa á milli hvað 

Norðurlöndin varðar en unnið er að því að bæta þar um  (Guthu, Lene og Albert Einarsson, 

2011). Samkvæmt upplýsingum FA höfðu tæplega 1400 manns á Íslandi farið í raunfærnimat 

við árslok 2011 (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012a). 
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1.1.3 Raunfærnimat á Íslandi  

Lögformlegur rammi um raunfærnimat birtist í nýjum lögum um framhaldsfræðslu nr. 27 frá 

árinu 2010 en þar segir í 8. grein laganna : 

,,Þeir sem hafa stutta formlega skólagöngu og kjósa að 

leggja stund á nám sem skipulagt er á grundvelli laga 

þessara eða laga um framhaldsskóla eiga rétt á að 

einstaklingsbundin raunfærni þeirra sé metin. Matið fer fram 

samkvæmt reglum sem ráðherra setur um raunfærnimat og 

tilhögun þess.“ 

Ennfremur var gefin út reglugerð í kjölfar laganna, Reglugerð um framhaldsfræðslu nr. 

1163/2011 sem kveður á um markmið, inntak og framkvæmd raunfærnimats.Tölur frá árinu 

2010 sýna að um það bil 33% af heildarvinnuafli þjóðarinnar var einungis með 

grunnskólamenntun en til samanburðar var þetta hlutfall 44% árið 2000 og af því má ráða að 

nokkuð hefur þokast í rétta átt við að auka menntunarstig þjóðarinnar. Það skal tekið fram að 

til vinnuafls þjóðarinnar reiknast einstaklingar á aldrinum 16-64 ára sem eru í vinnu eða 

atvinnuleit (Ásmundur Hilmarsson og Björgvin Þór Björgvinsson, 2011). Hér á landi er 

hlutfall einstaklinga sem hefur lokið framhaldsmenntun 66% sem er 7 prósentustigum undir 

meðaltali OECD–ríkja þar sem að jafnaði 73% hafa lokið framhaldsskóla. Jafnframt stöndum 

við langt að baki hinum Norðurlandaþjóðunum að þessu leyti því að árið 2009 var hlutfall 

þeirra sem lokið höfðu framhaldsskóla 76% í Danmörku, 82% í Finnlandi, 81% í Noregi en 

Svíar standa best að vígi þar sem 86%  einstaklinga á aldrinum 25-64 ára hafa lokið 

framhaldsmenntun (OECD, 2011).  

   Eftir hrun íslenska bankakerfisins haustið 2008 jókst atvinnuleysi til muna og þá 

sérstaklega í hópi fólks með litla formlega menntun. Tölur þess efnis frá því í  ágúst 2011 

staðfesta að helmingur atvinnuleitenda á þeim tíma, um það bil 6000 einstaklingar hafði 

einungis grunnmenntun. Af þessum upplýsingum má sjá að mikilvægt er að koma til móts við 

þennan hóp með úrræðum sem miða að því að styrkja stöðu hans (Ásmundur Hilmarsson og 

Björgvin Þór Björgvinsson, 2011). Íslenskur vinnumarkaður einkennist af mikilli 

atvinnuþátttöku miðað við önnur OECD-ríki og segja má að hér hafi atvinnuleysi verið með 

minnsta móti fyrir hrun bankakerfisins og ríkjandi vinnuaflsskortur. Hins vegar breyttust 

þessar forsendur hratt við hrunið og lesa má úr gögnum Hagstofu Íslands að atvinnuþátttaka 

þeirra sem búa yfir lengri skólagöngu er meiri en hinna sem hafa minni formlega menntun 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009; Hagstofa Íslands, 2012).  
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Samkvæmt upplýsingum frá  Hagstofu Íslands (2012) er þátttaka í símenntun á Íslandi með 

því mesta sem gerist í Evrópu. Árið 2010 stunduðu ríflega 70.000 manns einhvers konar 

fræðslu, annað hvort í skóla eða annars konar fræðslu undir handleiðslu leiðbeinanda. Flestir 

sem sóttu sér símenntun eða ævimenntun utan formlegs náms var sá hópur sem lokið hafði 

háskólanámi. Meðal fólks á aldrinum 25–64 ára sem sótti símenntun árið 2010, var  hlutfall 

háskólamenntaðra hæst eða 24% en 10% þeirra voru einungis  með   grunnmenntun. Þessar 

niðurstöður gefa vísbendingar um það að sá hópur sem hefur minnsta menntun að baki sækir 

minnst í það að auka við þekkingu sína með símenntun en þeir sem hafa lagt stund á nám eftir 

að skólaskyldu lauk virðast mun líklegri til þess að byggja ofan á sína þekkingu (Cross,1981; 

Jón Torfi Jónasson og Andrea G. Dofradóttir, 2007).  

   Árið 2010 telur vinnuafl þjóðarinnar liðlega 180 þúsund einstaklinga þannig að um það 

bil 60 þúsund einstaklingar voru án framhalds– eða starfsmenntunar. Þessir einstaklingar 

tilheyra  markhópi FA sem hefur það að meginmarkmiði að stuðla að aukinni 

framhaldsfræðslu í landinu eins og áður er fram komið. Segja má að með tilkomu FA verði til 

miðstöð þar sem fléttast saman þræðir sem samanstanda af aðkomu ríkisvaldsins, samtökum 

vinnumarkaðarins og fræðsluaðilum  (Hróbjartur Árnason, 2008). Í lögum um 

framhaldsfræðslu nr. 27 frá 2010 eru taldir upp þrír meginþættir sem úrræði fyrir þennan hóp 

en  þeir eru sérstakar námsleiðir sem eru ætlaðar fullorðnum, náms– og starfsráðgjöf og 

raunfærnimat. 

   Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan uppbygging hófst með raunfærnimat hér á landi 

árið 2004. Flestir einstaklingar hér á landi sem farið hafa  í raunfærnimat enn sem komið er 

eru  einstaklingar sem unnið hafa fimm ár eða lengur við ákveðna iðngrein. Matið  fer fram í 

þeim tilgangi að styrkja hæfni úr atvinnulífinu og er ætlað þeim einstaklingum sem ekki hafa 

lokið sveinsprófi í iðngrein en hafa umtalsverða starfsreynslu. Viðmiðin eru námsskrár 

viðkomandi iðngreinar og markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi til þess að öðlast 

fullgild starfsréttindi. Frá árinu 2007 hefur Iðan fræðslusetur og Fræðsluskrifstofa 

rafiðnaðarsambandsins unnið markvisst að raunfærnimati innan sinna faggreina í samvinnu 

við FA og aðrar fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar. Raunfærnimat á Íslandi hefur þróast 

hratt og á þessu ári, 2012, hefur farið fram raunfærnimat í liðlega 20 iðngreinum og að auki 

hafa bæst við aðrar starfsgreinar eins og verslunarfagnám, skrifstofubraut I, leikskólaliðar, 

starf þjónustufulltrúa í bönkum, starf gjaldkera í bönkum og  matsverkefni fyrir hljóðmenn. Í 

vinnslu eru fimm ný verkefni sem eru vöruhús–lager, skipstjórn (grunnstig), bakaraiðn, 

félagsliðabraut, skrifstofa–opinber þjónusta og viðburðalýsing. Viðmið í raunfærnimati eru 
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ýmist námsskrár úr formlega skólakerfinu eða hæfniskröfur viðkomandi starfa eins og til 

dæmis í hljóðvinnslu, en allt raunfærnimat hefur það sameiginlega markmið  að stuðla að 

færniuppbyggingu og starfsþróun þeirra sem fara í mat (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2010).  

   Gerðar eru ákveðnar kröfur til þeirra sem vilja gangast undir raunfærnimat hér á landi þar 

sem aldur viðkomandi og starfsreynsla í ákveðnu fagi eru lögð til grundvallar. Eins og kemur 

fram í reglugerð um framhaldsfræðslu nr. 1163 í III. kafla um raunfærnimat, fer fram skimun 

meðal væntanlegra þátttakenda sem felur í sér að lagt er mat á stöðu umsækjanda miðað við 

þær kröfur sem gerðar eru og skoðað vandlega hvort að þeir eigi erindi í raunfærnimat. Þá er 

þess gætt að viðeigandi hagsmunaaðilar svo sem fulltrúar  atvinnulífsins og skóla ef við á, séu 

hafðir með í ráðum við undirbúning og framkvæmd raunfærnimatsverkefna. Við gerð 

verkferla eru  hafðar til hliðsjónar fyrrnefndar evrópskar leiðbeiningar sem að fulltrúar Íslands 

hafa átt þátt í að semja í samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir og  leggja áherslu á  þætti eins og 

tilgang mats, rétt einstaklinga, ábyrgð stofnana og hagsmunaaðila, trúnað og traust, hlutleysi 

og lögmæti og síðast en ekki síst trúverðugleika niðurstaðna (Cedefop, 2009; Fjóla María 

Lárusdóttir, 2008). Framkvæmdaaðilar í raunfærnimati hér á landi eru símenntunarmiðstöðvar 

um allt land, Iðan fræðslusetur og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarsambandsins. Þeir náms– og 

starfsráðgjafar sem starfa við þessar stofnanir hafa hlotið sérstaka þjálfun á sviði 

raunfærnimats hjá FA sem hefur það hlutverk að þróa þá aðferðafræði sem beitt er í matinu, 

vera ráðgefandi í viðkomandi verkefnum og skapa tengsl við hagsmunaaðila (Ingibjörg E. 

Guðmundsdóttir, 2011). Mikil áhersla er á að skipaður sé verkefnisstjóri í 

raunfærnimatsferlinu og skal hann búa yfir víðtækri þekkingu á ferlinu frá upphafi til enda. 

Þeir sem koma að verkefnisstjórn eru oft náms– og starfsráðgjafar eða fagaðilar viðkomandi 

greinar (Cedefop, 2009; Fjóla María  Lárusdóttir, 2008). 

   Eftir að matið hefur farið fram vita einstaklingar hvar þeir standa samkvæmt þeim 

viðmiðum sem notuð eru og fá skjalfest og vottuð gögn í hendur  um frammistöðu sína í 

matinu. Þeir geta því haldið áfram í sinni færniuppbyggingu þar sem þeir eru staddir 

þekkingarlega en ekki þar sem formlegu námi þeirra lauk. Fjöldi verkefna í raunfærnimati 

hefur aukist jafnt og þétt og segja má að nú sé tilraunatímabili lokið eftir að áður tilgreind 

reglugerð í kjölfar framhaldsfræðslulaga leit dagsins ljós. Matsferlið er í stöðugri þróun en nú 

þegar má segja að sú reynsla sem hefur skapast sýnir fram á það að þetta ferli virðist vera 

hvati fyrir frekari færniuppbyggingu fyrir þá sem hætt í námi af ýmsum orsökum (Fjóla María 

Lárusdóttir, 2008). Ekkert bendir til annars en að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins muni halda 

sínu hlutverki áfram í því að leiða og þróa raunfærnimat í landinu í samstarfi við 
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hagsmunaaðila með það að leiðarljósi að einstaklingar sem þess óska geti fengið metna og 

skjalfesta sína heildarhæfni eins og ný lög um framhaldsfræðslu kveða á um. Nú hafa um það 

bil 1500 hundruð manns nýtt sér raunfærnimat hér á landi sem segir nokkuð til um að þetta 

úrræði  virðist þjóna hagsmunum þessara aðila (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012a). 

    Ekki er enn til heildarúttekt á því hér á landi hvernig raunfærnimatið hefur nýst 

þátttakendum til þess að ljúka þeim markmiðum sem lagt er upp með til starfsþróunar eftir  að 

matið hefur farið fram. Skýringin á því gæti verið að hluta til sú, að stutt er síðan þetta úrræði 

kom fram á sjónarsviðið. Samkvæmt upplýsingum frá Iðunni fræðslusetri hafa 26% þeirra 

sem hafa farið í raunfærnimat í iðngreinum lokið námi sínu með sveinsprófi og einnig er 

fjöldi einstaklinga í námi með það að markmiði að ljúka sveinsprófi. Þeir  þurfa að yfirstíga 

ýmsar hindranir til þess að ná markmiðum sínum í framhaldinu og því skiptir miklu máli að 

ráðgjafar veiti þá eftirfylgni sem nauðsynleg er  til stuðnings og hvatningar (Hildur Elín 

Vignir og Iðunn Kjartansdóttir, 2011).    

1.1.4 Raunfærnimat fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja 

Frá upphafi var mikil áhersla lögð á að afla upplýsinga frá öðrum löndum varðandi 

raunfærnimat í því skyni að yfirfæra reynslu og þekkingu og þróa í kjölfarið leiðir sem 

hentuðu fyrir íslenskar aðstæður. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins stýrði verkefni sem styrkt var 

af Starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins og bar heitið The Value of work (Vow) á árunum 

2005-2007. Í gegnum þróunarverkefnið varð til aðferð til að draga fram færniviðmið starfa 

sem og aðferðafræði við að meta raunfærni með tilliti til færnikrafa starfa sem lýst er í 

bæklingnum Mat á raunfærni í atvinnulífinu. Samstarfsaðilar í verkefninu komu frá 

Danmörku, Bretlandi, Kýpur, Slóveníu og Svíþjóð. Þetta verkefni beindist að starfsmönnum 

innan fjármálastofnana í Danmörku, á Kýpur og á Íslandi. Í Slóveníu beindist verkefnið að 

fólki í umönnunarstörfum og í Svíþjóð að ýmsum ríkisstarfsmönnum. Hér á landi voru 

ákveðin störf innan fjármálastofnana  höfð til viðmiðunar, en þau  voru gjaldkerastörf og 

þjónustufulltrúastörf.  Samhliða þessu ferli hófst vinna við að útbúa efni sem ætlað var til þess 

að þjálfa þá aðila sem kæmu að raunfærnimati en það beindist að náms- og starfsráðgjöfum, 

fagaðilum viðkomandi matsgreinar og verkefnisstjórum (Fjóla María Lárusdóttir, 2008). 

Samstarfsverkefnið leiddi það meðal annars af sér að til urðu handbækur um færniviðmið 

(Handbook of competence) og aðferðafræði (Handbook of methods) ásamt því að gefinn var 

út bæklingur fyrir hagsmunaaðila (Guideline brochure) þar sem framgangi verkefnisins var 

lýst ásamt ferlinu og reynslu þátttakenda (Fjóla María Lárusdóttir, 2008).  
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Til ársloka 2010 höfðu 175 bankastarfsmenn hér á landi nýtt sér það úrræði að fara í 

raunfærnimat. Af þessum hópi voru aðeins þrír karlmenn. Flestir þessara einstaklinga voru á 

aldrinum 41-60 ára. Það gæti gefið vísbendingar um það að sá aldurshópur meðal 

bankamanna hafi langan starfsaldur en litla formlega menntun og sé að skoða stöðu sína með 

raunfærnimatinu. Ekki er heldur ólíklegt að hræringar á fjármálamarkaðinum hafi hreyft við 

fólki enda hefur stór hópur starfsfólks í fjármálageiranum misst vinnu. Þeir fræðsluaðilar sem 

komu að matinu voru Mímir-símenntun, Símey (Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar) og 

Þekkingarnet Austurlands (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2012a).   . 

1.2 Hvað letur – hvað hvetur ? 

Úrræði fyrir fullorðna einstaklinga með litla formlega menntun þurfa að taka mið af þeim 

hindrunum sem standa í vegi fyrir því að þeir ljúki námi. Ýmsar ástæður hafa verið greindar 

sem hindranir í námi fullorðinna. Oft eru tilgreindar þær ástæður að hvorki sé tími né 

peningar fyrir hendi til þess að sinna færniuppbyggingu (Merriam og Caffarella, 1999). Aðrar 

ástæður sem títt eru nefndar eru fjölskylduaðstæður, áhuga– og stefnuleysi, óhentug 

námstilboð og álag í vinnu (Jón Torfi Jónasson og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2001). 

Ennfremur hafa hindranir fyrir námi fullorðinna verið flokkaðar í þrjá eftirfarandi flokka. Í 

fyrsta lagi eru aðstæðubundnar hindranir (situational barriers) en undir þær falla ástæður eins 

og ónógur tími, litlar ráðstöfunartekjur og skortur á barnagæslu. Innri hindranir (dispositional 

barriers) tengjast sjálfsmynd viðkomandi en oft hefur léleg sjálfsmynd og lítil trú á eigin getu 

(self–efficacy) hamlandi áhrif á einstaklinga þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu 

við nýjar aðstæður. Stofnanahindranir (institutional barriers) eru þriðji flokkurinn og þar undir 

falla til dæmis staðsetning námstilboðs, námskostnaður og tímasetningar sem hindra 

einstaklinga í þátttöku náms (Cross, 1981). Eins og hér má sjá eru margvíslegar ástæður sem 

hindra þátttöku í framhaldsmenntun og því er mikilvægt að  námstilboð  falli að þörfum þeirra 

sem þurfa á því að halda eftir því sem kostur er  og sneiði hjá þekktum hindrunum sem hamla 

því að einstaklingar með stutta formlega skólagöngu nái að ljúka framhaldsmenntun 

(Ecclestone, 2005).  

