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Ágrip  

Tilgangur ritgerðarinnar er að veita innsýn í þá orðræðu sem á sér stað um fullorðins-

fræðslu á Íslandi á öðrum áratug 21. aldar og að álykta um möguleg áhrif hennar á 

fullorðinsfræðslu á Íslandi.  

Ritgerðin byggist á því að orðræðugreina skjöl til að greina hvernig tungumálið tengir 

saman og sýnir tilgang og markmið.  

Ákveðið þrástef hefur myndast um lágt menntunarstig íslensku þjóðarinnar hjá 

stjórnvöldum. Að baki má greina viðskiptaleg viðhorf sem er samkeppni um vöru og 

þjónustu ásamt þörf atvinnulífsins fyrir menntað vinnuafl. Frá tilkomu laga um 

framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) hefur orðræðan á vettvangi fullorðinsfræðslu og 

stjórnvalda snúist nær eingöngu um markhóp framhaldsfræðslunnar sem er fullorðið fólk  

20 ára og eldri með litla formlega menntun. Aðrar raddir vantar og virðast þær ekki ná 

inn í orðræðu stjórnvalda og bendir það til þöggunar. Fullorðinsfræðsla er víðtækt hugtak 

og nær yfir stóran hóp fullorðins fólks. Framhaldsfræðsla nær aftur á móti einungis yfir 

skilgreindan hóp fullorðins fólks og því stendur stór hópur fyrir utan markhóp hennar. 

Margir þeir sem standa fyrir utan markhóp framhaldsfræðslu hafa lokið framhalds-

skólaprófi, starfsréttindum eða jafnvel háskólanámi sem nýtist þeim ekki í atvinnulífinu. 

Einnig henta í sumum tifellum ekki fræðslutilboð framhaldsfræðslu einstaklingum í 

markhópnum. 

Styrkleiki framhaldsfræðslunnar er sá að framhaldsfræðslan fær fjármagn frá 

stjórnvöldum og því hefur framhaldsfræðslan bolmagn til þess að ráða til sín starfsfólk 

með mikla sérfræðikunnáttu en veikleiki hversu langt ferlið er við að bjóða upp á 

námsúrræði. Styrkleiki annarra fræðsluaðila er sveigjanleiki og það að geta brugðist fljótt 

við færniþörf einstaklinga og atvinnulífs. Veikleiki er að þessir fræðsluaðilar þurfa að 

treysta á framboð og eftirspurn. 
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Abstract 

Adult education in Iceland 

The purpose of the thesis is to provide an insight into the rhetoric of adult education in 

Iceland in the second decade of the 21st century, and to conclude its possible impact on 

adult education. 

The essay is based on discourse analysis of documents to analyze how the language 

connects and shows the purpose. 

Certain aspirations have formed about the low educational level of the Icelandic 

nation with the government. The following can be analyzed by identifying trade-related 

attitudes that compete for goods and services, as well as the need for the workforce for 

skilled labor. Since the advent of the Adult Education Act (No. 27/2010), the discourse 

has been been dominated by issues concerning the segment of adult education targeting 

almost exclusively adults aged 20 and over, with short formal education. Other voices 

are missing in the discours, and their perspective can not be heard. Adult education is a 

broad concept and covers a large group of adults. But since the Adult Education Act was 

passed in 2010 the discourse in Iceland is dominated by issues conserning the 

targetgroup of the act, and other aspects of adult education have recieved much less 

attention. The strength of actors targeting  adults with short formal education is that it 

because of the Act, they have the capacity to hire staff with a high level of specialist skills, 

but a weakness is  the long process of offering new educational offerings and resources. 

An important  strength however of actors aiming at a broader target group is flexibility 

and ability to respond quickly to the needs of individuals and the business community. 

An inbuilt weakness is understandably that they need to rely fluctuating demand. 
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1 Inngangur  

Örar tæknibreytingar og alþjóðavæðing hafa orðið til þess að mikil þörf hefur skapast 

fyrir vel menntað vinnuafl til að efla hagkerfi heimsins. Þetta er stórt umfjöllunarefni hjá 

alþjóðastofnunum á borð við Evrópusambandið (ESB), Efnahags- og framfarastofnun 

(OECD) og Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO), sem reglulega gefa 

út skýrslur um menntamál. Þessar öru tæknibreytingar hafa leitt til þess að ný störf eru 

sífellt að myndast og önnur störf að úreldast. Jafnframt hafa orðið miklar þjóðfélags-

breytingar í mörgum samfélögum sökum mikilla búferlaflutninga og breytinga á 

aldursamsetningu íbúanna (Merriam, Caffarella og Baumgartner, 2007, bls. 7-11). Þessar 

miklu breytingar hafa leitt til þess að það þarf að mennta fólk til að takast á við breytt 

samfélag, að lifa í síbreytilegu umhverfi, störf sem ekki eru enn til og endurmennta þá 

sem eru nú þegar á vinnumarkaði. Athygli stjórnvalda víða um heim hefur beinst mikið 

að því hvernig hægt sé að nýta þessar breytingar til að efla hagkerfi, auka hagsæld íbúa 

og drífa áfram hagvöxt. Íslenska samfélagið hefur ekki farið varhluta af þessum 

breytingum. Stjórnvöld bæði hérlendis og erlendis líta svo á að samkeppnishæfni þjóða 

stjórnist af háu menntunarstigi meðal íbúa þeirra. Stjórnvöld á Íslandi hafa því lagt mikla 

áherslu á gildi menntunar. Sé litið til íslenska þjóðfélagsins þá hefur menntunarstig 

íslensku þjóðarinnar ekki mælst vel í samanburði við aðrar þjóðir hins vestræna heims. Í 

skýrslu Forsætisráðuneytisins árið 2011 kemur fram að hlutfall Íslendinga sem eru 

aldrinum 25-64 ára og hafa einungis grunnmenntun, þ.e. hafa lokið styttra námi en 

framhaldsskólastigi, sé um 30% (Forsætisráðuneytið, 2011). Þetta  reyndist mikið 

áhyggjuefni og leiddi til þess að gripið var til ýmissa aðgerða til að stemma stigu við 

brotthvarfi úr formlega skólakerfinu. Í þessum aðgerðum fólst einnig það markmið að 

hækka menntunarstig íslensku þjóðarinnar. Framangreint hefur haft mikil áhrif á skipulag 

og framkvæmd fullorðinsfræðslu. Má þar nefna að sett hafa verið lög um 

framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) sem  ná til fólks 20 ára og eldra með litla formlega 

menntun. Árið 2015 kemur fram hjá Hagstofu Íslands að hlutfall Íslendinga á aldrinum 

25-64 ára sem hafa einungis grunnumenntun er komið niður í 25,5% (Hagstofa Íslands, 

2015).  

Þegar skoðað er hvað felst í hugtakinu fullorðinsfræðsla þá kemur í ljós að 

fullorðinsfræðsla er mjög víðtækt hugtak og beinist að fjölbreyttum markhópi. Einnig 

geta legið mismunandi sjónarmið að baki fræðslutilboðum í fullorðinsfræðslu. 
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1.1 Fullorðinsfræðsla 

Þegar fræðslutilboð fullorðinsfræðslu eru skoðuð  þá kemur í ljós að fræðslutilboðin eru 

mjög fjölbreytt. Þau beinast að mismunandi markhópum og að baki fræðslutilboða liggja 

ýmiss sjónarmið. Jón Torfi Jónasson (2004) bendir á að margs konar sjónarmið geti legið 

að baki fræðslutilboða eins og til dæmis hagur fyrirtækja, hjá öðrum fræðsluaðilum 

einstaklingurinn sjálfur eða sá hagur sem lýðræðið og þjóðfélagið gæti haft af fræðslunni. 

Ef litið er til hins fullorðna einstaklings þá hafa atriði eins lýðræðisbreytingar, 

alþjóðavæðing og tæknibreytingar haft áhrif á hvað fullorðnir vilja læra og hvernig og 

hvar þeir vilja læra. Í rauninni má segja að fullorðinsfræðsla sé gríðarlega fjölþætt og 

víðtæk og er illmögulegt að öðlast heildarsýn yfir þann málaflokk.  

Fullorðinsfræðsla stendur frammi fyrir mörgum áskorunum á 21. öldinni við að koma 

til móts við þær þarfir sem hafa myndast af hálfu atvinnulífs, samfélags og einstaklingsins 

sjálfs. Fjölmörg sjónarmið liggja að baki þeim fræðslutilboðum sem fullorðnu fólki 

stendur til boða og hvað stjórnvöld og/eða atvinnulíf er tilbúið að fjármagna. Í ljósi þess 

þá vaknaði sú hugmynd hjá mér að fá innsýn í þá orðræðu sem á sér stað um 

fullorðinsfræðslu á Íslandi á öðrum áratug 21. aldar og álykta um möguleg áhrif hennar 

á framkvæmd fullorðinsfræðslu á Íslandi.  

1.2 Rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknar minnar er að fá innsýn inn í þá orðræðu sem á sér stað um 

fullorðinsfræðslu á Íslandi á öðrum áratug 21. aldar og að álykta um möguleg áhrif hennar 

á fullorðinsfræðslu á Íslandi.  

 Í starfi mínu og námi hef ég þurft að kynna mér það helsta sem er að gerast í 

fullorðinsfræðslu á Íslandi. Það hefur reynst illmögulegt að öðlast heildarsýn yfir þann 

málaflokk sökum þess hversu víðtækur hann er og hafa vaknað upp margar spurningar 

hjá mér. Jafnframt hef ég orðið vör við að fólk sem kemur nýtt til starfa við skipulagningu 

fullorðinsfræðslu hefur átt í erfiðleikum með að öðlast yfirsýn. Með það markmið í huga 

að fá innsýn í þá orðræðu sem á sér stað um fullorðinsfræðslu á Íslandi á öðrum áratug 

21. aldar ákvað ég að orðræðugreina skjöl sem hafa áhrif á og endurspegla umræðu um 

fullorðinsfræðslu á Íslandi. Með því að nota það verklag að skoða skjöl er hægt að sjá 

hvernig tungumálið tengir saman og sýnir tilgang og markmið. Þau geta leitt í ljós hvaða 

viðhorf liggi að baki röksemdarfærslu, hvaða sjónarmið ráði, ásamt því að leiða í ljós 

misræmi, þrástef, átakapunkta og hvaða raddir heyrast ekki (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006).  

Í samræmi við tilgang verkefnisins er sett fram eftirfarandi meginspurning: 
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• Hvað einkennir orðræðu um fullorðinsfræðslu á Íslandi á öðrum áratug 21. aldar? 

Til frekari afmörkunar eru settar fram eftirfarandi undirspurningar: 

• Hver eru helstu þrástef orðræðunnar? 

• Hvaða mótsagnir má finna í orðræðunni um fullorðinsfræðslu? 

• Hvaða viðhorf eru ríkjandi og hver eru víkjandi? Hvaða raddir heyrast ekki? (Hver 

eru löggildingarlögmál?) 

• Hvaða rökstuðningur liggur að baki sjónarmiðunum? Er hann stjórnunarlegur 

viðskiptalegur eða kennslufræðilegur?  

Orðræðugreiningin beindist í fyrsta lagi að því að varpa ljósi á stefnu íslenskra 

stjórnvalda varðandi nám fullorðinna og þann rökstuðning sem liggur að baki þeirrar  

stefnu út frá lykilskjölum stjórnvalda og viðbrögðum við þeim. Í öðru lagi að umræðu um 

fullorðinsfræðslu og framkvæmd hennar sem birtist í ársriti Fræðslumiðstöðvar 

atvinnulífsins, Gátt. Í þriðja lagi að þeim fræðslutilboðum sem standa fullorðnum 

námsmönnum til boða með það í huga að greina að hvaða markhópi þau beinast, tilgang 

þeirra og þeim viðhorfum sem liggja að baki. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðinni er skipt í fimm kafla. Í kafla 2, Fræðilegur bakgrunnur er fjallað um áherslur 

stjórnvalda á menntun og þá sérstaklega menntun fullorðinna í evrópsku og alþjóðlegu 

samhengi. Fjallað eru um hvernig áherslurnar tengjast þeim breytingum sem hafa orðið 

á samfélaginu undanfarna áratugi. Jafnframt er fjallað um stærstu drættina í skipulags-

málum fullorðinsfræðslu eins og hvar og hvernig nám eigi sér stað og hvað hafi áhrif á á 

þátttöku eða fjarveru fullorðinna námsmanna frá fræðslu. Í lok kaflans er síðan fjallað 

um hvaða áhrif framangreint hefur haft á fræðslutilboð. Í kafla 3, Rannsóknaraðferð, er 

fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar og framkvæmd hennar. Í kafla 4, Niðurstöður, 

er fjallað um niðurstöður orðræðugreiningarinnar. Þar er fjallað um þá orðræðu sem á 

sér stað um fullorðinsfræðslu út frá meginrannsóknarspurningu og undirspurningum eins 

og hún birtist í skjölum stjórnvalda, tímaritinu Gátt og dagblöðum.  

Jafnframt eru greind þau viðhorf og sjónarmið sem liggja að baki orðræðunni, 

skoðaðir eru átakapunktar, þrástef sem má greina, hvaða mótsagnir má greina í 

orðræðunni og hvaða samverkun aðstæðna á sér stað. Í kafla 5, Umræða og lokaorð, er 

umræðukafli þar sem niðurstöður eru skoðaðar og tengdar við kenningar og rannsóknir 

í fullorðinsfræðslu. Að lokum er umræða um það sem kom fram og þann lærdóm sem 

megi draga af því. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Til að setja rannsóknina í samhengi þá er mikilvægt að skoða hvað felst í hugtakinu 

fullorðinsfræðsla. Hin síðari ár hefur hugtakið ævinám verið notað í auknum mæli yfir allt 

það nám sem fer fram á ævinni. Með ævinámi (e. lifelong learning) er átt við „allt það 

námsstarf sem fram fer á mannsævinni og stuðlar að því að auka þekkingu, verksvit, 

leikni, færni og/eða hæfi hvort sem er í einstaklingsbundnum, félagslegum eða faglegum 

tilgangi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d., bls. 21).  

Jón Torfi Jónasson (2004) bendir á að að það sé mikil hugtakaóreiða í gangi varðandi 

nám fullorðinna á Íslandi og bendir t.d. á að fullorðinsfræðsla hafi gengið undir ýmsum 

nöfnum eins og símenntun, endurmenntun, starfsmenntun og fullorðinsfræðsla þó í 

rauninni sé verið að tala um sama hlutinn. Hugtakið endurmenntun er annars vegar oft 

túlkað í þeirri þröngu merkingu að um sé að ræða endurmenntun þegar fólk endurnýjar 

fyrri menntun til dæmis fagstéttir. Hins vegar er það einnig oft notað í víðri merkingu sem 

allt það nám sem fólk sækir á fullorðinsaldri. Orðið fullorðinsfræðsla er jafnframt oft 

notað yfir endurmenntun í síðargreindum skilningi. Orðið starfsmenntun kemur stundum 

fyrir og er yfirleitt notað yfir menntun til ákveðinna starfa hvort sem hún fer fram innan 

formlega skólakerfisins eða utan þess. Hann bendir á mikilvægi þess að hugtökin í 

tengslum við fullorðinsfræðslu þurfi að vera á hreinu því þau tengjast oft réttindum og 

skyldum fólks og samfélags ásamt afdrifaríkum hugmyndum og miklu fjármagni. Þarna er 

einnig á ferðinni gríðarlegt fjármagn. Sem dæmi um fjármagn má nefna 

endurmenntunarsjóði stéttarfélaga þar sem aðildarfélagar geta sóttu um styrk til náms 

(VR, e.d., Efling, e.d.) og Fræðslusjóð sem hefur það hlutverk að stuðla að því að til séu 

viðeigandi námstækifæri fyrir fullorðna einstaklinga 20 ára og eldri með litla formlega 

menntun (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d. a).  Merriam o.fl. (2007, bls. iX) gera þetta 

mikla fjármagn að umfjöllunarefni og nefna að það fjármagn sem veitt er til að koma til 

móts við þarfir fullorðinna nemenda í Bandaríkjunum sé meira en samanlagt fjármagn 

formlega skólakerfisins. 

