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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvað félagsmenn SSF, sem hafa farið í gegnum 

raunfærnimat, hafa gert í framhaldi af raunfærnimatinu sem í boði var á vegum SSF, Samtaka 

starfsmanna fjármálafyrirtækja.  

Rannsóknarspurningin er: Hefur þátttaka í raunfærnimati hvatt starfsfólk til að sækja sér 

meiri menntun?  

Við vinnslu rannsóknar var stuðst við megindlegar og eigindlegar rannsóknir og voru þær 

vísbendingar sem þar komu fram notaðar til að greina viðfangsefnið.  

Tilgáta 1 er að félagsmenn hafa hugað að frekara námi í kjölfar raunfærnimats.  

Eftir að raunfærnimati lauk þá voru 70% aðspurðra sem hugsuðu um að bæta við sig menntun 

en 57% aðspurðra langaði að bæta við sig menntun. Ástæða þess að svarendur tóku þátt í 

raunfærnimati var í 64% tilvika sú að þau langaði að læra eitthvað nýtt. Spurt var hvort 

svarandi hafi farið í skóla að loknu raunfærnimati en þá kom í ljós að 28% aðspurðra bætti við 

sig menntun. Þetta er töluvert lægra hlutfall en kemur fram í könnun Sólveigar R. 

Kristinsdóttur (2013) þar sem 5 af 8 svarendum eða 63% fóru í ýmis konar nám en hún nefnir 

líka að annmarkar þeirrar könnunar sé hve fáir lýsa reynslu sinni (Sólveig R. Kristinsdóttir, 

2013). Aldur virðist einnig vera hindrun þar sem hlutfallslega fleiri fara í nám á yngsta 

aldurbilinu en síðan dregur hratt úr, því eldri sem svarendur eru. 

Tilgáta 2 er að félagsmenn hafa áhuga á starfsþróun í kjölfar raunfærnimats.  

Þeir sem fóru í gegnum raunfærnimatið höfðu áhuga á því að þróast í starfi en 90% aðspurðra 

sem voru sammála eða mjög sammála því. Það sýnir væntanlega áhugann sem svarendur hafa 

á að þróast í starfi og takast á við meira krefjandi verkefni. Þá taldi 45% aðspurðra að það 

hefðu orðið breytingar í starfi þeirra eftir raunfærnimat. Helstu breytingar sem fram komu eru 

að viðkomandi fékk tilfærslu í starfi, breytt ábyrgðarsvið sem rekja má til raunfærnimats og 

starfsþróun innan fyrirtækisins. Það virðist almennt vera mikill vilji meðal svarenda til að 

takast á við fleiri verkefni og fá að þróast í starfi. Það er mikill áhugi á starfsþróun innan þessa 

hóps og 83% svarenda fannst raunfærnimat góð leið til þess að sjá hvernig hann/hún stendur 

en uppgötvar jafnframt að eigin kunnátta og færni er meiri en við var búist.  

Fram kom að raunfærnimat hefði hjálpað svarendum að einhverju leyti að bæta störf/kjör 

þeirra og svarendur fengu staðfestingu á eigin þekkingu og færni. 
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1.0 Inngangur 

 

1.1 Val og afmörkun viðfangsefnis  
 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif og gildi raunfærnimats hjá starfsfólki 

fjármálafyrirtækja. Kannað verður hvort raunfærnimatið hafi hvatt félagsmenn Samtaka 

starfsmanna fjármálafyrirtækja (hér eftir SSF) til að sækja sér meiri menntun. Einnig verður 

upplifun þátttakenda af raunfærnimati könnuð og áhrif raunfærnimats á starfsþróun metin. 

Raunfærnimatið er viðurkenning á því að starfsmenn uppfylli þau viðmið sem lögð voru 

til grundvallar í raunfærnimatinu og myndar jafnframt virði fyrir starfsmenn 

fjármálafyrirtækja.  

Aukning hefur orðið í fjölda þeirra starfsmanna innan fjármálafyrirtækjanna sem hafa 

háskólapróf en flestir nýir starfsmenn fjármálafyrirtækjanna eru með háskólapróf þegar þeir 

koma til starfa. Árið 2010 var rúmlega helmingur félagsmanna SSF háskólamenntaðir. Til 

þess að félagsmenn sem hafa minni menntun sitji ekki eftir þá var raunfærnimatið góð leið að 

opna þeim félagsmönnum sem styttri skólagöngu höfðu leið inn á braut menntunar. (Samtök 

starfsmanna fjármálafyrirtækja, 2010). 

 

1.2 Rannsóknarspurning, tilgátur og markmið verkefnis 
 

Markmið rannsóknarverkefnisins er að kanna hvort félagsmenn SSF hafi í kjölfar 

raunfærnimats farið að huga að menntun og hvort svarendur hafi áhuga á því að þróast í starfi. 

Rannsóknarspurningin er: Hefur þátttaka í raunfærnimati hvatt starfsfólk til að sækja sér 

meiri menntun? 

o Tilgáta 1 er að félagsmenn hafa hugað að frekara námi í kjölfar raunfærnimats. 

o Tilgáta 2 er að félagsmenn hafa áhuga á starfsþróun í kjölfar raunfærnimats. 
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1.3 Hvaða tilgangi þjónar rannsóknin? 
 

Verkefni þetta er unnið með leyfi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja, SSF, en 

stéttarfélagið hefur unnið markvist að eflingu félagsmanna sinna. Það er von höfundar að SSF 

nýtt geti sér niðurstöður til þess að sjá hverju raunfærnimat er að skila fyrir þátttakendur þess. 

Þá gæti skýrslan gefið vísbendingar um hvað þátttakendur gerðu í framhaldi af raunfærnimati. 

Jafnframt gætu önnur stéttarfélög og fyrirtæki einnig séð sér hag af því að skoða niðurstöður 

með það að leiðarljósi að koma samskonar mati hjá þeirra eigin félagsmönnum eða 

starfsmönnum. Þeir gætu séð jákvæðar afleiðingar af því að efla starfsfólkið með því að hvetja 

það til að fara í gegnum raunfærnimat.  

 Niðurstöðurnar skipta máli fyrir stéttarfélagið til þess að sjá hvaða áhrif það hafði 

fyrir þátttakendur að hafa farið í gegnum raunfærnimat. Niðurstöður geta gefið upplýsingar 

um hvort félagsmenn hafi aukið við menntun sína í kjölfar raunfærnimats auk þess að sjá 

hvort áhugi svarenda sé á frekari starfsþróun. Ljóst er því að ef þátttakendur eru jákvæðir í 

garð raunfærnimatsins þá gæti það ýtt við samstarfsmönnum og að þeir sjái möguleika á 

frekara námi en mikilvægt er á tímum aukinnar tækni og framfara að félagsmenn fylgist vel 

með og tileinki sér ný vinnubrögð og þekkingu eins og hægt er. 

Ef raunfærnimatið og það hvernig þátttakendur þess nýta sér það er athugað betur, væri hægt 

að sýna fram á að þrátt fyrir að starfsfólk hafi stutta formlega skólagöngu að baki hafi það 

góða raunfærni sem nýtist í starfi. Þetta gæti gefið starfsfólki jafnvel möguleika á að komast í 

frumgreinadeildir eða jafnvel beint í háskólanám á þeirri kunnáttu sem það hefur aflað sér og 

lært í sínu starfi. Það getur haft mikla þýðingu fyrir starfsmenn fjármálafyrirtækja að efla sig í 

starfi þar sem hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna eykst jafnt og þétt og ein leið fyrir 

starfsmenn fjármálafyrirtækja með minni formlega menntun er þessi, að fara í gegnum 

raunfærnimat til þess að sjá hvar viðkomandi starfsmaður raunverulega stendur (Samtök 

starfsmanna fjármálafyrirtækja, 2010). 

Jafnframt gætu niðurstöður rannsóknar nýst stéttarfélaginu til þess að gera sér grein 

fyrir því viðhorfi og upplifun sem félagsmenn verða fyrir þegar þeir fara í gegnum 

raunfærnimatið og sjá hvort áhugi er hjá þátttakendum í raunfærnimati fyrir 

færniuppbyggingu. Hún getur einnig vakið áhuga þátttakenda í raunfærnimati sem eru með 

styttri skólagöngu, eða langt síðan þeir luku námi, til sjálfseflingar með aukinni menntun. 
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1.4 Fyrri rannsóknir 
 

Raunfærnimatið hefur ekki mikið verið rannsakað innan SSF. Ein eigindleg rannsókn hefur 

verið gerð þar sem tekin voru viðtöl við þátttakendur til að fá innsýn í viðhorf þátttakenda en 

úrtakið var 5%. Engin megindleg rannsókn hefur verið gerð um reynslu eða viðhorf 

þátttakenda innan SSF (Sigurður Albert Ármannsson, 2012). 

 Önnur rannsókn sem gerð var um raunfærnimat var um raunfærnimat á vegum SSF og 

heitir“ „En halló ég hef bara alveg helling.“Upplifun starfsmanna fjármálafyrirtækja af 

raunfærnimati“ efir Sólveigu R. Kristinsdóttur og byggir hún á viðtölum við átta einstaklinga 

og gáfu niðurstöður þeirrar rannsóknar vísbendingu um að raunfærnimatið hefði verið hagnýtt 

úrræði fyrir einstaklinga með stutta formlega skólagöngu (Sólveig R. Kristinsdóttir, 2013). 

 Þriðja rannsóknin nefnist „Að stíga skrefið. Í nám á nýjan leik að loknu raunfærnimati“ 

eftir Auði Sigurðardóttur (2010) sem beinist að karlmönnum en þeir fóru allir í raunfærnimat í 

iðnnámi. (Auður Sigurðardóttir, 2010) 

 

1.5 Raunfærnimat 
 

Verkefnið „Gildi starfa“ hófst á vegum SSF árið 2005 og hafði það að markmiði að gefa 

félagsmönnum tækifæri til að kortleggja þá færni sem viðkomandi félagsmaður bjó yfir. Tekin 

var saman sú reynsla og það nám sem félagsmaðurinn bjó yfir hvort sem var í leik eða starfi 

það er allt nám og sú vitneskja var tekin saman og síðan skjalfest (Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Verkefnið Gildi starfa - raunfærnimat er fjölþjóðlegt verkefni sem gengur út á að meta 

raunfærni starfsmanna. Horft er til þeirra sem hafa fengið takmarkaða eða brotakennda 

formlega menntun. Verkefnið var í upphafi styrkt af Leonardo starfsmenntaáætlun ESB og 

stóðu að verkefninu eftirtaldir aðilar: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, fræðslu- og mannauðsdeildir fjármálafyrirtækja og Mímir-símenntun sem 

jafnframt sá um utanhald verkefnisins (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, 2009). 

Verkefnið “Value of work” eða Gildi starfa beinir sjónum sínum að vinnustaðnum og því 

mikilvæga námsumhverfi sem hann er.. Verkefnið miðar að því að þróa aðferðafræði til að 

meta raunfærni starfsmanna og gera færni þeirra í starfi sýnilegri. Athyglin beinist því að 

starfsmönnum sem hafa aðeins aukið færni sína með óformlegu og formlausu námi en ekki 

lokið framhaldsskóla. Mat á raunfærni auðveldar starfsmönnum aðgang að námi og 
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starfsþjálfun og gerir þeim fært að þróa færni sína til að tryggja betur stöðu sína á 

vinnumarkaði (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.). 

Markmið með gildi starfa á vegum SSF var því að skrásetja færni og hæfileika 

félagsmannsins og með það að leiðarljósi að hann geti síðan þróað sig áfram og bætt stöðu 

sína ásamt því að vekja athygli fyrirtækjanna á þekkingu starfsmannsins, Sökum stuttrar 

hefðbundnar skólagöngu var starfsmaðurinn ekki metin að þeim verðleikum sem hann í raun 

bjó að eftir gegnum langan starfsaldur (Education and Culture, Leonardo da Vinci, e.d.). 

Raunfærnimat metur allt nám sem félagsmaðurinn hefur farið í hvort sem það er 

formlegt, óformlegt eða formlaust nám og raunfærni er þannig öll reynsla og færni sem 

starfsmaður býr yfir og getur hafa aflað sér á löngum tíma í gegnum starfsreynslu, í 

félagsstörfum, fjölskyldu, með skólanámi eða bara þessum svokallaða skóla lífsins. 

Raunfærnimatið ákvarðar hvaða færniviðmið viðkomandi þarf til þess að geta lokið námi að 

hluta eða að öllu leyti. Það gerir félagsmanninum kleift að fá eigin færni metna út frá 

tilteknum viðurkenndum viðmiðum til þess að geta síðan þróað hana áfram. Vottun færninnar 

á þannig að tryggja faglegt mat á þeirri þekkingu og færni sem félagsmaðurinn hefur tileinkað 

sér (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.). 

Raunfærnimatið er viðurkenning á þeirri færni sem fengin er á vinnustað og er byggð á 

þeirri hugmynd að nám á sér ekki eingöngu stað innan formlegra veggja skólakerfisins. Allt 

nám er gagnlegt og hjálpar einstaklingnum að þróast í starfi og þess vegna er mikilvægt að 

skjalfesta allt nám. Með staðfestingu í formi raunfærnimats gefst fullorðnum einstaklingum á 

vinnumarkaði síðan tækifæri á að þróa áfram sína færni hvort sem það er með skólagöngu eða 

þjálfun. Einstaklingur sem fer í gegnum raunfærnimat getur þróað með sér aukið sjálfstraust 

þar sem hann/hún gerir sér betur grein fyrir eigin kunnáttu, sem getur síðan aukið 

starfsánægju þar sem það er hvatning að vita að færni er viðurkennd og því nýtir það fólk 

hæfni sína betur (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.).  

Hluti af viðfangsefni raunfærnimats er að útbúa raunfærnimöppu þar sem 

einstaklingurinn safnar saman öllum upplýsingum um námskeið, menntun, reynslu úr fyrri 

störfum tómstundastarf og fjölskyldulíf, ásamt öllu því sem einstaklingurinn hefur verið að 

gera á lífsleiðinni og getur sýnt fram á getu einstaklingsins í starfi (Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, 2009).  