   Á sama hátt og greina þarf hindranir sem geta komið í veg fyrir færniuppbyggingu 

fullorðinna sem ekki hafa lokið framhaldsskólanámi er mikilvægt að rannsaka hvað það er 

sem hefur mest áhrif á að þessi hópur sækir sér framhaldsmenntun á fullorðinsárum til þess að 

ná til sem flestra einstaklinga sem tilheyra þessum hópi með viðeigandi úrræðum. Ör 

tækniþróun og samfélagsbreytingar undanfarinna áratuga hafa haft mikil áhrif á þróun 

framhaldsfræðslu og flestir sem sækja í nám gera það vegna breytinga í atvinnulífinu til þess 
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að styrkja stöðu sína. Færniuppbygging tengist ennfremur félagslegum aðstæðum (social 

context) þar sem kröfur atvinnulífsins virðast hafa sterk áhrif (Merriam, Caffarella, og 

Baumgartner, 2007). Þær Merriam og Caffarella (1999) nefna sex ástæður fyrir því að 

fullorðnir taka þátt í framhaldsfræðslu. Fyrst má nefna félagslegar ástæður (social 

relationships) sem beinast að einstaklingar leitast við að styrkja félagslegt umhverfi sitt og 

hitta einstaklinga af gagnstæði kyni. Í öðru lagi eru utanaðkomandi væntingar (external 

expectation) þar sem þátttaka í fræðslu beinist að því að uppfylla væntingar annarra. Félagsleg 

velferð (social welfare) er ein ástæða sem hvetur en þar má greina löngun til þess að láta gott 

af sér leiða. Ein ástæða er fagleg þróun (professional advancement) þar sem starfstengd 

sjónarmið ráða för. Leiði eða kyrrstaða (escape/stimulation) sem tengist löngun í breytingar 

frá núverandi ástandi og að síðustu er það námsáhugi (cognitive interest) þar sem 

þekkingarlöngun dregur einstaklinga í nám að nýju.  

   Í meistaraprófsritgerð Svövu Guðrúnar Sigurðardóttur (2011) kemur fram að hindrun 

eins er annars hvati. Hún rannsakaði ástæður fyrir brotthvarfi og endurkomu tíu kvenna til 

náms. Þær voru á aldrinum 29–44 ára, með litla formlega menntun. Samkvæmt rannsókninni 

var helsta hindrun þeirra til framhaldsnáms  þeirra eigin viðhorf til sinna aðstæðna en ekki 

aðstæðurnar sjálfar. Fram kom að einni fannst mikilvægt að ljúka námi til þess að geta verið 

börnum sínum fyrirmynd á meðan annarri fannst hún ekki geta stundað nám vegna barnanna. 

Þess háttar viðhorf samrýmast því sem hugsmíðahyggja (construcivism) gengur út frá og gerð 

verða skil hér á eftir, að hver og einn virðist búa til sína mynd af veruleikanum út frá sínum 

skynjunum á atburðum og samböndum í sínu lífi (Sharf, 2002). 

1.3 Nám– og starfsráðgjöf fyrir einstaklinga með litla formlega menntun á 

Íslandi 

Fræðslumið atvinnulífsins er í forsvari fyrir markvissa náms– og starfsráðgjöf fyrir fullorðna 

einstaklinga með litla formlega menntun  í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar landsins. 

Þessi ráðgjöf á sér ekki langa sögu hér á landi og segja má að hún spretti fram á sjónarsviðið 

við tilkomu FA en allt frá upphafi starfsemi hennar hefur mikil áhersla verið á þjónustu náms- 

og starfsráðgjafa til þess að nálgast þann markhóp sem undir hana heyrir. Sú áhersla sem er 

lögð á ráðgjöf kemur upprunalega frá Evrópusambandinu og OECD en hún er talin gegna 

lykilhlutverki í starfsþróun fullorðinna í Evrópu  (OECD, 2004). Náms– og starfsráðgjöf fyrir 

þennan hóp hefur það að markmiði að safna upplýsingum um þarfir hans og veita stuðning og 

hvatningu til frekari færniuppbyggingar (Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2004). Íslenskar 

rannsóknir gefa vísbendingar um jákvæð áhrif sem náms- og starfsráðgjöf 
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símenntunarmiðstöðvanna hafa fyrir fullorðna einstaklinga með litla formlega menntun. Í 

rannsókn Höllu Valgeirsdóttur (2011) sem byggir á viðtölum við 22 starfsmenn átta 

símenntunarmiðstöðva, er meðal annars rannsakað hvernig lágt sjálfsmat og lítið sjálfstraust 

hefur áhrif á þátttöku einstaklinga með litla formlega menntun í framhaldsfræðslu. Í rannsókn 

hennar kom í  ljós að sú hvatning og sá stuðningur sem ráðgjöfin veitti átti stóran þátt í því að 

einstaklingar tókust á við nám eða færniuppbyggingu á nýjan leik. Þátttakendur í rannsókn 

Rakelar S. Hallgrímsdóttur frá árinu 2008 voru konur í Grunnmenntaskóla sem er námsleið 

frá FA,  voru sammála um það að náms– og starfsráðgjöf á vinnustað væri góð leið til þess að 

fólk á almennum vinnumarkaði gæti nálgast slíka þjónustu. Sú hvatning sem fólst í 

vinnustaðaheimsókn ráðgjafa átti stóran þátt í því að þær ákváðu að hefja nám í 

Grunnmenntaskólanum. Ennfremur kemur fram í rannsókn Svanfríðar Jónasdóttur (2005) að 

þátttakendur í hennar rannsókn segja að skortur á stuðningi og ráðgjöf séu meðal ástæðna 

fyrir því að þeir gáfust upp á námi í framhaldsskóla sem gefur vísbendingar um að efla þurfi 

náms- og starfsráðgjöf framhaldsskólanna til þess að sporna við brottfalli. 

   Hlutverk FA er að halda utan um samstarfsnet ráðgjafa símenntunarmiðstöðvanna af öllu 

landinu sem í dag telur 25 ráðgjafa. Samstarfsfundir eru haldnir þrisvar til fjórum sinnum á ári 

þar sem gefst tækifæri til þess að skiptast á skoðunum og reynslusögum og þróa starfið áfram 

með faglegum hætti undir handleiðslu FA. Hér á landi hefur FA haft umsjón með verkefninu 

Náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk á vinnumarkaði. Aðferðafræðin í verkefninu gekk fyrstu árin 

út á það að færa náms- og starfsráðgjöf  til fólksins, inn á vinnustaðina með það að markmiði 

að ná til einstaklinga með litla formlega menntun og kynna þeim leiðir til uppbyggingar á 

færni og þekkingu. Í kjölfar kynninga á vinnustöðum var fólki gefin kostur á að fá einkaviðtal 

hjá náms- og starfsráðgjafa, fyrst á vinnustað og síðan utan hans sem að margir nýttu sér til 

þess að fá aðstoð við færniuppbyggingu og áframhaldandi stuðning (Fjóla María Lárusdóttir, 

2010). Eftir bankahrunið haustið 2008 breyttust forsendur fyrir áframhaldandi ráðgjöf á 

vinnustöðum á þann hátt að þjónustan beindist í meira mæli að atvinnuleitendum enda stór 

hluti þeirra án framhaldsmenntunar eins og áður er fram komið. Gert var samkomulag milli 

FA og Vinnumálastofnunar í nóvember 2009 sem fól það í sér að ráðgjafar á vegum 

samstarfsaðila FA tóku að sér að liðsinna atvinnuleitendum við færniþróun.  Árið 2010 voru 

skráð 10.799 viðtöl hjá ráðgjöfum á landinu öllu og þar af voru rúmlega helmingur notenda 

þessarar þjónustu atvinnuleitendur. Þetta samstarf  milli Vinnumálastofnunar og ráðgjafanna  

leiddi af sér að margir skjólstæðingar VMST fengu ráðgjöf varðandi færniþróun og 

uppbyggingu í fyrsta sinni á ævinni  (Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2011). 
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Áfram er unnið að því hér á landi að ná til fólks með litla formlega menntun og hefur 

ráðgjafaviðtölum símenntunarmiðstöðvanna í landinu  fjölgað jafnt og þétt og voru á síðasta 

ári 10.868 en til samanburðar  voru skráð viðtöl 6767 árið 2009 (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2012). 

   Eitt af þeim verkefnum sem ráðgjafar símenntunarmiðstöðva hafa með höndum er 

verkefnisstjórn í raunfærnimati og fá þeir sérstaka þjálfun til þess að sinna því hlutverki. 

Unnir hafa verið 2 gátlistar með það að markmiði að efla gæði og samræmi í raunfærnimati. 

Annars vegar er það gátlisti fyrir náms– og starfsráðgjafa í raunfærnimati og hins vegar 

gátlisti fyrir verkefnisstjóra. Verkefnisstjórar í raunfærnimati framhaldsfræðslunnar eru flestir 

náms- og starfsráðgjafar víðs vegar um landið. Þess má geta að náms– og 

starfsráðgjafaþjónusta framhaldsfræðslunnar á Íslandi var valið eitt af fyrirmyndarverkefnum í 

Færniverkefni (Kompetense projekt)  NVL (Norrænt tengslanet um fullorðinsfræðslu) þar 

sem safnað var saman fyrirmyndarverkefnum í fullorðinsfræðslu á Norðurlöndunum og 

skoðað hvaða þættir það eru sem eru líklegir til þess að stuðla að árangri. Þessir þættir eru 

eftirfarandi: 

1. Gott samráð og samstarf hlutaðeigandi aðila 

2. Reglulegir fundir þar sem farið er yfir verkferla og reynsla af starfinu greind 

3. Sveigjanleiki þjónustunnar varðandi aðgengi og innihald (einstaklingsmiðuð þjónusta) 

4. Áhersla á sérstöðu atvinnulífs á hverju svæði á landinu  

5. Að þjónustan er nýtt viðfangsefni sem kallar á nýjar leiðir 

6. Að þjónustan feli í sér hvatningu fyrir þátttöku nýrra hópa 

7. Áhersla sé lögð á að mynda samfélag notenda þjónustunnar meðal annars með 

hópráðgjöf   

(Fjóla María Lárusdóttir, 2011).  

Þá má og geta þess að í nýlegri norrænni samanburðarrannsókn kom fram að fullorðnir 

notendur náms– og starfsráðgjafaþjónustu hér á landi eru almennt ánægðari með þjónustuna 

en samsvarandi hópur á hinum Norðurlöndunum (Andrea G. Dofradóttir og Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2011).  

1.4 Raunfærnimat og þróun starfsferils  

Meginmarkmið raunfærnimats er að stuðla að starfsþróun einstakinga. Sá ávinningur sem þeir 

einstaklingar uppskera sem fara í  raunfærnimat getur verið   margþættur. Í fyrsta lagi styrkja 

þeir stöðu sína gagnvart námi og starfi og geta öðlast aðgengi að formlegu námi eftir matið 

sem er sniðið að þeirra þörfum. Þeir fá viðurkenningu á þeirri færni sem þeir búa yfir og 

aðstoð við að stíga næstu skref varðandi færniuppbyggingu. Margir fá í kjölfarið ný tækifæri á 
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vinnumarkaði eftir að hafa öðlast meiri færni til þess að takast á við auknar kröfur. Síðast en 

ekki síst er þeim mætt þar sem þeir eru staddir í þekkingu og færni en ekki þar sem formlegu 

skólanámi lauk (Colardyn og Björnavold, 2004).  

   Hugtakið starfsþróun (career development) beinist að því að útskýra hugsun og hegðun 

einstaklinga gagnvart starfsferli sínum en breytingar í umhverfi og aðstæðum einstaklinga  

hafa mikil áhrif á starfsferilþróun (Savickas, 2011). Starfsþróunarfræði njóta vaxandi athygli 

meðal sérfræðinga meðal annars  á sviði náms– og starfsráðgjafar vegna þeirra hröðu 

breytinga sem að nú eiga sér stað á vinnumarkaði vestrænna ríkja. Einn þeirra sérfræðinga er 

Dr. Mark L. Savickas sem er vinnusálfræðingur og ráðgjafi en hann hefur verið áberandi í 

umræðu á þessum vettvangi og vakið mikla athygli fyrir hugsmíðakenningar sínar 

(constructivism) um starfsferilinn og aðlögunarhæfni á starfsferli  (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

og Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009). Kenningar hans, sem jafnframt eru umgjörð þessarar 

ritgerðar, byggja á lífsskeiðakenningu Donalds E. Super (life–span theory, 1957) þar sem 

leitast er við að skoða mismunandi viðfangsefni á starfsferli eftir aldri og aðstæðum 

einstaklinga. Áhersla er á starfsferilinn og þann breytileika sem á sér stað frá einu lífsstigi til 

annars og á þau mismunandi hlutverk sem  einstaklingar gegna á sínum starfsferli. Einn þáttur 

af þremur í kenningu Supers er nefndur starfsþroski (career maturity) en það hugtak þróaðist 

meðal annars í meðförum Savickas en hann hefur kosið að nota frekar hugtakið 

aðlögunarhæfni (adaptability) í þess stað (Savickas, 2011; Sharf, 2002).  Í bók sinni Career 

Counseling (2011) kynnir Savickas nýja framtíðarsýn fyrir starfsráðgjöf sem tengist 

hugsmíðahyggju (constructivism) og þekkingarfræði frásagnar (narrative epistemologi). Með 

kenningu sinni er hann að kynna til sögunnar nýja nálgun í ráðgjöf sem samræmist þeim 

hröðu breytingum sem eru að eiga sér stað á efnahagshagkerfi heimsins og jafnframt því er 

þungamiðja á merkingu þeirrar menningar sem einstaklingar búa við. Breytingar á störfum 

hafa mikil áhrif á starfsferil einstaklinga sem og lífshætti. Þessar breytingar kalla á að 

einstaklingar sýni frumkvæði og sveigjanleika við mótun síns starfsferils og séu sífellt að 

bæta við sig hæfni og þekkingu (Savickas,  2011). 

   Hugsmíðahyggjan  gengur út frá því að einstaklingar smíði sinn eiginn raunveruleika út 

frá sinni skynjun á atburðum og samböndum  í sínu lífi  sem birtist með þeim hætti að  hver 

og einn býr til sína eigin mynd af veruleika sem er sannur fyrir honum en enginn algildur 

sannleikur er viðurkenndur (Sharf, 2002). Savickas (2011) hefur enn fremur lagt áherslu á í 

sínum kenningum að þær þurfi að endurspegla þann hreyfanleika (mobility vs. stability) sem 

ríkir á vinnumarkaði 21. aldarinnar. Þrjú meginþemu í hugsmíðahyggju Savickas eru: 
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1. Starfapersónuleiki (vocational personality), sem byggir að hluta til á þáttakenningum (trait 

and factor theory) nokkurs konar  hlutlægri nálgun í anda RIASEC  líkans John Hollands af  

starfsáhuga (vocational interests) en Savickas bætir við mikilvægi þess að skoða huglæga 

reynslu og hegðun  einstaklinga til þess að útvíkka starfshugsun þeirra. 

2. Lífsþemu (life–themes). Einstaklingar hafa ákveðnar hugmyndir varðandi sig og störf og 

leita í störf sem passa við þær. Sjálfsmynd einstaklinga og sjálfstraust skiptir miklu máli svo 

og fyrri störf og reynsla. Savickas leggur til að nota frásagnir (narratives) til þess að dýpka 

merkingu á persónulegum hugsmíðum einstaklinga sem hluta af því að kortleggja mikilvæg 

lífsþemu ráðþega. Hann hefur mótað sérstakan spurningalista sem að hann notar með 

ráðþegum sínum til þess að kortleggja á heildrænan hátt þá sýn sem ráðþegar hafa á sitt líf 

þannig að merking verði ljósari. Hann spyr um fyrirmyndir í lífinu, bernskuminningar, 

frístundaáhugamál, uppáhaldsafþreyingarefni, uppáhaldsslagorð og námsgreinar sem 

viðkomandi einstaklingum finnast  áhugaverðar. Þessar spurningar eiga það sammerkt að hafa 

ákveðna merkingu fyrir ráðþeganum sem ráðgjafinn getur lesið úr og notað í vinnu með 

starfsferil viðkomandi einstaklings.  

