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Úrdráttur á ensku 
 

In this essay we try and valuate how small and medium sized  

companies in Iceland go about in lifelong education for their 

employees and also how it is possible to improve their ability to 

educate their employes. We started with the question: How can small 

and medium sized companies make plans for lifelong education and 

follow it through? Other questions that we seeked answers to were: Do 

the CEOs of small and medium sized companies tend to education 

within their companies as they should? and Is it possible to create a 

system to monitor education and knowledge within companies so it 

works in small and medium sized companies? 

 

In order to do so one has to understand the source of knowledge inside 

the company and define that knowledge. Then one has to know how to 

handle that knowledge, how to manage the knowledge and how to 

share it. That is a task for a knowledge management system. Human 

recourse management has to assosiate with the organisation of 

education and the company policy. When arranging continous 

education one needs to realize how training and toutoring is 

conducted, diagnose the need for education and valuate what methods 

fits best for ones needs. The empahsys has to be on planning, setting 

goals and introduction of continous education. When choosing 

methods and systems one has to be aware of the difference of delivery 

of information and delivery and creation of knowledge. 

 

We asked five executives in five different companies questions about 

continous education in their companies and how they choose to 

manage education and communication of knowledge within their 
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companies. We conducted an open interview, qualitative research and 

we also formed a focus group to discuss continuous education. 

 

The education system Markviss, is a system we looked into. Almost all 

of our inteviewers had heard of Markviss but they had not been 

motivated enough to use that system. One of the reasons that they gave 

for not using Markviss is that it looks to be complicated and not so 

user friendly. Other systems that focus on management of education 

are considered to be like Markviss in that aspect and had not cought 

their intrest. 

 

We browsed through the supply of continous education and there 

seems to be a great variety of courses in all levels of schooling. Our 

suggestion is to make a simplified, user friendly, system to manage 

education within the company. A system like that should be of use in 

small and medium sized companies. The system should emphazie the 

need for an specialist to supervise its instituon until it has become an 

natural part of the company. We came upon a program, built by 

Magnús Már Magnússon, called Menntagrunnur and our suggestion is 

to adjust that program so that it fits the needs of small and medium 

sized companies. 
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Úrdráttur á Íslensku 
 

Lokaverkefni þetta er til BSc gráðu og tilgangur þess að meta annars 

vegar hvernig sí- og endurmenntunarmálum er sinnt í litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum og hins vegar hvernig bæta megi sí- og 

endurmenntun í þeim. Rannsóknarspurningin sem við settum fram var: 

Hvernig geta lítil og meðalstór fyrirtæki sett af stað sí- og 

endurmenntunaráætlun og fylgt henni eftir?  Aukaspurningar sem við 

settum fram voru: Telja stjórnendur fyrirtækja að þeir sinni sí- og 

endurmenntun eins og æskilegt sé, og er hægt að hanna sí- og 

endurmenntunarkerfi sem hæfir litlum og meðalstórum fyrirtækjum?  

 

Til að halda utan um sí – og endurmenntun þarf að gera sér grein fyrir 

uppruna þekkingar í fyrirtækinu og skilgreina hana. Síðan þarf að vita 

hvernig fara eigi með þekkinguna, hvernig eigi að halda utan um hana 

og miðla henni en þar kemur að þekkingarstjórnuninni. Tengja þarf 

mannauðsstjórnun, skipulagi sí og endurmenntunar, og 

heildarstefnumótun fyrirtækisins. Við undirbúning sí  - og 

endurmenntunar þarf átta sig á hvernig þjálfun og nám fer fram, greina 

þörf fyrir menntun og þjálfun og meta hvaða aðferðir nýtast best við 

sí– og endurmenntun. Leggja þarf ríka áherslu á áætlanagerð, 

markmiðssetningu og ekki síst innleiðingu sí- og endurmenntunar. Við 

val á aðferðum og kerfum sem notuð eru þarf að átta sig á því munur 

er á upplýsingamiðlun og miðlun og sköpun þekkingar. 

 

Rætt var við fimm stjórnendur í jafnmörgum fyrirtækjum, og lagðar 

fyrir þá spurningar um sí- og endurmenntun og hvernig þeim málum 

væri sinnt í þeirra fyrirtæki. Spurningarnar  voru opnar þannig að um 

eigindlega rannsókn var að ræða. Einnig settum við saman rýnihóp 

sem fjallaði um sí- og endurmenntun.  
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Markviss (markviss endurmenntun starfsmanna) er kerfi sem við 

skoðum, en þar er um ýtarlegt kerfi að ræða í sí- og endurmenntun. 

Margir hafa heyrt af Markviss kerfinu en hafa ekki séð ástæðu til að 

nýta sér það. Ein ástæðan er sú að menn telja það viðamikið og flókið. 

Önnur sí- og endurmenntunarkerfi eru svipuð Markviss að því leiti að 

áhugi lítilla fyrirtækja á þessum kerfum virðist vera lítill. 

 

Við skoðum það sem er í boði á markaðnum í sí- og endurmenntun en 

þar er um fjölbreytta flóru námskeiða að ræða, á ýmsum skólastigum 

og hjá fagfélögum. Við leggjum til að búið verði til einfaldara kerfi 

sem haldi utan um sí- og endurmenntun starfsmanna. Slíkt kerfi ætti að 

nýtast litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Í nýju kerfi verði lögð 

áhersla á aðstoð við innleiðingu þess og utanaðkomandi ráðgjafi fylgi 

kerfinu eftir það til það er orðið eðlilegur hluti starfseminnar. Í okkar 

tillögu smíðum við nýtt kerfi, Lind, byggt á ,,Menntagrunni“ 

Magnúsar Más Magnússonar, en munum í samvinnu við hann aðlaga 

það kerfi til notkunar hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum. 

 