Einstaklingur sem farið hefur í gegnum raunfærnimat er talinn öruggari með að tala 

um það sem hann kann og eins verður það auðveldara fyrir háskóla að meta einstaklinginn inn 

í frumgreinadeildir og annað nám. Enn fremur eiga ráðningarstofur að geta séð á auðveldan 
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og fljótlegan hátt hvaða færni viðkomandi býr yfir. Færnimappan nýtist einstaklingnum alla 

ævi þar sem hann getur bætt við gögnum í möppuna eftir því hvað hann gerir í í námi og 

starfi. Því mun færnimappan ekki einungis nýtast innan vinnustaðarins heldur munu tækifærin 

innan fyrirtækis og á vinnumarkaði verða fleiri eftir því sem áunnin þekking eykst (Samtök 

starfsmanna fjármálafyrirtækja, 2009). 

Raunfærnimappa nýtist síðan við að útbúa ferilskrá þar sem búið er að taka saman 

allar upplýsingar sem eiga að koma fyrir í ferilskrá eins og menntun, nám, reynsla úr starfi 

það er fyrri störf, áhugamál og fleira og því auðvelt að halda utan um ferilskrána og uppfæra 

hana reglulega þar sem hún gæti nýst við að sækja um starf innan þess fyrirtækis sem 

viðkomandi starfar hjá eða önnur störf sem til greina koma (Íslandsbanki, e.d.). 

1.5.1 Gildi raunfærnimats fyrir einstaklinginn 
 

Raunfærnimat hjálpar einstaklingnum með áframhaldandi uppbyggingu og getur hækkað 

þekkingarstig samfélagsins en með því er verið að hvetja einstaklinginn til áframhaldandi 

uppbyggingar á færni sinni. Þetta getur orðið til þess að einstaklingur getur sparað sér tíma í 

námi þar sem raunfærni er metin að verðleikum sem gæti jafngilt því sem fæst í námi. 

Raunfærnimat getur styrkt starfsmanninn í framgangi í starfi og vinnuveitandi fær betri sýn á 

raunfærni starfsmannsins og starfsmanninum gæti í framhaldi þess verið treyst fyrir nýjum 

viðfangsefnum og aukinni ábyrgð auk þess getur raunfærnimat hjálpað starfsmanninum að 

velja þá leið sem hann vill fara hvort sem er í námi eða starfi (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

e.d.(a)). 

 

1.6 Ísland 2020 
 

Árið 2020 er stefnt að því að Ísland verði öflugara samfélag og til eru áætlanir sem ætlað er að 

stuðla að eflingu atvinnu og menntunar. Við stefnumótunina var sérstaklega hafðir í huga þeir 

hópar sem hætt er við atvinnuleysi til langs tíma. Settar voru fram þrjátíu aðgerðir og verkefni 

og eitt veigamesta verkefnið er fjárfestingaáætlun sem snýr að þróun innviða, atvinnumála, 

mannauðs og samfélags. Á íslenskum vinnumarkaði er töluverður stór hópur fólks sem hefur 

ekki lokið formlegu framhaldsskólanámi en í stað þess hefur það aflað sér þekkingar í starfi 

og með áðurnefndum óformlegum hætti. Þessum hópi hentar ekki endilega að setjast á 

skólabekk í formlegu námi sem er misvel tengt þeirra áhugasviði eða þörfum. Þessum hópi 

hentar betur að eiga kost á að ganga gegnum raunfærnimat og öðlast þar með gild gögn sem 



 

14 

 

meta má sem grunn að áframhaldandi námi. Það er hvorki áhugaverður né raunsær kostur að 

kippa þessu fólki út úr virkri atvinnuþátttöku til að setja það á skólabekk (Forsætisráðuneytið, 

2011). 

Á Íslandi er atvinnuþátttaka mikil í samanburði við önnur lönd og einnig hlutfall þeirra 

sem eru á vinnualdri hátt. Þá er brottfall úr framhaldsskólum of mikið og afleiðingar þess er 

fjölmennur hópur á vinnualdri sem aðeins hefur lokið grunnskólaprófi. Því er mikilvægt að sá 

hópur sem hefur minni menntun fái tækifæri á menntun eða endurmenntun að einhverju tagi 

til að styrkja hann með markvissum hætti til þess að beinlínis að styrkja vinnumarkaðinn. Það 

markmið sem Ísland 2020 hefur gefið sér í sambandi við menntun og tengjast 

fullorðinsfræðslu eru eftirfarandi: 

 Að hlutfall Íslendinga á aldrinum 25-64 ára sem ekki hafa formlega framhaldsmenntun 

fari úr 30% niður í 10% árið 2020. 

Samkvæmt áætluninni Ísland 2020 er menntun lykilatriði þar sem vinnumarkaður og 

velferðarkerfi tryggja sveigjanleika og öryggi og það þarf framsækna menntastefnu til að 

styðja við atvinnustefnuna. Þá þarf sérstaklega að huga að þeim sem lenda tímabundið út af 

vinnumarkaði og gefa þeim annað tækifæri til náms og starfsþjálfunar. Menntun er lykilatriði 

þess að takast á við breytingar og það sem koma skal. Það tengist jafnt einstaklingum og 

samfélaginu í heild og á markvisst að efla þá sem fallið hafa úr námi eða misst vinnuna og 

koma til mót við þann hóp með námskeiðahaldi til færni og réttindaaukningar. Þá segir einnig 

að þurfi að fjölga háskólamenntuðu fólki á öllum stigum náms (Forsætisráðuneytið, 2011). 

Samkvæmt tillögum samráðshóps um vinnumarkaðsmál frá árinu 2011 átti að tryggja að 

allir nemendur yngri en 25 ára sem uppfylla skilyrði (ekki upptalin hér) og þeir sem lokið 

höfðu raunfærnimati ættu að fá inngöngu í framhaldskóla (Runólfur Ágústsson, 2011). 

Undanfarin ár hefur það þó ekki verið hægt og vegna plássleysis hafa stjórnendur þurft að 

svara umsóknum neitandi. Þó er það þannig að þeir sem eru á fræðsluskyldualdri fá inni í 

framhaldsskólum. Þeir sem helst finna fyrir því að fá ekki námsvist í skólunum eru 

umsækjendur eldri en 18 ára, ungir brottfallsnemendur og síðan fullorðnir einstaklingar sem 

hafa áhuga á að komast í nám. Margir af þeim aðilum sem eldri eru og sækjast í nám þurfa á 

ráðgjöf og aðlögun að halda til þess að gera þeim kleift að hefja skólagöngu og þá hvað hentar 

hverjum nemenda fyrir sig (Forsætisráðuneytið, 2011). 
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Í þessu samhengi er full ástæða til að benda á raunfærnimat sem valkost til að takast á við 

það mikla verkefni að hækka menntunarstig þjóðarinnar og stytta stórum hópi leiðina til 

aukinnar menntunar. Sú umræða er þó ekki viðfangsefni þessa verkefnis.  
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2.0 Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja 

 

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja SSF voru stofnuð 30. Janúar 1935 sem samtök 

starfsmannafélaga í bönkum. Áherslan hefur frá upphafi verið á kjör og starfsumhverfi 

félagsmanna. Upphaflega hétu samtökin SÍB sem stóð fyrir „Samband íslenskra bankamanna“ 

en því var árið 2007 breytt í SSF (SSF, e.d.). 

 

2.1 Starfsmenntun á vegum SSF 
 

Árið 1959 var stofnaður skóli fyrir bankamenn þar sem áhersla var lögð á að veita 

bankamönnum fræðslu og símenntun. Aðilar að því verkefni voru ríkisbankarnir þrír, 

Landsbankinn, Búnaðarbankinn og Útvegsbankinn. Það var síðan árið 1967 að bankamenn 

miðluðu fræðslu sín á milli á svokölluðum fræðslumótum sem haldin voru víðs vegar um 

landið. Þessi starfsemi var undanfari þess að SSF (áður SÍB) tók við umsjón með rekstri 

bankamannaskólans árið 1994 (SSF, e.d.(a)). 

Þrátt fyrir að Bankamannaskólinn sé ekki starfandi í dag, hefur SSF markvisst beint 

félagsmönnum sínum í að nýta þá fjölmörgu menntunarkosti sem í boði eru í almenna 

skólakerfinu. Á heimasíðu samtakana eru teknar saman upplýsingar um það nám sem eru í 

boði á ýmsum skólastigum og þá möguleika á að stunda nám samhliða starfi (SSF, e.d.(b)). 

SSF fékk Menntaskólann í Kópavogi, MK í samstarf við að bjóða sérhæft nám fyrir 

starfsmenn fjármálafyrirtækja á framhaldsskólastigi þar sem ýmist var boðið upp á staðnám 

með vinnu eða fjarnám fyrir þá sem lengra eru frá höfuðborgarsvæðinu auk þess að tenglar 

eru á hinar ýmsu menntastofnanir (SSF, e.d.(d)). 

Námsstyrkir eru í boði fyrir félagsmenn SSF þar sem þeir eiga möguleika á fá helming 

skólagjalda á hverri önn eða allt að 150.000 kr. á önn til að stunda nám (SSF, e.d.(e)). 

Færnimappa var send félagsmönnum þar sem þeir gátu útbúið sína eigin ferilskrá og öllum 

félagsmönnum sem það vildu þiggja var boðið á námskeið í gerð færnimöppu. Markmiðið 

með þessu frumkvæði var að hvetja félagsmenn til þess að kortleggja eigin þekkingu sem þeir 

gátu síðan uppfært og bætt við reglulega og þannig haft yfirsýn yfir sitt eigið verðmæti á 

vinnumarkaði. Í þessa möppu átti hver félagsmaður að safna saman eigin prófskírteinum, 

vottorðum um þátttöku á námskeiðum, ráðstefnum og því félagsstarfi og áhugamálum sem 
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félagsmaðurinn hafði innt af hendi. Þegar til lengri tíma er litið þá safnast saman góðar 

upplýsingar um það sem félagsmaður hefur gert og tekið þátt í, í gegnum tíðina (SSF, e.d.(c)).  
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3.0 Starfsþróun og menntun 

 

Þegar kemur að starfsþróun starfsmanns eiga vinnuveitandi eða næsti yfirmaður 

starfsmannsins hlut að máli um hvaða möguleikar gefast í framþróun starfsmannsins. 

Eitt af meginverkefnum starfsmannastjóra er starfsþróun og fræðslumál. Samkvæmt 

Cranet rannsókninni um stöðu mannauðsstjórnunar á Íslandi frá árinu 2009 kemur fram að 

28% af meginverkefnum starfsmannastjórans fara í starfsþróun og fræðslumál. Þar kemur 

einnig fram að þeir sem skilgreina þjálfunarþarfir starfsmanna eru helst almennir stjórnendur 

eða 61% en í 27% tilvika eru það starfsmennirnir sjálfir sem gera það og starfsmannadeildir í 

12% tilvika. Þegar skoðaðir eru ráðandi þættir við ákvarðanatöku um þjálfun starfsmanns þá 

eru það frammistaða í starfi sem vegur þyngst eða 52%, óskir sem starfsmanna 41%, og ný 

viðfangsefni eða verkefni 49% samanber mynd 23 (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og 

Finnur Oddsson, 2009). 

 

Mynd 1 - Ráðandi þættir um ákvarðanatöku um þjálfun og fræðslu 

 

Eins og kemur fram á mynd 1 þá er tekið mikið tillit til óska starfsmanna þegar kemur 

að ákvarðanatöku um þjálfun og fræðslu. Starfsmaðurinn sjálfur ber ábyrgð á því að þróa sig 

áfram í starfi með því að sækja námskeið og auka þekkingu sína og færni til þess að geta 

vaxið með starfinu. Hann setur sér stefnu og markmið um það hvernig hann nær markmiðum 

sínum. Framkvæmdastjóri/næsti yfirmaður veitir nákvæmar upplýsingar um stuðning til 

starfsmannsins til starfsþróunar. Yfirmaðurinn ræðir við starfsmanninn um hvert á að stefna, 
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hvaða reglum eigi að framfylgja, býður upp á starfsnám og veitir stuðning til þess að efla 

starfsmanninn í starfi. Starfsmaðurinn þarf stuðning í því að setja sér markmið sem tengist 

hans starfi og hafa tækifæri á því að framfylgja þeim. Það þarf að draga fram þá hæfni og 

færni sem starfsmaðurinn býr yfir (Dessler, 2011). 

Þegar kemur að starfsþróun þarf að skoða þá þjálfun sem starfsmaðurinn þarf til að 

þróast í starfi. Starfsmaðurinn er í starfi í dag sem gengur vel og vinnuveitandi sér hann 

jafnvel fyrir sér í öðrum störfum eða að breyting í starfi starfsmannsins krefst meiri þekkingar. 

Starfsmenn hafa oft tækifæri til að sækja um önnur störf innan sama fyrirtækis og með því að 

standa sig í vel í núverandi starfi þá getur það auðveldað starfsmanni flutning í önnur störf 

með innri ráðningu þar sem stjórnendur þekkja styrkleika og veikleika starfsmanna sinna og 

þar af leiðandi geta þeir fengið starfsmanninn að vinna í þeim veikleikum sínum ásamt því að 

styrkja kosti þeirra (Dessler, 2011). 

Mannauður er mikilvægasta auðlind fyrirtækja og mikilvægt að honum sé sinnt með 

því að huga að væntingum og þörfum starfsmanna. Ánægðir starfsmenn eru áhugasamari og 

þau fyrirtæki sem hafa ánægða starfsmenn ná meiri árangri þar sem ánægðir starfsmenn veita 

betri þjónustu. Vert er að hafa í huga að mismunandi þættir geta haft áhrif á starfsánægju 

starfsmanns. Þeir þættir sem geta haft áhrif á starfsánægju og snúa að einstaklingnum sjálfum 

eru persónuleiki hans, menntun, gáfur, hæfni, aldur, hjúskaparstaða og afstaða til vinnunnar. 