Fullorðinsfræðsla er mjög víðtæk og er henni ætlað það hlutverk að stuðla að 

ævinámi. Það er talið grundvallaratriði í menntastefnu alþjóðasamfélagsins að þegnarnir 

tileinki sér ævimenntun til að geta lifað og starfað í síbreytilegu umhverfi. Þjóðir heimsins 

hafa tekið menntastefnu sína til endurskoðunar og er mest horft til hlutverks 

ævimenntunar til að tryggja og auka samkeppnisfærni þjóðanna með vel menntuðu 

vinnuafli. Brotthvarf úr námi er einnig áhyggjuefni hjá mörgum þjóðum ásamt lágu 

menntunarstigi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). 
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2.1  Mikilvægi menntunar 

Becker (1962) setti fram áhrifamiklar kenningar um að menntun og mannauður sé 

grundvöllur að samkeppnisfærni þjóða og auknum hagvexti. Jafnframt benti hann á áhrif 

menntunar á hagsæld einstaklingsins sem birtist í betri heilsu, hærri launum og leiði 

jafnvel til þess að hann njóti menningar í auknum mæli. Þær hugmyndir sem Becke setti 

fram um áhrif menntunar og hærra menntunarstigs á hagsæld þjóðfélag hafa enn mikil 

áhrif. Þau áhrif birtast í því að eitt af einkennum efnahagslífs flestra þjóða er sú áhersla 

sem lögð er á aukinn hagvöxt og mikilvægi þess að íbúarnir hafi hátt menntunarstig. 

Athygli stjórnvalda víða um heim hefur því beinst mikið að þeirri menntun sem þau telja 

að vinnuaflið þurfi að hafa til að þjóðir séu samkeppnisfærar um vöru og þjónustu á 

alþjóðamarkaði. Þetta viðhorf hefur haft mikil áhrif á menntastefnu þjóðanna í 

alþjóðlegu samhengi þar sem mikil áhersla er lögð á mikilvægi menntunar. 

Jarvis (2012, bls. 22-23) fjallar um hverjir hafi áhrif á forgangsröðun menntunar. Hann 

bendir á að alþjóðavæðing hafi átt sinn stóra þátt í þeim miklu breytingum sem hafa orðið 

innan þjóðfélaga heimsins eins og iðnvæðing, upplýsingatækni ásamt breytingum á 

tækninni sjálfri. Fyrirtæki eru komin á alþjóðamarkað og keppa um markaðssvæði og 

mannauð. Fram kemur að þeir sem hafi völdin hafi haft mikil áhrif á menntun í gegnum 

árin og hafi völd til að setja fram kröfur um hvaða forgangsröðun þeir vilja hafa varðandi 

menntun/fræðslu. Fyrir þeim er menntun til þess ætluð að mynda hæft vinnuafl til þess 

að drífa áfram hagkerfið. 

Á leiðtogafundi Evrópusambandsins í Lissabon árið 2000 (European Parliament, 2000) 

dró til tíðinda í menntunarmarkmiðum Evrópuþjóðanna þegar sett var fram það markmið 

að Evrópa yrði öflugasta þekkingarsamfélag heimsins. Þekkingarsamfélag (e. knowledge 

society/knowledge-based society) er skilgreint sem: „samfélag þar sem aðferðir og 

verklag byggjast á að skapa, dreifa og nota þekkingu.“ (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, e.d., bls. 19). Í þessu markmiði fólst það að efla hagkerfi 

Evrópu með því að fjölga störfum, skapa ný störf, ásamt því að efla samfélagslega innviði 

Evrópu (European Commission, 2002). Í framhaldi af því ákváðu Evrópuþjóðirnar í 

víðtæku samstarfi að taka menntastefnu sína til gagngerar endurskoðunar.  

2.2 Menntastefna íslenskra stjórnvalda 

Ísland er eitt af þeim löndum í Evrópu sem hefur tekið menntastefnu sína til gagngerar 

endurskoðunar (Menntamálaráðuneytið, 2009). Jafnframt hafa stjórnvöld sett það á 

stefnuskrá sína að hlutfall Íslendinga sem eru aldrinum 25–64 ára og hafa einungis 

grunnmenntun fækki úr 30% árið 2011 niður í 10% árið 2020 (Forsætisráðuneytið, 2011). 
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Heildrænni endurskoðun menntakerfisins á öllum skólastigum hefur verið hrint í 

framkvæmd og er fullorðinsfræðsla hluti af því ferli. 

Hluti af endurskoðun menntakerfisins leiddi til þess að sett voru ný lög um framhalds-

fræðslu 1. október 2010 (lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Lögin taka til 

viðurkenndra fræðsluaðila samkvæmt skilgreiningu laganna og ná til fullorðinna 

námsmanna 20 ára og eldri sem hafa sað baki litla formlega menntun Tilgangur laganna 

er að stuðla að hækkun menntunarstigs einstaklinga með litla formlega menntun. Með 

tilkomu laganna er hluta af þeirri óformlegu fræðslu sem fór fram utan hins formlega 

skólakerfis (leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar og háskólar) sett undir formlega 

framhaldsfræðslu. Lögin ná ekki til fullorðinna einstaklinga sem standa utan markhópsins 

og því má segja að búið sé að skipta fullorðinsfræðslu upp í annars vegar 

framhaldsfræðslu og hins vegar óformlega fræðslu sem stendur fyrir utan hana. 

Ekki er nóg að setja lög um framhaldsfræðslu því fleira þarf að koma til ef Ísland á að 

ná því markmiði annars vegar að hækka menntunarstig íslensku þjóðarinnar og hins 

vegar að fylla upp í þá fræðsluþörf sem þörf er fyrir á 21. öldinni með viðeigandi fræðslu-

tilboðum. Stjórnvöld, atvinnulíf og fræðsluaðilar hafa því þurft að horfa til þess hvaða 

breytingar eiga sér stað í samfélaginu til þess að geta spáð fyrir um færniþörf á 21. 

öldinni. Það felur í sér greiningu á áhrifum tæknibreytinga á líf fólks, áhrif vegna 

fólksflutninga, áhrif breyttrar aldurs- og kynjasamsetningar á samfélagið ásamt áhrifum 

tæknibreytinga á störf þar sem ný störf eru sífellt að myndast og önnur úreldast.  

2.3 Nýjar náms- og fræðsluþarfir 

Nútímasamfélag stendur frammi fyrir ýmsum breytingum. Það hefur leitt til þess að það 

hafa myndast nýjar náms- og fræðsluþarfir. Þessar nýju náms- og fræðsluþarfir eru 

tilkomnar fyrst og fremst vegna áhrifa tæknibreytinga og mikils upplýsingaflæðis á líf fólk. 

Færni í notkun upplýsingatækni er talin geta skipt sköpum í persónulegu lífi, starfi og í 

framþróun samfélaga. Aðstæður og aðgengi að upplýsingatækni og almenn kunnátta á 

þá tækni getur haft mikil áhrif á menntun og nýsköpun, bæði innan menntakerfisins og í 

þjóðfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014)  Einnig bætast við áhrif vegna 

fólksflutninga þar sem fólk kemur frá ýmsum menningarsvæðum. Má þar nefna vinnuafl 

sem fer á milli landa og flóttamenn. Jafnframt stendur samfélag frammi fyrir þeim vanda 

að brotthvarf ungmenna er mikið úr skólakerfinu ásamt því að aldursamsetning 

samfélagsins er að breytast (Merriam o.fl., 2007, bls. 7-11). 

Sé byrjað á því að skoða áhrif tæknibreytinga á líf fólks þá birtast þau í því að fólk 

hefur varla undan að tileinka sér nýjungar. Það er nánast gert ráð fyrir því að fólk geti 
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nýtt sér tæknina í daglegu lífi og starfi eins og að nota netbanka til að sinna 

bankaviðskiptum, við að vinna störf, að stunda nám, til að sækja um vinnu, við 

upplýsingaleit ásamt því að nota rafræn samskipti við fyrirtæki eða opinberar stofnanir 

og svo mætti lengi telja. Því þurfa íbúar samfélagsins að búa yfir ákveðinni færni til að 

geta tekið fullan þátt í samfélaginu. Þeir þurfa jafnframt að vera tilbúnir til að tileinka sér 

nýjungar um leið og þær gerast. Það hefur leitt til þess að hugtakið ævimenntun hefur 

orðið sífellt meira áberandi í orðræðunni undanfarin ár. 

Ekki er nóg að hafa færni til að nýta sér upplýsingatækni með farsíma eða tölvu því 

magn upplýsinga á ýmsu formi er gríðarlegt. Hver sem er getur birt og nálgast efni á 

netinu. Þetta mikla framboð á gögnum leiðir til þess að einstaklingurinn þarf að vera 

upplýsingalæs til að geta metið mikilvægi gagna og áreiðanleika. Í bæklingi frá 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um upplýsingalæsi (Horton, 

2008) kemur fram að upplýsingalæsi (e. information literacy) sé getan til að nýta sér 

upplýsingatæknina til að leita rafrænt að gögnum, að meta upplýsingar og að geta notað 

upplýsingarnar. Það hefur jafnframt verið skilgreint sem stafræn gjá (e. digital divide eða 

digital gap) sá mismunur sem er á einstaklingum sem hafa getu til að nálgast og nota 

upplýsinga- og samskiptatækni á árangursríkan hátt og þeirra sem hafa ekki kunnáttu til 

þess (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, bls. 8). 

Áhrif tæknibreytinga á samfélagið hafa því leitt til þess að fólk þarf að búa yfir 

grundvallarfærni til að geta nýtt sér tækni eins og farsíma eða tölvur og vera jafnframt 

upplýsingalæst. Hafi fólk ekki þessa grunnfærni þá getur það lent í erfiðleikum og/eða 

farið á mis við upplýsingar. Jarvis (2012, bls. 16) bendir á að fólk sem tileinkar sér ekki 

nýja þekkingu eigi það á hættu að einangrast í nútímasamfélagi.  

Það er ekki einungis aukin tækni sem hefur áhrif á fræðsluþörf. Fólksflutningar, 

brotthvarf ungmenna úr formlega skólakerfinu ásamt breytingu á aldursamsetningu íbúa 

er eitt af því sem þarf að hafa í huga þegar fræðsluþörf í samfélagi 21. aldarinnar er 

skoðuð. Fólk flytur frá öðrum menningarsvæðum vegna starfs eða það er á flótta vegna 

ofsókna eða stríðsátaka. Til Íslands flytja flóttamenn og erlent vinnuafl kemur hingað til 

lands til starfa. Evrópuríkin standa í rauninni frammi fyrir því í dag sem Samtök 

fullorðinsfræðsluaðila í Evrópu (EAEA) nefna mannlegar hamfarir. Samtökin hafa bent á 

að taka þurfi fast á úrræðum með langtímalausnir í huga hvað viðkemur flóttamönnum. 

Einnig hafa þau ítrekað að nauðsynlegt sé að vinna með umburðalyndi og fordóma hjá 

viðtökulöndunum og benda á að það væri eitt af því sem að fullorðinsfræðsla gæti unnið 

með (European Association for the Education of Adults [EAEA], 2015). Á sama tíma er 

einnig áhyggjuefni mikið brotthvarf ungmenna úr skólakerfinu í Evrópu sem hefur áhrif á 
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menntunarstig þjóðanna. Eins og komið hefur fram á Ísland við sama vandamál að etja 

(Forsætisráðuneytið, 2010). Illeris (2006, bls. 17-18) bendir á hversu vaxandi vandamál 

sé sá fjöldi ungmenna sem hefur aldrei fengið starf. Megineinkenni margra þeirra er að 

þeir hafa ekki grunnfærni, eru illa læsir og kunna ekki að reikna. Jafnramt kemur fram hjá 

honum að annar hópur sem er í viðkvæmri stöðu séu þeir sem hafa misst störf sín vegna 

þess að umhverfi þess starfs sem þeir eru þjálfaðir í hefur þurft að fækka starfsfólki eða 

starfið hefur úrelst.  

Vinnumarkaðurinn hefur ekki farið varhluta af þessum samfélagsbreytingum því störf 

eru sífellt að breytast, önnur úreldast og ný störf skapast. Bifvélavirki þarf til dæmis að 

takast á við flóknari tölvutækni ökutækja, læknir þarf að læra á ný lækningatæki og nýjar 

aðferðir, tölvukerfi fyrirtækja breytast, fyrirtæki reiða sig á ýmsa samskiptatækni og svo 

mætti lengi telja. Sú hugsun að fólk ljúki því að mennta sig á meðan það er ungt og haldi 

eftir það út í atvinnulífið með alla þá kunnáttu sem til þarf til æviloka er úrelt hugsun í 

dag. Fullorðinsfræðslan stendur frammi fyrir því verkefni að mæta þeim fræðsluþörfum 

sem þörf er á eftir að hefðbundnu námi lýkur hjá formlega skólakerfinu til að mæta 

þörfum atvinnulífs og einstaklinga. 

2.4 Menntun og atvinna 

Fram kemur hjá forsætisráðuneytinu (2012) að það er töluvert misvægi á milli menntunar 

og þarfa atvinnulífsins í löndum Evrópusambandsins og ríkjum Efnahags- og 

framfarastofnunar. Þar kemur fram að dregið hafi úr eftirspurn eftir ósérhæfðu 

starfsfólki. Ástæðan að baki þess sé sú að tækniframfarir hafi gert fyrirtækjum kleift að 

nota tækni og tölvubúnað í stað starfsfólks, ásamt því að ófaglærð störf færast í auknum 

mæli til fátækari ríkja með ódýrt vinnuafl. Aðildarríkin þurfa þar af leiðandi að treysta 

meira á nýjar hugmyndir á sviði þjónustu og vöruþróunar til að viðhalda hagsæld og 

samkeppnishæfi. Einnig kemur þar fram að á Íslandi felist misvægið í því að atvinnuleysi 

sé mikið hjá ungu fólki á sama tíma og skortur er á fagmenntuðu vinnuafli á ýmsum 

sviðum. Hvað varðar færniþörf á vinnumarkaði þá er staðan á Íslandi svipuð og í öðrum 

Evrópulöndum varðandi færnispár, þar sem sú færni (e. skills) sem þörf er á í framtíðinni 

er á sviðum tækni og þjónustu á sama tíma og störfum sem krefjast einungis grunn-

menntunar fer fækkandi.  

Breytt aldursamsetning hefur einnig áhrif á samfélagið. Fólk lifir lengur og fjöldi 

aldraðra fer vaxandi (Karl Sigurðsson, 2014). Fram kemur að staðan í Bandaríkjunum er 

mjög svipuð og í Evrópu. Merriam o.fl. (2007, bls. 7–11) benda til dæmis á að í 

Bandaríkjunum séu fullorðnir orðnir fleiri en ungmenni og margir vel menntaðir. Fólk lifir 
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lengur í dag með betri heilsu á sama tíma og eftirlaunaaldur færist niður. Þetta hefur leitt 

til þess að fólk hefur jafnvel skipt um starfsvettvang á síðara æviskeiði. Fjöldi fullorðna 

námsmanna er orðinn töluverður í hinu formlega skólakerfi þar sem sitja saman bæði 

ungmenni og fullorðnir. Þær nefna að þeir sem starfa á vettvangi fullorðinsfræðslu hafi 

áhyggjur af mikilli fjölgun fullorðinna námsmanna á sama tíma og það eru að koma fram 

á sjónarsviðið fullorðnir námsmenn með miklar sérþarfir.  

Taka verður undir það sem Merriam o.fl. (2007, bls. 7–8 ) segja að þessi mikla breyting 

á lýðfræðilegu umhverfi ásamt alþjóðavæðingu og tæknivæðingu hefur haft gríðarleg 

áhrif á samfélög hins vestræna heims og á íbúana sem þar búa. Ljóst er að mikið verkefni 

er framundan hjá vestrænum þjóðum í menntunarmálum. Fer fullorðinsfræðslan ekki 

varhluta af því þar sem hún skipuleggur nám fullorðinna og er ætlað að brúa bilið á milli 

þeirra sem hafa ekki tileinkað sér þá færniþætti sem þarf á 21. öldinni og þeirra sem hafa 

tileinkað sér þá. 

2.5  Hæfni á 21. öldinni 

Þörf atvinnulífsins fyrir starfsfólk með viðeigandi þekkingu, leikni og hæfni (e. knowledge, 

skills, competences) fer sífellt vaxandi. Þekking er skilgreind sem „afrakstur þeirra 

upplýsinga sem aflað er með námi. Þekking er heildarsafn staðreynda, meginreglna, 

kenninga og starfsferla sem tengjast fræðasviði eða starfi,“ leikni er skilgreind sem „getan 

til að vinna verk og leysa verkefni“ og hæfni sem „getan til að beita lærdómi á viðunandi 

hátt í ákveðnu samhengi (menntun, starfi, einstaklingsþroska eða fagþróun), (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, bls. 6, 18 og 30 ).  