3. Starfsaðlögunarhæfni (career adaptability) er þriðji meginþátturinn í hugsmíðakenningu 

Savickas. Starfsaðlögun tekur til sálfélagslegra þátta sem skýra að hvaða leyti einstaklingar 

eru tilbúnir (readiness) til þess að takast á við breytingar á starfsferli og önnur verkefni sem 

sífellt koma upp á lífsferlinum. Þarna er tekið til þátta eins og viðhorfa, hæfni og hegðunar 

varðandi starfshugsun og hvernig einstaklingar nota þessa þætti til þess að máta sig við þau 

störf sem passa þeim (person vs. environment eða p-e). Litið er á ferlið og hvaða merkingu 

þetta ferli hefur fyrir einstaklinga. Sjálfsmynd tekur breytingum svo og umhverfi þannig að 

líta má svo á heildarferlið sé í sífelldri endurskoðun (Savickas, 1997). Aðlögunarhæfni er 

eiginleiki sem nýtist einstaklingum til þess að takast á við breytingar. Þær geta verið 

fyrirséðar og ófyrirséðar en snúast um það hvernig  er best að bregðast við nýjum aðstæðum 

og finna ásættanlega niðurstöðu. Hugsmíðahyggjan felur þannig í sér að líta má á breytingar  

sem lið í þróun á aðlögunarhæfni einstaklinga og að aðlögun á starfsferli sé sálfélagsleg 

hugsmíð sem segir til um hversu tilbúin einstaklingur er að leysa þau verkefni sem upp koma, 

í atvinnulegu tilliti og í einkalífi sínu (Savickas, 2005). 

Starfsaðlögunarhæfni skiptir Savickas (1997) í fjóra undirþætti: umhugsun (concern), stjórn 

(control), forvitni (curiosity) og sjálfstraust (confidence). Þessar fjórar víddir  höfða til 

ábyrgðar einstaklinga gagnvart sjálfum sér og sínum starfsferli og eru í samræmi við þær 
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breytingar sem hafa verið og eru að að eiga sér stað í starfaheiminum og verða nú útskýrðir 

nánar með það að markmiði að tengja þá við mat á raunfærni: Umhugsun (concern) er sá 

þáttur sem Savickas telur mikilvægastan í aðlögunarhæfni einstaklinga. Hann lýtur að því að 

einstaklingar þrói með sér hæfni til þess að vega og meta framtíðarmöguleika sína og séu 

jákvæðir í umhugsun sinni. Umhugsun hjálpar til við að skoða liðin tækifæri í 

starfaheiminum, núverandi stöðu og þróa væntingar til framtíðarinnar. Þetta ferli hjálpar 

jafnframt til þess að hægt sé að sjá ákveðið samhengi milli stöðunnar eins og hún er og 

hvernig hægt er að sjá hana fyrir sér eftir ákveðnar breytingar eða þegar ákveðin þróun hefur 

átt sér stað.  Stjórn (control) er sá þáttur sem talinn er næst mikilvægastur og fjallar um að 

einstaklingar verða að öðlast trú á því að þeir hafi stjórn á þeim aðstæðum sem að þeir búa 

við. Undir þennan þátt falla hugtök eins og sjálfsforræði (autonomy) til ákvarðanatöku ásamt 

því að sýna ákveðni í að takast á við verkefni sem leitt geta til breytinga á starfsferlinum 

fremur en að slá á frest að takast á við vandann og láta berast með straumnum. Einstaklingar 

geta leitað eftir ráðleggingum annarra sem þeir bera traust til en þeir stjórna ferlinu og bera 

ábyrgð á niðurstöðunni. Þriðji þátturinn er forvitni (curiosity) og beinir Savickas sjónum að 

því ferli þegar einstaklingar skoða sína möguleika í nútíð með tilliti til framtíðar. Hann eða 

hún athugar vel hvaða tækifæri eru í boði fyrir til þess að ná samkvæmni milli sjálfsins og 

umhverfis. Í þessu sambandi er nauðsynlegt að afla upplýsinga til þess að fá sem gleggsta 

mynd af aðstæðum þannig að skipulagning standist og einstaklingurinn nái að vaxa af ferlinu. 

Mælt er með því að ráðþegar fái leiðsögn í að nota starfalíkan eins og til dæmis John 

Hollands, þar sem starfaheiminum er skipt upp í 6 svið, handverks-, vísinda- , lista-, félags-, 

athafna- og skipulagssvið til þess að halda utan um upplýsingar og ýta þannig undir 

könnunarstigið sem aftur skilar þeim meiri upplýsingum til þess að vinna úr. Jákvæð útkoma 

úr þessum þætti miðar að því að einstaklingar geta séð fyrir sér að væntingar fái staðist. 

Fjórða stigið er sjálfstraust (confidence) en það vex hjá einstaklingum í samræmi við hversu 

margar hindranir eru lagðar að baki. Að takast á við starfsval er flókið ferli og krefst þess að 

einstaklingar sýni trú á eiginn getu (self-efficacy) í því að ráða við þær hindranir sem á 

veginum verða og hafi það sjálfsálit sem til þarf og fái hvatningu til verkefnisins (Savickas, 

2005). Síðar bætti Savickas við þætti sem hann kallar samvinnu (cooperation) en þar er 

sjónum beint að því hvernig samskipti einstaklingar eiga við aðra sem lið í því að færast nær 

sínum markmiðum með hjálp annarra til dæmis náms- og starfsráðgjafa (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009). 

   Sé farið yfir það ferli sem notað er hér á landi við raunfærnimat má sjá að það fellur vel 

að kenningum Savickas um aðlögun á starfsferli. Í meginatriðum er skipulag 
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raunfærnimatsferlis eftirfarandi hér á landi: Undirbúningur, en grundvallaratriði í ferlinu er 

samstarf helstu hagsmunaaðila greinarinnar sem matið fer fram í og þjálfun matsaðila og 

þeirra sérfræðinga sem að ferlinu koma. Náms- og starfsráðgjafar ásamt fagaðilum gangast 

undir þjálfun sem FA sér um, en þar er farið yfir þá þætti sem nauðsynlegir eru fyrir þá sem 

að matinu koma. Upplýsingar og skimun: Næsta skref er að auglýsa verkefnið á þann hátt að 

það nái til sem flestra er málið varðar. Í kjölfarið er síðan kynningarfundur þar sem farið er 

vel yfir raunfærnimatsferlið og þátttakendur skrá sig hafi þeir áhuga. Þá taka við 

einstaklingsskimunarviðtöl sem eru í höndum náms- og starfsráðgjafa þar sem farið er 

vandlega yfir öll gögn sem að þátttakendur þurfa að sýna til að votta að þeir uppfylli þau 

skilyrði sem sett eru. Í skimunarviðtölunun gefst ráðgjafa færi á því að mynda traust með því 

að skoða með ráðþega fyrri reynslu hans með tilliti til þess sem framundan er. Því næst er 

skráning á raunfærni/sjálfsmat, en þegar skimunarviðtölum er lokið mætir hópurinn sem 

hefur skráð sig í raunfærnimat saman í færniskráningu undir leiðsögn fagaðila og 

námsráðgjafa þar sem farið er yfir starfsferil viðkomandi. Þar gefst þátttakendum færi á því að 

skoða sinn reynslubanka undir handleiðslu náms– og starfsráðgjafa með það að markmiði að 

draga fram alla sína færni og þekkingu. Því næst fer fram hið eiginlega raunfærnimat eða 

matssamtal þar sem fagaðilar fara nákvæmlega yfir þá færni sem að þátttakandi telur sig búa 

yfir og óskar eftir raunfærnimati í. Þau viðmið sem notuð eru í matssamtali tengjast því ferli 

sem stefnt er að hverju sinni. Þau geta verið færniviðmið starfa eða námsviðmið til þess að 

ljúka ákveðinni faggrein. Í þessu viðtali hefur þátttakandi náms- og starfsráðgjafa með sér í 

matinu sem sinn fulltrúa til þess að votta að ferlið fari fram með eðlilegum hætti og að hans 

hagmunir séu hafðir í fyrirrúmi.  Að lokum er  mat og viðurkenning á raunfærni viðkomandi 

aðila. Hann fær í kjölfarið viðtal við námsráðgjafa þar sem farið er yfir næstu skref varðandi 

frekari færniuppbyggingu og fær enn frekari eftirfylgni eftir því sem að hann óskar sjálfur eftir 

og telur sig þurfa (Mat á raunfærni úr atvinnulífinu, 2007). 

   Séu borin saman það ferli sem raunfærnimatið felur í sér og þeir undirþættir sem falla 

undir starfsaðlögunarhæfni hjá Savickas er hægt að sjá ákveðna tengingu þar á milli. 

Einstaklingsskimunarviðtöl fela í sér alla þessa þætti. Ráðgjafinn nálgast ráðþegann með 

hlutlægri nálgun í byrjun með því að spyrja um starfsferil viðkomandi og færir sig síðan um 

set þegar hann finnur að ákveðið traust myndast og leitar eftir lífsþemum til þess að fá betri 

heildarmynd af sínum skjólstæðingi. Í skimunarviðtali eru þetta gjarnan spurningar sem snerta 

skólasögu með það að markmiði að reyna að finna hvaða hindrun viðkomandi hefur stöðvast 

við á fyrri stigum skólagöngu sinnar. Við þessa upprifjun finnur ráðgjafi einnig hvaða 

merkingu ráðþegi leggur í sína lífssögu sem getur hjálpað til við að átta sig á hversu  tilbúinn 
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(readiness) hann er að skoða nýjar leiðir. Þarna má segja að komið sé að eiginlegri 

starfsaðlögunarhæfni einstaklingsins þar sem nýjar leiðir eru kynntar og skoðuð viðbrögð 

ráðþega við þeim.  

     Þeir sem sýna áhuga á að gangast undir raunfærnimat hafa leitt hugann að bættri stöðu 

með ákveðinni umhugsun sem gæti átt sér stað eftir að hafa lesið auglýsingu eða verið vaktir 

til umhugsunar af einhverjum sem hefur séð eða heyrt um þetta ferli. Það má líka hugsa sér að 

á þessum punkti þurfi viðkomandi einstaklingur að glíma við þá hugsun hvort að þetta sé 

eitthvað sem að henti honum og hvernig sé best að bregðast við þessu ferli. Umhugsunin 

hjálpar til við að íhuga núverandi stöðu og íhuga framtíðarmöguleika ásamt því að byggja upp 

ákveðnar væntingar um stöðuna sem gæti orðið í framhaldinu. Hægt er að leiða getum að því 

að þarna fari af stað könnunarferli sem gæti falist í því að hafa samband við einstaklinga sem 

gætu verið í sömu sporum eða aðila sem að gætu veitt frekari upplýsingar sem fellur þá undir 

þann þátt sem Savickas kallar samvinnu. Sé boðað til kynningarfundar um raunfærnimat felur 

það í sér að viðkomandi stjórnar því sjálfur hvort að hann mætir þar eða ekki. Hann er sjálfur 

við stjórnvölinn og sýnir ákveðið sjálfsforræði (autonomy) með því að mæta eða mæta ekki. 

Taki hann þá ákvörðun um að mæta sýnir hann ákveðni í því að takast á við verkefni fremur 

en að slá því á frest að takast á við vandann. Hann sýnir jafnframt ábyrgð og skynjar að hann 

verður sjálfur að taka þessi skref en hefur ef til vill stuðning annarra sem hvetja hann áfram. 

Eftir sem áður er hann við stjórn á þessum aðstæðum og ber ábyrgð á niðurstöðunni. Hann er 

jafnframt leiddur áfram af forvitni og vill skoða hvað er í boði og hvert það getur leitt hann. 

Hann er forvitinn að afla upplýsinga til þess að fá sem gleggsta mynd af því sem í boði er. 

Eftir að hafa náð þeim áfanga að mæta á kynningarfund og afla sér upplýsinga og sjá fyrir sér 

ákveðinn hóp sem er í sömu stöðu má leiða getum að því að hann hafi átt samvinnu við marga 

aðila. Hann gæti fundið samsemd í hópnum og gæti hafa náð að átta sig á möguleikum, spurt 

spurninga og áttað sig á því að hann hefur aðgang að náms- og starfsráðgjafa sem er tilbúinn 

að veita stuðning á meðan ferlinu stendur. Næsta skref er færniskráning þar sem skoðaðir eru 

færniþættir sem viðkomandi telur sig búa yfir. Leitast er við að kalla fram alla þá reynslu og 

hæfni sem viðkomandi býr yfir og reynslan af verkefninu sýnir að þarna verða oft á tíðum 

ákveðin umskipti þegar farið er að skrá það sem er í farteskinu. Sjálfstraustið rís og ákveðnar 

væntingar einnig. Á þessum tímapunkti er samvinna ofarlega í huga þátttakenda, hópurinn ber 

sig saman og flestir eiga eitthvað sameiginlegt sem birtist þarna. Rætt er um ýmsar hindranir 

og hvernig sé mögulegt að yfirstíga þær. Farið er yfir þau bjargráð sem til eru og rætt um 

lausnir. Framundan er síðan hið eiginlega raunfærnimat þar sem einstaklingar mæta hjá 

fagaðilum (samvinna) ásamt námsráðgjafa sem er stuðningsaðili þess sem er í mati hverju 
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sinni. Þátttakendur fá  tækifæri til þess að tjá með orðum kunnáttu sína við fagaðila sem 

leggur sig fram um að mæta þeim þar sem þeir eru staddir í sinni þekkingu og hæfni með það 

að markmiði að þeir geti haldið áfram í sinni starfsþróun. Niðurstaða mats er oftast á þá leið 

að þátttakendur fá ákveðin fjölda eininga metnar á móti viðkomandi hæfniskröfum sem virkar 

á þann hátt að sjálfstraust vex, ákveðin hindrun hefur verið yfirstigin. Það er líklegt að forvitni 

fyrir framhaldinu geri vart við sig og væntingar vaxi til framtíðarinnar. Allir þátttakendur í 

raunfærnimati eiga kost á því að ráðfæra sig við námsráðgjafa sem leiðir þá allt ferlið eftir  

þeirra óskum. Eftir að matið hefur farið fram er farið yfir stöðuna eins og hún birtist í 

niðurstöðum raunfærnimatsins og framhaldið er skoðað vandlega. Þyngstu sporin eru að baki 

og jákvæðar væntingar um endanlega niðurstöðu sem stjórnast af þeirri ábyrgð sem 

þátttakendur sýna með því að hafa eftir umhugsun tekið ákvörðun um að þróa sinn starfsferil 

og nota aðlögunarhæfni sína að vopni.   

   Líta má svo á samkvæmt ofangreindri umfjöllun að raunfærnimatsferlið falli vel að þeim 

hugmyndum Savickas um aðlögunarhæfni á starfsferli þar sem greindir eru þættir  sem 

beinast að umhugsun, stjórn, forvitni og auknu sjálfstrausti ásamt samvinnu við aðra. 

Hugsmíðahyggja Savickas getur hjálpað ráðgjöfum til þess að skoða með ráðþegum sínum þá 

sýn sem að þeir hafa á sinn veruleika, í fortíð, nútíð og varðandi framtíð sína. 

Raunfærnimatsferlið felur í sér þessa þætti, að einstaklingar skoði fortíð sína eða þá 

starfsreynslu sem að þeir hafa aflað sér og íhugi nýja sýn á framtíðina. Rannsókn Auðar 

Sigurðardóttur (2010) sem áður er nefnd, er eina rannsóknin sem til er hér á landi sem beinist 

að raunfærnimati eingöngu og segja má að þar komi fram ný sýn þátttakenda á framtíðina 

með því að fara í raunfærnimat. Þátttakendur í  rannsókn hennar voru sjö karlmenn sem 

starfað höfðu  við húsasmíði og málaraiðn án þess að hafa lokið sveinsprófi. Þeir tilgreindu 

námsörðugleika sem helstu ástæðu þess að þeir flosnuðu upp úr námi án þess að ljúka 

sveinsprófi. Jafnframt tilgreindu þeir ástæður eins og stefnuleysi, skort á ráðgjöf, persónulega 

erfiðleika og erfiðar fjölskylduaðstæður. Aðalhindrunin við að takast á við nám  að nýju var 

ótti við að mistakast og lítil trú á eigin getu. Raunfærnimatið veitti þeim nýja sýn á framtíðina 

og gaf þeim byr undir báða vængi til þess að takast á við það verkefni að ljúka sveinsprófi  

ásamt þeim stuðningi sem þeir fengu hjá náms– og starfsráðgjafa.  