Hlutlægir þættir sem geta haft áhrif á starfsánægju eru til dæmis menntun og með aukinni 

skólagöngu getur starfsánægja þannig aukist, þá fer starfsánægja einnig vaxandi með aldri 

starfsmanna og eru helst tvær skýringar á því. Annars vegar geta tengsl við stjórnendur breyst 

og hins vegar getur starfsfólk orðið nægjusamara og ánægðara. Samkvæmt kenningu Lawers 

eykst starfsánægja þegar starfsmenn fá út úr vinnunni það sem þeir hafa vænst. Ef vinnan 

aftur á móti uppfyllir ekki þær væntingar sem starfsmaður hefur fær hann starfsleiða og eftir 

því sem ósamræmið er meira því meiri líkur á starfsleiða (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). 

Samkvæmt kenningum Hackmans og Oldmans þá er eðli vinnunnar aðalatriðið í 

rannsóknum á starfsánægju og sýnt hefur verið fram á marktæk tengsl á milli innihalds starfs 

og starfsánægju. Kenning Herzbergs um hvatningu í starfi (Herzberg´s motivation 

maintenance model) er byggð af þarfakenningu Maslow og horfir hann til vinnuáhugahvatar 

og starfsánægju. Kenningin byggir á því að auðga starfið með aukinni ábyrgð þannig að 

starfsmaðurinn finni betur fyrir árangri sínum í starfi. Þessu fylgja meiri kröfur til starfsins og 

að starfið verður flóknara og þannig aukast einnig líkur á að efla persónulegan þroska 
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starfsmannsins. Með starfsauðgun leiðir það til þannig til þroska starfsmannsins, starfsánægja 

hans eykst og fjarvistir minnka. Gallar starfsauðgunar geta einnig verið ýmsir en ekki eru allir 

starfsmenn sem vilja meiri ábyrgð, sumir eiga erfitt með að vinna í hóp og vilja jafnvel hafa 

hlutina óbreytta og finna sitt öryggi og stöðugleika. Til þess að viðhalda þeirri þekkingu og 

hæfni sem starfsmaðurinn býr yfir þarf að viðhalda símenntun til þess að efla starfsmenn sem 

gerir fyrirtækinu síðan kleift að standast samkeppni til framtíðar (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). 

 

 

Mynd 2 - Þarfapýramídi Maslow 

 

Samkvæmt þarfapíramída Maslow er mannlegum þörfum skipt niður í fimm stig og 

einstaklingurinn getur ekki farið upp á næsta stig nema hann sé búinn að uppfylla það stig 

sem hann er á. Fyrsta stigið eru grunnþarfir eins og matur, vatn, húsaskjól og fatnaður. Næst 

koma öryggisþarfirnar en undir því stigi eru atvinnuöryggi. Fyrir einstakling sem er í sífellu 

að hugsa um að lifa af í umhverfi þar sem atvinnuöryggi. Fyrir einstakling sem er í sífellu að 

hugsa um að lifa af í umhverfi þar sem atvinnuöryggi er lítið getur hann orðið fyrir því mikilli 

streitu ásamt því að tapa orku. Þannig getur vinnuumhverfi til langs tíma litið aðeins orðið til 

þess að framleiðni starfsmanns ásamt því að ánægja hans verður minni og löngun til að vinna 

áfram í starfi þar sem atvinnuöryggi er ógnað nánast horfið. Stigið þar fyrir ofan er miðstigið, 

þar eru félagslegar þarfir einstaklingsins. Næst-efsta stigið er þörfin fyrir viðurkenningu hvort 

sem er frá fjölskyldu, samstarfsmönnum eða vinnuveitanda. Á þessu stigi leitast 
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einstaklingurinn að fá viðurkenningu, öðlast meiri fræðslu og auknum starfsframa til að 

uppfylla þarfir sínar. Efsta stigið er síðan sjálfbirting einstaklingsins það er sjálfsöryggi og 

tjáning þar sem einstaklingurinn er með sterka sjálfsmynd. Þeir einstaklingar krefjast fleiri 

tækifæra og vilja hafa meiri sveigjanleika í starfi. Þetta eru einstaklingar sem gætu verið 

fyrirtækinu verðmætir því þeir geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir og lært af eigin reynslu sem 

mun síðan gefa af sér til samfélagsins og fyrirtækisins (Herman, 1999). 

Menntun er því samanber þarfapýramída Maslow ein af þörfum einstaklingsins en 

næst efsta stig í þarfapýramídans er þörfin fyrir viðurkenningu þar sem einstaklingurinn 

sækist í meiri menntun, aukna fræðslu, að þróast í starfi og verður þar af leiðandi verðmætari 

starfsmaður fyrir fyrirtækið. Það er mikilvægt að gera fólki kleift sem vill bæta þekkingu sína 

og virði sitt því þannig getur fyrirtækið fært virði sitt á einstaklingana. Ef starfsmenn finna að 

þeir eru enn að vaxa og fyrirtækið gerir þeim auðvelt að gera það þá aukast einnig líkur á því 

að starfsmenn haldi áfram að vinna hjá fyrirtækinu. Eftir því sem starfsmenn vaxa í starfi eru 

þeir líklegri til þess að taka að sér krefjandi verkefni í auknum mæli og leitast eftir frekari 

áskorunum. Þegar kemur að starfsþróun þarf fyrirtækið að bjóða upp á umhverfi eða 

menningu þar sem starfsmenn eru að læra alla ævi. Að starfsmenn séu alltaf að læra eitthvað 

nýtt á hverjum degi. Fyrirtæki þurfa að þróa einstaklingsmiðaða stefnu þar sem starfsmenn 

finna fyrir þeim stuðningi til náms og þar af leiðandi til starfsþróunar en það gæti þýtt aukna 

ábyrgð fyrir starfsmenn ásamt fleiri hugmyndum um betra vinnulag eða breytingu í starfi 

(Herman, 1999). 

Fyrirtæki gætu veitt fjárhagslegan stuðning þeim sem hafa áhuga á að ljúka formlegri 

skólagöngu en allt nám styrkir sjálfsaga og sjálfstraust. Á starfsævinni lærir starfsfólk mikið 

og með því að gera sér grein fyrir að það býr yfir meiri þekkingu en það telur sig gera þá getur 

starfsfólki orðið það ljóst að það hefur fleiri möguleika og tækifæri heldur en það gerði sér 

áður grein fyrir. Til dæmis störf sem starfsmaðurinn vinnur í sjálfboðavinnu eins og 

stjórnunarstörf í félagsstarfi eru sem dæmi, það eru eiginleikar sem vinnuveitandi getur vel 

nýtt sér. Öll þekking sem starfsmaðurinn aflar sér úr ólíkum áttum gæti því nýst 

vinnuveitanda á einhvern hátt. Þegar starfsmaðurinn gerir sér grein fyrir að vinnuveitanda er 

ekki sama um hans hag eru meiri líkur á því að starfsmaðurinn hugsi alvarlega um sína 

starfsþróun og að hann geri sitt til þess að læra, dafna og vaxa innan fyrirtækisins. Þrátt fyrir 

að vinnuveitandi sýni áhuga á starfsþróun starfsmannsins þá er hann ekki endilega að lofa 

honum stöðuhækkun og það ætti ekki að vera aðalatriði heldur að gera honum kleift að vaxa 

með starfinu (Herman, 1999). 
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3.1 Þjálfun starfsmanna 
 

Atvinnurekandi vill hafa hæft starfsfólk í vinnu og til þess að svo megi vera þá þarf 

starfsmaðurinn að þróast í starfi þar sem störfin eru sífellt að breytast og þróast. Því þarf að 

meta þá færni sem starfsmaður þarf til að geta sinnt því starfi sem hann er að sinna því 

starfsmaður er sífellt öðlast meiri þekkingu á lífsleiðinni. Til þess að vita hvernig starfsmaður 

stendur sig þá þarf reglulega að gera frammistöðumat til þess að sjá hvort eitthvað þurfi að 

bæta eð hvort einhverjar breytingar þurfi að eiga sér stað til þess að starfsmaður geti uppfyllt 

þær kröfur sem þarf til að sinna viðkomandi starfi (Dessler, 2011). 

 

3.2 Starfsþróun 
 

Hæft starfsfólk er gríðarlega mikilvægt í fyrirtækjarekstri og því þarf atvinnurekandi að hvetja 

starfsfólk sitt áfram til þess að ná sem lengst í starfi þannig að hæfileikar þeirra fái að njóta 

sín. Starfsþróun er því bæði hagur starfsmannsins og atvinnurekanda. Þannig þarf að 

skipuleggja og setja sér markmið um að hverju er stefnt og er það gert með því að aðstoða 

starfsfólk við að setja sér raunhæf markmið í starfi. Þegar kemur að starfsvali þá veljum við 

starf sem hæfir starfsmanninum og hans menntun, því að þrátt fyrir að það séu laus störf sem 

starfsmaðurinn hefur áhuga á er ekki víst að hann hafi þá hæfni eða færni sem þarf í starfið. 

Þegar kemur að starfsmanninum þá þarf að styðja hann í því að setja sér markmið sem tengist 

hans starfi og gæta þess að hann hafi tækifæri til þess að framfylgja þeim. Það þarf að draga 

fram þá hæfni og færni sem starfsmaðurinn hefur, hvers kyns þjálfun starfsmaðurinn þarf til 

þess til að þróast í starfi. Þó svo að starfsmaðurinn sé í starfi sem gengur vel getur það breyst 

með tímanum og hann síðar meir hentað betur í annað starf. Hvernig viljum við að 

starfsmaðurinn þróist? Við viljum að starfsmaðurinn hafi ánægju af vinnunni og með því að 

starfsmaður auki færni sína þá verður hann verðmætari fyrir fyrirtækið og því meiri líkur á því 

að starfsánægja fylgi með meiri hæfni. (Dessler, 2011). 

Starfsgreining fjallar um það hvernig störf eru skilgreind og þá færni og skyldur sem 

þarf til þess að vinna viðkomandi starf og starfsmenn sem passa í starfið. Starfsmenn hafa oft 

tækifæri til þess að sækja um önnur störf innan sama fyrirtækis og með því að starfsmenn 

standi sig í vel í núverandi starfi þá geta stjórnendur verið með innri ráðningu í störf sem 

losna enda þekkja stjórnendur eins og áður sagði styrkleika og veikleika starfsmanna sinna og 

þar af leiðandi geta þeir fengið starfsmanninn til þess að vinna í þeim veikleikum sem hann 
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hefur til þess að geta unnið það starf sem verið er að ráða hann til. Starfsþróun skiptir máli og 

það er algengt að þegar verið er að ráða í stöður að starfsmenn séu fluttir á milli starfa og 

þannig geta þeir bætt færni sína. Ef starfsfólk veit af þeim möguleika á því að geta unnið sig 

upp í betri stöður eru meiri líkur á því að það standi sig betur í vinnunni því það vill láta taka 

eftir því hve vel það vinnur. Kostir þess að vera með innri ráðningar er sú að starfsmaðurinn 

þekkir fyrirtækið, og þarfir viðskiptavina þess. Þó getur stundum líka verið betra að ráða 

utanaðkomandi aðila ef það vantar þekkingu sem ekki er til innan fyrirtækisins (Dessler, 

2011). 

 

3.3 Kenningar um starfsþróun fullorðinsfræðslu 
 

Þær kenningar sem snúa að fullorðinsfræðslu fjalla um þá reynslu sem starfsmenn ávinna sér 

á starfsleiðinni, þær kenningar um starfsþróun vegna fullorðinsfræðslu og þá þýðingu sem 

ráðgjafaferlið hefur. 

Kenningar um persónulega þróun sem Baltes (1987) lýsti segja frá því að 

starfsmaðurinn er stöðugt að læra til æviloka og að þróun sé ekki lokið þegar fullorðinsárum 

er náð. Þvert á móti getur þróun haldið áfram síðar í lífinu en það er samspil starfsmannsins 

og umhverfisins í kringum hann. Þróun er mjög misjöfn eftir því hvernig umhverfi og 

bakgrunnur starfsmannsins er. Það getur verið áhugavert að athuga hvernig einstaklingar 

þróast á fullorðinsárum og sjá þá hvaða áhrif það hefur á þeirra atvinnuferli (Kidd, 2006). 

Kenningar Erikson (1959) fjallar um arfgengni hegðunar og áhrif umhverfisins á 

hegðun. Kenningin nefnist „epigenetic“ þar sem meginreglan er að einstaklingur þróast áfram 

miðað við persónuleika en ytra umhverfi og menning hafa áhrif hvernig hann þróast áfram 

stig af stigi og að framfarir hans ráðist af annað hvort velgengni hans eða skorti á árangri á 

öllum fyrri stigum. Erikson skiptir lífshlaupinu niður í átta stig þar sem hvert stig er hluti af 

þróun einstaklingsins og geta tímabilin skarast. Einnig kemur fram í hans kenningu um 

starfsþróun og passar vel við hugmynd hans sem hann kallaði „triple book-keeping“ um að 

einstaklingurinn geti ekki náð fullum skilningi á þeirri þróun nema að hann bregðist við 

félagslegum tengslum og líffræðilegri þróun. Kenningar hans byggði hann reynslu sinni sem 

sálfræðingur. Erikson má gagnrýna fyrir að draga fram eingöngu jákvæða mynd af 

samfélaginu en hann hefur tilhneigingu til þess að gefa félagslegum raunveruleika lítinn gaum 

sem getur verið þrúgandi og úr takti við samfélagið sem er sálfræðilega í ójafnvægi (Kidd, 

2006). 
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Annarri vel þekktri rannsókn er lýst af Levinson og McKee (1978) í bókinni „The 

Seasons of a Man´s Life“ en gallinn við hana var að hún skildi útundan helming af 

mannkyninu. Þrátt fyrir þessa annmarka þá voru lagðar fram mjög athyglisverðar 

athugasemdir hvað þróun starfsferils varðar. Í rannsókninni þar sem þátttakendur voru 40 

karlmenn á aldrinum 35-45 ára sem skiptust í fjórar starfsstéttir, iðnaðarverkamenn, 

stjórnendur, líffræðingar og skáldsagnahöfundar. Úrtakið var hlutfallslegt, fjölbreytt gagnvart 

samfélags- og efnahagslegum bakgrunni ásamt menntun þar sem gögnum var safnað saman úr 

viðtölum um ævi þessara aðila og niðurstaðan var alhæfing byggðar á þessari rannsókn. 