Þekking, leikni og hæfni sem kemur að gagni í dag getur úrelst á morgun. Þetta hefur 

leitt til þess að skilgreina hefur þurft upp á nýtt hvað sé þekking, leikni og hæfni á 21. 

öldinni. Stjórnvöld hafa því í samvinnu við atvinnulífið reynt að greina og spá fyrir um 

færniþörf í komandi framtíð til að geta komið til móts við þá færniþörf með viðeigandi 

menntunarúrræðum. Í yfirlitsskýrslu sem unnin var fyrir Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

árið 2014 um færniþörf á vinnumarkaði kemur fram að þörf fyrir fólk í nýjum 

atvinnugreinum sé vaxandi eins og til dæmis við tölvuvinnslu, við forritun, við 

ferðaþjónustu og afþreyingarþjónustu. Einnig hefur þörf fyrir starfsfók við þjónustu 

aldraðra aukist vegna fjölgunar aldraðra, því fólk lifir lengur (Karl Sigurðsson, 2014).  

Sökum þess hversu fyrirtæki í hinum vestræna heimi eru að breytast úr 

framleiðslufyrirtækjum yfir í þekkingar- og þjónustudrifin fyrirtæki er einnig orðin mikil 

þörf fyrir starfsmenn sem geta tekist á við flókin verkefni ásamt því að vera skapandi og 

hugmyndaríkir. Þeir þurfa einnig að vera færir um að aðlagast og tileinka sér nýjungar 
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ásamt því að hafa góða samvinnu- og samskiptahæfni. Í dag eru svokallaðir mjúkir 

færniþættir (e. soft skills) eins og samvinnu- og samskiptafærni álitnir mjög mikilvægir 

(Council of Europe, 2009). 

Vísbendingar eru um að þeir nemendur sem koma út úr skólakerfinu mæti ekki 

þörfum fyrirtækja fyrir hæfni starfsmanna sinna. Trilling og Fadel (2009) framkvæmdu 

rannsókn hjá 400 stórfyritækjum þar sem færni starfsmanna þeirra var könnuð. Lögð var 

einföld spurning fyrir þá sem sjá um mannaráðningar hjá þessum fyrirtækjum um hvort 

fólk sem væri að útskrifast úr skólakerfinu væri tilbúnið undir atvinnulífið. Svarið reyndist 

vera neikvætt. Rannsóknin leiddi í ljós að ýmislegt vantaði upp á hjá fólki eins og 

samskiptafærni bæði munn- og skriflega, gagnrýna hugsun, lausnarmiðaða nálgun, 

fagmennsku, vinnusiðferði og samvinnuhæfni. Voogt og Roblin (2012) framkvæmdu 

einnig viðamikinn samanburð á hvaða hæfni sé talin mikilvæg á 21. öldinni. Til 

grundvallar við greininguna voru lagðir þekktustu viðmiðunarrammar fyrir hæfni sem 

gefnir hafa verið út af samtökum og stofnunum eins og Evrópusambandinu, Efnahags- og 

framfarastofnuninni, Menningamálastofnun Sameinuðu þjóðanna og Samtökunum um 

nám á 21. öldinni (P21). Flestir viðmiðunarrammarnir reyndust að mestu samhljóma en 

áherslur og forgangsröðun reyndist aftur á móti vera mismunandi. Niðurstaðan er sú að 

samvinna, samskiptafærni, upplýsinga- og tölvulæsi og menningarlæsi er sett fram sem 

mikilvæg lykilhæfni hjá öllum. Hjá flestum kemur einnig til viðbótar færni eins og 

sköpunargáfa, frumkvæði og lausnarmiðuð nálgun. Samkvæmt orðaskrá um evrópska 

menntastefnu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, bls. 17)  er lykilhæfni (e. key 

skills/key competences) skilgreind sem „sú heildarleikni (grunnleikni og ný grunnleikni) 

sem nauðsynleg er til að lifa í nútíma þekkingarsamfélagi.“  

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (European Commision) hefur sett fram átta 

flokka yfir lykilhæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, bls. 17): 

• Samskipti á móðurmálinu. 

• Samskipti á erlendum málum. 

• Færni í stærðfræði, vísindum og tækni. 

• Stafræn færni. 

• Að læra að læra. 

• Samskipti við annað fólk, fólk frá öðrum menningarheimum og félagsfærni, 

félagsleg og borgaraleg færni. 

• Frumkvöðlastarfsemi. 

• Tjáning menningar. 
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Viðmiðunarrammar eru settir fram til að hægt sé að átta sig á hvaða þekkingu, leikni 

og hæfni þarf til að takast á við örar breytingar bæði í persónulegu, samfélagslegu og 

atvinnulegu samhengi. Þessir viðmiðunarrammar eru síðan notaðir til þess að skipuleggja 

menntakerfið og er fullorðinsfræðsla þar með talin.  

2.6  Nám fullorðinna 

Fullorðinsfræðsla nær yfir bæði fjölbreytt og víðtækt svið. Fræðslutilboð sem standa 

fullorðnu fólki til boða eru nánast óendanleg. Þeir sem sjá um skipulagningu á námi 

fullorðinna standa frammi fyrir töluverðum áskorunum við að skipuleggja fræðslu. Hér 

getur verið um að ræða fræðslu sem hefur það að markmiði að auka persónulega hæfni 

einstaklingsins eða sem er ætlað er að koma til móts við ýmsar sérþarfir. Jafnframt þarf 

að takast á við þá áskorun að undirbúa fólk undir störf á vinnumarkaði þar sem ný störf 

eru sífellt að myndast, breytast eða úreldast. Lausnin er talin felast meðal annars í því að 

hjálpa fólki að tileinka sér nám út lífið eða ævimenntun. En það er einnig ýmislegt sem 

hindrar það að fullorðið fólk stundi nám eins og tími og peningar. Því felst töluverð 

áskorun í því fyrir stjórnvöld og skipuleggjendur fræðslu að reyna að ryðja þessum 

hindrunum úr vegi.  

Það sem hefur einnig breyst er að nám á sér ekki einungis stað í skólastofu með 

kennara heldur hvar sem er og hvenær sem er. Þar hefur tæknin í ýmsu formi haft mest 

áhrif og má þar nefna tölvur, fartölvur, spjaldtölvur og snjallsíma. Einstaklingurinn getur 

einnig leyst ýmislegt vinnutengt eða persónubundið einfaldlega með því að fletta því upp 

í framangreindum tækjum. Möguleikar fólks til að afla sér upplýsinga í gegnum nettengd 

tæki og jafnvel til að taka þátt í skipulögðu námi hefur leitt til þess að svo til allar 

menntastofnanir hafa þurft að endurskoða hvernig starfsemi þeirra fer fram og hvernig 

þær styðja fólk við að auka þekkingu, leikni og hæfni. Þessu til viðbótar má nefna að fólk 

getur stundað fræðslu og nám óháð tíma og staðsetningu. Jarvis (2012, bls. 30) segir að 

breytingarnar séu svo hraðar að fræðsluaðilar nái ekki að bregðast við og því neyðist 

margir til þess að afla sér fræðslu með öðrum óformlegum hætti. 

Framangreint hefur leitt til þess að farið er að viðurkenna að nám á sér stað á ýmsan 

hátt eins og í starfi og í einkalífi. Það hefur leitt til þess að eitt af áhersluatriðum í 

menntastefnu Evrópuþjóðanna er að finna leiðir til að meta það sem einstaklingurinn 

hefur tileinkað sér utan hins formlega skólakerfis (grunn-, mennta- og háskóla). Er það 

hluti af því markmiði að gera ævimenntun að menntunarmarkmiði ásamt því að ryðja úr 

vegi hindrunum sem geti staðið í vegi fyrir því að einstaklingur hefji nám að nýju eftir að 

hafa verið úti á vinnumarkaðnum. Þannig getur einstaklingurinn fengið metna þá hæfni 
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sem hann hefur öðlast í gegnum lífið (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Talað er 

um formlaust nám (e. informal learning) í þessu samhengi. Samkvæmt orðaskrá um 

evrópska menntastefnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, bls. 15) er formlaust 

nám skilgreint sem „Nám sem fer fram við dagleg störf, í fjölskyldulífi eða tómstundum. 

Það er ekki skipulagt eða samhæft hvað víðvíkur markmiðum, tíma eða námsaðstoð. Fyrir 

einstaklinginn er formlaust nám yfirleitt án ásetnings.“  

2.6.1 Formlaust nám  

Þegar talað eru um nám sjá margir fyrir sér kennslustofu með kennara þar sem kennt er 

eftir ákveðinni námskrá. Það hefur orðið mikil viðhorfsbreyting í því hvað telst vera nám. 

Starfsfólk lærir ýmislegt í vinnunni og öðlast ákveðna reynslu í starfi. Starfsfólk vinnur 

einnig saman og gefur hvort öðru leiðbeiningar og upplýsingar. Í einkalífinu sækir fólk oft 

ýmiss tómstundarnámskeið, námskeið á netinu eða tekur þátt í samfélagsverkefnum. Má 

þar til dæmis nefna sjálfboðastörf á vegum mannúðarsamtaka, björgunarsveitir, 

kirkjustörf eða skipulagningu viðburða í samfélaginu. Margir hafa ýmiss áhugamál og 

sækja sér fræðslu um allt það sem snýr að áhugamálinu til dæmis með lestri bóka, 

námskeiða á netinu og/eða myndböndum á netinu. Fólk er að búa til hluti, setja saman 

og tengja tölvur, búa til stafrænt efni til að setja á netið og svo mætti lengi telja. Þessir 

aðilar nota oft formlaust nám til að geta framkvæmt það sem þeir eru að gera. Sumir eru 

í þeirri aðstöðu að þurfa að sinna nánum fjölskyldumeðlimum vegna sérþarfa eða 

veikinda. Þar öðlast þeir ákveðna kunnáttu og reynslu á því sviði. Merriam o.fl. (2007, bls. 

35-36) nefna að rannsóknir sýni að fullorðnir eyði hundruðum klukkustunda í formlaust 

nám.  

Það hefur einnig sýnt sig að stór hluti af því sem lært er á vinnustað er formlaust nám 

sem á sér stað í samskiptum á milli starfsmanna. Því skipta samskipti á vinnustað miklu 

máli þar sem fólk lærir hvert af öðru. Heffernan (2015) gerir samskipti á vinnustað að 

umfjöllunarefni sínu á fyrirlestri á Technology, Entertainment and Design (TED) ráðstefnu 

árið 2015 á undir yfirskriftinni „Forget the pecking order at work“. Þar fjallar hún um 

hversu mikið samskipti, hjálpsemi og samvinna starfsfólksins skiptir máli. Það skaði 

vinnustaði verulega þegar það er mikil stéttarskipting innan fyrirtækis þar sem fólk er yfir 

það hafið að fá hjálp og upplýsingar hjá öðrum. Hún nefnir það „goggunarröð“. Jafnframt 

bendir hún á að mörg fyrirtæki í dag séu farin að ýta undir það að starfsmenn tali saman. 

Þessi fyrirtæki hafa jafnvel bannað fólki að drekka kaffi við skrifborðið því þau vilja að fólk 

hafi samskipti hvert við annað í kringum kaffivélina. Sum fyrirtæki hafa jafnvel útbúið 

aðlaðandi svæði þar sem starfsfólk getur sest niður saman. Með þessu eru samskipti efld 

og starfsfólk deilir hugmyndum, fær ráðleggingar og nýjar hugmyndir geta fæðst í beinu 
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framhaldi. Illeris (2004, bls. 35) bendir einnig á að samskipti á vinnustað séu mjög 

mikilvæg því að formlaust nám á sér oft stað þegar starfsfólk á í samræðum um ýmislegt 

sem viðkemur starfinu. Starfsfólkið getur skipst á hugmyndum og lagt sameiginlegt mat 

á ýmislegt starfstengt í þessum samræðum. 

Samfélagsmiðlar stuðla einnig að formlausu námi og á vef eins og á Youtube er hægt 

að sækja fjöldann allan af kennslumyndböndum um allt mögulegt, ásamt því að hafa þar 

samskipti og skiptast á upplýsingum. Einnig má benda á samskiptamiðilinn Facebook þar 

sem hægt er að mynda hópa um málefni, sérfræðiefni og/eða áhugaefni. Fólk skiptist á 

upplýsingum og gefur hvert öðru ráð (Kaplan og Haenlein, 2010). Ríkisháskólinn í 

Michigan (e. Michigan State University) birti frétt undir yfirskriftinni, Is Facebook the next 

frontier for online learning?, um gildi Facebook í námi. Þar er fjallað um rannsókn sem 

sýnir að á samfélagsmiðlum eigi sér stað töluvert af formlausu námi með samskiptum. 

Áhugafólk, nemendur og sérfræðingar geta skipst á upplýsingum og hægt er að vera 

þátttakandi í hinum ýmsu hópum um margskonar málefni eða áhugamál. Einnig sýnir 

rannsóknin að þetta sé samskiptaleið sem fólki líkar vel við ásamt því að hún stuðlar að 

meiri virkni og sé mikið notuð (Michican State University, 2015). 

Við tökum öll þátt í formlausu námi á einn eða annan hátt á lífsleiðinni bæði í 

einkalífinu og í vinnunni. Við tökum væntanlega ekki eftir því vegna þess hversu sjálfsagt 

okkur þykir það. Í rauninni erum við öll á vissan hátt þegar búin að tileinka okkur það að 

fræðast stöðugt og stundum ævimenntun án þess að leiða hugann frekar að því. Það er 

einfaldlega hluti af lífinu. Við höfum tilhneigingu til að líta á nám sem eitthvað sem á sér 

einungis stað við formgerðar aðstæður.  

Farið er að viðurkenna raunfærni til styttingar lokaprófs við framhaldsskóla eða til 

starfsréttinda. Þarna er farið að viðurkenna þá færni sem einstaklingurinn hefur öðlast í 

lífi og starfi og farið að meta ýmist formlaust nám sem á sér stað hjá einstaklingnum í 

gegnum lífið (lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). 

Eins og fram hefur komið þá taka allir þátt í formlausu námi á einn eða annan hátt. 

Margir stunda einnig formlegt nám til að styrkja stöðu sýna annað hvort persónulega eða 

starfslega. Jafnframt þurfa margir að stunda formlega fræðslu í tengslum við starf sitt. 

Megineinkenni formlegs náms er að það er skipulagt af öðrum. 

2.6.2 Formlegt nám 

Formlegt nám (e. formal learning) er skilgreint sem: „Nám sem fer fram við skipulagðar 

og formgerðar aðstæður (s.s. í skóla, fræðslumiðstöð eða á vinnustað) og er beinlínis 

skilgreint sem nám (hvað varðar markmið, tíma og aðbúnað). Nemandinn lítur svo á að 
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formlegt nám sé stundað af ásetningi. Því lýkur að jafnaði með staðfestingu og vottun“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, bls. 14 og 15). 

Það er margt sem ræður framboði á formlegu námi í fullorðinsfræðslu. Má þarf nefna 

stefnu stjórnvalda hverju sinni og/eða kröfu atvinnulífsins um að uppfylla ákveðna 

færniþörf fyrir starf/störf. Einnig getur verið að vöntun sé fyrir vinnuafl vegna nýrrar 

tækni eða starfa eða að það þurfi að þjálfa starfsfólk. Þjálfun starfsfólks fer ýmist fram 

innan fræðsludeilda fyrirtækjanna sjálfra eða þau semja við utanaðkomandi fræðsluaðila 

um framkvæmd hennar. Aðstæður í þjóðfélaginu hafa líka áhrif eins og atvinnuleysi en 

oft er reynt að koma til móts við atvinnuleitendur með því að bjóða þeim upp á fræðslu. 

Ekki er hægt að líta fram hjá framboði og eftirspurn því fræðsluaðilar bjóða upp á nám 

og námskeið sem eftirspurn er eftir. Það geta legið margskonar sjónarmið að baki 

fræðslutilboða. Caffarella og Daffron (2013, bls. 51) flokka þau sjónarmið sem liggja að 

baki fræðslutilboða niður í fimm markmið sem miða að því: 

• að stuðla að persónulegum vexti fullorðinna einstaklinga. 

• að hjálpa fullorðnum einstaklingum að takast á við persónulegt og daglegt líf. 

• að undirbúa fólk fyrir tækifæri á vinnumarkaði bæði í nútíð og framtíð. 

• að aðstoða fyrirtæki við að ná ásættanlegri niðurstöðu og við aðlögun að 

breytingum. 

• að veita tækifæri til þess að meta og stuðla að samfélagsbreytingum. 