   Kastljós stjórnvalda víða um heim hefur beinst að framkvæmdahlið raunfærnimats en 

rannsóknir á útkomu mats fyrir einstaklinga og samfélög hafa setið á hakanum. Raunfærnimat 

hefur þróast og er að þróast í mismunandi menningarkimum og þekkingarsamfélögum. Þeir 

einstaklingar sem hafa nýtt sér raunfærnimat virðast vera góður vitnisburður um hagnýti þessa 
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úrræðis sem virðist nýtast sem liður í starfsþróun, færniuppbygginu og sjálfseflingu. Í 

samantekt frá Travers (2011) á rannsóknum á raunfærnimati kemur fram að þátttakendur hafa 

sýnt staðfestu gagnvart markmiðum sínum, sýnt aukið sjálfstraust sem ýtt hefur undir 

velgengni í frekara námi ásamt því að eflast í atvinnulegu tilliti. Breyttar aðstæður á 

vinnumarkaði hérlendis eftir bankahrunið valda því að einstaklingar þurfa að bera meiri 

ábyrgð á sinni starfsþróun og setur meiri ábyrgð á þeirra hendur um að þekkja sína styrkleika 

og byggja ofan á þá þekkingu og færni sem fyrir er.  

1.5 Samantekt og rannsóknarspurningar  

Örar tækninýjungar og breytingar þeim samfara eru einkennandi fyrir þekkingarsamfélög 

nútímans. Þetta hefur í för með sér að störf  breytast hratt og einstaklingar verða sífellt að laga 

sig að breyttu umhverfi. Gera má ráð fyrir að einstaklingar skipti mun meira um störf í 

framtíðinni og þurfi að bera ábyrgð á sinni færniuppbyggingu til þess að viðhalda starfshæfni 

(employability). Þeir sem skipta um vinnu eða missa starf þurfa að geta sýnt fram á þekkingu 

sína og reynslu á nýjum vinnustað. Það þarf að vera hægt að draga fram á sýnilegan og 

auðskiljanlegan hátt þekkingu og færni viðkomandi. Þannig verður þekking og reynsla 

dýrmæt fyrir samfélagið og einstaklingana (Colardyn og Björnavold, 2004).  Raunfærnimat  

skjalfestir þá þekkingu  og reynslu sem að einstaklingar  búa yfir og þá er hægt að skoða nýja 

framtíðarmöguleika sem felast í því að velta fyrir sér  frekari færniuppbyggingu eða máta sig 

við færnikröfur starfa. 

   Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn í reynslu starfsfólks 

fjármálafyrirækja af raunfærnimati og hvort og þá hvernig það hefur nýst þeim til 

starfsþróunar, færniuppbyggingar og sjálfseflingar. Sjónum er einnig beint að sýn 

þátttakenda á hlutverk náms- og starfsráðgjafar í raunfærnimatsferlinu. Þær meginspurningar 

sem stuðst var við eru eftirfarandi : 

1. Hver er sýn þátttakenda á eigin  náms– og starfsferil? 

2. Hvað varð til þess að þátttakendur ákváðu að taka þátt í raunfærnimati? 

3. Hver er upplifun þátttakenda af raunfærnimati? 

4. Hver er sýn þátttakenda á eigin stöðu eftir að raunfærnimatið fór fram? 

5. Hver er reynsla þátttakenda af þeirri náms– og starfsráðgjöf sem veitt var í 

raunfærnimatsferlinu? 

Í næsta hluta verður greint frá þáttum sem snúa að aðferðarfræði rannsóknarinnar. 
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2 Aðferð 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum sem henta vel þegar markmiðið er 

að öðlast skilning á ákveðinni upplifun þess hóps sem rannsóknin beinist að. Ein hefð 

eigindlegra rannsóknaraðferða er fyrirbærafræði (phenomenologi) þar sem áhersla beinist að 

því að skilja þá merkingu og þann skilning sem að einstaklingar hafa á tilteknu fyrirbæri. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á aðleiðslu (induction) og skoðast sem heildrænt 

fyrirbæri þar sem rannsakandinn skoðar aðstæður og einstaklinga sem eina heild til þess að 

öðlast dýpri skilning á ákveðnu fyrirbæri sem rannsaka á. Þær eru sveigjanlegar en jafnframt 

túlkandi náttúruleg nálgun þar sem notuð eru lítil úrtök. Þær kalla ekki eftir ákveðnum 

sannleika heldur undirliggjandi skilningi þáttakenda á ákveðnu fyrirbæri (Berg, 2009; 

Esterberg, 2002).  

   Í þessari rannsókn var markmiðið að öðlast innsýn í upplifun þátttakenda af 

raunfærnimati og því tel ég eigindlegar rannsóknaraðferðir ákjósanlegar til þess að dýpka 

skilning á upplifun þeirra átta þátttakenda í rannsókninni á raunfærnimati fyrir starfsfólk 

fjármálafyrirtækja. 

2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í þessari rannsókn eru sjö konur og einn karlmaður á aldrinum 31–55 ára sem 

eiga það sameiginlegt að hafa farið í raunfærnimat fyrir starfsfólk fjármálastofnanna. Þau 

koma bæði af landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. Val á þátttakendum skoðast sem 

markmiðsúrtak (purposeful sampling) þar sem valdir voru einstaklingar sem búa yfir þeirri 

reynslu að hafa upplifað raunfærnimat á tilteknu sviði. Hér er stutt kynning á þátttakendum 

rannsóknarinnar : 

Gerður er tæplega fertug, einstæð móðir einnar dóttur. Henni gekk vel í námi en hætti í 

framhaldsskóla og dvaldi eftir það erlendis í nokkur ár. Hún hefur unnið 13 ár í sama banka.   

Hallgrímur er rúmlega þrítugur, ókvæntur og barnlaus. Hann stundaði nám í nokkrum 

framhaldsskólum á sínum yngri árum en lauk ekki stúdentsprófi. Hann hefur starfað í banka í  

10 ár, en með hléum.  

Elísabet er rúmlega fimmtug, gift og á tvö börn og tvö barnabörn. Henni gekk vel í skóla en 

hætti eftir grunnskóla. Hún bjó á þeim tíma í afskekktu sjávarplássi þar sem ekki var starfandi 

framhaldsskóli. Hún hefur starfað í banka í tæplega 12 ár. 
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Ingibjörg er 50 ára, gift og á fjögur börn. Hún tók eitt ár í framhaldsskóla en hætti síðan 

námi. Hún telur sig vera með væga lesblindu en hefur ekki fengið formlega greiningu. Hún 

hefur 28 ára starfsreynslu í banka. 

María er 46 ára, er í sambúð og á þrjú börn þar af tvö uppkomin. Hún hóf nám í 

framhaldsskóla en hætti án þess að ljúka stúdentsprófi. Hún hefur starfað í 20 ár  á sama 

vinnustað.  

Ásta er rúmlega fimmtug, gift með fjögur börn og á 2 barnabörn. Henni gekk vel í námi og 

lauk verslunarprófi og fór ekki í frekara formlegt nám. Hún hóf að starfa í banka fyrir tæplega 

30 árum og hefur  víðtæka starfsreynslu þaðan. Hún hefur áhuga á frekara námi en getur ekki 

lagt út á þá braut af heilsufarsástæðum. 

Hrefna er 51 árs, gift og á tvö börn. Hún hóf nám í framhaldsskóla en hætti eftir eitt ár og fór 

að vinna. Hún starfaði í næstum 30 ár í sama banka en var sagt upp þar fyrir tveimur árum 

síðan.  

Jenný er 55 ára af erlendu bergi brotinn. Hún er gift og á fjögur börn og þrjú barnabörn. 

Henni gekk  vel í skóla en hætti eftir grunnskóla þar sem enginn framhaldsskóli var í nágrenni 

hennar. Hún vann í 11 ár í banka en var þá sagt upp.  

2.2 Framkvæmd 

Gagnasöfnun hófst í september 2011 og fór fram með viðtölum þar sem  notuð voru 

hálfstöðluð viðtöl (semi–structured) og stuðst var við viðtalsramma (fylgiskjal 1). Lögð var 

áhersla á að viðtölin líktust venjulegu samtali þar sem rannsóknarspurningarnar voru 

undirliggjandi þáttur. Viðtölin fóru fram á tímabilinu frá september 2011 og stóðu fram í mars 

2012. Í upphafi viðtals var þátttakendum kynnt vel hver væri tilgangur viðtalsins og að fullum 

trúnaði og nafnleynd væri heitið. Einnig fengu þátttakendur upplýsingablað um rannsóknina 

þar sem jafnframt voru upplýsingar um rannsakanda ef að þeir vildu hafa samband síðar 

(fylgiskjal 2). Þátttakendur undirrituðu samþykkisyfirlýsingu (fylgiskjal 3) áður en viðtalið 

fór fram. Einnig var tiltekið að öllum gögnum yrði eytt að vinnslu lokinni. Lengd viðtala var á 

bilinu 37–125 mínútur og alls eru gögnin 136 blaðsíður. Aðgengi mitt að þátttakendum var í 

gegnum náms- og starfsráðgjafa hjá Mími-símenntun sem hefur haft umsjón með 

raunfærnimati fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Námsráðgjafinn 

hjá Mími-símenntun valdi og hafði samband við væntanlega þátttakendur þar sem þeir voru 

spurðir hvort að þeir gætu hugsað sér að taka þátt í rannsókninni. Allir sem leitað var til voru 
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fúsir til þess og í framhaldi hafði rannsakandi samband við þá símleiðis þar sem fundinn var 

tími sem hentaði til viðtalsins. Þátttakendur voru rannsakanda með öllu ókunnugir. Leitast var 

við að taka viðtöl á stöðum sem voru þátttakendum kunnuglegir svo sem hjá Mími-símenntun 

sem er umhverfi sem að þátttakendur þekkja vel. Tvö viðtöl fóru fram utan 

höfuðborgarsvæðis til hagræðis fyrir þátttakendur. Í upphafi viðtala lagði rannsakandi áherslu 

á að mynda traust við viðmælendur til þess að leitast við að fá þá til að tjá sig óhikað um 

reynslu sína og upplifun af raunfærnimatinu. Þeir voru meðal annars spurðir um sinn náms- 

og starfsferil og framtíðarsýn á vinnumarkaði að loknu raunfærnimatinu. 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki og afrituð nákvæmlega, frá orði til orðs 

strax að þeim loknum ef kostur var en aldrei seinna en einum til tveimur dögum eftir að viðtal 

fór fram. Skráðar voru hugleiðingar rannsakanda eftir hvert viðtal sem liður í því að greina 

gögnin samhliða rannsókninni til þess að auðvelda skipulag úrvinnslu. Slík nálgun er í anda 

grundaðra kenninga (grounded theory) þar sem rannsakandi leitast við að greina hugtök og 

merkingu samhliða gagnasöfnun. Fyrsta skref þar sem aðferðum grundaðrar kenningar er beitt 

er svokölluð opin kóðun (open coding) þar sem gögnin eru lesin línu fyrir línu með það að 

markmiði að frumgreina þau. Vettvangsnótur rannsakanda þróuðust síðan í markvissa kóðun 

(selective coding) þar sem leitað var eftir ákveðnum þemum eða hugmyndum úr gögnunum 

sem tengdust þeim rannsóknarspurningum sem voru undirliggjandi í viðtölunum. Einnig voru 

notuð dagsett greiningarblöð (memos) við vinnslu gagnanna  Fram komu ákveðin þemu 

(themes) sem tengdust viðtalsramma og beindust að skólagöngu þátttakenda, starfsvali þeirra, 

ástæðum fyrir þátttöku í raunfærnimati, sýn á eigin starfsþróun, sýn þeirra á þá náms- og 

starfsráðgjöf sem veitt var í ferlinu og sýn þátttakenda á eigin stöðu að loknu raunfærnimati. 

Viðtölin voru lesin margsinnis meðan á úrvinnslu gagna stóð með það að markmiði að dýpka 

og auka skilning rannsakanda á merkingu þeirra (Creswell, 2007). 

   Þar sem ég er starfandi náms- og starfsráðgjafi við símenntunarmiðstöð með reynslu af 

verkefnisstjórn í raunfærnimati, reyndi ég að vera mjög meðvituð um að hafa ekki áhrif á 

þátttakendur eða láta mínar skoðanir í ljós heldur leyfa röddum viðmælenda að stýra flæði 

viðtalanna. 

 Jafnframt var val á þátttakendum alfarið í höndum náms– og starfsráðgjafa hjá Mími-

símenntun og voru þeir rannsakanda með öllu ókunnugir. Þátttakendum var tilkynnt í upphafi 

viðtala að þeim væri frjálst að hætta við þátttöku hvenær sem þeim sýndist. Rannsóknin var 

tilkynnt til persónuverndar eins og reglur kveða á um.  
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3 Niðurstöður 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum þessarar rannsóknar á reynslu starfsfólks 

fjármálafyrirtækja af raunfærnimati. Við greiningu gagna komu fram ákveðin þemu og er 

niðurstöðum raðað niður í fjóra kafla í samræmi við það. Í fyrsta hluta er  fjallað um  

bakgrunn þátttakenda og sýn þeirra á eigin náms- og starfsferil. Leitast er við að varpa ljósi á 

þær ástæður sem urðu til þess að þátttakendur luku ekki framhaldsskólanámi. Einnig er 

sjónum beint að þeim ástæðum sem höfðu áhrif á að þeir hófu störf í fjármálastofnun. Í næsta 

hluta er fjallað um  ástæður þess að þátttakendur ákváðu að fara í raunfærnimat  og  upplifun 

þeirra af matsferlinu. Þá er sjónum beint að sýn þátttakenda af náms– og starfsráðgjöf í 

ferlinu. Loks eru kynntar niðurstöður um upplifun þátttakenda á stöðu sinni eftir matið og 

hvort og þá hvernig raunfærnimatið hefur nýst þeim varðandi færniuppbyggingu, starfsþróun 

og sjálfseflingu. 

3.1 Náms– og starfsferill þátttakenda 

Þátttakendur í þessari rannsókn koma úr fjölbreyttu umhverfi. Einungis tveir ólust upp á 

höfuðborgarsvæðinu en hinir koma úr ólíkum  byggðakjörnum á landsbyggðinni og einn 

þátttakandi kemur frá nágrannalandi. Af átta þátttakendum rannsóknarinnar hefur enginn 

lokið framhaldsskóla, tveir hófu aldrei nám í framhaldsskóla en hinir hættu á leiðinni mislangt 

komnir. Ástæður þess eru margvíslegar en þó eiga þau það sameiginlegt að hafa ekki glímt 

við alvarlega námsörðugleika að þeirra eigin mati. Meirihlutinn eða sex einstaklingar nefna 

það að þeim hafi gengið vel í námi, en tveir telja sig hafa við minniháttar námsörðugleika að 

stríða. Annar nefnir það að hann hafi áttað sig á því að hafa væga lesblindu eins og hann 

orðaði það, þegar sonur hans kom heim með litfilmu til að æfa lestur og var í gleðivímu með 

þetta einfalda hjálpartæki því að allt í einu voru stafirnir ,,kjurrir“ á blaðinu. Þessi 

einstaklingur fór að athuga þetta nánar og áttaði sig á því að upplifun hans var sú sama. Hann 

nefndi einnig að hafa átt erfitt með enskunám en er ákveðinn í því að þetta hafi ekki háð 

honum og segist þekkja til hjálpartækja sem hann getur nýtt sér. Hallgrímur segir : 

Nei, ég hef ekki verið greindur með neina námsörðugleika ... En  ég 

er með bullandi athyglisbrest ég veit það bara og maður þarf bara að 

læra að lifa með göllum sínum og ... Veikleikar eru ekki endilega ... 

þetta er svo rangt orð því að margir veikleikar eru mjög góðir. Til 

dæmis ég vinn í vöruþróun og athyglisbrestur er frábær í vöruþróun. 

... sko ég á innan við 30 einingar til að klára stúdentinn ... 