Helsta verkefnið var fá skilgreiningu á væntingum og framtíðarsýn þátttakenda snemma á 

fullorðinsárum. Levinson kallaði það „The Dream“ eða Draumnum þar sem lýst var 

ímynduðum möguleikum sem veitti innblástur og orku. Einstaklingsverkefnið var að gefa 

„dreymandanum“ þann möguleika á því að útskýra hvernig hann lifði drauminn. 

Líffræðingarnir og skáldsagnahöfundarnir tengdu drauminn við vinnu, stjórnendurnir tengdu 

drauminn við fjölskyldu og félagslíf. Hluti iðnaðarverkamanna hafði haft drauma um önnur 

spennandi störf og afrek en þegar fram liðu stundir hafði sá draumur runnið út í sandinn. 

Tengsl við kennslu á vinnustað telur Levinson sú mikilvægustu á yngri árum en sá sem kennir 

er oft álitinn sem „stóri bróðir“ fyrirmynd sem hægt er að leita til (Kidd, 2006). 

Fáar rannsóknir sem snúa að konum hafa verið gerðar. Í skýrslu sem birtist árið 1996 

tók Levinson 45 konur í djúpviðtöl á níunda áratugnum en í úrtakinu voru akademískir 

fræðingar, sérfræðingar og heimavinnandi konur á aldrinum 35-45 ára. Niðurstaðan var sú að 

konur taka sömu framförum og karlar í tengslum við aldur en það sem hefur mest einna áhrif 

á þróun kvenna er að þær verða fyrir meiri áhrifum menningarlegra og félagslegra fyrirmynda 

og kynjahyggju. Aftur á móti var komin fram önnur rannsókn sem var á öndverðum meiði við 

Levinson en það var rannsókn sem Ornstein og Isabella (1990) framkvæmdu þar sem 

skuldbinding við fyrirtæki og löngun til framfara reyndist vera ólík fyrir konur á mismunandi 

aldri og var mynstur könnunarinnar og svörun þannig ekki í samræmi við það sem lagt var 

fram af Levinson (Kidd, 2006). 

Það er mögulegt fyrir konur í gegnum þeirra eigin reynslu að finna út hvernig þeirra líf 

passar við rannsóknir sem snúa að karlmönnum en eins og Gallos (1989) bendir á þá eru 

karlgildi undirstaða kenningarinnar getur skekkt niðurstöður séu þær yfirfærðar á konur þar 

sem aðrir hlutir skipta konur máli en Gilligan (1982) benti á að mikilvægi félagslegra tengsla 

vegur oft þyngra heldur en tenging við aldurstímabil eins og á um karlmenn. Í stað þess að 
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horfa til hve mikill munur er á reynslu karla eða kvenna þá er annað sem þarf að horfa til fyrir 

starfsþróun kvenna (Kidd, 2006). 

Sekaran og Hall (1989) rannsökuðu starfsferil para og samband á milli starfsframa, 

fjölskyldu og æviskeiða. Það sem þau komust að var að erfiðasti tíminn var í kringum 

barnafjölskyldur en það er einnig sá tími sem ætlast er til að einstaklingar byggi upp sinn 

starfsframa og að þeir séu samhliða því að ala upp börn. Menningarhefðin er sú að oft taka 

hjón þá afstöðu að karlmaðurinn skuli byggja upp sinn starfsframa á meðan konan hugsar um 

að ala upp börn og sjá um bú. Eiginkonan velur síðan gjarnan að vinna hlutastörf eða að taka 

sér tímabundið leyfi frá störfum og virðist það samþykkt af samfélaginu. Á móti kemur að ef 

hjón ákveða að karlmaðurinn taki að sér að hugsa um börnin en konan hugsar um sinn 

starfsframa þá er oft hugsað um þá karlmenn sem sérvitringa sem ekki hugsa alvarlega um 

sinn starfsframa (Kidd, 2006). 

S. Jacobs (1989) benti á að starfsframi kvenna taki sífelldum breytingum og að 

starfsferill þeirra margbreytilegur og oft ósamfelldur. Öfgar eru oft tengdar starfsframa 

kvenna þar sem eru annars vegar eru barnlausar konur og mæður í fullu starfi í tiltölulega 

háum stöðum með há laun og hins vegar mæður í lægri stöðum með slæm laun. Þá segja 

Fitzgerald og Harmon (2001) að kynbundin mismunun á vinnumarkaði hafi mikil áhrif á 

reynslu kvenna á vinnumarkaði (Kidd, 2006). 

Donald Super (1980) hafði þá kenningu sem hann nefndi „Life span“ þar sem 

mismunandi aldursbilum fylgdi mismunandi áherslur. Aldursbilið 25 - 45 ára eru 

einstaklingar sem huga að sínum starfsframa þar sem horft er til að þess koma sér áfram í 

starfi með möguleika á hærri launum og meiri ábyrgð. Einstaklingar á aldursbilinu 45 - 65 ára 

standa frammi fyrir þeirri ákvörðun að viðhalda eða bæta við sig þekkingu. Starfsmenn verða 

að endurnýja þekkingu sína en þeir sem kjósa að vera áfram í sínu starfi án þess að uppfæra 

færni sína verða afkastalitlir og staðna í starfi (Niles og Harris-Bowlsbey, 2002). 

Roger E. Hermann fjallar um hina nýju konu sem er sækja í stjórnunarstöður, er sjálfstæð, 

þorir að taka áhættu, er frumkvöðull og er hörð af sér. Hún vill fá jöfn tækifæri í starfi og 

komast áfram í starfi. Hún stendur með sinni ákvörðun og þeirri trú sem hún hefur á 

málefninu. Þessir verðmætu starfsmenn eru yfirleitt vel menntaðir og hafa jafnvel hærri 

greindarvísitölu heldur en karlkyns samstarfsmenn. Konur sem huga að starfsframa vilja að 

það sé komið fram við þær sem konur ásamt því að keppa á jafnkeppnisgrundvelli við 

karlmenn og hefur það valdið átökum á milli þeirra hefðbundnu kvengilda og þess að vera 

metin á jafningjagrundvelli en ekki eingöngu sem kona og því er staða þeirra oft ekki þægileg. 
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Þessi breyting hefur áhrif á gildi karlmanna þar sem ekki er lengur hægt að tala um „dömurnar 

fyrst“ (e. ladies first) heldur vilja konur að það sé komið fram við þær á jafningja grundvelli 

þar sem þær vilja fá viðurkenningu á sínu starfi hvort sem varðar í launum, stöðuheiti, 

möguleika á starfsframa, virðingu eða áhrif. Konur vilja að karlmenn hætti að kyngera 

hlutverk og segja bara hlutina eins og þeir eru hvort sem viðmælandi er karlmaður eða 

kvenmaður. Til að halda besta fólkinu óháð kyni þá þarf vinnuumhverfið að vera 

uppbyggilegt og hvetjandi (Herman, 1999).  
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4.0 Aðferðafræði rannsóknar 

 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferð sem notuð er í rannsókninni, framkvæmd 

könnunar og úrvinnslu hennar. 

 

4.1 Rannsóknaraðferðir og efnistök 
 

Rannsóknin var framkvæmd þannig að sendur var út rafrænn spurningalisti til þeirra aðila sem 

lokið hafa raunfærnimati á vegum SSF. Þar var tekið skýrt fram að rannsóknin væri gerð með 

leyfi SSF. Unnið var úr lista yfir þá sem höfðu lokið raunfærnimati og hafði sá listi að geyma 

nöfn 188 einstaklinga. Könnunin var lögð fyrir úrtak 110 einstaklinga. Úrtakið var 

tilviljanakennt þar sem teknir voru þeir sem mögulegt var að nálgast hvort sem var í gegnum 

netföng fjármálafyrirtækja sem þeir störfuðu í eða í gegnum samskiptavefinn Facebook og fá 

þar uppgefin netföng hjá þeim. Það síðarnefnda átti helst við þá sem ekki voru lengur 

starfandi innan fjármálafyrirtækjanna eða ef að netföng fundust ekki eða höfðu breyst. 

Tölvupóstur var sendur til þessara einstaklinga eftir að vinnslu við netföng var lokið. 

Rannsóknin var bæði eigindleg og megindleg þar sem unnið var út frá tölfræðilegum gögnum 

sem byggðust á tölulegum staðreyndum sem voru mælanlegar. Þær þóttu marktækari þar sem 

hægt var að reikna út frá breytum og reynt að finna orsakatengsl. Gögnin voru síðan greind 

með krosskeyrslu þar sem möguleiki var á því að tengja saman fleiri breytur og vinna úr. 

Einnig voru spurningar sem voru eigindlegar er tengjast líðan, reynslu og upplifun (McDaniel 

og Gates, 2008). 

 

4.2 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 
 

Könnunin var send út í samstarfi við SSF til þeirra einstaklinga sem lentu í úrtakinu innan 

banka, sparisjóða og fjármálafyrirtækja. Einnig var haft samband við þá sem hættir voru 

störfum og þeir spurðir hvort þeir vildu taka þátt í netkönnuninni. Allir reyndust mjög 

jákvæðir og samþykktu að taka þátt í könnuninni. Allir þeir aðilar sem tóku þátt í 

raunfærnimati innan banka og sparisjóða eru eða voru félagsmenn SSF.  
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Þýðið eru þannig allir þeir sem lokið hafa raunfærnimati á vegum SSF. Alls hafa 188 

einstaklingar lokið ferlinu og var úrtak tekið úr þeim hópi. Sendur var út tölvupóstur til þeirra 

sem lentu í úrtaki og fengu þeir síðan sendan spurningarlista á rafrænu formi og innhélt 23 

spurningar. Þar kom fram tilgangur könnunarinnar og þar sem óskað var eftir þátttöku þeirra. 

Þar var þeim gert ljóst að farið yrði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og að könnun og 

úrvinnslu lokinni þá verði öllum upplýsingum eytt og ekki verður hægt að rekja einstaka svör 

til einstakra aðila, þar með að fullum trúnaði væri heitið og að nafnleynd yrði virt. 

Þátttakandinn gat svarað spurningakönnuninni í heild eða að sleppt einstaka spurningum ef 

honum hentaði það betur. Spurningarnar voru síðan krosskeyrðar. Samantekt úr könnuninni 

verður aðgengileg í formi þessarar skýrslu og getur þátttakandi óskað eftir því að sjá hana.  

Könnunin var lögð fyrir 110 einstaklinga á tímabilinu 1. -8. febrúar 2013 með þeim 

hætti að send var út rafræn könnun á netföng viðtakenda. Þann 6. febrúar 2013 var síðan send 

út ítrekun frá SSF til allra í úrtakinu til að minna á þátttöku í könnuninni. Þar sem ekki var 

hægt að sjá hverjir væru búnir að svara áður þá var sá hátturinn hafður á að senda aftur á alla í 

úrtakinu. Þeir sem kláruðu að senda og svara könnuninni voru á endanum 89 einstaklingar þó 

var þeim heimilt að svara einstaka spurningum en urðu að ljúka við hana með því að staðfesta 

þátttöku að skoðanakönnun lokinni. Svarhlutfall var 81%. 

 

4.3 Þátttakendur í rannsókn 
 

Þátttakendur í raunfærnimati á vegum SSF voru 188 einstaklingar sem komu víðs vegar af 

landinu. Þar sem hlutfall karlmanna var mjög lágt þá miðaðist þessi rannsókn við einstaklinga 

en ekki kyn þar sem möguleiki hefði verið á því að rekja svör til þeirra karlmanna sem 

svöruðu könnuninni. Þessir 188 aðilar eru einstaklingar sem vinna eða hafa unnið hjá 

bönkum, sparisjóðum eða fjármálafyrirtækjum en markhópur raunfærnimats voru þeir 

einstaklingar sem höfðu takmarkaða formlega skólagöngu en höfðu langa starfsreynslu. Því 

var sjónum beint að þeim og skoðað hvað þessir einstaklingar hafa gert að loknu 

raunfærnimat það er hvort þátttaka þeirra í raunfærnimatinu hefði hvatt svarendur í framhaldi 

þess að sækja sér meiri menntunar. Þá var skoðað hvers kyns menntun svarendur voru að 

sækja sér. Eins var athugað hvort þessir einstaklingar hafa áhuga á starfsþróun.  

Samkvæmt rannsókn Sigurðar Alberts Ármannssonar (2012) þá kom fram að stærsti 

hluti þeirra sem fóru í raunfærnimat voru á aldrinum 48 - 62 ára samanber mynd 3. 
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Mynd 3 - Aldursdreifing félagsmanna SSF sem tóku þátt í raunfærnimati flokkað eftir fæðingarári. Heimild: 

(Sigurður Albert Ármannsson, 2012) 

 

4.4 Svarendur 
 

Bakgrunnsbreytur svarenda í könnuninni voru aldur, búseta, staða og starfsaldur og þá hvort 

viðkomandi var enn starfandi í banka þegar könnun var svarað. Þeir sem svöruðu könnuninni 

voru sem áður sagði 89 einstaklingar. Könnuninni var ekki skipt upp eftir kyni þar sem 

karlkyns þátttakendur í raunfærnimati voru mjög fáir og því hægt að rekja svör til þeirra 

einstaklinga.  

 

Mynd 4 - Aldur svarenda í rannsókn, hlutfall eftir aldursbilum. 

 

Á mynd 4 má sjá niðurstöður í aldursskiptingu svarenda. Fram kemur að stærstur hluti 

þeirra er á aldrinum 46 - 55 ára eða 45% og þeir sem eru á aldrinum 56 - 66 ára eru 24 
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einstaklingar eða 27% en samkvæmt könnun í gögnum SSF samanber mynd 1 þá voru flestir 

sem fór í raunfærnimat á aldrinum 48 – 62 ára. 