Jarvis (2012, bls. 18-23) bendir á að auknar menntunarkröfur séu dýrar og stjórnvöld 

hafi því augljóslegan hag af því að láta atvinnulífið bera hluta af kostnaðinum. Stjórnvöld 

geti ekki velt allri símenntun yfir á atvinnulífið þar sem þau bera ábyrgð á gæðum 

menntunar og hætta getur skapast á að menntun yrði of einsleit og þröngsýn. Hann 

bendir á að stjórnvöld freisti þess að fá atvinnulífið til að fjármagna eins mikið og kostur 

sé. Sé sá háttur hafður á þá hefur atvinnulífið meiri áhrif á hvað er kennt og hvernig. Hann 

segir að það geti einnig verið hagstætt fyrir stéttarfélögin að vera í samvinnu við 

stjórnvöld og hafa þannig áhrif á framkvæmdina. Jafnframt bendir hann á að skipulögð 

endurmenntun af hálfu stjórnvalda sé orðið nokkuð algengt fyrirbæri í Bretlandi jafnhliða 

auknu framboði á starfsmenntun.  

Stjórnvöld á Íslandi líkt og í Bretlandi taka þátt í skipulagðri endurmenntun. Með 

setningu laga 1. október 2010 um framhaldsfræðslu (lög um framhaldsfræðslu nr. 

27/2010) er óformlegu námi skipt annars vegar upp í framhaldsfræðslu sem nær til 

fullorðna einstaklinga 20 ára og eldri með litla formlega menntun og hins vegar fræðslu 

fyrir fullorðna einsaklinga sem lögin ná ekki til. Hér eftir til nánari aðgreiningar verður 

talað um framhaldsfræðslu þegar verið er að fjalla um markhóp laganna. 
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2.7  Framhaldsfræðsla 

Með tilkomu laga um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) bættist eitt skólastig við formlega 

skólakerfið. Framhaldsfræðsla er oft kölluð fimmta stoðin í menntakerfinu (leikskóli, 

grunnskóli, framhaldskóli, háskóli og framhaldsfræðsla). Markmið laganna (lög um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010, I. kafli) er meðal annars að gefa einstaklingum tækifæri til 

að auka starfshæfni sína til að mæta þörfum atvinnulífsins, að tekið sé tillit til ólíkrar 

stöðu og hæfni einstaklinga, að einstaklingarnir hafi kost á að sækja sér menntun 

samhliða starfi og að efla menntunarstig í landinu. Lögin ná einungis til fullorðins fólks 

sem hefur ekki lokið framhaldsskóla og er þetta þáttur í því að ryðja hindrunum úr vegi 

við að ljúka starfsnámi og jafnvel greiða götu þessa fólks inn í háskólana ásamt því að 

hækka menntunarstig íslensku þjóðarinnar 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur verið falið að sjá um framkvæmd laganna. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er í eigu Alþýðusambands Íslands (ASÍ), Samtaka 

atvinnulífsins (SA), Bandalags starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) ásamt fjármálaráðuneyti 

og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Rekstrarfé og fé í Fræðslusjóð kemur frá Mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2010). Hlutverk 

fræðslusjóðs er að stuðla að námstækifærum fyrir einstaklinga með stutta formlega 

skólagöngu að baki ásamt því að stuðla að því að þessir einstaklingar geti nýtt sér þau 

námstækifæri.  

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) hefur jafnframt það hlutverk að hafa umsjón með 

framkvæmd fræðslu sem fellur innan ramma laganna í samstarfi við fræðslu- og símennt-

unarmiðstöðvar innan Kvasis (Samtök fræðslu og símenntunarmiðstöðva). Þessi 

fræðslufyrirtæki eru almennt kölluð símenntunarmiðstöðvar. Þær eru:  

• Farskólinn á Norðurlandi vestra 

• Framvegis (Rvk) 

• Fræðslumiðstöð Vestfjarða  

• Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi 

• Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins (Rvk) 

• IÐAN fræðslusetur (Rvk) 

• Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 

• Mímir - Símenntun (Rvk) 

• Símey (Ak - Eyjafjörður) 

• Símenntunarmiðstöðin Vesturland 
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• Starfsmennt (Rvk) 

• Viska (Vestmannaeyjum) 

• Austurbrú (Austurland) 

• Þekkingarnet Þingeyinga.  

(Kvasir, e.d.) 

Jón Torfi Jónasson (2004) segir að það sé nokkuð gott samkomulag um það í 

samfélaginu að samfélagið standi straum af grunnmenntun fullorðinna námsmanna til 

að gæta jafnræðis (jafnræðisrök). Fleiri rök liggja að baki og hann nefnir að 

mannauðsrökin á bak við menntun eftir að formlegri skólagöngu lýkur séu styrking 

vinnuafls á vinnumarkaði til þess að auka framleiðni, nýsköpun og færanleika vinnuafls í 

atvinnulífinu. Lýðræðisrökin séu mikilvægi þess að endurnýja undirstöðumenntun í 

síbreytilegu samfélagi til að geta tekið virkan þátt í því. Tæknirökin séu þau að tryggja 

almennan tæknigrunn samfélagsþegnanna. En hann veltir því upp hverjir eigi að standa 

straum af kostnaði vegna endurmenntunar eftir að grunnmenntun lýkur. Hann bendir á 

það að stefna stjórnvalda á Íslandi hafi verið sú að einstaklingurinn eða atvinnurekandi 

standi straum af þeim kostnaði.  

Jarvis (2012, bls. 18-23 ) bendir á að viðhorf til þess hvað teljist mikilvæg þekking hafi 

áhrif á hvað er fjármagnað af stjórnvöldum. Mikil áhersla er lögð á það sem litið er á sem 

hagnýtt nám eins og tækni, vísindi og félagsvísindi út frá stjórnun. Hugvísindi og listir hafa 

ekki þótt eins mikilvæg og hefur verið tilhneiging til að líta á það sem frístundanám. 

Þekking er flokkuð sem nauðsynleg og ónauðsynleg. 

Lögin um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) hafa gert stjórnvöldum það kleift að 

viðurkenna námsleiðir fyrir fólk á vinnumarkaði með stutta skólagöngu að baki í því skyni 

að greiða götu þeirra til að ljúka námi og/eða fara í áframhaldandi nám. Í því skyni hafa 

verið gerðar námskrár í framhaldsfræðslunni sem hafa verið vottaðar af 

menntayfirvöldum. Námskrá (e. Curriculum) hefur verið skilgreind sem „Skrá yfir þá 

verkferla sem notaðir eru til að móta, skipuleggja og undirbúa þjálfunar- eða 

menntunarstarf, þar með taldar skilgreiningar námsmarkmiða, inntak, aðferðir, þar á 

meðal námsmat og námsefni.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d., bls. 8).  

Í reglugerð um framhaldsfræðslu (nr. 1163/2011) kemur fram að markmiðið með 

vottun á námskrám sé að tryggja gæði þeirra og gegnsæi námstilboða í 

framhaldsfræðslunni. Jafnframt kemur fram að vottunin staðfesti að námið uppfylli 

kröfur um skipulag og þær sértæku kröfur sem gerðar eru um inntak náms og hæfni 

nemenda, ásamt því að tryggja að samræmd viðmið séu notuð. 
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Við gerð námskrár fyrir framhaldsfræðsluna hefur verið þróuð aðferð sem byggir á 

starfaprófíl. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur unnið að þessari þróun ásamt því að búa 

til efni til að nota við greiningar á kröfum starfsgreina til hæfni starfsmanna sinna. 

Aðferðin byggir á því að skilgreina á hlutlægan hátt persónulega og faglega hæfni sem 

skipta máli á vinnumarkaði og við ákveðnar starfsgreinar. Ekki er miðað við einstaka störf 

heldur starfsgreinina sem heild.  Byggt er á hæfniþáttum frá kandíska ráðgjafafyrirtækinu 

Human Resource System Group. Settur er upp starfaprófíll sem inniheldur skilgreiningu 

á starfsgreininni og hæfniskröfum hennar. Miðað er við að hægt sé að nota 

starfaprófílinn við hönnun fræðslu eða við raunfærnismat (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2014). 

Jafnhliða auknu mikilvægi fullorðinsfræðslu í menntunarmarkmiðum eru gerðar meiri 

kröfur um fagmennsku fræðsluaðila. Í lögum um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) eru sett 

fram þau skilyrði að fræðsluaðilar sem vilja starfa samkvæmt lögunum skuli vera viður-

kenndir af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Forsenda slíkrar viðurkenningar er 

að fræðsluaðili noti gæðakerfi með áherslu á nám fullorðinna (lög um framhaldsfræðslu 

nr. 27/2010). Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur haft forgöngu um að þróa gæðakerfi 

fyrir fræðsluaðila sem starfa við fullorðinsfræðslu þar sem gæðaviðmið Evrópskrar 

gæðavottunar (e. European Qality Mark - EQM) eru lögð til grundvallar. Markmið 

gæðavottunar er að auka gæði starfsins. Í því ferli vinnur starfsfólkið hjá fræðslu-

fyrirtækinu saman að sjálfsmati sem felst í því að skilgreina starfsemi fræðslufyrirtækisins 

ásamt því að skrá niður þá verkferla sem eru viðhafðir í allri starfseminni. Niðurstaðan er 

yfirleitt gæðahandbók sem starfsfólkið getur notað til leiðbeiningar við starf sitt. 

Utanaðkomandi aðili vottar síðan að fræðslufyrirtækið hafi yfirfarið og metið 

starfsemina, skráð og skipulagt verkferla ásamt því að það starfi í samræmi við þá 

verkferla sem fræðslufyrirtækið hefur sett sér. Nú þegar hafa allar símenntunarmið-

stöðvarnar innan Kvasis fengið gæðavottun og nokkur fræðslufyrirtæki úr óformlega 

skólakerfinu (Hróbjartur Árnason, Áslaug Bára Loftsdóttir, Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, 

Kristín Þórarinsdóttir og Særún Rósa Ástþórsdóttir, 2014). 

Innviðir fullorðinsfræðslu hafa gjörbreyst með tilkomu framhaldsfræðslulaganna (nr. 

27/2010). Fram kemur hjá Jóni Torfa Jóhannessyni (2013) að með því að tryggja fjármagn 

og sérsniðið fræðslukerfi fyrir markhóp laganna sem er fólk 20 ára og eldra þá hafi 

stjórnvöld stigið mikilvægt skref. En fullorðinsfræðsla er miklu stærra hugtak og nær 

einnig til þeirra sem standa fyrir utan markhóp framhaldsfræðslunnar.  
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2.8 Önnur fullorðinsfræðsla 

Fræðslutilboð  fræðsluaðila sem falla ekki undir framhaldfræðslu eru mjög fjölbreytt og 

fer fræðslan fram á ýmsum stöðum og á ýmsu formi. Hér getur verið um að ræða 

tómstundanám, nám sem einstaklingurinn sækir sjálfur að eigin vali til að styrkja stöðu 

sína á vinnumarkaði eða fræðsla sem er vinnutengd. Þetta geta einnig verið fræðslutilboð 

sem boðið er upp á í gegnum netið. Margs konar sjónarmið geta legið að baki þessara 

fræðslutilboða. Mörg þessara fræðslufyrirtækja eru að svara eftirspurn sem hefur 

myndast hjá fólki eða atvinnulífi. Fyrirtæki skipuleggja einnig fræðslu innan fyrirtækisins 

fyrir starfsfólk sitt í tengslum við breytingar eða nýja þjónustu. Í sumum tilfellum fá þau 

fræðslufyrirtæki til að sjá um framkvæmd fræðslunnar. 

Þeir einstaklingar sem sækja námskeið hjá fræðsluaðilum sem falla ekki undir 

framhaldsfræðslu standa margir hverjir straum af námskeiðskostnaði sjálfir. Þeir sem 

hafa til þess réttindi geta einnig margir hverjir fengið styrk frá sínu stéttarfélagi og/eða 

atvinnurekandi stendur straum af námskeiðskostnaði. Í mörgum tilfellum sér 

atvinnurekandi sjálfur um skipulagningu og framkvæmd fræðslu.  

Fjölmörg fyrirtæki bjóða upp á fræðslu sem ekki er skipulögð af stjórnvöldum. Þessi 

fræðslufyrirtæki starfa á markaði. Þessi fræðslufyrirtæki reyna að greina hvar sé 

fræðsluþörf eða eftirspurn og bregðast við henni. Markhópurinn getur verið fjölbreyttur 

og miðast við hvar hefur myndast þörf/tækifæri fyrir fræðslu. Knowles, Holton og 

Swanson (2015, bls. 159) segja að í fullorðinsfræðslu sé oft verið að bregðast við 

ákveðinni þörf fyrir fræðslu sem vantar á ákveðnum tímapunkti. Það hefur myndast 

ákveðin þörf og/eða ósk hjá fólki að læra eitthvað og fræðsluaðilar bregðast við þeirri 

þörf sem hefur myndast. Í þessu tilfelli er það einstaklingurinn sem stjórnar hvaða 

fræðslu hann vill sækja. Gert er ráð fyrir að einstaklingurinn viti alveg á hverju hann þarf 

á að halda, geti tekið þátt í viðkomandi fræðslu og hafi áhuga á þátttöku í þeirri fræðslu 

sem æskilegt er að hann tileinki sér. 

Mörg fyrirtæki og stofnanir eru með sérstakar fræðsludeildir/mannauðsdeildir. 

Knowles o.fl. (2015, 148-149) segja að kjarni fræðigreinanna um mannauðstjórnun 

annars vegar og nám fullorðinna hins vegar sé sá sami, fullorðni námsmaðurinn. 

Mismunurinn felist í því út frá hvaða sjónarhorni fræðsla sé skipulögð. Það sem skilur á 

milli eru markmiðin, þar sem mannauðsstjórnun felst í því að skipuleggja fræðslu út frá 

þörf fyrirtækisins til að hámarka ávinning þess. Fyrirtækið ræður hvaða fræðslu er boðið 

upp á, fyrir hverja og hvenær. Aðalinntakið í fræðum fullorðinsfræðslunnar er aftur á 

móti einstaklingurinn sjálfur. Markmiðið er persónulegur vöxtur einstaklingsins sjálfs eins 

og persónuleg færni ásamt því að öðlast lífs-/starfsánægju. Þörf myndast yfirleitt hjá 
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fyrirtækjum fyrir fræðslu í kjölfar breytinga. Til dæmis er byrjað að framleiða nýja vöru, 

selja nýja þjónustu eða verið er að taka í notkun nýja tækni eða hugbúnað og þarf þá að 

þjálfa starfsfólkið. Stundum er það gert á sjálfum vinnustaðnum og/eða fræðslan er 

útvistuð (e. outsourced).  

Jón Torfi Jónasson (2004) bendir á að starfsfólk lítilla fyrirtækja stendur verr að vígi í 

umræðunni um samkeppnishæfni fyrirtækja á Íslandi. Benda má á í því samhengi á 

rannsókn á því hvernig símenntun starfsmanna væri háttað í litlum fyrirtækjum. 

Rannsóknin var gerð hjá 25 smáfyrirtækjum í Suður-Wales (með færri en 50 starfsmenn). 

Þó svo að rannsóknir sýni að stór hluti fræðslu eigi sér stað innan smáfyrirtækja með 

óformlegri fræðslu eins og í samskiptum milli starfsfólks þá var ákveðið að miða 

rannsóknina við formlega fræðslu. Þessi fyrirtæki hafa ekki bolmagn, fjármagn né tíma til 

að skipuleggja fræðslu og hafa ekki fræðslu- eða mannauðsstjóra. Rannsóknin leiddi í ljós 

að yfirleitt er byggt á skammtímamarkmiðum í fræðslu. Einnig sýna niðurstöður að þegar 

verið var að leita eftir fræðslu þá treysta stjórnendur á fræðslufyrirtæki sem virðast vera 

á sömu „bylgjulengd“. Tungutak kynningarefnis skiptir jafnframt oft meginmáli þegar 

valið er á milli fræðslufyrirtækja. Niðurstaðan reyndist vera sú að ákvarðanir eru byggðar 

á huglægri stefnumörkun, viðhorfum eða dómgreind stjórnenda. Þessu til viðbótar sýnir 

rannsóknin að fyrirtæki velja oft fræðslu eftir kynningarefni, ábendingum frá 

starfsfólkinu sjálfu eða frá ytri tengiliðum (Bishop, 2008). 

Það hefur jafnframt aukist mikið á 20. og 21. öldinni að láta aðra sjá um alla fræðslu 

og/eða hluta af henni með því að útvista henni. Með því að útvista þá fær fyrirtækið 

aðgengi að sérfræðiþekkingu og/eða aðstöðu ásamt tækjum og hugbúnaði. Þegar 

fræðsla er útvistuð þá er gerður samningur við fræðslufyrirtæki/verktaka sem tekur að 

sér verkefnið. Algengt er að fyrirtæki sem útvista verkum fái verkefnastjóra til að hafa 

umsjón með verkinu hvað varðar skipulagningu, samþættingu og stjórnun verkefnisins 

(Child, 2015, bls. 217-218).  