33 

Þeir viðmælendur sem höfðu hafið nám í framhaldsskóla áttu það sameiginlegt að hafa séð 

eftir því að hafa ekki lokið stúdentsprófi á sínum tíma. Þeir nefna ýmsar ástæður fyrir 

brotthvarfi úr framhaldsskóla svo sem stofnun fjölskyldu, heilsu– og peningaleysi, útþrá, 

mótþróa og almennt stefnuleysi um náms- og starfsval. Engir viðmælenda minna höfðu 

aðgang að náms- og starfsráðgjöf meðan á skólagöngu stóð. Gerður sagðist eingöngu eiga 

eftir 30 einingar til þess að ljúka stúdentsprófi en hafi ekki séð tilgang með því fyrr en hún fór 

í raunfærnimatið og gerði sér ljóst eftir niðurstöðu þess hvaða þýðingu það hafði fyrir 

möguleika hennar á frekara námi. Hallgrímur flakkaði milli þriggja framhaldsskóla og var 

alveg ákveðin í því að læra um viðskipti og allt sem að þeim tengdist en neitaði að taka þátt í 

íþróttum og enginn þessara þriggja skóla  samþykkti að útskrifa hann án þess að hann tæki 

skylduáfanga á íþróttasviðinu en hann lýsir þessu svona : 

Þeir segja bara að þú eigir að læra íþróttir og ég ætla bara ekkert að gera 

það ... alla vega var ég mjög mikið á móti þessum stöðlum sem að mér 

voru settir og vildi fá að nýta hæfileikana mína þar sem að ég hef þá en 

ekki þar sem ég hef þá ekki. Sé engan tilgang í því. 

Tvær kvennanna hófu aldrei nám í framhaldsskóla en önnur er  Elísabet sem ólst upp í 

afskekktu bæjarfélagi þar sem enginn framhaldsskóli var starfandi í nágrenninu á þeim tíma 

sem að hún var að alast upp. Hún lauk landsprófi og eignaðist barn mjög ung. Eftir það vann 

hún á stöðum þar sem vinnu var að fá á meðan hún bjó fyrir vestan. Lífið þar snérist um fisk 

og hvatning til frekara náms var lítil sem engin. Hún flutti á höfuðborgarsvæðið fyrir um 20 

árum og sótti um gjaldkerastarf í banka fyrir tilviljun.  Námssaga Jennýjar er mjög svipuð. 

Hún lauk grunnskóla í afskekktri byggð í nágrannalandi þar sem að hún ólst upp og hafði þá 

sýn að fá sér strax vinnu eftir það. Framhaldsskóli var fjarlægur draumur og bæði langt og 

dýrt að sækja hann. Hún eignast barn ung og stofnar fjölskyldu og flytur í kjölfarið til Íslands 

með íslenskum manni sínum. Báðar þessar konur höfðu lítið hugsað um að læra meira og 

aldrei fengið hvatningu eða stuðning í þá átt frá sínum fjölskyldum. María segist hafa verið 

uppreisnargjarn unglingur  sem neitaði að fylgja félögum úr grunnskóla í þann framhaldsskóla 

sem að flestir fóru í og fór ein í framhaldsskóla þar sem að hún þekkti engan. Hún telur í dag 

að þetta hafi verið stærstu mistökin á sinni skólagöngu. Hún fann sig ekki í nýja skólanum, 

flosnaði upp eftir fyrsta árið og fór að vinna. Um tvítugt sá hún eftir því að hafa ekki lokið 

framhaldsskóla og fór að bæta við sig áföngum en tókst aldrei að ljúka stúdentsprófi af 

ýmsum orsökum meðal annars vegna fjölskyldumála. Hún var aldrei með neitt ígrundað 

starfsval í huga en prófaði eitt og annað svo sem skrifstofuskóla, útflutningsfræði og 
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markaðsfræði. Það er fyrst núna eftir að hún fór í raunfærnimatið sem að hún setur sér stefnu 

varðandi nám sem að hún hefur áhuga á. Hún segir: 

Já það er náttúrulega það að mig vantar að fara í háskólanám. Ég er 

náttúrulega komin á þannig stað í vinnunni hjá mér að sko ég er 

náttúrulega búin að horfa upp á það í svo mörg ár að það er gengið 

fram ... það er ekki beint gengið fram hjá mér en það kemur inn fólk 

beint af götunni sem hefur enga reynslu og allt  þetta en er eðlilega vel 

menntað og það er gert að yfirmönnum og oft á tíðum þá stendur það 

bara ekki undir nafni og núna til dæmis stend ég frammi fyrir því að 

ég það er búið að bjóða mér yfirmannsstöðu með þeim skilyrðum að 

ég bæti við mig námi ... þannig að þarna er bara komin ákveðinn ... 

konflikt sem að ég verð að ... þeir eru tilbúnir að koma eitthvað á móts 

við mig og  ég ætla að koma eitthvað á móts við þá ... 

María segist standa frammi fyrir því að taka ákvörðun um sína starfsþróun eftir að hafa starfað 

á sama stað og í sömu deild í banka í 20 ár. Hrefna hóf störf í banka fyrir tilviljun og starfaði 

þar í 28 ár eða þar til henni var sagt upp. Hún hafði tveggja anna nám í framhaldsskóla að 

baki en hætti  þar vegna þess að hún eignaðist barn og fór að byggja hús. Eftir það voru 

aðstæður hennar þannig að hún hafði ekki möguleika til þess að stunda frekara nám í mörg ár 

og leið nokkuð vel á sínum vinnustað. Ásta hefur glímt við heilsubrest frá barnsaldri og sá 

aldrei annað fyrir sér en skrifstofustörf vegna þess. Hún gekk í verslunarprófi en ekki kom til 

greina að halda áfram námi af fjárhagsástæðum. Ingibjörg tók tvær annir í framhaldsskóla en 

hætti síðan og fór að vinna. Hún er að eigin sögn með væga lesblindu og telur að það hafi 

óbeint haft áhrif á það að hún fór ekki með jafnöldrum sínum í framhaldsskóla.  

,, Það var algjör tilviljun ... algjör tilviljun“  

Starfsval þátttakenda var handahófskennt og flestir bera því við að þeir hafi farið að 

starfa í banka af algjörri tilviljun en ein kvennanna nefnir áhuga á skrifstofustörfum. 

Hún segist muna það frá því að hún var lítil stelpa að hún lék sér mest í skrifstofuleik 

og ætlaði sér alltaf að vinna á skrifstofu þegar að hún yrði stór. Aðrir viðmælendur 

segja mjög tilviljanakennt að þeir fóru að starfa í banka og ekki hafi farið fram neitt 

ígrundað starfsval í því sambandi. Þrátt fyrir það eiga viðmælendur mínir langan 

starfsferil að baki við bankastörf , þrjár konur hafa starfað í næstum 30 ár í banka, ein 

í 20 ár og fjórir viðmælendur í 11–13 ár. Löngun til frekara náms hefur þó blundað 

með meirihluta þátttakenda en þeir ekki náð að rífa sig út úr ,,þægindarammanum“ 

eins og María kaus að kalla það. Hrefna sagði: 

Ja það hvarflaði oft að manni að bara skipta um vinnu og bara fara í 

skóla en maður gerði bara aldrei neitt í því og svo bara líður tíminn og 
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allt í einu eru bara liðin mörg ár og ... en ég var byrjuð að dúlla mér 

svolítið á kvöldin í framhaldsskóla og var þarna að taka 

heilbrigðisfræði og ég byrjaði í því 2005 held ég að hafi verið já svo 

fór ég þarna í annan framhaldsskóla þannig að það eru alveg svona sjö 

ár síðan að ég byrjaði að fara aftur í skóla sko ... 

María talar um að hún hafi alltaf verið að taka eitt og eitt fag sem lið í því færast nær 

þeim áfanga að ljúka stúdentsprófi sem en hafði óljósar hugmyndir með framhald 

eftir það. Hún lagði meðal annars stund á hagnýtt fjármálanám í framahldsskóla með 

vinnu og það gerði einnig Hallgrímur, eini karlmaðurinn í hópnum. Auk þess að 

leggja stund á nám með vinnu voru allir þátttakendur búnir að taka þátt í mýmörgum 

námsskeiðum á vegum þeirra stofnana sem þeir hafa unnið hjá. Það er sameiginlegt 

með þátttakendum rannsóknarinnar að hafa fyrir raunfærnimat metið starfstengdu 

námsskeiðin minna en formlegt nám en afstaða þeirra breyttist eftir raunfærnimatið 

þegar þeim varð ljóst að nám er ekki eingöngu ferli sem fer fram innan formlegra 

skólastofnana. Af viðtölum við þátttakendur má ráða að flest hafa þau leitt hugann að 

breytingum á starfsferli og þrjú nefna það að hafa hugsað um frekara nám í lengri eða 

skemmri tíma. 

3.2 Hvað varð til þess að þátttakendur ákváðu að fara í raunfærnimat og hver 

var upplifun þeirra af því ferli ? 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar telja að sú hvatning sem kom frá stéttarfélagi þátttakenda, 

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) hafi verið sterkasta ástæðan fyrir því að þau 

ákváðu að taka þátt í raunfærnimatinu. Félagið stóð fyrir því að senda netpósta með ítarlegum 

upplýsingum um raunfærnimat á alla þá starfsmenn sem málið varðaði auk þess sem 

trúnaðarmenn allra fjármálastofnana í landinu fengu víðtæka kynningu á raunfærnimati í þeim 

tilgangi að kynna það fyrir öðru starfsfólki. Ennfremur virðist tímasetning hafa haft sitt að 

segja en fyrsta verkefnið í raunfærnimati fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja fer af stað haustið 

2008 hjá Mími-símenntun en þá eru að fara af stað miklar hræringar í kjölfar bankahrunsins 

með tilheyrandi uppsagnahrinu og óöryggi fyrir starfsmenn. 

 Hallgrímur orðaði það svona: 

... en það greip mig svo strax að... ég á örugglega heima þarna því að 

ég er búinn að gera fullt, var með langa reynslu miðað við aldur fannst 

mér í bankakerfinu og hugsaði að það myndi nýtast mér vel þangað 

sem ég ætla mér og hérna og tveim vikum seinna var ég kominn í 

þetta. 
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Elísabet, sem aldrei hóf nám í framhaldsskóla, talar um að það hafi verið sér mjög 

mikilvægt að taka þátt í raunfærnimatinu. Það ferli að  taka saman allar upplýsingar 

um það sem að hún var búin að gera og safna saman í færnimöppuna hafi orðið til 

þess að hún gerði sér grein fyrir hvað starfsreynsla er mikilvæg. Að sjá þetta á einum 

stað bætir sjálfstraustið að hennar mati. Hún segir:  

Þessi auglýsing poppaði upp á skjánum hjá mér ... og ég fór nú svona 

að skoða þetta og grúska þetta og fannst svona að þetta væri svolítið 

sniðugt og maður ætti kannski að kíkja á þetta en samt svona ýtti ég ... 

ég  ýtti þessu svolítið frá mér. En svo poppaði þetta aftur upp og þá 

hérna fór ég og talaði við Kristínu sem er yfirmaður minn ... og segi 

svona við hana: Heldur þú að þetta sé eitthvað sem ég ætti að skoða? 

Eða er möguleiki að ég fái að fara ef að þetta verður gert? Og hún 

sagði: Já– góða besta skráðu þig bara. Og ég gerði það. Skráði mig og 

fór á þetta. Ég sé ekki eftir því. 

Hvatningin frá félaginu og stuðningur yfirmanns hafði afgerandi áhrif á það að Elísabet tók 

þátt í raunfærnimatinu og telur hún að hún hafi haft mjög gott af því og sér alls ekki eftir því 

að hafa látið slag standa. María hafði unnið í 20 ár á sama stað og í sömu deild og ákvað að 

drífa sig á kynningarfund til þess að sjá um hvað þetta snérist:  

Sko mér fannst þetta eiginlega bara ... ég fór fyrst á kynningarfundinn 

og þetta eins og þau voru að segja sko maður er sífellt á einhverjum 

námsskeiðum og maður er sífellt að ná sér í hitt og þetta og maður 

heldur þessu ekkert saman ... maður er ekkert að ... sko maður er svo 

lélegur í að selja sjálfan sig, þó að maður hafi alveg fullt. Ég er til 

dæmis alveg rosalega dugleg að segja alltaf við sjálfan mig ... ég hef 

enga menntun ... en halló ég hef bara alveg helling ...  

María talar enn fremur um það að yfirmaður hennar til 20 ára var ekkert sérstaklega hrifin í af 

raunfærnimati í byrjun en var kölluð á kynningu vegna málsins og kom alveg eins og ný 

manneskja til baka að sögn Maríu: 

Við erum reyndar ... hún var búin að vera yfirmaður minn í fjölda 

mörg ár og við erum miklar vinkonur og hún eiginlega sko fór þarna 

að átta sig á því að það væri kannski eitthvað meira þarna á bak við og 

hún gæti ekki lengur stuðst við að ég hefði ekki menntun ... 

María segir jafnframt að þær hafi byrjað sama daginn að vinna á þessum stað en hin hafði 

viðskiptafræðipróf og þar af leiðandi varð hún yfirmaður. Engu að síður hafa þær svipaða 

starfsreynslu að baki í bankanum. Upplifun Maríu á sjálfu raunfærnimatsferlinu er jákvæð:  

Þetta var rosalega flott hvernig staðið var að þessu. Þarna erum við að 

fá sem sagt viðtal við fagfólk í þessu í hvert einasta skipti sem að við 

komum og við höfðum algjörlega opinn aðgang að þeim og máttum 
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alltaf vera í sambandi við þær og þetta skipti rosalega miklu máli og 

hérna og eins og ég segi það var ofsalega mikil hvatning ... 

Jenný fékk uppsögn í kjölfarið á þátttöku í raunfærnimati sem var þveröfugt við væntingar 

hennar á þeim tíma. Hún hélt að hún væri að styrkja stöðu sína með þátttökunni í matinu. Hún 

upplifði mikið einelti á vinnustað sínum sem að hennar mati átti stóran þátt í því að henni var 

sagt upp. Hún talar um þá styrkingu sem að matið veitti henni á erfiðum tímum ásamt því að 

hafa kynnst konum úr öðrum bönkum sem hafa hist reglulega síðan og borið saman bækur 

sínar: 

... og ég hugsa að ef að ég ætti ekki þessa raunfærnimatsmöppu þá 

hefði ég ekki haft þetta að lesa þegar minn tími var mjög erfiður ... þá 

fór ég að lesa í henni. Ég byrjaði að lesa í henni þú veist ... af því að 

ég vissi ekki af hverju mér var sagt upp og þá hélt ég að ég væri 

svona ómögulegur starfsmaður. Ég hélt að ég væri svona og hinsegin 

og það var allt að mér og þar væri ástæðan fyrir því að mér var sagt 

upp ... en svo fór ég samt að lesa  og nei nei þetta getur ekki verið og 

svo fór ég aftur að kenna mér um og svo fór ég að tala við stelpurnar 

mínar sem voru með mér og þær sögðu það væri ekkert að mér alveg 

100% ekki og þær reyndu að sannfæra mig um það að ég væri 

ógeðslega klár og svoleiðis en samt var ég ekki sannfærð ... 

Hún talar um að sjálfstraust sitt hafi verið í molum eftir langvarandi einelti á 

vinnustað og áhyggjum af því að missa vinnuna sem síðan varð að veruleika. 

Eiginmaður hennar missti vinnu á sama tíma og aðstæður hennar urðu bágbornar í 

framhaldinu. 

Hrefna fékk einnig uppsögn í kjölfar raunfærnimats en taldi að raunfærnimatið 

hefði ýtt við hugsunum um breytingar sem leiddu til þess að hún tók nýja stefnu í 

lífinu. Hún upplifði mikla höfnun við uppsögnina ekki síst þar sem hún var sú eina 

sem fékk uppsögn á sínum vinnustað. Hún náði að vinna sig út úr því á tæpu ári 

meðal annars með því að gera upp hug sinn varðandi framtíðarstefnu varðandi sinn 

starfsferil. Hún komst að því að hún hafði engan áhuga á að fara aftur í banka, var 

búin með bankakvótann eins og hún sagði sjálf.  

 Ingibjörg hafði heyrt af því að raunfærnimatið gæti gagnast varðandi 

starfsumsóknir og það varð kveikjan af því að hún fór af stað. Jafnframt hafði áhrif 

að hún þurfti ekki að greiða fyrir þetta úr eigin vasa. Hún lýsir upplifun sinni af 

raunfærnimati á eftirfarandi hátt: 

Manni eiginlega féllust hendur þegar maður var að byrja því að svo er 

maður ekkert öðru vísi en aðrar konur því að ég hafði ekkert verið í 
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skóla og ekkert lært og ekkert gert ... en svo þegar þær fóru að hamra á 

manni að ... þetta fólk þarna frá háskólanum og frá Mími þá kemur i 

ljós í rauninni hvað maður er búin að viða að sér mikilli þekkingu og 

það kom mér rosalega á óvart að maður ætti að láta inn þarna eins og 

öll félagsstörf ... þetta telur allt. Það kom manni á óvart hvað maður 

hafði gert mikið á þessum árum ... 