 

 

Mynd 5 - búseta svarenda 

  

Þegar mynd 5 er skoðuð þá sést að stærstur hluti þeirra sem svara eru af 

höfuðborgarsvæðinu eða 57 einstaklingar en jafnframt er stærsti hópurinn yfir heildina sem er 

á aldursbilinu 46-55 ára eða 40 einstaklingar. Raunfærnimatið var í boði víðs vegar um landið 

og skýrir það einnig þá góðu þátttöku utan höfuðborgarsvæðis að boðið var upp á 

raunfærnimatsnámskeið í Reykjanesbæ, á Akureyri og á Austurlandi (Sigurður Albert 

Ármannsson, 2012).  
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5.0 Úrvinnsla skoðanakönnunar 

 

Svarhlutfall í skoðanakönnuninni var 81%. Niðurstöðum könnunar er skipt niður í menntun, 

starfsþróun og menntun af raunfærnimati loknu ásamt umsögnum svarenda. 

 

5.1 Menntun 
 

Samkvæmt niðurstöðum úr könnun þá er stærsti hluti þeirra sem svöruðu könnuninni á 

aldursbilinu 46 - 55 ára samkvæmt Mynd 4 en þetta er sá aldur þar sem minni líkur eru á að 

einstaklingar séu með lítil börn og samkvæmt kenningu Donald Super (1980) er þetta 

aldursbil það bil þar sem einstaklingar verða að fara að huga að því að uppfæra færni sína til 

þess að staðna ekki í starfi.  

Þegar spurt um starfsaldur þeirra sem vinna hjá fjármálafyrirtæki í dag eru 54% 

svarenda sem hafa unnið 21ár eða lengur samanber mynd 6. 

 

Mynd 6 - Starfsaldur svarenda eftir aldursbilum 

Þegar mynd 7 er skoðuð þá sést hver skipting menntunar er eftir starfsaldri starfandi 

starfsmanna. Starfsaldur er hár þar sem 86% hafa unnið hjá fjármálafyrirtæki í 11 ár eða 

lengur. Það kemur heim og saman við þá skoðun Doogan (2001) að það er hækkandi 

starfsaldur í vissum starfsgreinum og á óneitanlega einnig við um fjármálafyrirtæki. Þannig 
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helst hár starfsaldur hjá fyrirtækjum hvort sem fyrirtæki eru í samdrætti eða í uppvexti (Kidd, 

2006) 

 

Mynd 7 - Starfsaldur svarenda eftir menntun 

 Stór hluti svarenda hefur ekki langa formlega menntun en einnig stór hluti þeirra hafa 

unnið lengi hjá fjármálastofnunum. Svarendur hafa aflað sér menntunar innan 

fjármálastofnana en sú menntun er óformleg. Með raunfærnimati er sú reynsla tekin ásamt því 

sem viðkomandi hefur lært innan fjármálakerfisins ásamt annarri reynslu úr lífinu. 

5.2 Starfsþróun 
 

Þegar skoðaðar voru ástæður að baki þess að svarendur fóru í raunfærnimat þá höfðu svöruðu 

þeir því til að þeir hefðu þær væntingar að raunfærnimatið myndi styrkja viðkomandi, að það 

gæfi þeim meiri möguleika og að viðkomandi vildi sjá hvar hann stæði. Einnig voru 

væntingar um að yfirmenn myndu fá betri sýn á getu svaranda samanber mynd 8. Heimilt var 

að merkja við fleiri en eitt atriði og því telja þau meira en 100%. 

 

Mynd 8 - Hverjar voru væntingar þínar til raunfærnimats? 
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Þegar skoðuð eru svör við fullyrðingunni „raunfærnimatið er góð leið til að sjá hvar ég 

stend“ þá voru 83% sem voru sammála og mjög sammála þeirri fullyrðingu en 7% voru því 

mjög ósammála samanber mynd 9. 

 

Mynd 9 - Raunfærnimatið er góð leið til að sjá hvar ég stend. Svarhlutfall á hvern valkost 

 

Þegar kemur að því að skoða hvað raunfærnimat hafi gert fyrir viðkomandi m.t.t. til 

þess hvort raunfærnimatið hafi hjálpað svaranda að gera sér ljóst yfir því hvaða þekkingu 

viðkomandi hafði og voru 74% sem voru því sammála og mjög sammála að eftir að hafa farið 

í gegnum raunfærnimat. Þeir sem töldu að raunfærnimat hafði ekki upplýst þá um þeirra 

kunnáttu voru 26% samanber mynd 10. 

 

Mynd 10 - Eftir raunfærnimatið vissi ég hvað ég kunni og gat. Svarhlutfall á hvern valkost 
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Þeir sem fóru í gegnum raunfærnimatið höfðu áhuga á því að þróast í starfi eða 90% 

sem voru sammála eða mjög sammála. Því sýnir það þann áhuga sem aðilar hafa að þróast í 

starfi og takast á við meira krefjandi verkefni samanber mynd 11. 

 

Mynd 11 - Ég vil þróast í starfi. Svarhlutfall á hvern valkost 

 

 

Þegar spurt var hvaða áhrif það hafði við svaranda að fara í gegnum raunfærnimat þá 

kom það fram að 58% svarenda fékk aukna trú á sjálfum sér og sá að hann hefði tækifæri á að 

læra meira. Raunfærnimatið hafði þau áhrif að 40% leið betur með sig og 42% fékk vitneskju 

um raunverulega stöðu viðkomandi. Eftir raunfærnimat þá fann svarandinn fyrir auknum 

stuðningi yfirmanna í 21% tilvika. 

Mynd 12 - Hvaða áhrif hafði það á þig að fara í gegnum raunfærnimat? 
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Þegar spurt er hvort breytingar hefðu orðið í starfi hjá viðkomandi samanber mynd 13 

þá kom í ljós að 45% aðspurðra töldu að það hefðu orðið breytingar í starfi eftir raunfærnimat 

en á móti 48% engar breytingar hefðu orðið í starfi eftir raunfærnimat. 

 

 

Mynd 13 - Hafa orðið breytingar í starfi eftir raunfærnimat? 

 

Þeir sem svöruðu því játandi að breytingar hefðu orðið á þeirra starfi fengu 

viðbótarspurningu samanber mynd 14 til að sjá hverjar væru helstu forsendur þess að 

breytingar höfðu átt sér stað á högum svarenda með tilliti til þess að hafa farið í gegnum 

raunfærnimat. Möguleiki var að merkja við fleiri en eitt atriði þar sem fleiri en einn 

samverkandi þáttur gæti hafa átt sér stað eftir raunfærnimatið.  

 

Mynd 14 - Hvaða breytingar hafa orðið á þínu starfi eftir raunfærnimat? 
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5.2.1 Stuðningur og hvatning vegna raunfærnimats  
 

Það geta verið margþættar ástæður fyrir því að einstaklingar ákveða að fara í raunfærnimat. 

Því var spurt hvaða þættir urðu til þess að svarandi fór í raunfærnimatið. Gefnar voru 

fyrirfram ákveðnar ástæður sem urðu þess valdandi að viðkomandi fór í raunfærnimatið. 

Heimilt var að merkja við fleiri en eitt atriði því það geta verið margir samverkandi þættir sem 

liggja að baki til grundvallar ákvörðunar um þátttöku í raunfærnimati. Það kom í ljós að þeir 

sem eru á höfuðborgarsvæðinu tóku ákvörðun um að fara í raunfærnimat eftir að hafa fengið 

póst frá SSF en þeir sögðu einnig að raunfærnimatið hefði vakið áhuga. Á landsbyggðinni 

voru það aftur á móti þrír meginþættir sem höfðu áhrif á að viðkomandi fór í gegnum 

raunfærnimat. Í fyrsta lagi var það ábending yfirmanns, í öðru lagi að raunfærnimatið hafi 

vakið áhuga og í þriðja lagi póstur frá SSF samanber mynd 15. 

 

Mynd 15 - Hvað varð til þess að þú fórst í gegnum raunfærnimat? 

 

Þegar spurt var hvort svarandi hafi fengið hvatningu frá yfirmönnum um að fara í 

raunfærnimat þá sögðust 75% svarenda hafa fengið hvatningu samanber mynd 16. 
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Mynd 16 - Fékkstu hvatningu frá þínum yfirmönnum til að fara í raunfærnimatið? 

 

Samkvæmt þarfakenningu Maslow er menntun ein af þörfum einstaklingsins ásamt 

þörf fyrir viðurkenningu þar sem einstaklingurinn sækir í meiri menntun, aukna fræðslu og 

þróast í starfi (Herman, 1999). Samkvæmt Dessler þá á yfirmaður að ræða við starfsmanninn 

um stefnu hans, að bjóða eigi uppá starfsnám og að veita skuli stuðning til þess að styðja 

starfsmanninn í því að setja sér markmið tengd honum og að styðja skuli hann til 

starfsþróunar (Dessler, 2011). Samkvæmt kenningum Baltes (1987) er starfsmaðurinn að læra 

allt sitt líf og skiptir bakgrunnur og umhverfi miklu máli þegar kemur til þróunar starfsmanns 

(Kidd, 2006). 

Hvatning frá yfirmönnum skiptir þannig mjög miklu máli þar sem reynslan hefur sýnt 

að ef viðhorf yfirmanna eru jákvætt fyrir menntun og að ef yfirmaður sé hvetjandi þá séu 

meiri líkur á að starfsmenn nýti sér þau tækifæri sem eru í boði. Kjöraðstæður eru þegar 

yfirmenn fyrirtækja eru meðvitaðir um að uppbygging þekkingar gagnast báðum aðilum. Það 

Starfsfólk sem er tilbúið að læra nýja hluti eru eftirsótt sem starfskraftar og aukin menntun 

getur nýst starfsmönnum til starfsþróunar (Anna Lóa Ólafsdóttir, 2008). 

 

5.2.2 Ferilskrá 
 

Í raunfærnimati þá er einn þáttur ferilsins sem þátttakendur leysa sá að gera eigin 

færnimöppu sem síðan nýtist þegar þarf að gera ferilskrá. Þá var öllum starfsmönnum 

fjármálafyrirtækja sendar færnimöppur frá SSF ásamt leiðbeiningum um hvernig búa á til 
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Spurning 19 var til að kanna hvort svarendur í raunfærnimati hefðu nýtt sér þekkingu 

til þess að gera ferilskrá samkvæmt leiðbeiningum í raunfærnimati og ef svo hefði verið hvort 

þeir væru að uppfæra ferilskránna reglulega því færnimappa viðkomandi ætti að uppfærast á 

sama tíma. Þetta var spurning um hvort svarendur væru að nýta þá þekkingu sem þeir hefðu 

aflað sér í raunfærnimati og hvort þeir tileinkuðu sér það verklag sem lagt var upp með í 

raunfærnimatinu um að gera sér grein fyrir eigin færni og hæfileikann að fjalla um hana 

(Leonardo da Vinci, 2005-2008). 

Starfsþróun miðar að því að auðvelda einstaklingnum að meta eigin færni og þekkingu 

og þá áframhaldandi þróun í starfi. Símenntun er þáttur í starfsþróun einstaklings sem gerir 

starfsmanninum kleift að takast á við síbreytilegt umhverfi og auknum kröfum. Störf breytast 

og krafist er meiri færni (Hulda Anna Arnljótsdóttir, 2008). 

 Þegar skoðað er hve stór hópur þátttakenda hafði gert ferilskrá þá kom í ljós að 85% 

höfðu gert það. Aftur á móti þegar spurt er hve stór hluti þeirra sem gerðu ferilskrá hefðu 

uppfært hana þá voru alls 30% þeirra sem uppfærðu hana reglulega samanber mynd 17. 

 

Mynd 17 - Hefur þú gert ferilskrá og ef svo er hefur þú uppfært hana reglulega? 

 

5.3 Menntun að loknu raunfærnimati 
 

Raunfærnimat hjálpar starfsmönnum að skoða hvað þeir hafa lært á þeim tíma sem þeir hafa 

starfað innan fjármálakerfisins. Starfsmenn hafa á löngum tíma aflað sér þekkingar sem nýtist 

þeim á einhvern hátt í þeirra vinnu. Því var ætlunin að skoða hvað þátttakendur hefðu gert 

eftir raunfærnimat.  
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Athyglisvert var hvaða áhrif þátttaka í raunfærnimati hafði á löngun til að bæta við sig 

menntun. Þegar niðurstöður voru skoðaðar þá voru það 57% aðspurðra sem voru mjög 

sammála og sammála um það að hafa langað að bæta við sig menntun eftir raunfærnimat 

samanber mynd 18. 

 

Mynd 18 - Eftir raunfærnimatið langaði mig að fara í skóla 

Stór hluti þeirra sem fóru í raunfærnimat langaði að læra eitthvað nýtt þar sem 64% 

fóru til þess að hafa möguleika á því læra eitthvað nýtt en aðeins 8% sem eru mjög ósammála 

þessari fullyrðingu samanber mynd 19. 

 

Mynd 19 - Ég tók þátt í raunfærnimati því mig langaði að læra eitthvað nýtt 

 

Spurt var hvort svarandi hefði hugsað um að bæta við sig menntun eftir raunfærnimat 

og 70% aðspurðra sögðust hafa hugsað til þess. Þegar kom að spurningunni um hvort 
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viðkomandi hefði farið í skóla að loknu raunfærnimati þá kom í ljós að 28% aðspurðra höfðu 

gerð það. Þegar spurt var hvort viðkomandi hefði sótt námskeið innan fjármálafyrirtækja að 

þá kom í ljós að 70% höfðu sótt námskeið á meðan 28% höfðu ekki sótt námskeið samanber 

mynd 20.  

 

 

Mynd 20 - Hefur þú farið í nám eða sótt námskeið að loknu raunfærnimati? 