Nokkur af stærstu hátæknifyrirtækjum heimsins hafa einnig útbúið alþjóðlegar 

námsleiðir til að hægt sé að þjálfa fólk og votta kunnáttu þeirra að þjálfun lokinni. 

Markmiðið þessara fyrirtækja er að byggja upp þá tæknikunnáttu sem þarf hjá 

vinnuaflinu á 21. öldinni. Þau bjóða upp á námskrá, fræðsluefni, kennara, tæknibúnað, 

hugbúnað og próf ásamt vottun fyrir því stigi sem að nemandi hefur náð á tækni- og/eða 

hugbúnað viðkomandi fyrirtækis. Nefna má meðal annars The Cisco Networking og The 

Microsoft IT (Trilling og Fadel, 2009, viðauki A). 

Ljóst er af framangreindu að markhópur fullorðinsfræðslu er mjög fjölbreyttur og að 

margt hefur áhrif á fræðslutilboð af hálfu fræðslufyrirtækja og hjá fræðsludeildum 
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fyrirtækja og stofnana. Fræðslufyrirtæki bregðast við eftirspurn sem myndast hefur eftir 

fræðslu og reyna að koma til móts við hana með fræðslutilboðum. Þessi fyrirtæki notast 

oft við óformlega þarfagreiningu eins og spurningar, viðtöl, áhorf, rýnihópa, verklýsingar, 

lestur tækniupplýsinga, skilaboð samfélagsins og samtöl manna á milli. Einstaklingurinn 

stundar þetta nám stundum að eigin vali eða að beiðni atvinnurekanda. Innan fjölmargra 

fyrirtækja starfa oft sérstakar fræðsludeildir. Oft myndast þörf fyrir fræðslu í kjölfar 

breytinga á vöru eða þjónustu fyrirtækisins.  

2.9 Skipulagning fræðslu 

Þeir fræðsluaðilar sem bjóða upp á fræðslu fyrir fullorðna námsmenn þurfa að hafa í huga 

ýmiss atriði við skipulagninguna. Fræðslutilboðin þurfa að höfða til fólks og nemendur 

þurfa einnig að sjá sér hag í að sækja námið. Því er nauðsynlegt að gera þarfagreiningu. 

Einnig þarf ákveðin hæfni að vera til staðar hjá þeim sem starfa við fræðsluna. Jafnframt 

þarf skipulag og kennsla að hæfa fullorðnum námsmönnum. Við skipulagningu á námi 

fullorðinna þarf jafnframt að hafa í huga einkenni og aðstæður fullorðinna námsmanna.  

Það er margt sem hafa þarf í huga þegar verið er að skipuleggja nám fyrir fullorðna 

námsmenn. Evrópuríkin hafa sett það í forgang að auka gæði fullorðinsfræðslu. Hluti af 

því ferli er EQM gæðavottun (Hróbjartur Árnason o.fl., 2014) þar sem fræðslufyrirtæki 

setja gæðaviðmið varðandi allt það sem varðar starfsemina. Starfsfólk fullorðinsfræðslu 

spilar lykilhlutverk í því að gera gæði hennar sem mesta.  

Evrópusambandið hefur haft það sem eitt af sínum forgangsmálum að vinna að 

eflingu á fullorðinsfræðslu og felst í því að þróuð hafa verið hæfniviðmið fyrir allt 

starfsfólk fullorðinsfræðslu. Í sumum löndum hafa verið sett upp hæfniviðmið varðandi 

leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu og hafa þau reynst vera mismunandi milli stofnana, 

fyrirtækja og á milli landa. Því ákvað Evrópusambandið að samhæfa þessi hæfniviðmið. 

Evrópusambandið fjármagnaði í því skyni rannsókn á því hvaða hæfni þurfi til að 

leiðbeina fullorðnum (Buiskool og Broek, 2010). Í beinu framhaldi voru þróuð samræmd 

hæfniviðmið út frá niðurstöðu rannsóknarinnar. Það er síðan valkostur viðkomandi landa 

hvort og hvernig þau nota þessi hæfniviðmið.  

Niðurstaða rannsóknarinnar var meðal annars sú að almenn hæfni sem ætti að vera 

til staðar hjá starfsmönnum væri að þeir tækju sjálfir þátt í ævimenntun, væru 

sérfræðingar, þekktu hvernig ætti að skipuleggja fullorðinsfræðslu ásamt því að þekkja 

til fullorðinna námsmanna með mismunandi þarfir. (Buiskool og Broek, 2010).  

Þegar verið er að skipuleggja fræðslutilboð þá þurfa skipuleggjendur að hafa ýmislegt 

í huga. Þau fræðslutilboð sem standa fullorðnum námsmönnum til boða byggja yfirleitt 
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á því að gerð hefur verið þarfagreining. Markmiðið með fræðslutilboðinu getur meðal 

annars falist í því að verið er að fylla upp í það sem talið er að vanti inn í grunnmenntun 

fólks og má þar nefna lögin um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) eða að uppfylla færniþörf 

sem hefur myndast á atvinnumarkaði. Einnig getur markmiðið verið að koma til móts við 

ýmsar sérþarfir sem hafa myndast. Jafnframt þurfa skipuleggjendur og leiðbeinendur að 

gæta þess að kennsla og inntak nám henti fullorðnum námsmönnum, ásamt því að styðja 

við námsmanninn. Einnig þarf að liggja ljóst fyrir hvernig eigi að meta námið. Fullorðni 

námsmaðurinn þarf að vera tilbúin til að taka þátt í fræðslunni og hún þarf að höfða til 

hans. 

2.9.1 Mismunandi þarfagreiningar 

Tyler sem er einn af áhrifamestu námskrárfræðingunum 20. aldarinnar benti á nauðsyn 

þess fyrir fræðsluaðila að gera þarfagreiningu og skipuleggja fræðslu út frá því (Tyler, 

1949, bls. 15). Byrjað er á því að finna hver sé staðan, bera síðan saman við hvernig hún 

ætti að vera til að staðsetja fræðsluþörfina. Í beinu framhaldi er síðan hægt að 

skipuleggja fræðslu þar sem þörf eða eftirspurn hefur myndast. 

Hugmyndir um nám og námskeið geta sprottið upp á ýmsan hátt, allt frá umræðu 

manna á milli til skipulagðrar þarfagreiningar. Þessar hugmyndir geta tekið mið af 

fræðsluþörf vegna sérþarfa sem þarf að leysa, nýjum tækifærum, síbreytilegu umhverfi, 

tæknibreytingum, samfélagslegri þörf eða af þörfum atvinnulífsins. Hugmyndir um 

fræðslu og fræðsluþörf koma yfirleitt frá mörgum aðilum. Oft er talað um þekkingargap 

þegar munur er á því sem fólk ætti að kunna og því sem sem það kann. Markmið 

fræðsluaðila er því að finna þetta þekkingargap og reyna að brúa það þegar við á. Að 

sjálfsögðu þurfa þessir aðilar að sjá sér hag í því að brúa þetta þekkingargap. 

Framhaldsfræðslan þarf að treysta á að fjárveiting fáist úr Fræðslusjóði og 

fræðslufyrirtæki sem starfa á samkeppnismarkaði þurfa að miða við framboð og 

eftirspurn því námskeiðsgjöld standa undir kostnaði. Sama á í rauninni við um 

atvinnurekendur sem sjá sjálfir um fræðsluna því hún þarf að nýtast fyrirtækinu eða 

stofnuninni því fræðsla getur verið kostnaðarsöm.  

En það er ekki nóg að gera þarfagreiningu og skipuleggja fræðslu út frá því. Kennslan 

þarf að hæfa fullorðnum námsmönnum og því mikilvægt að leiðbeinandinn tileinki sér 

fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem námsmaðurinn er í fyrirrúmi. 

2.9.2 Leiðbeinendur 

Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins um ævinám (European Commission, 2002) þurfa 

leiðbeinendur framtíðarinnar að vera meðvitaðir um námsmanninn og það að 
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námsmaðurinn sé í fyrirrúmi. Hugmyndin sem liggur að baki er sú að með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum geti leiðbeinendur tryggt að nám eigi sér stað. Það er einnig talið 

gríðarlega mikilvægt að leiðbeinandinn stuðli að því að nemandinn tileinki sér nám út 

lífið. Það er ekki aðeins mikilvægt fyrir atvinnuþátttöku, sem er kannski ráðandi um 

tilgang náms, heldur líka fyrir velgengni fólks í lífinu almennt. Eins og fram hefur komið 

hefur menntastefnan á Íslandi verið tekin til endurskoðunar og er fullorðinsfræðsla hluti 

af því ferli. 

Eisner (2005, bls. 140) segir að það sé töluverð fjarlægð á milli þeirra sem setja fram 

nýja menntastefnu til endurskipulagningar á skólakerfinu og kennara. Endurskipulagning 

á menntakerfinu kemur alltaf efst úr stjórnkerfinu. Yfirleitt eru þessar breytingar 

tilkynntar með stjórnvaldsboði eða lagasetningu sem sendir skilaboðin til þeirra sem eru 

í „framlínunni“. Hann segir að menn virðist telja að um leið og nýjar reglur séu settar þá 

gerist hlutirnir af sjálfu sér. Aðstoð sé oft veitt í formi leiðbeininga um framkvæmd nýrrar 

námskrár, opinberra bréfa og fundargerða. Kennarar sem eigi síðan að standa að 

framkvæmdinni hafa lítið um málið að segja. Hann bendir á að það leiði oft til þess að 

ekkert breytist. 

Chatziefstathiou og Phillips (2011) gera það að umfjöllunarefni sínu að margir 

kennarar fullorðinsfræðslu starfa sem grunn- eða framhaldsskólakennarar jafnhliða 

kennslu við fullorðinsfræðslu. Þeir bera saman hlutverk kennara sem starfa samhliða í 

formlega skólakerfinu og við fullorðinsfræðslu. Þeir skoða hvað sé sameiginlegt og hvað 

er ólíkt með börnum og fullorðnum námsmönnum. Það sem talið er ólíkt er að börnum 

er sagt hvenær, hvað og hvernig þau eigi að læra. Notuð er kennaramiðuð framsetning. 

Börn öðlast reynslu jafnhliða því sem nám þeirra fer fram. Það sem aftur á móti ólíkt er 

að fullorðnir nemendur sækja í reynslu sína sem er hluti af þeirra sjálfi og því hefur 

reynsla áhrif. Taka þarf tillit til þess við kennslu. Fullorðnir nemendur hafna því að láta 

meðhöndla sig eins og börn af kennara. Kennslan þarf einnig að vera nemendamiðuð í 

stað kennaramiðaðrar. Of algengt er að leiðbeinendur sem fara að kenna í fullorðins–

fræðslu endurveki þær kennsluaðferðir sem þeir eru vanir. Nemendur hafna of miklu 

fyrirlestrarformi þar sem námsefnið og kennarinn eru í fyrirrúmi. 

Fullorðinsfræðsla hefur ekki verið þáttur í almennu kennaranámi á Íslandi fram til 

þessa þó hún hafi verið valkostur í framhaldsnámi kennara (Háskóli Íslands, e.d. nr. 1). 

Eðli fullorðinsfræðslu er þannig að hún fer ekki aðeins fram á formlegum vettvangi 

skólakerfisins, heldur líka innan annarra skipulagsheilda, og þá jafnvel með óformlegum 

hætti, s.s. fræðslumiðstöðvum, félagsmiðstöðum, menningarmiðstöðvum, tómstundar–

námskeiðum, á netinu og fleiri stöðum. Einnig standa kennarar frammi fyrir því í 
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framhaldsskólum að sífellt stærri hluti nemendahópsins eru fullorðnir nemendur. Til 

stuðnings við kennara og leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu hefur Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins þróað „Stiklunámskeið“ til að auka við stuðning við kennara og 

leiðbeinendur fullorðinsfræðslu bæði innan framhaldsfræðslunnar og óformlega 

skólakerfisins (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d., nr. 1). Í könnun sem Bergþóra Hlín 

Arnórsdóttir (2015) framkvæmdi meðal kennara og leiðbeinenda framhaldsfræðslunnar 

kemur í ljós að verktakar eru ríflega 51% kennara og fastráðið starfsfólk 46%. Fram kemur 

í könnuninni að verktakar sinna oft öðru starfi og hafa því takmarkaðan tíma til að sækja 

sér námskeið um kennslufræði fullorðinna. Fram kemur einnig að flestir svarenda vildu 

frekar vera þátttakendur í vinnustofum ásamt því að hafa aðgang að 

kennslumyndböndum sem hægt væri að hafa aðgang að hvar sem er og hvenær sem er. 

Flestir nefndu einnig stutt námskeið utan vinnutíma. Hjá öðrum fræðslufyrirtækjum og 

fræðslustofnunum eru leiðbeiningar oft sérfræðingar á sínu sviði. Engar íslenskar 

rannsóknir eru til um fjölda þeirra og hvort að þeir hafi kynnt sér kennslufræði 

fullorðinna. 

Það að skipuleggja og framkvæma fræðslu fyrir fullorðna námsmenn krefst þess að 

bæði skipuleggjendur og leiðbeinendur þekki til fullorðinna námsmanna og aðstæðna 

þeirra. Það er margt sem bæði hindrar og hvetur fullorðið fólk til þátttöku í fræðslu.  

2.9.3 Fullorðnir námsmenn 

Þegar verið er að skipuleggja fræðslu fyrir fullorðna námsmenn þarf að hafa í huga 

einkenni þeirra og aðstæður. Margir hafa sett fram kenningar um fullorðna nemendur. 

Einna þekktastar eru kenningar Knowles (Knowles o.fl., 2015, bls. 43-46) um fullorðna 

nemendur. Þar kemur fram að fullorðnir nemendur þurfa að sjá tilgang í því sem þeir eru 

að læra eins og til dæmis hvaða áhrif það hafi til gagns fyrir þeirra líf. Þeir hafa ákveðna 

sjálfsmynd, bera þarf virðingu fyrir þeim sem fullorðnum einstaklingum og þeir hafa 

ákveðna hugmynd um hvernig og hvað þeir vilja læra. Þeir læra best þegar þeir geta tengt 

nýtt nám við fyrri reynslu og eru tilbúnir til að læra það sem þeir telja sig hafa gagn af eða 

áhuga á. Innri hvatar eru sterkari en ytri hvatar og þeir sækjast meðal annars eftir aukinni 

færni í starfi, auknu sjálfstrausti og betri lífsgæðum. Merriam o.fl. (2007, bls. 27-28 og 

bls. 53) segja að það sé nauðsynlegt fyrir leiðbeinendur að gera sér grein fyrir því að nám 

fer fram með ýmsu móti í lífi fullorðinna einstaklinga. Reynsla nemenda er orðin 

útgangspunktur í fræðslu fullorðinna nemenda. Mikilvægt er að hjálpa nemendum að 

átta sig á hversu mikið þeir læra sem fullorðnir einstaklingar í daglegu lífi. Það auki þeim 

sjálfstraust til að takast á við nýjungar og getur orðið til þess að þeir séu viljugri til 

þátttöku í formlegu námi. Einnig benda þær á að ef óformlegt nám er gert sýnilegra þá 
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geti fullorðnir einstaklingar uppgötvað betur þá hæfileika og færni sem þeir hafa til 

ævimenntunar. 

Mikið hefur verið skrifað um þátttöku fullorðinna námsmanna og hvað hindri þá eða 

hvetji til að taka þátt í fræðslu. Það eru margar ástæður sem geta verið fyrir því að 

fullorðið fólk tekur þá ákvörðun um að fara í nám og hefur fátt verið eins mikið rannsakað 

og þátttaka. Merriam o.fl. (2007, bls. 72-74) setja spurningamerki við tölur um þátttöku 

í fullorðinsfræðslu sem koma fram í rannsóknum. Þær segja að flestar þessara rannsókna 

mæli þátttöku í samhengi við formlegt nám og oftast á námi sem er styrkt af stofnunum. 

Þær benda á að væntanlega er það vegna þess hve auðvelt er að mæla þátttöku á þann 

hátt og/eða að fullorðnu nemendurnir átti sig ekki á því óformlega námi sem þeir taka 

þátt í. Jafnframt gagnrýna þær með hvaða augum litið er á þátttöku í fullorðinsfræðslu 

sem felst í því að litið er svo á að þátttaka er eitthvað sem fullorðna nemandanum er fyrir 

bestu. Einnig segja þær að fræðsla sé yfirleitt skipulögð út frá því sem talið er að fólki 

vanti upp á í grunnmenntun í stað þess að skoða aðstæður fullorðinna út frá því umhverfi 

sem þeir lifa í. 