Gerður hefur unnið hjá lítilli fjármálastofnun í sínum heimabæ í 13 ár. Hún hafði fyrir 

raunfærnimatið lítið velt því fyrir sér að bæta við sig námi. Hún er einstæð móðir og segist 

ekki hafa viljað leggja á sig svo mikla vinnu sem nám krefst á kostnað þess tíma sem að hún 

ver með dóttur sinni. Eftir bankahrunið breytist þessi afstaða og í dag er allt breytt. Stuttu eftir 

að raunfærnimatinu lýkur er bankinn sem hún vann hjá sameinaður miklu stærra fyrirtæki og 

staða hennar gerbreytist. Hún hafði stefnt á nám í mannauðsstjórnun en það markmið er 

víkjandi hjá henni í dag og hún talar um að hún sé að ganga í gegnum sorgarferli þar sem 

hennar vinnustað var rústað í eitthvað sem að ekki sér fyrir endann á ennþá. Hún var mjög 

ánægð með það að vera búin með færnimöppuna þegar að þessum breytingum kom og hennar 

fyrstu viðbrögð voru að senda út atvinnuumsóknir sem byggðu á þeirri vinnu sem hún hafði 

leyst af hendi í tengslum við raunfærnimatið. Hennar lýsing á raunfærnimati er eftirfarandi:  

Sko ... ég tel þetta alveg nauðsynlegt fyrir fólk sem er ekki búið að 

vera  í háskólanámi og er ekki búið að ganga menntaveginn. Bara frá 

framhaldsskóla og búið að vera á vinnumarkaði í tuttugu til tuttugu og 

fimm ára bara til að fá reynsluna sína metna. Það fannst mér 

mikilvægast af öllu. Bara að setja niður á blað að þú hafir unnið í 

tuttugu ár á einhverjum stað þá er reynslan þín ... þá skiptir hún máli 

og er oft miklu meira virði en nýútskrifaður háskólanemandi. 

Hún segist mæla með raunfærnimati eftir þessa reynslu og reyndar hafi það verið svo að  stór 

hópur frá hennar vinnustað hafi farið  saman í matið og segir að það hafi ýtt undir svo margt 

varðandi starfshugsun hjá svo mörgum konum sem hafa unnið á sama staðnum árum saman 

og ekki átt kost á því að sækja námsskeið á vegum bankans: 

Já ég myndi gera það [mæla með raunfærnimati] eftir að hafa farið í 

gegnum námskeiðið þá myndi ég gera það. Og þá sérstaklega við 

konur sem eru búnar að vinna á vinnustað ... bara búnar að vera á 

vinnumarkaðinum í mörg ár og ekki ... þú veist hafa ekki pælt í neinu 

meira námi. Ég veit að þetta ýtti undir hjá mörgum sem ég var að 

vinna með. 

Ásta hefur glímt við ákveðna fötlun frá barnsaldri og hafa ákvarðanir hennar 

varðandi störf alltaf tekið mið af því. Hún er sú eina sem segja má að hafi ígrundað 

starfsval frá barnsaldri vegna heilsufars.  Hún ákvað að taka þátt í raunfærnimati eftir 

að hafa heyrt jákvæðar umsagnir vinnufélaga og fannst gott að skoða stöðu sína 
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vegna þess að á þeim tíma sem að matið fór fram voru miklar hræringar varðandi 

uppsagnir í kringum hana og henni fannst atvinnuöryggið fara minnkandi. Hún nefnir  

að það virðist ekki endilega skipta máli að hafa starfsreynslu þegar kemur að 

uppsögnum, bæði hafi hundvant fólk svo og þeir reynsluminni fengið uppsögn. Hún 

var mjög ánægð með gerð færnimöppunnar: 

Já ég hugsa það þegar að maður sá hvað þetta er mikið sem að maður 

bjó yfir og mikil reynsla þarna og víðfeðm þekking á 

bankastarfseminni ... ég hugsa að ég geti farið inn á mjög margar 

deildir í bankanum án mikillar fyrirhafnar og byrjað að vinna þar sko 

ég er með það djúpstæða þekkingu ... það er voðalega gott þegar að 

það er búið að draga þetta saman svona í punkta svona ... auðvitað 

vissi ég þetta en ég pældi ekki í því eða veitti því athygli ... 

Hallgrímur byrjaði sem gjaldkeri í banka en hefur unnið sig upp og starfar við 

vörustjórnun í dag. Hann mat stöðu sína þannig að hann kæmist ekki lengra nema að 

bæta við sig námi. Hann taldi sig hafa umtalsverða þekkingu og reynslu en gat ekki 

komið henni í það form að það nýttist honum til fulls: 

Já reynslan hefur kennt mér mjög margt og þetta raunfærnimat gerði 

mér kleift að setja þetta svolítið niður á blað ... ég hafði ekkert ... ég 

sem sagt sótti um þetta nám í fyrra ... forsagan er sú að yfirmaður 

minn lét mig setja mér markmið en það er bara hluti af 

starfsmannastefnu bankans eða starfsmenn setji sér þriggja ára 

markmið og ekki endilega starfstengt heldur ... ekki bara menntunina 

sína heldur líka ef að þeim langar að gera eitthvað, sækja sér 

námsskeið eða eitthvað þá vill bankinn aðstoða þau við það og ég set 

sem sagt markmið 2007 að á þriggja ára plan að ég verði kominn í 

háskóla 2010 og það var alveg sama hvernig ég ætlaði að gera það ... 

ég vissi ekkert hvernig. Þremur árum seinna þegar tíminn er að renna 

út þá dett ég inn á Mími–símenntun og fer í raunfærnimatið og þar næ 

ég að negla niður á pappír ... mig. 

Hallgrímur hafði á þessum tíma tekið þá stefnu að komast úr raunfærnimatinu í háskóla. Hann 

setti sér það markmið í fyrsta tímanum í raunfærnimatinu þegar hann var beðin um að skrá 

niður hvað það væri sem að hann vildi ná út úr ferlinu. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar virðist þátttaka í raunfærnimatinu hafa sett af stað breytingar varðandi 

starfshugsun hjá öllum viðmælendum og eflt sjálfstraust þeirra.   
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3.3 Þáttur náms– og starfsráðgjafar í raunfærnimati  

Mikilvægur þáttur í raunfærnimati er sú náms– og starfsráðgjöf sem stendur öllum 

einstaklingum til boða sem fara í mat. Hlutverk náms– og starfsráðgjafa er að veita ráðgjöf og 

stuðning meðan á ferlinu stendur og aðstoða einstaklinga við að setja sér frekari markmið um  

færniuppbyggingu að mati loknu. Viðmælendur mínir voru allir sammála um það að sú 

náms– og starfsráðgjöf sem þeim stóð til boða hafi skipt sköpum í ferlinu. Sú hvatning og sá 

stuðningur sem var fyrir hendi hafi verið ómetanlegur. 

,,...þannig að hún kveikti alveg neistann...“.  

María lýsir aðkomu náms– og starfsráðgjafa með eftirfarandi hætti: 

... og manni var sýndur þvílíkur áhugi og þær sem voru að halda 

námsskeiðin vildu allt fyrir mann gera, aðstoða mann, ýta við manni 

og voru meiriháttar í alla staði. 

Hallgrímur talar um að sú ráðgjöf sem að hann fékk hafi ýtt honum af stað, hann hefði aldrei 

getað gert þetta óstuddur og hann hafi verið rekinn af stað í eitthvað ferli sem skilaði honum 

miklum árangri. Hluti af undirbúningi fyrir raunfærnimat er að þátttakendur setja sér markmið 

og þessi þátttakandi setti sér það markmið að verða fyrstur til þess að komast í háskóla eftir 

raunfærnimat án þess að taka frumgreinadeild. Gerður leggur áherslu á að sú hvatning og sá 

stuðningur sem að náms- og starfsráðgjafar veittu henni í ferlinu hafi haft mikil áhrif á hana 

og hjálpað henni í þá átt að fara alvarlega að hugsa um stöðu sína. Hún upplifir óöryggi með 

vinnuna sína vegna sameiningar fjármálastofnana og segir að hún viti núna hvert hún geti 

leitað ef á þarf að halda. Í sama streng tekur María og bætir við að  það hafi enginn spurning 

verið svo vitlaus að hún ætti ekki rétt á sér, námsráðgjafarnir hafi alltaf haft svör við öllu sem 

hún spurði um og vildi fá að vita. Námsráðgjafinn hafi alltaf gert sér far um að skoða allar 

hliðar málsins og lagt áherslu á að það væri hægt að leita til sín ef að einhverjar spurningar 

vöknuðu eftir að raunfærnimati væri lokið. María segir að ,,peppið“ frá námsráðgjafanum hafi 

verið frábært: 

... og svona stundum þurfum við ekkert svo rosalega mikið til þess að 

taka þessa beygju en við þurfum eitthvað og þetta var rosalega flott til 

þess. 

Ásta talar um að þátttakendum hafi oftsinnis verið sagt að það væri alltaf hægt að leita til 

ráðgjafanna í Mími ef á þyrfti að halda. Hún segir að þær hafi verið mjög hvetjandi og 

faglegar á allan hátt og að hún hafi verið full af eldmóði eftir raunfærnimatið. Síðan hafi 

eitthvað ,,raunveruleikalok“ dottið ofan á sig og hún munað eftir sínu lélega heilsufari sem 
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varð til þess að hún setti allt frekara nám á hilluna. Hún er samt meðvituð um það að hún 

getur alltaf leitað til náms– og starfsráðgjafa ef að hún þarf á slíkri þjónustu að halda. Elísabet 

fór ekki í framhaldsskóla eins og áður er komið fram og hefur hvorki fengið hvatningu né 

stuðning frá sinni fjölskyldu til þess að mennta sig meira. Hún talar um að hún hafi þá skoðun 

að fólk eigi að læra þegar að það er ungt og henni finnist hún komin yfir það æviskeið. Samt 

er eins og einhver neisti hafi kviknað hjá henni og hún segir: 

...kannski þorði ég ekki að stökkva þegar hún [náms- og starfsráðgjafi 

hjá Mími] var að hvetja mig að fara í meira nám af því að hún var 

alltaf að tala um að það væri betra fyrir mig og að ég stæði betur að 

vígi til dæmis eins og núna eftir áramótin ef að ég missi vinnuna þá 

náttúrulega ... ég veit það ekki ... 

Hún segist alltaf setja fjölskylduna í forgang og finnst ekki að hún eigi að vera láta eftir sér að 

hugsa um meira nám. Hún virðist þó hafa nýtt hvatninguna samt sem áður og farið að hugsa 

um sína stöðu og fór í framhaldinu á tvö enskunámskeið sem að hún segist hafa haft mikla 

ánægju af. Jafnframt talar hún um hvað hún hafi komið sjálfri sér á óvart hversu vel henni hafi 

gengið í því námi. Elísabet segir að hún hafi alltaf verið mjög hlédræg og átt erfitt með að tjá 

sig nema í mjög þröngum hópi. Hún sé mjög feimin og hafði vonast til að námskeiðið myndi 

hjálpa sér við að verða opnari við annað fólk. Hún segir að hún hefði aldrei samþykkt fyrir 

raunfærnimatið að taka þátt í rannsókn en hún hafi litið á þetta framlag sem áskorun fyrir 

sjálfan sig. 

Viðmælendur mínir virðast sammála um að hafa haft mikið gagn af þeirri náms– og 

starfsráðgjöf sem að þeim stóð til boða meðan á raunfærnimatsferlinu stóð. Flestum er 

ofarlega í huga sú hvatning sem ráðgjöfin hefur veitt þeim til þess að huga að starfsþróun 

sinni. 

3.4 Staðan að loknu raunfærnimati 

Öllum átta þátttakendunum í þessari rannsókn ber saman um að raunfærnimatið hafi eflt 

sjálfstraust þeirra og verið þeim hvatning til þess að skoða stöðu sína í kjölfarið. Þau tala öll 

um það að tímasetning hafi reynst hentug vegna þeirra miklu breytinga sem áttu sér stað á 

þeirra starfsvettvangi á þeim tíma sem að raunfærnimatið fór fram.  

,,Mér finnst þetta hafa eflt sjálfstraust gagnvart í rauninni vinnunni“ 

Ingibjörg hefur mjög langa starfsreynslu í banka. Hún var ánægð með raunfærnimatið í heild 

og ákvað í lok þess að sækja um starf innan síns fyrirtækis með færnimöppuna að vopni. Það 

gekk eftir og hún fékk starfið sem að hún sóttist eftir. Að vísu var það tímabundið starf en 
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skilaði henni mikilli reynslu og hún segist þora að sækja um önnur störf sem losna eftir að 

vera búin að sjá að þetta virkar einu sinni og er því óhrædd að prófa það aftur: 

...þú veist þetta já ég er svona komin með þetta sjálfstraust gagnvart 

því að það er metið þetta sem að ég er búin að vera að gera síðast liðin 

28 ár í bankanum. Maður fær þetta sjálfstraust á því að það er hlustað 

á mann þú veist, ég get alveg haft skoðun á hlutum þó að ég hafi ekki 

einhverjar háskólagráður ... ég hef alltaf hugsað þetta öfugt að nám er 

ekki endilega bara eitthvað sem að gefur einhver prófskírteini út úr 

einhverjum skóla ... 

Ingibjörg talar um að hún hafi hug á að bæta grunn sinn í íslensku og ensku þegar tækifæri 

gefist, hún hafi allt aðrar skoðanir á námi eftir raunfærnimatið og einnig á sjálfri sér. Hún hafi 

til að mynda hætt að hafa minnimáttarkennd yfir því að vera ekki með meiri formlega 

menntun, hún sjái það að hún sé með mikla reynslu sem sé alveg á við nokkrar gráður. 

...það er eitthvað meira... 

María hóf nám í framhaldsskóla en hætti sautján ára gömul og fór að vinna. Hún hefur allar 

götur síðan verið að taka eitt og eitt fag í framhaldsskóla en ekki náð að ljúka stúdentsprófi 

sem hún hefur stefnt að lengi. Hún er í þeirri stöðu að eiga kost á nýju og betra starfi í 

bankanum þar sem að hún hefur starfað í 20 ár gegn því að bæta við sig menntun og er að láta 

meta fyrra nám sitt með tilliti til þess að komast inn í háskóla. Í kjölfarið af raunfærnimatinu 

sótti hún um flutning úr starfsdeild þar sem hún var búin að vinna mjög lengi og fékk í 

framhaldinu ný tækifæri varðandi starfsþróun innan bankans: 

...ég fékk svona dáldið spark í rassinn og ég uh sem sagt óskaði eftir 

flutningi úr þessari deild sem að ég var í vegna þess að ég sá að ... það 

var ekkert að gerast þarna ... það hafði ekkert verið að gerast í tuttugu 

ár og það myndi ekkert fara að breytast ... já þetta hafði þau áhrif að 

ég fór þó alla vega að hugsa eitthvað ... það er eitthvað meira ... 

þannig að já þetta hafði mikil áhrif. 

Hún telur að raunfærnimatið hafi ýtt við sér og hún farið að skoða ný tækifæri utan við 

þægindahringinn sem hafi komið málum á hreyfingu. Þær voru þrjár úr hennar deild sem fóru 

saman í matið og hún segir að það hafi orðið rosaleg breyting á högum þeirra allra. Henni er 

ofarlega í huga hvað það er erfitt fyrir konur að byrja í námi því að þær geri svo miklar kröfur 

til sín, vilji fá 10 í öllum fögum, fjölskyldan á að vera fullkomin og helst að sinna vinnunni 

fullkomlega. Þetta er auðvitað ekki hægt að hennar mati og hún sér ákveðnar lausnir eins og 

að skrúfa niður kröfur og átta sig á því að það er ekki einkunn sem skiptir máli heldur 

skírteinið. María hefur jafnframt áttað sig á að hún hefur ekki áhuga á að læra viðskiptafræði 
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eins og kynnt var fyrir henni í raunfærnimatinu heldur stefnir á nám í upplýsinga– og 

bókasafnsfræði sem er heppilegt fyrir það svið sem hún starfar nú á innan bankans. 

,, Ég myndi flokka þetta sem sjálfseflingu“ 

Gerður hefur starfað í 13 ár hjá lítilli fjármálastofnun úti á landi sem sameinaðist stærra 

fyrirtæki. Hún stundar nú nám í viðskiptafræði á háskólastigi í kjölfar raunfærnimatsins en er 

alls ekki viss um að hún ætli sér að ljúka því námi. Hún er í uppnámi yfir þeim breytingum 

sem hafa átt sér stað á hennar vinnustað og er að skoða stöðu sína. Hún er mjög ákveðin í því 

að raunfærnimatið hafi hjálpað henni mikið í því ferli og segir: 

Já ég hérna ... ég er alveg viss um að raunfærnimatið hjálpaði mér 

mikið. Af því að þá var maður búinn að átta sig á stöðunni og setja 

þetta niður á blað og þú áttir að setja þarna niður einhver markmið og 

hvað þig langaði að gera og annað þannig að ... alla vegana þegar 

bankinn féll þá sendi ég út nokkrar umsóknir og þá var þetta allt 

tilbúið, ég var búinn að gera ferilskránna og allt tilbúið á einum stað. 