 

 Af þeim sem fór í nám voru 26% sem fóru í framhaldsskólanám eða frumgreinadeildir 

þeir sem fóru í háskólanám voru 44%. Annað nám var til dæmis vottun fjármálaráðgjafa, 

annað fjármálaráðgjafanám, ferðamálaskóli og skrifstofubraut samanber mynd 21. 

 

Mynd 21 - Hvers konar nám hefur þú farið í að loknu raunfærnimati? 

Af þeim sem höfðu sótt námskeið innan fjármálafyrirtækja höfðu flestir farið á 

vinnutengd námskeið eða fjármálatengd námskeið. Möguleiki var á að svara fleiri í fleiri en 
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einum lið þar sem viðkomandi gæti hafa sótt fleiri en eitt námskeið Þegar það var síðan 

skoðað hvers konar námskeið viðkomandi hafði sótt þá voru það að stórum hluta vinnutengd 

eða fjármálatengd námskeið ásamt námskeiðum sem sneru að heilsu og skemmtun og að 

lokum önnur námskeið samanber mynd 22. Þar sem heimilt var að velja fleiri en eitt námskeið 

þá varð samtala þessarar spurningar ekki 100% því birtast niðurstöður í fjölda. 

 

Mynd 22 - Hvers konar námskeið hefur þú sótt? 

Þegar kemur að spurningunni hvort raunfærnimatið hefði hjálpað viðkomandi að 

komast í nám samanber mynd 23 þá voru 47% sammála og mjög sammála að raunfærnimatið 

hefði hjálpað viðkomandi en 36% sögðu hvorki né og þeir sem voru þessu ósammála voru 6% 

og mjög ósammála voru 11% aðspurðra. 

 

Mynd 23 - Raunfærnimatið hjálpaði mér að komast í nám 

Samkvæmt mynd 24 þá kom fram að eftir því sem svarendur voru eldri voru þeim 

minni líkur á að þeir færu í nám. Af svarendur á aldursbilinu 26-35 ára þá fóru þrír af hverjum 
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fjórum í nám eða 75% en hlutfallið minkaði síðan hratt eftir því sem þátttakendur urðu eldri. 

Eins og áður hefur komið fram setti Donald Super (1980) sem fram kenninguna um „Life 

span“ þar sem mismunandi aldursbilum fylgja mismunandi áherslur. Hann setti fram 

kenningar um að þeir einstaklingar sem væru á aldursbilinu 45-65 ára stæðu frammi fyrir 

þeirri ákvörðun að viðhalda eða bæta við sig þekkingu. Starfsmenn verða að endurnýja sína 

þekkingu en þeir sem kjósa að vera áfram í sínu starfi án þess að uppfæra færni sína verða 

afkastalitlir og staðna í starfi (Niles og Harris-Bowlsbey, 2002). 

 

 

Mynd 24 - Hlutfall þeirra sem fóru í nám eftir aldri 

 

Miðað við þessar niðurstöður þá var greinilegur vilji svarenda til staðar til þess að bæta 

við sig menntun þar sem 70% sögðu að þeir hefðu hugsað um að bæta við sig menntun en 

einnig kom fram að 64% þeirra sem svöruðu hefðu ákveðið að taka þátt í raunfærnimati vegna 

þess að þeir vildu læra eitthvað nýtt. Alls langaði 57% langaði að fara í skóla en einungis 28% 

létu verða af því. 

 

5.4 Umsagnir svarenda 
 

Að lokum gafst þátttakendum færi á að koma með sína skoðun í opinni spurningu þar sem 

spurt var „Er eitthvað sem þú vilt segja um raunfærnimatið, upplifun, reynsla eða eitthvað 

annað?“ 37 einstaklingar svöruðu spurningunni og voru viðbrögðin eftirfarandi. Athygli er 

vakin á því að ef tvö eða fleiri voru samsvarandi þá koma þau aðeins einu sinni fyrir í 

upptalningu að neðan): 

 

 Bara snilld 

 Þetta var frábært og gott fyrir sjálfstraustið. 
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 Einn svarandi nefndi að sú sem tók viðtal við hann í lokin, var svo hvetjandi. Hann 

upplifði að hann væri einhvers virði. 

 Einn svarandi nefndi að ef hann hefði ekki farið í raunfærnimat þá væri hann ekki í 

háskólanámi. Raunfærnimat hjálpaði viðkomandi að komast í háskólanám eftir 

undanþágu vegna raunfærnimats. 

 Einn svarandi fékk spark í rassinn og kláraði stúdentspróf. Var búin að vera á leiðinni 

að gera síðustu 20 ár og það á líka við annan aðila sem fékk spark í rassinn og dreif sig 

í stúdentspróf. 

 Annar svarandi nefndi að hann hvetti alla að fara í raunfærnimat til að staðfesta þá 

kunnáttu sem viðkomandi býr yfir og þá að horfast í augu við þá galla sem hann þyrfti 

að takast á. 

 Skemmtileg upplifun.  

 Ekki gefinn nógur tími í námskeiðið. 

 Einn svarandi nefndi að það væri mjög góð reynsla að fara í gegnum raunfærnimat, 

sérstaklega þegar starfsaldur er hár og viðkomandi er staðnaður í starfi. 

 Frábært tækifæri. 

 Það kom á óvart hvað hann hafði gert mikið.  

 Einn aðili talaði um að ef hann hefði farið 10 árum fyrr þá hefði hann skellt sér í skóla. 

 Farið út fyrir þægindahringinn en fannst ekki nógu útskýrt til hvers var ætlast. 

 Hafði ekki hugmynd hvað raunfærnimat væri og fannst þetta tækifæri til að taka 

saman hvað búið væri gera í lífinu, ótrúlegt hvað týnist til þegar farið er að taka 

saman. 

 Áttaði sig á því að hann kunni meira en hann hélt og fékk aukið sjálfstraust. 

 Hvetjandi og gaman að hitta nýtt fólk. 

 Eftir matið vantar svolítið uppá eftirfylgni við fólk, þannig að það viti hvert það á að 

leita. Það er ekki nóg að segja: þú þarft þetta og þetta, það þarf miklu meira. Flestir 

sem fara í þetta hafa ekki verið í skóla í mörg ár og þekkja ekki umhverfið og hvað er 

raunverulega í boði. 

 Raunfærnimat er gott en hefur engin áhrif á stöðuna á vinnustað. 

 Mjög ánægð með námskeiðið. Varðandi eftirfylgni, fékk eitt símtal en hefði verið til í 

meiri eftirfylgni og þá fá hvatningu til að halda áfram að ná markmiðum. 

 Einn svarandi mælti eindregið með raunfærnimatinu fyrir alla sem eru búnir að vera 

lengi á vinnumarkaðnum og hafa ekki farið í þessa naflaskoðun. 
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 Raunfærnimat kom einum svaranda inn í námið vottun fjármálaráðgjafa. Hann nefndi 

að hann hefði ekki komist inn í það nám ef hann hefði ekki verið búinn með 

raunfærnimatið. 

 Einn svarandi varð fyrir smá vonbrigðum með þetta raunfærnimat því hann hélt að 

hann fengi meira út úr þessu eftir alla þessa vinnu. Vonbrigðin voru fólgin í því að 

allir fengu eins ummæli og eins skírteini. Hefði viljað fá persónuleg ummæli eða 

umsögn og hélt einnig að hann fengi einkunn. 

 Raunfærnimatið er mjög góð styrking fyrir fólk sem ekki hefur klárað nám, en er í 

góðri vinnu en hefur ekki menntun. Í dag er alltaf óskað eftir menntuðu fólki í störf 

eins og t.d. hjá fjármálafyrirtækjum. 

Þessar umsagnir gefa til kynna að almenn ánægja sé með raunfærnimatið þar sem stór 

hluti þeirra sem svara fannst raunfærnimatið hafa gert eitthvað jákvætt fyrir sig. Tveimur 

aðilum fannst þetta ekki gera mikið fyrir þeim þá fannst raunfærnimatið frekar auðvelt og 

sögðust ekki þurfa þetta „pepp“ sem aðrir fá út úr þess háttar námskeiði, peningaplokk. Tveir 

svarendur minntust á að þeir hefðu viljað hafa einhverja eftirfylgni, þar sem því var leiðbeint 

hvað það ætti að gera með þessa þekkingu sem það hefði „uppgötvað“. 

Einnig kemur fram að nokkrir svarendur nefndu að þeir væru ánægðir með aðilana sem 

sáu um raunfærnimatið og að þeir hefðu verið mjög hvetjandi. Umsagnir sem kom fram vegna 

þeirra eftirfarandi: 

 Ráðgjafarnir Erla og Gígja frábærar í alla staði. 

 Leiðbeinendur voru til fyrirmyndar. 

 Mjög fært starfsfólk og tilbúið til að aðstoða við t.d. ferilskrá og atvinnuumsóknir. 

 Þær sem sáu um kennsluna voru algjörlega frábærar. 

 Hrefna Sigríður Briem frá háskólanum var frábær og allt fólkið í tengslum við þetta. 

 Sú sem tók viðtal við mig í lokin, var svo hvetjandi. Maður upplifði að maður væri 

einhvers virði. 

Þessar umsagnir endurspegla þær niðurstöður sem komu fram þegar spurt var um 

ráðgjöfina en almenn ánægja reyndist vera með ráðgjöfina þar sem 83% aðspurðra voru 

mjög sammála og sammála að ráðgjöfin hafi verið hvetjandi samanber mynd 25. 

Hvatning ráðgjafa er mikilvæg því samkvæmt þarfakenningu Maslow er ein af þörfum 

einstaklingsins að fá viðurkenningu og finna að hann sé einhvers virði. (Kidd, 2006) 
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Mynd 25 - Mér fannst ráðgjöfin hvetjandi 
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6.0 Niðurstöður og umræður  

 

Það eru margþættar ástæður að baki þess að einstaklingar ákveða að fara í raunfærnimat en 

það sem virðist helst haft áhrif á að einstaklingar fóru í raunfærnimat var póstur frá SSF. Það 

er sambærileg niðurstaða og Sólveig R. Kristinsdóttir fékk í sínum niðurstöðum (Sólveig R. 

Kristinsdóttir, 2013) en auk þess vakti raunfærnimatið áhuga viðkomandi. Eins voru yfirmenn 

einnig duglegir að hvetja undirmenn sína en 75% svarenda fengu hvatningu frá yfirmanni um 

að fara í raunfærnimat. Væntingar svarenda til raunfærnimats voru miklar þar sem þeir töldu 

að það myndi styrkja viðkomandi í 64% tilvika, gæfi þeim meiri möguleika í 42% tilvika, að 

þeir myndu fá að vita stöðu sína í 40% tilvika og að yfirmenn þeirra myndu fá að vita hvað 

þeir gætu í 22% tilvika en heimilt var að velja fleiri atriði en eitt. Þegar aftur á móti er sett 

fram fullyrðing um að raunfærnimatið væri góð leið til að sjá hvar svarandinn stæði eru 

svarendur sammála þeirri fullyrðingu í 83% tilvika. Þegar kom að fullyrðingunni um að 

svarandi vissi hvað hann kunni og gat eftir raunfærnimatið þá var hann sammála í 74% 

tilvika. Þegar spurt var um hvaða áhrif það hefði haft að fara í gegnum raunfærnimat þar sem 

velja mátti eitt eða fleiri atriði kom fram í 58% tilvika að svarandi teldi að hann væri 

meðvitaðri um að hann hefði tækifæri á að læra meira og að hann hefði fengið aukna trú á 

sjálfum sér. Svaranda leið betur með sjálfan sig í 49% tilvika og hann fann fyrir auknum 

stuðningi frá yfirmönnum í 21% tilvika. 

 Samkvæmt þarfakenningu Maslow er menntun ein af þörfum einstaklingsins auk 

þarfar á viðurkenningu. Hvatning frá yfirmönnum skiptir mjög miklu máli þar sem reynslan 

hefur sýnt að viðhorf yfirmanna eru jákvæð gagnvart menntun og að séu þeir hvetjandi eru 

meiri líkur á að starfsmenn nýti sér þau tækifæri sem eru í boði. 

 

6.1 Rannsóknarspurningin 
 

Rannsóknarspurningin er: Hefur þátttaka í raunfærnimati hvatt starfsfólk til að sækja sér 

meiri menntun? 

Tilgáta 1 er að félagsmenn hafa hugað að frekara námi í kjölfar raunfærnimats. 

Eftir að raunfærnimati lauk þá voru 70% aðspurðra sem hugsaði um að bæta við sig menntun 

en það voru 57% aðspurðra sem langaði að bæta við sig menntun. Tilgangur þess að taka þátt 
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í raunfærnimati var sá að þeim langaði til þess að læra eitthvað nýtt í 64% tilvika. Þegar spurt 

var hvort svarandi hefði farið í skóla að loknu raunfærnimati kom í ljós að 28% aðspurðra 

bætti við sig menntun sem er töluvert lægra hlutfall en kom fram í könnun Sólveigar R. 

Kristinsdóttur (2013) þar sem 5 af 8 svarendum eða 63% fóru í ýmis konar nám. Hún nefnir 

líka að annmarkar þeirrar könnunar sé hve fáir lýsa reynslu sinni. 

Meðaltalið í svarinu við spurningunni hvort viðkomandi hafi langað í skóla er 3,7692 

og þar sem staðalfrávikið er ekki þekkt á voru notaðar frelsisgráður. Það er hægt að segja með 

95% öryggi að meðaltalið við þessari spurningu liggi á bilinu 3,4766 og 4,0618 því er ekki 

hægt að draga þá ályktun að meirihluti aðila hafi langað í skóla út frá þýðinu samanber mynd 

26. 

 

Mynd 26 - Niðurstöður um löngun í skóla. 