Illeries (2004, bls. 15-19) bendir á að alþjóðastofnanir nálgist ævimenntun út frá 

viðhorfum efnahagsstjórnar með áherslu á þekkingarstjórnun og áhrifum menntunar á 

hagkerfið. Hann segir að meginmarkmiðin séu aukinn hagvöxtur, þjóðfélagslegur 

stöðuleiki og persónulegur vöxtur, yfirleitt í þessari forgangsröð. Undir þetta taka 

Merriam o.fl. (2007, bls. 70-72) og segja að meginstefna og stuðningur sé við það að efla 

hagkerfið og til þess þurfi menntað vinnuafl. Það sem ógnar þessari stefnu eru 

atvinnulausir, fólk með litla grunnmenntun og ólæsir einstaklingar. Þess vegna er mikil 

áhersla lögð á fræðslu fyrir þessa hópa því þeir eru kostnaðarsamir fyrir samfélagið miðað 

við óbreytt ástand og draga þannig úr hagvexti. 

Merriam ofl. (2007, bls. 53) segja að nauðsynlegt sé að vita hverjir taki þátt í 

fullorðinsfræðslu og hverjir ekki, ásamt hvötum og hindrunum. Þar sem fólk tekur yfirleitt 

þátt í fullorðinsfræðslu af frjálsum vilja þá er nauðsynlegt að öðlast skilning á því. 

Skilningur getur leitt til þess að hægt sé að átta sig á hvað boðið sé upp á, hverjir hagnist 

á þátttöku og þörfum hverra sé ekki mætt. 

Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið kemur fram að fólk með litla formlega 

menntun sækir síður í símenntun en aðrir. Fjöldi rannsókna sýnir hvað veldur því. Má þar 

helst nefna kostnað, tímaskort, mikið álag, skort á sjálfstrausti, skort á áhuga til dæmis 

vegna slæmrar reynslu úr skóla eða að fræðslutilboð höfða ekki til þeirra. Hér getur 

samspil margs af framangreindu átt við (Hróbjartur Árnason, Halla Valgeirsdóttir og 

Svava Guðrún Sigurðardóttir, 2010). Það er margt sem hindrar fullorðna námsmenn í að 
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taka þátt í námi. Fram kemur í rannsókn Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands að 

helsta fyrirstaða þess að fullorðnir leggi stund á nám sé tími og peningar. Flestir eru með 

fjölskyldu sem þarf að sjá farborða. Þeir sem hafa áhuga á að öðlast aðgengi að 

háskólanámi vilja flestir ljúka háskólanámi innan fimm ára frá upphafi náms. Fram kemur 

að meginástæður brotthvarfs frá námi eru skortur á áhuga, barnseignir, hár kostnaður, 

tímaskortur, stefnuleysi eða námsleiði. Sem hvati til að sækja fullorðinsfræðslu er meðal 

annars krafa samfélagsins um góða menntun, möguleiki á betri launum og áhrif á 

starfsframa. Stuðningur úr nánasta umhverfi þykir einnig skipta miklu máli. 

Námsráðgjafar nefna meðal annars að atvinnuleitendur þekki ekki rétt sinn til náms 

þegar þeir eru á atvinnuleysisbótum. Fram kemur hjá námsráðgjöfum, líkt og hjá 

nemendum, að þeir telji helstu fyrirstöðuna fyrir því að fullorðnir fari ekki í nám séu  

fjármagns- og tímaskortur, slæm reynsla af fyrri skólagöngu, greiningar, heilsa, 

félagslegar aðstæður og lélegt sjálfsmat. Sterklega kemur fram hjá bæði nemendum og 

námsráðgjöfum að þau úrræði sem í boði eru í fullorðinsfræðslu á Íslandi séu ekki nógu 

vel kynnt (Sigríður K. Hrafnkelsdóttir, Lára Rún Ólafsdóttir og Steingerður Ólafsdóttir, 

2014). 

Í umfjöllun um þátttöku út frá hlið þátttakenda nefnir Illeries (2004, bls. 154) að fólk 

fari seinna út á vinnumarkaðinn en áður. Jafnframt hafi fólk tækifæri á að lifa lífi sem er 

annars vegar starfið og hins vegar persónulega lífið. Þessu til viðbótar þá er vinnutíminn 

styttri en var hér áður fyrr. Það hefur leitt til þess að hægt er að lifa sjálfstæðu lífi óháð 

starfi/vinnustað þar sem einstaklingurinn getur í rauninni gert það sem hann sjálfur velur. 

Starfið skilgreinir fólk ekki lengur. Margir reyna því að láta draumana rætast með því að 

sækjast eftir nýju starfi og/eða menntun. Fram kemur að starfs- og fjárhagsöryggi alltaf 

ein af aðalástæðum þess að fólk velur að hefja nám að nýju.  

Í hérlendri rannsókn á nemendum sem hafa farið í frekara nám eftir að hafa starfað á 

vinnumarkaði að loknu grunnskólaprófi kemur í ljós að gildi menntunnar virðist vera 

fólgið í möguleikum á hærri launum, betra starfi, starfsöryggi, heilsuvænlegra umhverfi, 

virðingu og ábyrgð. Áhugi og þörf til að leita sér frekari menntunnar tengjast áhuga og 

þekkingarleit, að afla sér betri möguleika á vinnumarkaði, fjárhagslegu sjálfstæði og þeim 

möguleika að standa jafnfætis öðrum. Konurnar nefna þó sérstaklega hvað meiri 

menntun veitir þeim aukið sjálfsöryggi. Einnig leiðir rannsóknin í ljós hjá sumum jákvæð 

áhrif á persónulífið eins og að vera færari að takast á við vandamál fjölskyldu og daglegs 

lífs, ásamt því að vera víðsýnni og með meira sjálfsöryggi (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 

2004).  
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Í athugun sem gerð var á niðurstöðum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands árið 

2003 kemur í ljós að vel er sótt í símenntun hér á landi og litið svo á að hægt sé að sækja 

sér menntun á hvaða aldri sem er, svo framarlega sem aðstæður leyfi. Íslendingar standa 

vel að vígi í samanburði við aðrar þjóðir hvað varðar þátttöku. Tveir þriðju af þeim sem 

mesta menntun hafa sækja sér fræðslu á hverju ári þannig að staðan hjá þeim hóp virðist 

góð. Aftur á móti reynist staðan ekki eins góð hjá þeim sem hafa einungis grunnmenntun 

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

Það virðist skipta miklu máli fyrir fullorðna nemendur að fá nám og reynslu metna. Í 

rannsókn Menntavísindastofnun Háskóla Íslands kemur sérstaklega fram að helsti 

hvatinn fyrir því að hefja nám að nýju er raunfærnimat þar sem reynsla fólks er metin 

eftir ákveðnu kerfi til framhaldsskólaeininga (Sigríður K. Hrafnkelsdóttir o.fl., 2014).  

2.10 Mat á námi 

Þeir fullorðnu nemendur sem sækja skipulagða fræðslu í óformlega skólakerfinu eru 

yfirleitt annað hvort að sækjast eftir því að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði eða til þess 

að hefja nám að nýju eftir hlé frá námi. Þessir nemendur vilja að sjálfsögðu fá nám sitt 

viðurkennt annað hvort af formlega skólakerfinu eða/og atvinnulífinu, með vottunum 

sem að atvinnulífið tekur gilt og/eða formlega skólakerfið. Í rauninni má flokka þessa 

einstaklinga í tvo hópa. Annars vegar eru það fullorðnir nemendur með litla grunn-

menntun sem hyggja á að ljúka framhaldsskólaprófi eða að öðlast starfsréttindi og hins 

vegar hópurinn sem er að sækjast eftir því að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði. Því 

skiptir það þessa hópa miklu máli að fá einhverja staðfestingu eða vottun á sínu námi.  

Mikil þróun hefur átt sér stað hvað varðar fyrri hópinn við að ryðja úr vegi hindrunum 

hjá markhópnum sem fellur undir lögin um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010). Má þar helst 

nefna raunfærnimat þar sem fólk getur fengið reynslu sína og þekkingu metna. Með 

lögunum er þeim einstaklingum sem hafa stutta formlega skólagöngu að baki gefinn 

réttur til að fá færni sína metna samkvæmt reglum um raunfærnimat ásamt því að tryggja 

fullorðnum nemendum náms- og starfsráðgjöf. Hvað varðar fullorðið fólk sem stendur 

fyrir utan markhóp framhaldsfræðslu þá má nefna að vinna hefur hafist við að skoða 

raunfærnimat til styttingar háskólanáms. Á fréttasíðu Norræna tengslanetsins (NVL, 

2016) kemur fram að menntamálaráðherra hefur skipað nýja nefnd um raunfærnimat í 

háskólum. NVL er norrænt tengslanet um nám fullorðinna. Tengslanetið er á vegum 

Norrænu ráðherranefndarinnar þar sem lögð er áhersla á nýsköpun, miðlun og árangur 

á sviði fullorðinsfræðslu. Á fundi NVL á Íslandi árið 2016 var haldin málstofa um 

raunfærnimat á háskólastigi í samstarfi Háskóla Íslands og sérfræðinganets NVL. Fram 
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kom að mat á fyrra námi fer víða fram og niðurstaðan var sú að við  íslenskum háskólum 

blasir að vinna að raunfærnimati á háskólastigi (Sigrún Kristín Magnúsdóttir, 2016). 

Fram hefur komið að það virðist skipta nemendur miklu máli að fá nám sitt vottað 

annars vegar til styttingar á námi í formlega skólakerfinu eða með vottun sem atvinnulífið 

tekur gilt. Þessar vottanir byggja á námsmati sem mæla með margskonar aðferðum, um 

það hvort að nemandi hafi staðist hæfniviðmið viðkomandi náms. 

2.10.1 Námsmat 

Vottanir vegna náms byggja á námsmati (e. assessment of learning outcomes). Námsmat 

er breitt svið sem inniheldur margskonar aðferðir við að mæla hvernig og að hversu miklu 

leyti nemandanum hefur tekist að tileinka sér hæfniviðmið námsefnisins (Gronlund, 

2003, bls 3). Námsmat er skilgreint sem „mat á þekkingu, kunnáttu,verksviti, leikni 

og/eða færni einstaklings samkvæmt fyrirfram ákveðnum viðmiðum (námsvæntingum, 

mati á námsafrakstri). Mati fylgir að jafnaði staðfesting og námsskírteini.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, e.d., bls. 3).  

Ecclestone (2005, bls. 1-3 og bls. 13-14) segir að undanfarna tvo áratugi hafi námsmat 

tekið töluverðum breytingum. Helstu breytingarnar hafa orðið í stefnumiðum stjórnvalda 

og samfélagsins hvað varðar mat á námi meðal annars í æðri menntun og vottanir 

fullorðinsfræðslu. Áherslubreytingin hefur falist í því að hverfa frá því að líta einungis á 

námsárangur sem tæki til að hleypa fólki áfram í næsta áfanga náms eða til að öðlast 

starfsréttindi yfir í að nota námsmat til hvatningar og til þess að stuðla að símenntun alla 

ævi. Hún bendir á að námsmatsaðferðin hafi áhrif á hvað sé kennt, hvernig er kennt, á 

væntingar nemenda og kennara ásamt væntingum fjármögnunaraðila um hvað er 

mikilvægt að tileinka sér í námsáfanganum. Jafnframt bendir hún á að sú aðferð að kenna 

einungis til undirbúnings fyrir próf geti orðið til þess að nemendur tileinki sér einungis 

ákveðnar aðferðir og séu því ekki raunverulegir þátttakendur í eigin námi og eiga það 

jafnvel til að tileinka sér yfirborðskenndar aðferðir. Hún tekur einnig fram að próf geti 

verið til góðs ef þau eru rétt hönnuð og hvetji til virkni nemenda í eigin námi. Fram kemur 

að rannsóknir sýna að þegar námsmat er notað á réttan hátt, þá getur það virkað 

hvetjandi á nemendur og hjálpað þeim við að gera námið merkingabærara.  

Nemendur sem stunda nám vilja að sjálfsögðu fá nám sitt viðurkennt annað hvort af 

formlega skólakerfinu eða/og atvinnulífinu, með vottunum sem að atvinnulífið tekur gilt 

og/eða formlega skólakerfið. Vottanir sem gefnar eru út eru byggðar á námsmati og votta 

það að viðkomandi aðili hafi staðist þær kröfur sem settar eru fram  um ástundun og 

verkefnaskil. Í sumum tilfellum þarf að standast próf til að fá vottun. 
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2.10.2 Vottaðar námskrár framhaldsfræðslu 

Í viðleitni sinni til að hækka menntunarstig þjóðarinnar hafa stjórnvöld í samstarfi við 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins viðurkennt ákveðnar námsleiðir fyrir ómenntað fólk á 

vinnumarkaði til að greiða götu þeirra til að ljúka námi og/eða fara í áframhaldandi nám 

í frumgreinadeildum og þaðan í háskóla. Einnig hafa verið hannaðar námskrár í samvinnu 

við atvinnulífið til að auka hæfni og færni starfsfólks í ákveðnum starfsgreinum 

(Framhaldsfræðsla, e.d., nr. 2). Vottanir vegna náms í framhaldsfræðslu byggja á þeim 

þeim kröfum sem settar eru fram um verkefnaskil, ástundun eða próf í viðkomandi 

námskrám. 

Nokkur óvissa hefur ríkt um það hvort og hvernig framhaldsskólinn metur nám sem 

hefur farið fram samkvæmt vottuðum námskrám framhaldsfræðslunnar. Hefur það verið 

í höndum skólanna sjálfra að leggja mat á það.  Til þess að tengja námskrárnar betur við 

íslenskt menntakerfi þá hafa verið sett fram viðmið um gerð námsskráa í 

framhaldsfræðslu. Námskrá samkvæmt viðmiðunum er skilgreind af Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti sem: „Námstilboð sem samanstendur af einum eða fleiri 

námsþáttum og felur í sér að lágmarki 40 klukkustunda vinnu námsmanns, í og utan 

kennslustunda“. Námskrárnar eru tengdar við hæfniþrep í hæfniramma um íslenskt 

menntakerfi og þær síðan skráðar í námskrárgrunn ráðuneytisins. Hæfniþrepin sem 

miðað er við í námskrám lýsa stigvaxandi kröfu um þekkingu, leikni og hæfni nemenda 

og eru námslok tengd við hæfniþrepin, sjá mynd 1. Lokamarkmið hverrar brautar kallast 

hæfniviðmið sem gefa til kynna hvað nemendur eigi að hafa tileinkað sér við útskrift af 

brautinni. Hæfniviðmiðin sem æskilegt er að tilgreina samkvæmt viðmiðunum eru: 

Þekkingarviðmið „Segja til um þá þekkingu sem að nemandinn á að hafa öðlast við lok 

námsins. Þekking tekur til staðreynda, lögmála og aðferða og er bæði fræðileg og hagnýt. 

Leikniviðmið „Segja til um þá leikni sem nemandinn á að hafa öðlast við lok námsins. 

Leiknin er bæði vitsmunaleg og verkleg og felur í sér að geta beitt aðferðum og verklagi. 

Hæfniviðmið „Segja til um þá hæfni sem nemandinn á að hafa öðlast við lok námsins. 

Hæfni felur í sér yfirsýn og getu til að hagnýta sér þekkingu og leikni. Hæfniviðmið geta 

einnig tekið til þátta eins og t.d. ábyrgðar, virðingar, víðsýni, siðferðisvitundar, 

sjálfstæðis, gagnrýninnar hugsunar og faglegrar ígrundunar.“ (Námskrárvefur Mennta- 

og menningarmálaráðuneytis, e.d.).  

Fram kemur hjá menntayfirvöldum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) að 

markmiðið með vottun á námskrám framhaldfræðslu sé  að stuðla að aukinni 

viðurkenningu náms sem fer fram utan formlega skólakerfisins ásamt því að tryggja 
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gegnsæi námstilboða í framhaldsfræðslu. Með vottun er staðfest að námið uppfylli 

kröfur um skipulag, framsetningu viðmiða og námsmat.  