Það var mjög hentugt. 

Gerður telur sig ekki í stakk búna til þess að gera upp við sig hvað hún hugsi sér í framtíðinni, 

hún sé enn að ganga í gegnum nokkurs konar sorgarferli og þurfi að gefa sér tíma í að vinna 

sig út úr því. Til dæmis þurfi hún að átta sig á hvort að hún vilji yfir höfuð koma nálægt 

viðskiptum eftir það sem á undan er gengið. Hún telur gott að vita til þess að hún getur fengið 

náms- og starfsráðgjöf ef að hún óskar eftir því. 

Hallgrímur setti sér það markmið að komast í háskóla eftir raunfærnimatið og það tókst með 

því að taka einn áfanga í stærðfræði sumarið áður en hann hóf námið. Hann hafði sett sér það 

markmið að vera kominn í háskóla 2010 en var með óljósar hugmyndir um hvernig hann 

ætlaði sér að ná því. Þegar hann sá auglýsingu um raunfærnimatið stökk hann af stað og segist 

ekki sjá eftir því. Þetta hafi verið sá milliliður sem að hann þurfti á að halda til þess að hreyfa 

við sínum málum: 

Það var sem sagt ástæðan fyrir því að ég fór í raunfærnimatið var að 

geta sýnt háskólanum hver ég væri ... en þetta nýtist klárlega öllum 

sem hafa meiri reynslu en menntun og hérna þetta efldi mann í  það að 

halda áfram og kannski stefna ... setja svona skýra stefnu því að  

maður fer að tína saman reynslu á persónu sína og horfa á gallana og 

kostina, maður gat bara unnið úr göllunum og bætt kostina og komið 

betri út. 

Hallgrímur leggur nú stund á viðskiptafræði á háskólastigi með vinnu og stefnir á að ljúka 

námi árið 2013. Hann er jafnframt farinn að hugsa um frekara nám að því loknu. Hallgrímur 

ræðir ennfremur um það að honum finnist ekki rétt að auglýsa raunfærnimat sérstaklega fyrir 
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konur það ýti bara undir frekari flokkun. Þetta eigi að vera símenntunarúrræði fyrir fólk, 

konur og karla, sem að hafa mikla starfsreynslu en litla menntun. 

,, þetta væri þá stökkpallurinn“ 

Elísabet er alin upp úti á landi í litlu sjávarþorpi og hætti námi eftir grunnskólann. Hún fékk 

enga hvatningu til frekara náms og flytur suður af því að manninum hennar langaði að reyna 

fyrir sér í annars konar vinnu en honum bauðst úti á landi. Hún fór að starfa í banka fyrir 

tilviljun en er tiltölulega ánægð í starfi þar. Hún er gjaldkeri en hefur ekki áhuga á að taka að 

sér þjónustufulltrúastarf sem er betur borgað. Henni finnst starfið gott og þægilegt en býr við 

starfsóöryggi þar sem hennar vinnustaður verður sameinaður öðru fyrirtæki og þá er vitað að 

kemur til uppsagna. Hún segir auglýsingu frá stéttafélagi sínu hafa kveikt einhvern neista og 

raunfærnimatið hafi hjálpað sér til dæmis við að eiga auðveldara með tjáskipti og henni finnst 

hún ekki vera eins mikið til baka og áður. Hún nefnir sem dæmi að hún hefði aldrei samþykkt 

að taka þátt í rannsókninni eins og áður er komið fram, ef að hún hefði ekki verið búin að fara 

í gegnum þetta ferli og er mjög ákveðin þegar að hún segir það. Af samtalinu við Elísabetu 

má ráða að þó að hún hafi ekki lagt af stað í formlegt nám þá hefur farið fram ákveðin 

endurskoðun á viðhorfum og hún er búin að velta fyrir sér ýmsum möguleikum. Hún nefnir 

það að hún hefur áhuga á að vinna með börnum en finnst launakjör við slíka vinnu afleit. Hún 

fékk litla hvatningu frá fjölskyldu meðan á matinu stóð en fékk hrós og hvatningu í vinnunni 

sem hefur styrkt hana mikið : 

...í heildina bara þegar að maður er búin að sem sagt vinna öll 

námsskeiðin sín, finna allt sem að maður er búinn að gera yfir ævina 

þá hefur maður þetta fyrir framan sig og maður flettir þessu og skoðar 

þetta og þá gerir maður sér grein fyrir því að ókei það er heilmikið 

sem að maður er búin að gera þó að þú sért ekki búin að fara í skóla 

og ... maður þarf náttúrulega ekkert að hafa minnimáttarkennd yfir því 

að hafa ekki farið í skóla ... þú ert ekkert minni manneskja þó að þú 

hafir ekki farið í skóla. 

Hún ítrekar að þetta hafi haft mikil áhrif á sjálfstraustið hjá sér og að hún hafi nýtt meðbyrinn  

og farið í enskunám. Skoðun hennar er sú að raunfærnimat sé stökkpallur fyrir fólk vilji það á 

annað borð stökkva af stað. 

,, ..maður dró sjálfur fram hvað maður hefur gert og þetta er alveg hellingur“ 

Ásta hefur frá barnsaldri glímt við ákveðna fötlun sem gerir það að verkum að hún þarf að 

hugsa vel um sína heilsu. Hún hefur þó ekki sinnt því sem skyldi þar sem hún hefur áhyggjur 

af starfi sínu eins og staðan er í dag. Raunfærnimatið opnaði augu hennar fyrir því að fara að 

skoða þessi mál að nýju með það að markmiði að minnka álag og færast nær heimilinu með 
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vinnustað. Hún hefur hug á að læra meira en getur það ekki heilsu sinnar vegna með fullu 

starfi. Hún hefur einsett sér að fylgjast betur með starfaauglýsingum með það að markmiði að 

færast til í starfi. Fyrir matið var hún ekki að hugsa um þetta – lét hverjum degi nægja sitt. 

...maður fær alltaf meira og aukið sjálfstraust eftir því sem að maður lærir meira ... ég finn 

það alveg ... 

Hrefna fékk uppsögn eftir 28 ára starf í sama banka. Það var henni mikið áfall og hún upplifði 

mikla höfnun í framhaldi af því. Þegar að hún fór að hressast, eins og hún orðar það sjálf, þá 

fór gamall draumur að skjóta upp kollinum og hún ákvað að venda sínu kvæði í kross og fór í 

sjúkraliðanám: 

Sko ég hef alltaf haft alveg ofboðslegan áhuga á öllu sem að viðkemur 

heilsu og mannslíkamanum og það bara ... umönnun það hefur átt vel 

við mig svo hérna bara ákvað ég að kýla á það ... 

Tæpu ári eftir uppsögn fékk Hrefna vinnu sem að henni líkar ágætlega og stundar sitt 

sjúkraliðanám með vinnu í kvöldnámi í fjölbrautaskóla. Hún hlakkar til að fá vinnu við 

umönnun og reyndar stendur henni það til boða fljótlega og hún ítrekar hvað sjúkraliðastarfið 

sé gefandi og að hún sé algjörlega búinn með sinn bankakvóta.  

Jenný  hefur upplifað  mjög erfiða tíma í kjölfar bankahrunsins. Hún hefur alla tíð haft mikinn 

áhuga á skrifstofustörfum og sá aldrei annað fyrir sér sem starfsvettvang. Hún er af erlendum 

uppruna en talar mjög góða íslensku. Hún starfaði í banka í 11 ár en var þá sagt upp sem var 

henni mikið áfall sem hún er engan veginn búin að vinna sig út úr. Einnig upplifði hún 

alvarlegt einelti á vinnustað sem meðal annars birtist í því að henni var ekki treyst fyrir því 

starfi sem hún átti að leysa af hendi og þurfti að fá leyfi fyrir einföldustu aðgerðum sem 

tilheyrðu hennar starfi. Hún varð því mjög hissa en jafnframt glöð þegar að yfirmaður hennar 

bauð henni af fyrra bragði að taka þátt í raunfærnimati. Hún fór ein af sínum vinnustað og 

kynntist góðum hópi kvenna sem hún hefur haldið sambandi við síðan. Hún lauk sinni 

færnimöppu og raunfærnimati og áleit þá að hún hefði styrkt stöðu sína umtalsvert. Það kom 

henni því í opna skjöldu að henni var sagt upp tveimur vikum eftir að hún útskrifast úr 

raunfærnimatinu. Færnimappan ,,hélt henni á réttum kili“ eins og hún orðaði það sjálf. Hún 

skoðaði hana fram og aftur til þess að minna sig á að hún hefði afrekað ýmislegt. Einnig varð 

henni lán að kynnast góðum stuðningshópi í raunfærnimatinu sem hvatti hana og studdi eftir 

megni í hennar erfiðleikum. Hins vegar hefur raunfærnimatið ekki gagnast henni í 

færniuppbyggingu enn sem komið er þar sem hún fékk ekki ráðrúm til þess að skoða sína 

færni með það að leiðarljósi að byggja ofan á það sem fyrir var. Persónulegir hagir aftra því 
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að hún geti leyft sér að hugsa um frekara nám að sinni. Nú þegar liðin eru liðlega tvö ár frá 

hennar uppsögn í bankanum telur hún að raunfærnimatið hafi aukið trú hennar á eigin getu og 

að hún myndi hiklaust mæla með þessu úrræði við aðra. 

Samkvæmt viðtölum við þátttakendur virðist raunfærnimatið vel til þess fallið að skapa 

nýja sýn á starfsferilinn og íhuga það sem framtíðin ber í skauti sér. Flestir þátttakendur hafa 

átt sína drauma um ákveðnar breytingar á starfsferlinum sem virðast hafa þokast upp á 

yfirborðið við það að fara í raunfærnimatið. 
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4 Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að raunfærnimat ýti undir sjálfseflingu, 

færniuppbyggingu og starfsþróun. Sú viðurkenning og vottun á starfsreynslu sem fram kemur 

í matinu virðist vera hvati til þess að ryðja úr vegi þeim hindrunum sem þátttakendur hafa 

búið við varðandi færniuppbyggingu og jafnframt skilað þeim árangri að þeir eru mun 

meðvitaðri um þekkingu sína og hæfni og hafa flestir sett sér frekari framtíðarmarkmið í 

kjölfar matsins. Öll nefna það að sjálfstraust þeirra hafi aukist við ferlið. Þátttakendur tiltaka 

allir að sú náms– og starfsráðgjöf sem veitt var í ferlinu hafi skipt sköpum varðandi frekari 

færniuppbyggingu fyrir þá sem einstaklinga og átt stóran þátt í því að flestir tóku ákvörðun 

um að styrkja sig enn frekar með námi eða nýju starfi.  Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður Auðar Sigurðardóttur (2010) þar sem fram kemur að sú hvatning, ráðgjöf og 

eftirfylgni sem að náms– og starfsráðgjafar veittu, hafi reynst það ferli sem þurfti til þess að 

koma færniuppbyggingu af stað að nýju eftir fyrri námsrof. Flestir tala um viðhorfsbreytingu 

eftir matið gagnvart eigin starfsferli og frekari færniuppbyggingu og nefna einnig það öryggi 

sem fylgir því að vita hvert á að leita eftir náms- og starfsráðgjöf ef á þarf að halda. 

4.1 Um náms– og starfsferil þátttakenda  

Almennt stefnuleysi varðandi náms- og starfsval, skortur á stuðningi, fjárhags- og 

fjölskylduaðstæður eru helst nefndar sem hindranir og ástæður þess að viðmælendur mínir 

hættu í framhaldsskóla eða hófu ekki nám þar. Þeir þátttakendur sem hófu nám í 

framhaldsskóla tilgreindu skort á stuðningi frá skóla og fjölskyldu sem meginástæðu þess að 

þau hættu námi. Einnig var stefnuleysi varðandi náms- og starfsval áberandi. Þau höfðu ekki 

aðgang að náms- og starfsráðgjöf og enginn viðmælenda fékk markvissa fræðslu um nám og 

störf  heldur fóru þau út á vinnumarkaðinn án þess að ígrunda sitt starfsval og hófu fljótlega á 

sínum starfsferli, meira og minna af tilviljun, störf í banka og ílengdust þar. Rannsóknir hafa 

sýnt að þeir sem fá fræðslu um nám og störf eru líklegri  til þess að taka upplýstari ákvarðanir 

um framtíðarstarfsvettvang heldur en þeir sem að enga fræðslu fá á þessu sviði (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000).  

Tveir þátttakendur hættu formlegri skólagöngu vegna ytri hindrana þar sem þær höfðu ekki 

framhaldsskóla í sinni heimabyggð og höfðu ekki stuðning fjölskyldu til þess að sækja skóla í 

öðru byggðalagi. Allir þátttakendur hafa að lágmarki  10 ára starfsreynslu þannig að álykta má 

til dæmis á þann veg að hvorki hafi farið fram ígrundað starfsval áður en starfsferill í 
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fjármálastofnun hófst né eftir að þangað var komið. Þetta samræmist því sem fram kemur hjá 

bandaríska vinnusálfræðingnum David L. Blustein (2006) sem heldur því fram að starfsferill 

kvenna með litla formlega menntun einkennist af því að ekki fer fram ígrundað starfsval 

heldur virðist starfsferill þeirra tilviljanakenndur. Þessar ástæður eru ennfremur í samræmi við 

þær hindranir sem meðal annars hafa komið fram í erlendum rannsóknum (Cross, 1981; 

Merriam og Caffarella, 1999). Athyglisvert er að þrátt fyrir að allir viðmælendur 

rannsóknarinnar hafi ekki lokið framhaldsskóla hefur enginn þeirra glímt við alvarlega 

námsörðugleika sem er andstæða þess sem kom fram hjá þátttakendum í rannsókn Auðar 

Sigurðardóttur (2010), en þeir nefndu það sem eina aðalástæðu þess að þeir hurfu frá námi án 

þess að ljúka sveinsprófi. Fyrir marga einstaklinga er leiðin að stúdentsprófi löng og erfið og 

hefur hindrað marga í að ljúka framhaldsskóla eins og þessi rannsókn sýnir. Framboð á styttri 

námsleiðum er takmarkað í mörgum framhaldsskólum en full þörf virðist vera á að bæta þar 

um til þess að koma til móts við þann stóra hóp sem ekki hefur lokið framhaldsskóla. 

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að námstilboð eins og Grunnmenntaskóli sem er námsleið frá 

FA, stuttar námsleiðir svo sem Skrifstofubraut I í Menntaskólanum í Kópavogi og 

Leikskólaliðanám ásamt ýmsum námskeiðum svo sem starfsleitarnámsskeiðum fyrir 

atvinnuleitendur, eru vel til þess fallinn að efla sjálfstraust einstaklinga og virka sem hvatning 

til starfsþróunar (Auður Jónsdóttir, 2012; Inga Karlsdóttir, 2009; Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008; Þór Hreinsson, 2011).  

4.2 Hvati til þátttöku og upplifun þátttakenda af raunfærnimati? 

Raunfærnimat er úrræði sem er ætlað þeim sem hafa litla formlega menntun en búa yfir 

starfsreynslu til mótvægis við formlegt nám eins og  áður er komið fram. Verkefnið Gildi 

starfa eða Value of work sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins stýrði og fimm önnur 

Evrópulönd tóku þátt í á árunum 2005–2007 hafði það að meginmarkmiði að hjálpa 

einstaklingum með litla formlega menntun að þróa sína færni. Einnig að skoða með hvaða 

hætti væri hægt að ýta undir færniuppbyggingu og styrkja þannig stöðu þeirra á 

vinnumarkaðinum. Gott samstarf um verkefnið hér á landi var við Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja (SSF) og sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að það hafði mest um það 

að segja til þess að hvetja starfsmenn til þátttöku í raunfærnimati. Það var aðallega gert með 

rafrænum hætti á innra neti fjármálastofnananna og ítrekað nokkrum sinnum. Þátttakendur 

rannsóknarinnar nefndu það nokkrir að við það að auglýsing um raunfærnimatið ,,poppaði“  

upp á skjánum nokkrum sinnum fóru þeir að skoða þetta af alvöru og sóttu um inngöngu í 

verkefnið í kjölfarið. Nokkrir höfðu samband við SSF til þess að fá frekari upplýsingar og 
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fengu mikla hvatningu þaðan til þess að láta slag standa og takast á við þetta verkefni. Gott 

samstarf þeirra sem koma að raunfærnimati  virðist þannig geta haft mikil áhrif á hvernig til 

tekst með raunfærnimat í hinum ýmsu starfsgreinum. Sú hvatning sem fólst í kynningunni á 

raunfærnimatinu ásamt stuðningi SSF hafði mikið að segja um þá ákvörðun viðmælenda að 

taka þátt að þeirra sögn. Starfstengd markmið eins og koma fram í raunfærnimati virðast því 

hafa hvatningarmátt fyrir einstaklinga með litla formlega menntun og eru ein algengasta 

ástæða þess að fullorðnir sækja sér fræðslu sem lið í starfsþróun (Merriam og fl., 1999).   