 

Aldur virðist vera hindrun þar sem hlutfallslega fleiri fóru í nám á yngsta aldurbilinu 

en svo dró hratt úr því eftir því sem svarendur urðu eldri. Af þeim sem fóru í nám þá voru 

26% sem fóru í framhaldsskólanám eða frumgreinadeildir og þeir sem fóru í háskólanám voru 

44% en annað nám var til dæmis vottun fjármálaráðgjafa, annað fjármálaráðgjafanám, 

ferðamálaskóli og skrifstofubraut. Þegar kom að námskeiðum hafði 70% aðspurðra farið á 

námskeið innan fjármálafyrirtækja. Þegar það var síðan skoðað hvers konar námskeið 

viðkomandi hefði sótt þá voru það að stórum hluta vinnutengd eða fjármálatengd námskeið 

ásamt námskeiðum sem sneru að heilsu, skemmtun og þess háttar. Sett var fram fullyrðingin 

um að raunfærnimatið hafi hjálpað svaranda að komast í nám og voru 47% aðspurðra 

sammála þeirri fullyrðingu. Raunfærnimat hjálpaði starfsmönnum að skoða hvað þeir höfðu 
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lært á þeim tíma sem þeir höfðu starfað innan fjármálakerfisins. Í ljós kom að starfsmenn hafa 

á löngum tíma aflað sér þekkingar sem nýtist þeim á einhvern hátt í þeirra vinnu.  

 

Tilgáta 2 er að Félagsmenn hafa áhuga á starfsþróun í kjölfar raunfærnimats. 

Þeir sem fóru í gegnum raunfærnimatið höfðu áhuga á því að þróast í starfi þar voru 90% 

aðspurðra sammála eða mjög sammála. Það sýnir þann áhuga sem svarendur hafa að þróast í 

starfi og takast á við meira krefjandi verkefni. Þá töldu 45% aðspurðra að það hefðu orðið 

einhvers konar breytingar í starfi eftir raunfærnimat. Helstu breytingar sem höfðu átt sér stað á 

högum svaranda eftir raunfærnimat voru tilfærsla svarenda í starfi, breytt ábyrgðarsvið sem 

rekja mátti til raunfærnimats og starfsþróun innan fyrirtækisins. Það virðist vera mikill vilji 

svarenda að takast á við fleiri verkefni og að fá að þróast í starfi. Það er einnig mikill áhugi á 

starfsþróun innan þessa hóps og alls voru það 83% svarenda sem fannst raunfærnimat góð leið 

til þess að sjá hvernig og hvar viðkomandi stendur og að viðkomandi uppgötvað að hann búi 

yfir meiri kunnáttu en hann gerði sér grein. Meðaltalið í svörum við spurningunni um hvort 

félagsmenn hafi áhuga á að þróast í starfi eftir raunfærnimat er 4,3929 og þar sem 

staðalfrávikið er ekki þekkt þá voru notaðar frelsisgráður. Því er hægt að segja með 95% 

öryggi að meðaltalið við þessari spurningu mun liggja á bilinu 4,177 og 4,6087 sem staðfestir 

með 95% öryggi að þýðið mun fá niðurstöðuna sammála að minnsta kosti og alveg upp í að 

vera mjög svo sammála samanber niðurstöður á mynd 27. 

 

Mynd 27 -Niðurstöður vegna starfsþróun 

 



 

49 

 

 

7.0 Lokaorð 

Rannsókn þessi tekur til raunfærnimats og þá hvort að þátttakendur hafi aukið við menntun 

sína auk þess sem tekið var fyrir hvort áhugi sé fyrir starfsþróun. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að áhugi er fyrir auknu námi en þó hafi aðeins hluti af þeim 

látið verða af því að fara í nám. Hvað sem veldur því þá voru einhverjir sem nefndu að ef þeir 

hefðu farið í raunfærnimatið tíu árum fyrr hefðu þeir farið og menntað sig að loknu 

raunfærnimati. Það virðist því vera að aldur sé hindrun í einhverjum tilvikum. Samkvæmt 

stefnu Ísland 2020 þá á að leita leiða til að minnka hlutfall þeirra sem eru á aldrinum 25 - 64 

ára og hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla úr 30% og niður í 10%. Þar sem það virðist vera 

einhver hindrun hjá því fólki sem er í eldri aldurshópunum þá er það rannsóknarefni hvað 

getur legið þar að baki af hverju fólk sækir sér ekki menntun og þá hvaða hvatningu þessi 

hópur þarf til þess að auka við sig menntun. 

Stefna stjórnvalda er að auka starfshæfni á vinnumarkaði meðal þeirra sem ekki hafa 

lokið námi í framhaldsskóla og Evrópusambandið hefur styrkt Íslendinga með svokölluðum 

IPA styrkjum til þess að styðja við samskonar verkefni. Það er talinn einn helsti veikleiki í 

mennta-og hagkerfi Íslands hve stór hluti vinnuafls hefur lágt menntunarstig (Háskóli Íslands, 

2012).  

Raunfærnimatið er áhugaverður kostur fyrir einstaklinga með styttri eða brotakennda 

skólagöngu. Það getur nýst þeim sem langar að bæta við sig námi en vantar fleiri einingar úr 

framhaldsskóla til þess að geta farið lengra í námi. Það er til leið fyrir einstaklinga sem eru á 

vinnumarkaði að fara í nám samhliða starfi til að bæta við sig þeim einingum sem uppá vantar 

en til þess að svo megi vera þá getur raunfærnimat stytt leiðina og gert það meira aðlaðandi 

valkost.  

Háskólarnir bjóða upp á nám sem er undanfari háskólanáms en oftar en ekki er krafist 

ákveðnum námseininga sem skilyrði inngöngu. Þar gæti raunfærnimat hjálpað í slíkum 

tilfellum til að leggja fram grunn að einingamati á þekkingu og færni sem aflað er í starfi. 

Niðurstöður könnunar gefur vísbendingu að raunfærnimat hafði góð áhrif þar sem áhugi á 

starfsþróun var mjög mikill. Svarendur hugsuðu mikið um að bæta við sig menntun en hluti 

þeirra lét ekki verða af því miðað við niðurstöður.  
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9.0 Viðauki 

 

Viðauki 1 - Spurningakönnun 

Fylgiskjal 2 - Niðurstöður spurningarkönnunar   



 

 

 

 

Viðauki 1 

 

Kæri þátttakandi.  

 

Ég er nemandi við Háskólann á Bifröst og er þessi könnun hluti af BS ritgerð í viðskiptafræði 

sem unnin er með leyfi SSF (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja) og þætti mér mjög vænt 

um ef þú myndir taka þátt í þessari könnun. Könnun þessi er ætlað að skoða viðhorf og áhrif 

raunfærnimats fyrir starfsmenn sem tóku þátt í raunfærnimati á vegum SSF. Öll svör eru 

órekjanleg og hægt er að svara spurningakönnuninni í heild eða að sleppa einstaka 

spurningum. Ekki verður hægt að rekja svör til einstakra aðila. Farið verður með öll svör sem 

trúnaðarmál og gögnum eytt að könnun lokinni. Nánari upplýsingar veitir: Guðný Sigríður 

Magnúsdóttir í netfanginu gudny.sigridur.magnusdottir@bifrost.is eða í síma 895-4488.  

Ef þátttakendur óska þess þá geta þeir fengið niðurstöður úr BS ritgerðinni að henni lokinni. 

  

Virðingarfyllst,  

 

Guðný S. Magnúsdóttir  



 

 

 

 

 

Gagnaupplýsingar 

Raunfærnimat  

Könnun á upplifun þátttakenda í raunfærnimati 

 
Bakgrunnsbreytur 

 1. Hvað ertu gamall/gömul?  

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

aldursbil: 

         

20-25 ára (A1) 

26-35 ára (A2) 

36-45 ára (A3) 

46-55 ára (A4) 

56-66 ára (A5) 

67 ára og eldri (A6) 

Annað 
 

 
2. Hvar býrðu?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi 

 

Höfuðborgarsvæði (Reykjavík,Kópavogur,Hafnarfjörður, Seltjarnarnes, 

       Mosfellsbær, Garðabær) (A1) 

Utan Höfuðborgarsvæðis (A2) 

Annað 

 3. Vinsamlegast veljið hæstu 

menntun sem þú hefur lokið. 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af 

eftirfarandi: 

 

 Grunnskóli (A1) 

Verslunarpróf (A2) 

Framhaldsskóli (A3) 

Ekkert svar 

    Annað:  

 



 

 

 

4. Hver er þín staða?  

Vinsamlegast veljið það sem lýsir 

stöðu þinni sem best. Vinsamlegast 

veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

   Útivinnandi (A1) 

 Heimavinnandi (A2) 

 Atvinnulaus (A3) 

 Í skóla (A4) 

 Í skóla með vinnu (A5) 

 
Annað:  

 5. Vinnur þú í banka, sparisjóði eða 

fjármálafyrirtæki í dag?  

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði 

     Já  

 Nei 

 

 6. Hve lengi hefur þú unnið í banka, 

sparisjóði eða fjármálafyrirtæki?  

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

aldursbil 

  

2-5 ár (A1) 

6-10 ár (A2) 

11-20 ár (A3) 

21-30 ár (A4) 

31 ár eða lengur (A5) 

 

 

Annað:  

 

 
Spurningar um raunfærnimatið 

 7.  Hvað varð til þess að þú fórst í 

gegnum raunfærnimat? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði Merkja má við fleira en eitt 

svar. 

 

 

 

 

Raunfærnimatið vakti áhuga minn 

Póstur frá SSF (Samtök starfsmanna  

       fjármálafyrirtækja) 

Yfirmaðurinn minn benti mér á þetta 

Vinur/vinkona mín var að fara í þetta 

Samstarfsfélagi 

Annað  
 

 



 

 

 

8. Fékkstu hvatningu frá þínum 

yfirmönnum til þess að fara í 

raunfærnimatið?  

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði 

 Já  

 Nei 

 9. Hverjar voru væntingar þínar til 

raunfærnimats? Vinsamlegast 

veljið viðeigandi atriði 

Vinsamlegast athugið að merkja má 

við fleiri en eitt atriði: 

Að það styrkir mig 

Ég fæ að vita hvar ég stend 

Gefur mér meiri möguleika 

Yfirmenn fá að vita hvað ég get 

Ég vissi ekki hvað var gert í  

       raunfærnimati 

 

Annað  
 

 10. Eftir raunfærnimatið, hugsaðir 

þú um að bæta menntun þína ? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði Vinsamlegast veldu aðeins 

eitt af eftirfarandi: 

Já 

Nei 

Veit ekki 
 

 11. Hefur þú sótt námskeið innan 

bankans / sparisjóðs / 

fjármálafyrirtækis í framhaldi af 

raunfærnimati? Vinsamlegast 

veljið viðeigandi atriði Vinsamlegast 

veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 

    Já  

 Nei 

 

 
[Svaraðu aðeins ef eftirfarandi skilyrðum er mætt:] 

-við spurningu 'Nám/námskeið', svarar = 'Já' 

12.  

Hvers konar námskeið hefur þú 

sótt? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði Veljið eins mörg atriði og við 

á: 

 

Fjármálatengd námskeið 

Heilsa 

Skemmtun 

Vinnutengd námskeið 

Annað  
 

 13. Hefur þú farið í nám að loknu 

raunfærnimati?  

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði 

         Já  

 Nei 

 

 

 



 

 

 

[Svaraðu aðeins ef eftirfarandi skilyrðum er mætt:] 

-við spurningu 'Nám/skóli', svarar = 'Já' 

14. Hvers konar nám hefur þú farið í 

að loknu raunfærnimati? ?  

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði 

  

Framhaldsskóli/frumgreinadeild     (A1) 

Háskóli (A2) 

 

Annað:  

 

 15. Hvaða áhrif hafði það á þig að 

fara í gegnum raunfærnimat?  

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði Merkja má við fleiri en eitt 

atriði hér að neðan. 

Ég vissi hvar ég stæði 

Ég fékk meiri trú á sjálfri mér 

Ég sá að ég hefði tækifæri á að læra meira 

Mér leið betur með sjálfa mig  

Ég fann aukinn stuðning frá vinnufélögum 

Ég fann aukinn stuðning frá yfirmönnum 

Engin breyting 

 
 

 16. Hafa orðið breytingar á þínu 

starfi eftir raunfærnimat ? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði Vinsamlegast veldu aðeins 

eitt af eftirfarandi: 

  

         Já  

 Nei 

 

 
[Svaraðu aðeins ef eftirfarandi skilyrðum er mætt:] 

-við spurningu 'Breytingar í starfi', svarar = 'Já' 

17. Hvaða breytingarnar hafa orðið á 

þínu starfi eftir raunfærnimat? 

Vinsamlegast athugið að merkja má 

við fleiri en eitt atriði 

Starfsþróunarmöguleikar innan fyrirtækis 

Ég er í sama starfi 

Tilfærsla í starfi 

Launabreytingar sem rekja má til 

       raunfærnimats 

Breytt ábyrgðarsvið sem rekja má til 

       raunfærnimats 

 

Annað  

 
 

 18. Studdi bankinn /sparisjóður / 

fjármálafyrirtæki þig í því að 

fara í gegnum raunfærnimat? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

já, þeir tóku þátt í greiðslum 

já, þeir sýndu áhuga 



 

 

 

atriði Vinsamlegast athugið að 

merkja má við fleiri en eitt atriði já, ég fékk frí á launum til þess að fara í viðtölin 

nei, ég fór á eigin vegum 

veit það ekki 

vil ekki svara 

Annað  
 

 19. Hefur þú gert ferilskrá? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði Vinsamlegast veldu aðeins 

eitt af eftirfarandi: 

   

 Já  

 Nei 

 

 
[Svaraðu aðeins ef eftirfarandi skilyrðum er mætt:] 

-við spurningu 'Ferilskrá', svarar = 'Já' 

20. Uppfærir þú ferilskránna þína 

reglulega?  

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði Vinsamlegast veldu aðeins 

eitt af eftirfarandi: 

 Já  

 Nei 

 

 21. Hver er þín skoðun á eftirfarandi 

Fullyrðingum?  

Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar 

sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 

mjög sammála 1 mjög ósammála - 

2 ósammála - 3 hvorki / né - 4 

sammála - 5 mjög sammála - vil 

ekki svara 

 

 

 Eftir raunfærnimat þá vissi ég  

hvað ég kunni og gat. 