 

Mynd 1: Íslenski hæfniramminn 

2.10.3 Vottanir annarra fræðsluaðila  

Eins og áður hefur komið fram þá eru vottanir á hæfni og þekkingu mikilvægar fyrir þá 

sem vilja fá staðfestingu á þekkingu sinni og hæfni. Það er í rauninni í höndum 

atvinnulífsins að meta hvernig það viðurkennir nám/námskeið sem viðkomandi hefur 

tekið hjá fræðsluaðilum utan hins formlega skólakerfis. Hvað varðar mat inn í formlega 

skólakerfið á framhaldsskólastigi þá er það í höndum viðkomandi framhaldsskóla að taka 

ákvörðun um hvort og hvernig hann metur það nám og/eða námið fæst metið inn í 

raunfærnimat. Háskólastigið er í rauninni alveg óskrifað blað. Mjög fróðlegt verður að sjá 

hvaða tillögur koma frá vinnuhópi um raunfærnimat á háskólastigi (NVL, 2016) því 

vissulega leggur stór hópur fólks sem að loknu framhaldsskólaprófi fer út í atvinnulífið 

nám í fullorðinsfræðslunni. Einnig öðlast þetta sama fólk reynslu og tileinkar sér þekkingu 

við störf sín ásamt því að stunda óformlegt nám líkt og markhópur 

framhaldsfræðslunnar.  

Vottanir eru með margskonar móti hjá þeim fræðsluaðilum sem tilheyra ekki 

framhalsfræðslu. Nemendur fá yfirleitt staðfestingu á því að þeir hafi sótt formlegt nám 

í formi viðurkenningarskjals sem er staðfesting á að viðkomandi hafi uppfyllt þær kröfur 

sem settar eru til að standast námsmat viðkomandi náms/námskeiðs. Fræðslan fer ýmist 
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fram á staðnum hjá viðkomandi fræðsluaðila, innan fyrirtækis/stofnunar eða í gegnum 

fjarnám.  

Hægt er að öðlast vottun í ákveðnum starfsgreinum hér á landi með því að taka próf 

á vegum ýmissa aðila. Má þar meðal annars nefna verkefnastjórnun þar sem 

verkefnastjórnunarfélagið býður upp á alþjóðlegar vottanir (VSF, e.d.) og vottun upp á 

löggilt starfsheiti sem viðurkenndur bókari sem Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið hefur 

umsjón með (Félag viðurkenndra bókara, e.d.). 

Hér á landi er einnig boðið upp á margskonar próf í samvinnu við alþjóðleg viðurkennd 

prófa- og matsfyrirtæki hjá íslenskum prófamiðstöðvum. Prófin hér á landi eru í gegnum 

tvær af stærstu prófamiðstöðvum heims Prometric og Pearson Vue. Prófin eru öll stöðluð 

í alþjóðlegu samhengi og eru því vottanir frá þessum aðilum vel þekktar og viðurkenndar 

af atvinnulífinu bæði hérlendis og erlendis. Mörg þekktustu fyrirtæki á sviði tölvutækni 

hafa komið sér upp vottunarkerfi sem vottar kunnáttu á þeirra eigin tækni- og/eða 

hugbúnað. Hér er yfirlit yfir nokkur af helstu fyrirtækjum sem bjóða upp á alþjóðlega 

viðurkenndar vottanir: 

• CompTIA fyrirtækið býður upp vottanir á sviði tæknibúnaðar, stýrikerfis og kerfis-

stjórnunar tölvubúnaðar, netkerfum, vöktun og bilanagreiningu, tölvumiðlara (e. 

servers), Linux, öryggi o.fl. Þekktustu vottanirnarar eru A+ Core Hardware , A+ OS 

Tecnology og Network+ (Pearson Vue, e.d.). 

• CISCO fyrirtækið býður upp á vottanir sem votta færni og þekkingu á þeirra 

búnaði í uppbyggingu tölvuneta og tækja sem notuð er í samskiptum á nær- og 

víðnetum. Þekktustu vottanirnar eru Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

og Cisco Certificated Network Professional (CCNP) (Pearson Vue, e.d.). 

• Microsoft fyrirtækið býður upp á vottanir viðvíkjandi sérfræðikunnáttu á 

Microsoft hug- og tæknibúnaði. Hægt er að velja margar leiðir til vottunar, allt 

eftir því í hverju fólk vill sérhæfa sig í eins og kerfisstjórnun, forritun eða 

gagnavinnslu. Þekktustu vottanirnar eru Microsoft Certified Solution Associate 

(MCSA) og Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) á sviði kerfisstjórnunar 

(Microsoft, e.d.). 

Verið er að þróa nýjar leiðir til að votta færni fólks til að koma til móts við það hversu 

margar leiðir eru til þess að afla sér þekkingar og fræðslu í nútímaumhverfi. Það er orðið 

nokkuð flókið að halda utan um allt það nám sem einstaklingurinn stundar. Undanfarin 

ár hafa verið að ryðja sér til rúms nýjar tegundir af rafrænum viðurkenningum (e. open 

Badges - OB). Tilgangur þeirra er að votta fjölbreytta þekkingu og færni sem fólk öðlast 

með ýmsu móti (formlega, óformlega, á netinu eða í hefðbundnu kennsluumhverfi 

skólastofunnar). Með þessu móti getur fólk safnað saman ýmsum vottunum á kunnáttu 
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sinni og færni í formi rafrænna viðurkenninga með merkjum (Devedzig og Jovanovic, 

2015).  

2.11 Samantekt 

Þær miklu breytingar sem hafa orðið á samfélaginu hafa leitt til lykilbreytinga á námi og 

menntun. Undirbúa þarf samfélagsþegnana undir það geta tekist á við síbreytilegt 

umhverfi. Í því tilfelli dugar ekki einungis að bregðast við þeirri færniþörf sem skapast 

jafnóðum heldur þarf að stuðla að því að einstaklingurinn tileinki sér ævimenntun. 

Ævimenntun er orðið megininntakið í endurskoðun á menntastefnu framtíðarinnar.  

Það sem hefur haft mestu áhrifin á nám fullorðinna eru þeir fjölbreyttu 

fræðslumöguleikar sem standa einstaklingunum til boða bæði í formlegu og óformlegu 

námi. Þar að auki á nám sér ekki einungis stað innan veggja kennslustofunnar heldur 

getur fólk lært hvort af öðru í umhverfi sínu eða sótt sér náms- og kennsluefni hvar sem 

er og hvenær sem er með aðstoð upplýsingatækninnar. Með raunfærnimati er oft hægt 

að viðurkenna það nám sem á sér stað við dagleg störf, í fjölskyldulífi eða tómstundum. 

Rannsóknir sýna að einstaklingar eyða oft hundruðum klukkustunda í slíkt formlaust nám 

(Merriam o.fl. bls. 7-11).  

Framboð fræðslu ræðst af stöðunni í samfélaginu. Oft er verið að bregðast við 

færniþörf á vinnumarkaði eða verið er að bregðast við ýmsum sérþörfum til dæmis með 

það að markmiði að hækka menntunarstig íbúanna, að fá einstaklinga 20 ára og eldri með 

til að hefja nám að nýju eða til aðstoða innflytjendur við að aðlagast þjóðfélaginu. Einnig 

er oft um vinnumarkaðsúrræði að ræða vegna atvinnuleysis. Hvaða fræðsla er í boði 

ræðst oft af viðhorfum gagnvart því hvað telst nauðsynleg og ónauðsynleg þekking af 

ráðandi aðilum í menntamálum. 

Með tilkomu laga um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) var fullorðinsfræðslu skipt upp 

í annars vegar framhaldsfræðlu sem nær til fólks 20 ára og eldri með litla formlega 

menntun og hins vegar til fólks sem lögin ná ekki til. Með lögunum er tryggt fjármagn til 

að sinna grunnmenntun fólks á vinnumarkaði með litla menntun og er það liður í að 

hækka menntunarstig þjóðarinnar. Þátttaka hefur verið vandamál, sérstaklega hjá þeim 

sem hafa litla menntun og því er verið með lögunum að reyna að ryðja úr vegi þeim 

hindrunum sem standa í veginum fyrir frekari námi. Litið er á það sem ábyrgð stjórnvalda 

að tryggja einstaklingunum þá grunnmenntun sem til þarf. Sem helstu hindranir fyrir 

þátttöku í fræðslu á fullorðinsárum hafa verið nefndar ástæður eins og tími, peningar, 

áhugaleysi, sérþarfir og/eða slæm reynsla af skólakerfinu. Hvatar eru betri fjárhagur og 

auknir möguleikar bæði persónulega og í atvinnulífinu. Í viðleitni sinni til að ryðja 
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hindrunum úr vegi þá hafa stjórnvöld sett lagalegan grunn undir það að raunfærni 

einstaklinganna sé metin til eininga, þannig að þeir geti stytt þann tíma sem þeir þurfa til 

að fá framhaldsskólapróf eða til að öðlast starfsréttindi. Jafnframt hafa stjórnvöld tryggt 

fjármögnun og niðurgreiðslu á fræðslu fyrir markhóp framhaldsfræðslunnar. Einnig hefur 

verið tryggt að markhópur framhaldfræðslu geti fengið formlaust nám og reynslu sína 

metna með raunfærnimati.  

Önnur fullorðinsfræðsla starfar við hliðina á framhaldsfræðslunni. Framboð fræðslu 

þar ræðst yfirleitt af framboði og eftirspurn. Það getur verið fræðsla sem fólk sækir að 

eigin vali til að efla persónulega færni sína eða til að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði. 

Yfirleitt greiðir nemandinn sjálfur skólagjöld en hefur stundum rétt á styrk/niðurgreiðslu 

frá stéttarfélagi eða að atvinnurekandi greiðir skólagjöldin. Í sumum tilfellum er fólk að 

sækja fræðslu að ósk vinnuveitanda. 

 Fyrirtæki og stofnanir eru einnig margar með fræðsludeildir innan fyrirtækja til að 

mæta þeirri þörf sem þar er. Mjög mikilvægt er talið fyrir fyrirtæki að standa vel að 

símenntunaráætlunum því mikið fjármagn fer í fræðslu og þjálfun starfsfólks hjá 

fyrirtækjum. Viðhorf til fræðslu hjá fyrirtækjum snúa yfirleitt að mannauðsjónarmiðum 

þar sem miðað er við þarfir fyrirtækisins. Mismunurinn á milli sjónarmiða 

mannauðsstjórnunar annars vegar og hins vegar út frá kennslufræði fullorðinna liggur í 

því að útgangspuntkurinn út frá frá fræðum um nám fullorðinna er einstaklingurinn 

sjálfur. 

Mikil áhersla hefur verið lögð á að auka gæði framhaldsfræðslu og er EQM 

gæðavottun fræðsluaðila hluti af því ferli. Það er talið lykilatriði að leiðbeinendur 

fullorðinsfræðslu hafi kunnáttu til þess að kenna fullorðnum námsmönnum. Í því tilfelli 

er nauðsynlegt að þekkja til fullorðinna námsmanna og aðstæðna þeirra. Þetta eru 

einstaklingar sem hafa reynslu, sjálfsmynd og skoðanir á hvað þeir vilja læra og hvernig. 

Þeir hafna því að framsetning náms sé kennaramiðum og að þeir séu meðhöndlaðir eins 

og börn. Mjög mikilvægt er talið að tengja reynslu þeirra við þær nýjungar sem þeir eru 

að læra um. 

Til að tryggja nemendum framhaldfræðslunnar að nám þeirra sé metið inn í formlega 

skólakerfið þá er kennt eftir vottuðum námskrám sem eru viðurkenndar af 

menntamálayfirvöldum. Í viðleitni sinni til að tryggja mat á námi er námi samkvæmt 

viðkomandi námskrám raðað innan hæfnisramma íslenska menntakerfisins í hæfniþrep. 

Hæfniramminn er settur fram miðað við evrópsk viðmið þannig að einnig sé hægt að 

meta nám milli skóla og landa.  
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Aðrir fræðsluaðilar veita vottun á fræðslu í formi viðurkenningarskjala. Einnig bjóða 

fjölmörg fyrirtæki upp á það að nemendur mæti í prófamiðstöðvar til taka próf og að 

öðlast vottun á tiltekna tækni- og hugbúnað eða afmarkaða hæfni vegna ákveðinnar 

starfsgreinar. Það er í höndum viðkomandi skóla eða atvinnulífsins hvernig nám 

óformlega skólakerfisins er metið. Jafnframt er farið að meta þá raunfærni sem 

einstaklingurinn hefur tileinkað sér í lífi og starfi til styttingar á námi til að komast inn í 

háskóla eða til starfsréttinda. Framundan er vinna við að meta raunfærni inn í háskóla og 

hefur verið stofnaður vinnuhópur um það ferli. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Sú nálgun sem ég valdi að nota við rannsóknina er orðræðugreining á skjölum um 

fullorðinsfræðslu. Tel ég að þessi rannsóknaraðferð henti til að svara þeirri 

rannsóknarspurningu sem sett er fram: Hvað einkennir orðræðu um fullorðinsfræðslu á 

öðrum áratug 21. aldar? 

3.1 Orðræðugreining 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2010, bls. 251-252) bendir á að réttara sé að flokka 

orðræðugreiningu frekar sem vísindalegt viðhorf eða nálgun frekar en rannsóknaraðferð. 

Þannig standi þessi aðferð bæði fyrir utan eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir, en geti þjónað báðum. 

Í anda mótunarhyggju (Burr, 2015) er litið svo á að tungumálið endurspegli ekki 

eingöngu raunveruleikann heldur sé það virkt. Það móti fyrirbæri og gefi þeim merkingu. 

Fyrirbærin eru hvorki stöðug né óbreytanleg. Eins og áður hefur komið fram er þekking 

ávallt bundin sjónarhorni ásamt því að vera pólitísk og tengd þeim félagslega veruleika 

sem hún verður til í. Jafnframt eru viðhorf okkar bundin af því hvar við búum og því 

þjóðfélagi sem við lifum í. Segja má því að við sköpum okkar eigin veruleika út frá 

menningu okkar og orðræðu. Öll þekking sprettur því út frá einhverju sjónarhorni. 

Gera má ráð fyrir að ýmis viðhorf hafi áhrif á hugmyndir og framkvæmd 

fullorðinsfræðslu á Íslandi. Fairclough (2013, bls. 30, bls. 547–548) fjallar um mikilvægi 

þess að gera sér grein fyrir þeirri orðræðu sem á sér stað. Orðræðan eins og hún birtist í 

textum meðal annars í stefnuskjölum stjórnvalda, skýrslum, lögum, regluverki, 

námskrám, blöðum og fagtímaritum tengir saman þjóðfélög innbyrðis og útbyrðis. 

Ákveðin þekking skapast einnig í orðræðunni og leiðir af sér ýmiss hugtök sem eru síðan 

notuð í tengslum við viðkomandi fræðigrein. Jafnframt tengist orðræðan beint 

framkvæmdinni.  

Kostir þessarar nálgunar er sú að varpað er ljósi á þá orðræðu sem á sér stað um 

framtíð fullorðinsfræðslu á Íslandi og áhrif hennar á framkvæmdina. Kristín Björnsdóttir 

(2013) bendir á að kostir þessarar aðferðar séu þeir að við getum áttað okkur á samspili 

tungumálsins við þekkingu ásamt því hvernig það mótar skilning okkar á umhverfinu og 

okkur sjálfum. Einnig bendir hún á að talað sé út frá mismunandi sjónarhorni eftir því 

hvar viðkomandi er staðsettur í orðræðunni. Jafnframt kemur fram hjá henni að þegar 

orðræða eins og hún birtist í skjölum er greind þá sé ekki verið að greina upplifun, reynslu 

eða skilning viðkomandi heldur hvernig einstaklingurinn mótast af orðræðunni ásamt því 
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hvernig hann reynir að hafa áhrif á hana. Skjöl sýna hugmyndir, tilgang og markmið. Þau 

geta leitt í ljós hvaða sjónarmið séu ráðandi, leitt í ljós misræmi, þrástef, átakapunkta og 

hvað vantar. Jafnframt kemur fram varðandi réttmæti og áreiðanleika þessarar aðferðar 

að ekki sé verið að lýsa heiminum eins og hann er heldur sé verið að varpa ljósi á hvernig 

hægt sé að skilja hann. 

3.2 Rannsóknarmarkmið 

Í samræmi við tilgang verkefnisins var sett fram eftirfarandi meginspurning: 

• Hvað einkennir orðræðu um fullorðinsfræðslu á Íslandi öðrum áratug 21. aldar? 

Til frekari afmörkunar voru settar fram eftirfarandi undirspurningar: 

• Hver eru helstu þrástef orðræðunnar? 

• Hvaða mótsagnir má finna í orðræðunni um fullorðinsfræðslu? 