Upplifun þátttakenda af ferlinu er mjög jákvæð og sérstök ánægja var með gerð 

færnimöppu  þar sem starfsferill einstaklinga er kortlagður og safnað saman á einn stað 

staðfestingu á formlegri og óformlegri menntun. Fjármálastofnanir hafa staðið fyrir 

endurmenntun starfsmanna sinna á ýmsum sviðum og haldið mýmörg námskeið sem 

starfsmenn hafa haft aðgang að í gegnum sína vinnustaði. Námskeiðin eru vottuð með 

staðfestingu um þátttöku viðkomandi. Við gerð færnimöppu er þessu öllu safnað saman og þá 

verður til heildarmynd af þeirri þekkingu og hæfni sem að fólk býr yfir. Viðhorf til 

færnimöppugerðar meðal þátttakenda í rannsókninni voru á einn veg, þeir voru mjög ánægðir 

með þessa vinnu sem átti sinn þátt í því að efla sjálfstraust þeirra og að draga úr þeirri skoðun 

að óformlegt nám sé óæðra formlegu námi. Einn viðmælandi í rannsókninni sótti um nýtt starf 

innan síns banka og sendi færnimöppuna með umsókninni og fékk starfið eins og áður er 

greint frá. Hún telur að hún hefði aldrei þorað að sækja um þetta starf nema af því að 

sjálfstraustið hafði aukist við raunfærnimatið og nú segist hún alveg ófeimin við að nota þessa 

leið aftur og fylgist vel með öllum störfum sem eru auglýst. Hún hefur mikinn áhuga á að 

víkka út starfsreynslu sína en þrátt fyrir langan starfsaldur innan sömu stofnunar var hún 

mikið til að vinna sömu eða svipuð störf þar til að hún tók þá ákvörðun að nota sína 

færnimöppu sem vitnisburð um sína hæfni og kunnáttu. Hún var sem sagt að nýta 

raunfærnimatið til starfsþróunar með þeirri færniuppbyggingu sem á sér stað þegar tekist er á 

við ný verkefni. Störf verða sífellt flóknari og margbreytilegri og því er fyrirsjáanlegt að 

færniskráning verður á mörgum sviðum nauðsynleg til þess að yfirsýn á kunnáttu og hæfni  

einstaklinga verði ljós þegar sótt er um störf  (Fassinger, 2005; Savickas, 2011).      

4.3 Þáttur náms– og starfsráðgjafar í raunfærnimati 

Niðurstöður í þessari rannsókn hvað varðar náms– og starfsráðgjöf virðist vera sú að hún 

stuðli að og ýti undir færniþróun, sjálfseflingu og starfsþróun þátttakenda. Af átta 

þátttakendum rannsóknarinnar höfðu sex einstaklingar verið í framhaldsskóla í mislangan 

tíma og eiga það sameiginlegt að hafa ekki leitað til náms– og starfsráðgjafa eða fengið með 
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öðrum hætti náms- og starfsráðgjöf meðan á framhaldsskólanáminu stóð. Þau virðast ekki 

hafa kynnt sér þess konar þjónustu eða fengið kynningu á henni áður en þau tóku þátt í 

raunfærnimatinu. Í rannsókn Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005) sem að náði til fólks með 

litla formlega menntun kom fram að viðmælendur hennar töldu að ekki hafi verið nægjanleg 

ráðgjöf og upplýsingar í boði í framhaldsskólanum en að sama skapi mikil þörf fyrir meiri 

stuðning og aðhald. Allir þátttakendur þessarar rannsóknar létu í ljós ánægju með þá náms– 

og starfsráðgjöf sem að þau fengu og voru sammála um að sú hvatning og sá stuðningur sem 

þeim var sýndur í ferlinu hafi skipt sköpum varðandi framgang raunfærnimatsins. Þá má 

einnig segja að eftirfylgnin sem veitt var af hendi náms- og starfsráðgjafa eftir að matið fór 

fram hafi í flestum tilfellum orðið þess valdandi að þessir einstaklingar settu sér markmið og 

tóku ákvarðanir varðandi frekari færniuppbyggingu. Þessar niðurstöður samrýmast því sem 

fram kemur hjá ráðgjöfum Iðunnar fræðsluseturs en þær telja að starf náms– og starfsráðgjafa 

sé lykilatriði í því að árangur náist að raunfærnimati loknu. Hvatning, stuðningur og aðstoð 

við að skipuleggja framhaldið  skiptir miklu til þess að einstaklingar nái settum markmiðum 

(Hildur Elín Vignir og Iðunn Kjartansdóttir, 2011). Þegar haft er í huga hversu margir það eru 

sem ekki hafa lagt út á þá braut að ljúka starfsmenntun er hægt að ganga út frá því að sá hópur 

glími við ýmsar hindranir og geti ekki af sjálfsdáðum rutt þeim úr vegi. Þar kemur að náms– 

og starfsráðgjöfum en þeirra hlutverk er  að skoða með ráðþegum þá sýn sem að þeir hafa á 

eigin náms– og starfsferil með það að markmiði að ryðja hindrunum úr vegi til þess að stuðla 

að breyttu viðhorfi  til starfsþróunar viðkomandi einstaklinga (Savickas, 2011).  

4.4  Staðan að loknu raunfærnimati  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var eins og áður er fram komið, að öðlast innsýn í 

reynslu starfsfólks fjármálafyrirtækja af raunfærnimati og hvort og þá hvernig slíkt ferli hefði 

nýst þátttakendum til færniuppbyggingar, sjálfseflingar og starfsþróunar. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að raunfærnimatið stuðli að því að efla þessa þætti. Það inngrip í 

starfsferilinn sem raunfærnimatið virðist vera eflir markvissari starfshugsun þátttakenda sem 

ásamt þeirri sjálfseflingu sem fram kemur við raunfærnimatið virðist stuðla að því að ýta 

undir frekari færniuppbyggingu. Þáttur náms– og starfsráðgjafar, það er að segja sú ráðgjöf 

sem að þátttakendur fá í ferlinu og eftirfylgnin virðist eiga stóran þátt í því að fyrrgreindir 

þættir, færniuppbygging, sjálfsefling og starfsþróun, eflast hjá þeim einstaklingum er tóku þátt 

í þessari rannsókn. Hægt er að álykta sem svo að þetta úrræði, raunfærnimat ýti einstaklingum 

inn á það sem að Super (1957) kallar könnunarstig (exploration stage) og Savickas fjallar um 

sem aðlögunarhæfni á starfsferli (career adaptability). Aðlögunarhæfni er sá eiginleiki sem að 
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nýtist einstaklingum til þess að takast á við breytingar, skoða nýjar leiðir og leitast við að 

finna nýja og ásættanlega niðurstöðu (Savickas, 2011; Sharf, 2002). Eftir að þátttakendur 

þessarar rannsóknar luku raunfærnimatsferlinu hófu þeir að skoða með hvaða hætti væri hægt 

að nýta niðurstöður matsins og eiga það sameiginlegt að vera flestir jákvæðir í afstöðu sinni 

til breytinga á starfsferli sínum og frekari færniuppbyggingu. Sjálfstraust þeirra allra hafði 

aukist og það gaf þeim byr undir báða vængi til þess að takast á við ný verkefni. Þrír 

þátttakendur rannsóknarinnar voru í námi þegar viðtölin fóru fram og þar af voru tveir að bæta 

við sig viðskiptaþekkingu á háskólastigi en einn fór í nám sem er alls óskylt bankastörfum og 

hyggur á starf á nýjum vettvangi í framtíðinni. Tvær konur sáu tækifæri til þess að nýta  

færniskráninguna til þess að sækja um ný störf innan síns vinnustaðar og hefur það gagnast 

annarri vel í þeim tilgangi en hin bíður eftir að auglýst verði ákveðin staða sem að hún gæti 

hugsað sér að sækja um. Ein kona hefur í hyggju að hefja háskólanám í haust en henni bauðst 

nýtt starf á sínum vinnustað gegn því að bæta við sig námi og ætlar að taka þeirri áskorun. Ein 

kvennanna telur sig of gamla fyrir frekara nám sem er þekkt hindrun og flokkast undir innri 

hindranir (dispositional barrier) sem tengist oft viðhorfi þeirra sem hafa litla formlega 

menntun og veika sjálfsmynd (Cross, 1981). Hún fór engu að síður í enskunám eftir 

raunfærnimatið til þess að máta sig við nám á nýjan leik og gekk það vel sem jók sjálfstraust 

og bætti líðan hennar. Það hefur ýtt undir nýjar hugsanir um framtíðarmöguleika en ekki sér 

fyrir endann á því ennþá. Hún veit hvar er hægt er að leita til náms- og starfsráðgjafa ef á þarf 

að halda. Síðasti viðmælandi hefur mikinn áhuga á að mennta sig meira en býr við erfiðar 

aðstæður í dag sem koma í veg fyrir frekara nám í bili. Engu að síður varð mikil sjálfsefling 

sem kemur sér vel á erfiðum tímum að hennar sögn.  

    Íslenskt samfélag býr við þann raunveruleika að þriðjungur vinnuaflsins hefur ekki 

framhaldsskólapróf eða starfsmenntun. Til þess að efla menntunarstig þjóðarinnar þarf að 

skoða þær hindranir sem standa í vegi fyrir því að einstaklingar nái ásættanlegu 

menntunarstigi til þess að standa undir kröfum atvinnulífsins í þekkingarsamfélagi nútímans 

(Forsætisráðuneytið, 2011). Það er hagur allra að einstaklingar geti nýtt hæfileika sína og fái 

að vaxa á sínum forsendum. Hægt er að leiða getum að því að grunn- og  framhaldsskólastigið 

hafi brugðist þessum hópi að einhverju leyti og því þurfa áætlanir yfirvalda að miða að því að 

skilgreina hvata, greina hindranir og veita úrræði til þess að ýta undir starfsþróun einstaklinga 

með stutta formlega skólagöngu. Eitt úrræða í þá átt er raunfærnimat og samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar er það hvati til starfsþróunar. 
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5 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um raunfærnimat sem er úrræði til starfsþróunar. Meginniðurstöður 

rannsóknar minnar gefa til kynna að það skili árangri fyrir ákveðinn hóp þeirra sem eru með 

litla formlega menntun  og gefur vísbendingar um  að einstaklingar sem voru fastir í ákveðnu 

fari ná að þróast áfram á starfsferli sínum, auki starfsöryggi þeirra sitt og bætir líðan. 

Raunfærnimat á sér stutta sögu hér á landi og því felst gildi þessarar rannsóknar í því að auka 

við þekkingu á því ferli með því að rannsaka upplifun ákveðins hóps einstaklinga sem starfa 

hjá fjármálastofnunum og farið hafa í mat á færni sinni og kunnáttu með það að markmiði 

stuðla að frekari starfsþróun. Einnig vonast ég til að rannsóknin hafi hagnýtt gildi fyrir 

fræðslustofnanir og aðra hagsmunaaðila sem koma að slíku raunfærnimati í hinum ýmsu 

starfsgreinum ekki síst vegna þeirrar öru þróunar sem nú á sér stað með raunfærnimat og 

vegna aukinna umsvifa næstu þrjú árin í tengslum við tilkomu áðurnefnds IPA verkefnis 

,,Þróun raunfærnimats til að efla starfshæfni fullorðins fólks með litla formlega menntun“. 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru hversu fáar raddir lýsa reynslu sinni en þær gefa engu 

að síður góðar vísbendingar um upplifun og reynslu þeirra af raunfærnimati. 

   Metnaðarfull áætlun stjórnvalda í þá átt að auka við menntunarstig þjóðarinnar þannig að 

árið 2020 verði einungis 10% af vinnuafli landsins eingöngu með grunnmenntun felur í sér að 

útskrifa þarf mun fleiri úr framhaldsskóla en hefur verið gert hingað til. Beita  þarf  hagnýtum 

úrræðum, meðal annars  raunfærnimati til þess að koma til móts við þann hóp vinnuaflsins 

sem telst til fullorðinna en er án framhaldsmenntunar. Öflug  náms– og starfsráðgjöf þarf að 

vera aðgengileg fyrir þennan hóp um allt land, bæði innan framhaldsfræðslunnar og 

framhaldsskólanna til þess að matið skilið tilætluðum árangri. Raunfærnimati er ætlað að brúa 

bil milli atvinnulífsins og skólakerfisins, það er að segja reynsla úr atvinnulífi er metin til 

móts við fagleg viðmið sem að skólakerfið setur og koma til móts við færnikröfur starfa. Gott 

samstarf milli allra sem að matinu koma er forsenda þess að raunfærnimat geti dafnað og 

vaxið og fest sig í sessi sem eitt úrræði til þess að auka við menntunarstig þjóðarinnar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að raunfærnimatið hafi reynst sá hvati 

til færniuppbyggingar, sjálfseflingar og starfsþróunar  sem að lagt er upp með.  
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Fylgiskjal I 

 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum við þátttakendur rannsóknarinnar: 

 

1. Náms- og starfsferill 

a. Segðu mér frá þínum uppvexti og skólagöngu? 

b. Segðu mér frá þeim störfum sem að þú hefur lengst starfað við? 

c. Hvenær hófst þú störf í banka? 

 

2. Raunfærnimat 

a. Hvar heyrðir þú um raunfærnimat fyrst? 

b. Af hverju ákvaðst þú að fara í raunfærnimat? 

c. Fékkstu hvatningu frá þínum yfirmönnum til þess að fara í matið? 

d. Hvernig gekk matið fyrir sig? 

e. Finnst þér matið hafa haft jákvæð áhrif fyrir þig? 

f. Finnst þér eitthvað neikvætt við þetta ferli? 

 

3. Staðan eftir raunfærnimat 

a. Telur þú að raunfærnimatið hafi haft áhrif á sjálfstraust þitt? 

b. Hefur raunfærnimatið nýst varðandi þróun á þínum starfsferli? 

c. Hafa orðið breytingar á þínum persónulegu högum eftir matið? 

d. Hefur þú hug á að bæta við þig frekara námi? 

e. Myndir þú mæla með raunfærnimati við aðra? 

f. Er eitthvað annað sem að þú vilt koma á framfæri? 

 

4. Ráðgjöf  

a. Hvernig upplifðir þú ráðgjöfina í ferlinu? 

b. Fannst þér ráðgjöfin hafa hvetjandi áhrif á þig? 

c. Fannst þér þú fá þá eftirfylgni sem að þú þurftir eftir raunfærnimatið? 

d. Hefur þú aðgang að frekari ráðgjöf – ef að þú telur þig þurfa? 
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Fylgiskjal II 

Upplýsingablað 

 

 

Rannsókn þessi er liður í meistaranámi mínu í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Hún beinist að því að rannsaka upplifun þátttakenda í raunfærnimati fyrir starfsfólk í 

fjármálafyrirtækjum. Viðtalið þarf að hljóðrita og afrita nákvæmlega til þess að viðeigandi 

eftirvinnsla geti farið fram. Rannsakandi verður einn um að hlusta á upptöku sem verður eytt 

að rannsókn lokinni. Nafnleynd og trúnaði er heitið. Þátttakendum er heimilt að hætta 

þátttöku hvenær sem er í ferlinu óski þeir þess. Sé nánari upplýsinga óskað verða þær 

góðfúslega veittar. 

 

Sólveig R. Kristinsdóttir 

Náms- og starfsráðgjafi 

Fræðsluneti Suðurlands 

solveig@fraedslunet.is 

gsm. 692-1173 
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Fylgiskjal III 

 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókn Sólveigar R. Kristinsdóttur, sem hefur það að 

meginmarkmiði að rannsaka upplifun þátttakenda í raunfærnimati fyrir starfsfólk 

fjármálafyrirtækja. Ég samþykki að viðtalið sé hljóðritað og afritað til frekari rannsóknar gegn 

því að gögnum sé eytt að rannsókn lokinni. Mér hefur einnig verið kynnt að fullum trúnaði sé 

heitið og nafnleyndar sé gætt í hvívetna. 

 

Staður: 

Nafn: 

 