 Raunfærnimatið hjálpaði mér að  

komast í nám. 

 Eftir raunfærnimat þá langaði mig að  

fara í skóla. 

 Ég tók þátt því mig langaði að  

læra eitthvað nýtt. 

 

 



 

 

 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna. 

kveðja, 

Guðný S. Magnúsdóttir, nemandi 

Háskólanum á Bifröst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Hversu sammála ertu 

eftirfarandi þáttum? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi 

atriði  

Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar 

sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 

mjög sammála - 1 mjög ósammála - 

2 ósammála - 3 hvorki / né - 4 

sammála - 5 mjög sammála - vil 

ekki svara 

 Raunfærnimatið er góð leið til að  

                   sjá hvar ég stend 

 Mér fannst ráðgjöfin hvetjandi 

 Ég myndi mæla með því að fara  

                   í raunfærnimat 

 Ég vildi sýna að ég hef mikla færni í  

mínu starfi 

 Ég vil þróast í starfi 

 

 

 23. Er eitthvað sem þú vilt segja um 

raunfærnimatið, upplifun, 

reynsla eða eitthvað annað? 

 



 

 

 

Viðauki 2  

Fjöldi færslna í þessari fyrirspurn: 89 
 Samtals færslur í könnun: 89 
 Prósent af samanlögðu: 100.00% 
 

   

   1. 
  Hvað ertu gamall/gömul?     

Vinsamlegast veljið viðeigandi aldursbil 
  

   

   Svar Talið Prósent 

20-25 ára (A1) 0 0.00% 

26-35 ára (A2) 4 4.49% 

36-45 ára (A3) 21 23.60% 

46-55 ára (A4) 40 44.94% 

56-66 ára (A5) 24 26.97% 

67 ára og eldri (A6) 0 0.00% 

Annað 0 0.00% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   2. 
  Hvar býrðu?      

Vinsamlegast veljið viðeigandi. Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
 

   

   Svar Talið Prósent 
Höfuðborgarsvæði (Reykjavík,Kópavogur,Hafnarfjörður, 
Seltjarnarnes,Mosfellsbær,Garðabær) (A1) 57 64.04% 

Utan Höfuðborgarsvæðis (A2) 29 32.58% 

Annað 3 3.37% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   3. 
  Vinsamlegast veljið hæstu menntun sem þú hefur lokið   

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
  

   Svar Talið Prósent 

Grunnskóli (A1) 32 35.96% 

Verslunarpróf (A2) 11 12.36% 

Framhaldsskóli (A3) 28 31.46% 

Annað 16 17.98% 

Ekkert svar 2 2.25% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

    
 
 

  

   

   



 

 

 

4. 
  Hver er þín staða? Vinsamlegast veljið það sem lýsir stöðu þinni sem best   

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
  

   Svar Talið Prósent 

Útivinnandi (A1) 82 92.13% 

Heimavinnandi (A2) 1 1.12% 

Atvinnulaus (A3) 2 2.25% 

Í skóla (A4) 0 0.00% 

Í skóla með vinnu (A5) 3 3.37% 

Annað 1 1.12% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   5. 
  Vinnur þú í banka, sparisjóði eða fjármálafyrirtæki í dag?    

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði 
  

   Svar Talið Prósent 

Já (A1) 85 95.51% 

Nei (A2) 2 2.25% 

Annað 1 1.12% 

Ekkert svar 1 1.12% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   6. 
  Hve lengi hefur þú unnið í banka, sparisjóði eða fjármálafyrirtæki?    

Vinsamlegast veljið viðeigandi aldursbil 
  

   Svar Talið Prósent 

2-5 ár (A1) 1 1.12% 

6-10 ár (A2) 11 12.36% 

11-20 ár (A3) 30 33.71% 

21-30ár (A4) 35 39.33% 

31 ár og lengur (A5) 12 13.48% 

Annað 0 0.00% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   7. 
   Hvað varð til þess að þú fórst í gegnum raunfærnimat?   

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði Merkja má við fleira en eitt svar. 

   Svar Talið Prósent 

Raunfærnimatið vakti áhuga minn (SQ001) 38 42.70% 

Póstur frá SSF (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja) (SQ002) 43 48.31% 

Yfirmaðurinn minn benti mér á þetta (SQ003) 17 19.10% 

Vinur/vinkona mín var að fara í þetta (SQ004) 7 7.87% 

Samstarfsfélagi (SQ005) 21 23.60% 

Annað 1 1.12% 

  
  

   



 

 

 

8. 
  Fékkstu hvatningu frá þínum yfirmönnum til þess að fara í matið?   

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði 
  

   Svar Talið Prósent 

Já (Y) 67 75.28% 

Nei (N) 15 16.85% 

Ekkert svar 7 7.87% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

    
 

  9. 
  Hverjar voru þínar væntingar til raunfærnimats?      

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - merkja má við fleiri en eitt atriði  

   Svar Talið Prósent 

Að það styrkir mig (SQ001) 57 64.04% 

Ég fæ að hvar ég stend (SQ002) 36 40.45% 

Gefur mér meiri möguleika (SQ003) 37 41.57% 

Yfirmenn fá að vita að ég get (SQ004) 20 22.47% 

Ég vissi ekki hvað var gert í raunfærnimati (SQ005) 21 23.60% 

Annað 1 1.12% 
 
 

  

   10. 
  Eftir raunfærnimatið, hugsaðir þú um að bæta við menntun þína ?   

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi 

   Svar Talið Prósent 

Já (SQ001) 62 69.66% 

Nei (SQ002) 8 8.99% 

Veit ekki (SQ003) 18 20.22% 
 
 

  

   11. 
  Hefur þú sótt námskeið innan bankans / sparisjóðs / fjármálafyrirtækis í framhaldi af raunfærnimati? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi 

   Svar Talið Prósent 

Já (Y) 62 69.66% 

Nei (N) 25 28.09% 

Ekkert svar 2 2.25% 

Ekki sýnt 0 0.00% 
 
 

   
   

12. 
  Ef þú hefur sótt námskeið innan bankans/sparisjóðs/fjármálafyrirtækis, hvers konar námskeið hefur þú  

sótt? 
  Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - merkja má við fleiri en eitt atriði 

  

   



 

 

 

Svar Talið Prósent 

Fjármálatengd námskeið (SQ001) 41 46.07% 

Heilsa (SQ002) 20 22.47% 

Skemmtun (SQ003) 14 15.73% 

Vinnutengd námskeið (SQ004) 60 67.42% 

Annað 4 4.49% 

   

   13. 
  Hefur þú farið í nám að loknu raunfærnimati?     

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði 
  

   Svar Talið Prósent 

Já (Y) 28 31.46% 

Nei (N) 58 65.17% 

Ekkert svar 3 3.37% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   14. 
  Hvers konar nám hefur þú farið í að loknu raunfærnimati? ?    

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði 
  

   Svar Talið Prósent 

Famhaldsskóli/frumgreinadeild (A1) 7 7.87% 

Háskóli (A2) 11 12.36% 

Annað 10 11.24% 

Ekkert svar 0 0.00% 

Ekki sýnt 61 68.54% 

   

   15. 
   Hvaða áhrif hafði það á þig að fara í gegnum raunfærnimat?   

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - merkja má við fleiri en eitt atriði  

   Svar Talið Prósent 

Ég vissi hvar ég stæði (SQ001) 37 41,57% 

Ég fékk meiri trú á sjálfri mér (SQ002) 52 58,43% 

Ég sá að ég hefði tækifæri á að læra meira (SQ003) 52 58,43% 

Mér leið betur með sjálfa mig (SQ004) 44 49,44% 

Ég fann aukinn stuðning frá vinnufélögum (SQ005) 3 3,37% 

Ég fann aukinn stuðning frá yfirmönnum (SQ006) 19 21,35% 

Engin breyting (SQ007) 10 11,24% 

   

   

   

   

   

   16. 
  Hafa orðið breytingar á þínu starfi eftir raunfærnimat ?    

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi 

   Svar Talið Prósent 

Já (Y) 40 44.94% 



 

 

 

Nei (N) 43 48.31% 

Ekkert svar 6 6.74% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   17. 
  Hvaða breytingarnar hafa orðið á þínu starfi eftir raunfærnimat?   

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - merkja má við fleiri en eitt atriði  

   Svar Talið Prósent 

Starfsþróunarmöguleikar innan fyrirtækis (SQ001) 16 17.98% 

Ég er í sama starfi (SQ002) 7 7.87% 

Tilfærsla í starfi (SQ003) 20 22.47% 

Launabreytingar sem rekja má til raunfærnimats (SQ004) 6 6.74% 

Breytt ábyrgðarsvið sem rekja má til raunfærnimats (SQ005) 7 7.87% 

Annað 10 11.24% 

   

   18. 
  Studdi bankinn/sparisjóður/fjármálafyrirtæki þig í því að fara í gegnum raunfærnimat? 

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - merkja má við fleiri en eitt atriði  

   Svar Talið Prósent 

Já, þeir tóku þátt í greiðslum (SQ001) 62 69.66% 

Já, þeir sýndu áhuga (SQ002) 32 35.96% 

Já, ég fékk frí á launum til þess að fara í viðtölin (SQ003) 45 50.56% 

Nei, ég fór á eigin vegum (SQ004) 3 3.37% 

Veit það ekki (SQ005) 3 3.37% 

Vil ekki svara (SQ006) 2 2.25% 

Annað 3 3.37% 

   

   19. 
  Hefur þú gert ferilskrá?     

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi 

   Svar Talið Prósent 

Já (Y) 76 85.39% 

Nei (N) 12 13.48% 

Ekkert svar 1 1.12% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   

   

   

   

   

   20. 
  Uppfærir þú ferilskránna þína reglulega?     

Vinsamlegast veljið viðeigandi atriði - vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi 

   Svar Talið Prósent 

Já (Y) 23 25.84% 

Nei (N) 50 56.18% 



 

 

 

Ekkert svar 3 3.37% 

Ekki sýnt 13 14.61% 

   

   21. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Eftir raunfærnimat þá vissi ég hvað ég kunni og gat.     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

Svar Talið Prósent 

1 - Mjög ósammála 8 8.99% 

2 - Sammála 4 4.49% 

3 - Hvorki / né 9 10.11% 

4 - Sammála 26 29.21% 

5 - Mjög Sammála 34 38.20% 

Ekkert svar 4 4.49% 

Ekki sýnt 4 4.49% 

   

   22. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Raunfærnimatið hjálpaði mér að komast í nám     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

   Svar Talið Prósent 

1 - Mjög ósammála 7 7.87% 

2 - Sammála 4 4.49% 

3 - Hvorki / né 23 25.84% 

4 - Sammála 10 11.24% 

5 - Mjög Sammála 20 22.47% 

Ekkert svar 21 23.60% 

Ekki sýnt 4 4.49% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   23. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Eftir raunfærnimat þá langaði mig að fara í skóla     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

   Svar Talið Prósent 



 

 

 

1 - Mjög ósammála 7 7.87% 

2 - Sammála 4 4.49% 

3 - Hvorki / né 22 24.72% 

4 - Sammála 12 13.48% 

5 - Mjög Sammála 33 37.08% 

Ekkert svar 7 7.87% 

Ekki sýnt 4 4.49% 

   

   24. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Ég tók þátt því mig langaði að læra eitthvað nýtt     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

   Svar Talið Prósent 

1 - Mjög ósammála 6 6.74% 

2 - Sammála 2 2.25% 

3 - Hvorki / né 20 22.47% 

4 - Sammála 20 22.47% 

5 - Mjög Sammála 29 32.58% 

Ekkert svar 8 8.99% 

Ekki sýnt 4 4.49% 

   

   25. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Raunfærnimatið er góð leið til að sjá hvar ég stend     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

   Svar Talið Prósent 

1 - Mjög ósammála 6 6.74% 

2 - Sammála 1 1.12% 

3 - Hvorki / né 7 7.87% 

4 - Sammála 23 25.84% 

5 - Mjög Sammála 47 52.81% 

Ekkert svar 5 5.62% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   

   

     
  26. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Mér fannst ráðgjöfin hvetjandi     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

   Svar Talið Prósent 

1 - Mjög ósammála 7 7.87% 



 

 

 

2 - Sammála 0 0.00% 

3 - Hvorki / né 7 7.87% 

4 - Sammála 26 29.21% 

5 - Mjög Sammála 46 51.69% 

Ekkert svar 3 3.37% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   27. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Ég myndi mæla með því að fara í raunfærnimat     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

   Svar Talið Prósent 

1 - Mjög ósammála 9 10.11% 

2 - Sammála 0 0.00% 

3 - Hvorki / né 4 4.49% 

4 - Sammála 21 23.60% 

5 - Mjög Sammála 52 58.43% 

Ekkert svar 3 3.37% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   28. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Ég vildi sýna að ég hef mikla færni í mínu starfi     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

   Svar Talið Prósent 

1 - Mjög ósammála 3 3.37% 

2 - Sammála 3 3.37% 

3 - Hvorki / né 15 16.85% 

4 - Sammála 26 29.21% 

5 - Mjög Sammála 35 39.33% 

Ekkert svar 7 7.87% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   

   

   

   29. 
  

Hver er þín skoðun á eftirfarandi fullyrðingu? 
  Ég vil þróast í starfi     

   Vinsamlegast veljið frá 1 til 5 þar sem 1 þýðir mjög ósammála en 5 mjög sammála 

   Svar Talið Prósent 

1 - Mjög ósammála 4 4.49% 

2 - Sammála 1 1.12% 



 

 

 

3 - Hvorki / né 4 4.49% 

4 - Sammála 24 26.97% 

5 - Mjög Sammála 51 57.30% 

Ekkert svar 5 5.62% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

   30. 
  Niðurstöður fyrir lokaorð 
  Er eitthvað sem þú vilt segja um raunfærnimatið, upplifun, reynsla eða eitthvað annað? 

Svar 37 41.57% 

Ekkert svar 52 58.43% 

Ekki sýnt 0 0.00% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