• Hvaða viðhorf eru ríkjandi og hver eru víkjandi? Hvaða raddir heyrast ekki? (Hver 

eru löggildingarlögmál?) 

• Hvaða rökstuðningur liggur að baki sjónarmiðunum? Er hann stjórnunarlegur 

viðskiptalegur eða kennslufræðilegur?  

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Við undbúning og gagnaöflun er tekið mið af fræðilegri umfjöllun um viðfangsefnið, 

skjölum stjórnvalda, fræðslutilboðum, ásamt skrifum í blöð og tímarit. Gögnin eru 

flokkuð með kenningar Foucoult um orðræðuna að leiðarljósi. Hans hugmyndir snúa að 

tungumálinu og hvernig það er notað. Samkvæmt hugmyndum hans er skoðað hvar 

orðræðan staðsetji hugveruna eins og til dæmis áhrif frá starfi, pólitík eða búsetu. Einnig 

segir hann að valdboð mótist oft í gegnum orðræðuna. Með það í huga er sérstaklega 

skoðað hver stefna valdhafa sé í málefnum fullorðinna námsmanna og hvaða 

rökstuðningur liggi að baki (Willig, 2013, bls. 106-124).  

Eins og áður hefur komið fram var stuðst við verklag við orðræðugreiningu sem kemur 

fram í greinum Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006 og 2010). Sérstaklega var skoðað við 

greininguna hvar þeir sem setja fram skoðanir sínar staðsetja sig í orðræðunni til dæmis 

sem valdhafar, stjórnarandstæðingar eða sem hagsmunaaðila ákveðins hóps, hverjir 

ákveða menntunarþarfirnar, hvaða hugmyndir eru settar fram um notendur 

fullorðinsfræðslu, tengsl sjónarmiða við löggildingarlögmál orðræðunnar (hvaða 

hugmyndir og viðhorf hafa orðið að lögum), hver sé rökstuðningurinn á bak við 

sjónarmiðin, greindir eru átakapunktar, þrástef, valdboð (löggildingarlögmál), mótsagnir 

og þöggun ásamt samverkun aðstæðna, atvika og hugmynda. 
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Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006 og 2010) nefnir þá aðferð sem notuð er við 

orðræðugreininguna verklag frekar en aðferð sem fer fram í nokkrum þrepum.  

Fyrsta þrep: Að velja málefni til skoðunar. Þarna sá ég tækifæri til að varpa ljósi á 

fullorðinsfræðslu á Íslandi á öðrum áratug 21. aldar. Eins og kemur fram í inngangi þá er 

mjög erfitt að öðlast heildarsýn á þennan málaflokk sökum þess hversu víðtækur hann 

er. Orðræðugreining hentar þess vegna vel til þess að draga fram áberandi hugmyndir og 

viðhorf sem birtast í orðræðu um fullorðinsfræðslu á Íslandi, hver sé rökstuðningur að 

baki mikilvægum sjónarmiðum og þannig má skýra línur um mikilvæga strauma og 

stefnur í fullorðinsfræðslu á Íslandi. 

Annað þrep: Að ákveða hvaða skjöl ætti að leggja til grundvallar 

orðræðugreiningunni. Ég byrjaði á því að skoða lög og reglugerðir er varða 

fullorðinsfræðslu. Einnig hafði ég samband við Menna- og menningarmálaráðuneytiðtil 

að fá ábendingar um skjöl. Því til viðbótar greindi ég skjöl sem ég taldi skipta máli. 

Jafnframt valdi ég að orðræðugreina Gátt, tímarit Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Til 

afmörkunar þá ákvað ég að skoða þá orðræðu sem hefur átt sér stað eftir að lög um 

framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) voru sett. Greina má breytingu á ársritinu frá þeim tíma. 

Frá árinu 2004 – 2010 bar ársritið heitið Gátt, ársrit um fullorðinsfræðslu og 

starfsmenntun. Í fyrsta tölublaði árið 2004 kom fram að ársritinu væri meðal annars 

ætlað að skapa vettvang fyrir umræðu um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun á víðu 

sviði. Árið 2010 breyttist heitið í Gátt, ársrit um framhaldsfræðslu þar sem markmiðin 

sem gefin eru upp með útgáfu blaðsins sé m.a. að efla umræðu um framhaldsfræðslu á 

Íslandi.  

Lítið hefur verið skrifað um fullorðinsfræðslu á öðrum vettvangi. Þó má nefna ýmsar 

greinar sem birtust í tengslum við takmörkun á aðgangi 25 ára og eldri að 

framhaldsskólanum. Þar mátti sjá ýmis viðhorf eftir því hvar fólk staðsetti sig í 

umræðunni.  

Jafnframt þessu ákvað ég að skoða fræðslutilboð ýmissa fræðsluaðila til að greina 

hvaða markmið og viðhorf lægju að baki fræðslutilboðum þeirra. Einnig ákvað ég að 

skoða í sama tilgangi framboð fræðslu sem byggir á vottuðum námskráum 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.  

Þriðja þrep: Að greina gögnin. Við greiningu gagnanna notaði ég rannsóknarspurningu 

og undirspurningar. Notast var við þemabundna greiningu (sjá Brown og Clarke, 2006). Í 

rauninni má segja að lítið greini á milli þemabundinnar greiningar og þrástefs. Það er 

eitthvað sem endurtekur sig aftur og aftur. Hér þarf sérstaklega að huga að því að greina 

hvort einhverjar raddir heyrist ekki í orðræðunni. Greind voru þrástef og mótsagnir. 
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Fjórða þrep: Átakapunktar í orðræðunni. Hér leitaðist ég við að greina hvaða viðhorf 

væru ráðandi eða víkjandi, tengsl sjónarmiða við löggildingarlögmál orðræðunnar. Hafði 

ég í huga undirspurninguna: Hvaða rökstuðningur liggur að baki sjónarmiðunum? (Er 

hann stjórnunarlegur viðskiptalegur eða kennslufræðilegur?). Þessu til viðbótar þá var 

athugað hvort einhver sjónarmið kæmu ekki fram.  

Fimmta þrep: Samverkun aðstæðna, atvika og hugmynda. Hér þótti mér áhugavert 

að skoða menntastefnu stjórnvalda og hvað lægi að baki henni. Í ljósi þess skoðaði ég 

hvaða lög og reglur hefðu verið settar um fullorðinsfræðslu og hvað stjórnvöld væru 

tilbúin að fjármagna. Því skoðaði ég einnig fjárlög fyrir árið 2015 en í þeim takmörkuðu 

stjórnvöld aðgengi námsmanna 25 ára og eldri að framhaldsskólanum. Því til viðbótar 

skoðaði ég orðræðuna um fullorðinsfræðslu og leitaðist við að greina hvar fólk staðsetti 

sig í orðræðunni. Að lokum var samband orðræðunnar við kenningar og rannsóknir á 

fullorðinsfræðslu skoðuð. 

Sjötta þrep: niðurstöður eru skoðaðar og tengdar við nýjustu kenningar og rannsóknir 

í fullorðinsfræðslu. Að lokum er dregið fram hvað kom fram og hvað megi læra af því. 

3.4  Gögn 

Skjöl sem voru lögð til grundvallar:  

• Menntun í mótun. Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi (Mennta- 

og Menningarmálaráðuneyti, 2009), 86 bls. 

• Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag: Þekking sjálfbærni, velferð 

(Forsætisráðuneytið, 2011), 26 bls. 

• Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og reglugerð um framhaldsfræðslu nr. 

1163/2011. 

• Allir stundi nám við sitt hæfi: Tillögur um samþættingu menntunar og atvinnu 

(Forsætisráðuneytið, 2012), 30 bls. 

• Hvítbók um umbætur í menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014), 

50 bls.  

• Þingskjal nr. 1, 2014–2015. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2015, bls. 291-292. 

• Skýrsla verkefnahóps um fullorðins- og framhaldsfræðslu (Guðrún Ragnarsdóttir, 

Erla Björg Guðmundsdóttir, Guðrún Eyjólfsdóttir, Halldór Grönvold, Karl Rúnar 

Þórsson og Óli Halldórsson, 2015), 41 bls. 

Önnur skjöl: 

• Gátt 2010–2016. Tímabil takmarkast við orðræðuna frá árinu 2010 þegar lög nr. 

27/2010 um framhaldsfræðslu voru sett (166 greinar). 
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• Vefsíður Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Endurmenntunar Háskóla Íslands, 

Opna háskólans í HR, Nýja tölvu- og viðskiptaskólans, Tölvu- og verkfræði-

þjónustan og Promennt. Skoðaðar voru 53 námskrár. 

• Blaðagreinar sem birtust í Morgunblaðinu og Vísir sem viðbrögð við frumvarpi til 

fjárlaga árið 2015, þar sem takmakaður var aðgangur 25 ára og eldri að bóknámi 

framhaldsskólanna. Skoðaðar voru 11 greinar. 

Samtals voru greindar 5 skýrslur (samtals 233 bls.), 166 greinar úr tímaritinu Gátt, 53 

námskrár (sem samanstanda af fleiri en einum námsþætti og fela að lágmarki í sér 40 klst 

vinnu námsmanns ) og 11 blaðagreinar úr dagblöðum.  

3.5 Greining gagna 

Gagnagreiningin fólst í því að ég las gögnin ítrekað yfir. Við greininguna hafði ég í huga 

við hvaða aðstæður þau urðu til. Ég rýndi í hvernig stefna stjórnvalda birtist í lykilskjölum 

stjórnvalda ásamt því hvernig hún birtist í löggildingarlögmálum og framkvæmd 

fullorðinsfræðslu. Jafnframt var rýnt í hvaða rökstuðningur lægi að baki þessum sjónar-

hornum.  

Við greiningu gagnanna komu fram afgerandi þemu bæði í þeirri stefnu stjórnvalda 

sem fram kemur í lykilskjölum, skýrslu verkefnahóps um fullorðins- og framhaldsfræðslu 

ásamt þeirri orðræðu sem á sér stað í Gátt. Því tímariti er ætlað efla umræðu um 

framhaldsfræðslu á Íslandi. Þemun sem birtust í orðræðunni eru nánast samhljóma í 

lykilskjölum stjórnvalda og tímaritinu Gátt. Lykilskjölin náðu til stefnu ríkisstjórnarinnar 

og löggildingarlögmála en orðræðan sem á sér stað í Gátt snerist að mestu leyti um þau 

úrræði sem hafa verið framkvæmd samkvæmt þeirri stefnu og hvernig hefur tekist til. 

Lítið hefur borið á umræðu um fullorðinsfræðslu á öðrum vettvangi nema þá helst þegar 

frumvarp til fjárlaga árið 2015 var lagt fram. Þar voru sett takmörk á aðgengi 25 ára og 

eldri að bóknámi í formlega skólakerfinu. Þar birtist hörð gagnrýni frá ýmsum aðilum í 

fjölmiðlum. Þegar sú orðræða er skoðuð þá sést að fólk staðsetur sig í orðræðunni eftir 

því hvort það er í hópi valdhafa, stjórnarandstöðu eða í einhverjum hópi sem segja má 

að hafi hagsmuni að gæta. Sem hagsmunaaðila má nefna skólastjórnendur og talsmenn 

kennara. Einnig komu viðbrögð frá aðilum sem láta sig byggðamál varða í sinni 

heimabyggð.  

3.6 Siðferðileg viðmið og gildi 

Hvað varðar vísindaleg og siðfræðileg vandamál við orðræðugreiningu mætti nefna 

persónuleg viðhorf þess sem greinir gögnin, ef greinandinn staðsetur sig á ákveðnum 
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stað í umræðunni. Hafði ég þau viðmið sem Rannsóknarmiðstöð Íslands (e.d.) um 

vandaða starfshætti og siðferði í vísindum til grundvallar og Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands (2014). 
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4 Niðurstöður 

Þegar gögnin voru orðræðugreind út frá rannsóknarspurninginni: Hvað einkennir 

orðræðu um fullorðinsfræðslu á öðrum áratug 21. aldar? komu fljótlega fram mjög sterk 

aðalþemu. Þau eru: menntunarstig íslensku þjóðarinnar og menntunarrúrræði 

(undirþemu: raunfærnimat, náms- og starfsráðgjöf, kennslufræði fullorðinna, 

fræðslutilboð og fullorðnir námsmenn). Niðurstöður eru unnar út frá þeim þemum. Við 

hvert þema eru einnig fjallað um þau þrástef og mótsagir sem komu fram, hvaða viðhorf 

eru ríkjandi eða víkjandi, hvaða raddir heyrast ekki, hver eru löggildingarlögmál og hvaða 

rökstuðningur liggur að baki sjónarmiðunum (stjórnunarlegur viðskiptalegur eða 

kennslufræðilegur). 

4.1 Menntunarstig íslensku þjóðarinnar 

Meirihluti skjala stjórnvalda um fullorðinsfræðslu fjalla um mikið brotthvarf úr formlega 

skólakerfinu og hversu illa Ísland kemur út í alþjóðlegum samanburði varðandi 

menntunarstig þjóðarinnar. Í þeim samanburði kemur í ljós að Ísland stendur sig ekki vel 

þegar kemur að fjölda fólks á vinnumarkaði sem hefur lokið framhaldsskólaprófi eða 

starfsréttindum. Árið 2011 er staðan sú að 30% hlutfall Íslendinga á aldrinum 25-64 ára 

höfðu einungis grunnmenntum.  (Forsætisráðuneytið, 2011). Einnig kemur fram í skjölum 

stjórnvalda að mikið brotthvarf ungmenna úr framhaldsskólanum er greinilega stórfellt 

áhyggjuefni. Í flestum skjölum kemur fram að grundvöllurinn fyrir samkeppnishæfi 

Íslands og hagsæld íbúanna sé að menntunarstig þjóðarinnar sé hátt (sjá t.d. 

Forsætisráðuneytið, 2012; Menntamálaráðuneytið, 2009). Fram kemur meðal annars hjá 

forsætisráðuneytinu (Forsætisráðuneytið, 2012) að auka þurfi skilvirkni menntunar 

þannig að það magn og gæði sem fæst fyrir þá fjármuni sem eru lagðir í menntun skili 

sér. Árið 2015 er hlutfall Íslendinga á aldrinum 25-64 ára sem hafa einungis 

grunnmenntun komið niður í 25,5% (Hagstofa Íslands, 2015) sem gefur vísbendingar um 

að þær aðgerðir sem farið hefur verið út í hafi haft jákvæð áhrif á menntunarstig íslensku 

þjóðarinnar. 

Menntunarstig og atvinnulíf mynda þrástef hjá ríkisstjórninni. Greinilega má sjá 

endurtekið sífellt í orðræðu stjórnvalda þau viðhorf að góð menntun íbúa sé nauðsynleg 

til að tryggja samkeppnisaðstöðu Íslands gagnvart öðrum þjóðum og til eflingar 

hagsældar þeirra. Í Hvítbók (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) er einnig 

fjallað um menntunarstig í alþjóðasamhengi þar sem undirstrikað er að þjóðir eigi í 

samkeppni sín á milli. Þar kemur fram að menntun sé lykilþáttur í allri þróun á atvinnulífi 
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og samkeppni. Menntun einstaklinga og menntunarstig þjóða ráðist í auknum mæli af 

menntun þegar litið er til verðmætasköpunar og samfélags.  

Sama viðhorft birtist í inngangi Sóknaráætlunar Íslands 20/20 (Forsætisráðuneytið, 

2011), þar sem sett er fram það meginmarkmið að Ísland sé í fararbroddi í 

verðmætasköpun, menntun, velferð og lífsgæðum. Í sóknaráætluninni eru einnig sett 

fram fimmtán markmið til að svo nái fram að ganga. Felst meðal annars í þeim sú 

framtíðarsýn að lækka hlutfall þeirra sem hafa ekki formlega framhaldsmenntun úr 30% 

niður í 10% árið 2020 og að hátækniiðnaður og vistvæn nýsköpun verði helstu 

vaxtagreinarnar ásamt því að sporna við atvinnuleysi. Fram kemur í sóknaráætluninni að 

vinna þurfi markvisst að eflingu fræðslu til þeirra sem hafa fallið úr námi eða misst vinnu 

og undirstrikað er mikilvægi þess að fjölga fólki í háskólanámi á öllum stigum. Að baki 

stefnu stjórnvalda liggja greinilega viðskiptaleg sjónarhorn út frá þörfum atvinnulífsins. 

Gera þarf Ísland samkeppnishæft til að auka hagvöxt. 

Stjórnvöld hafa fylgt því eftir sem fram kemur hér á undan með því að taka 

menntastefnu Íslands til endurskoðunar. Jafnframt kemur fram hjá stjórnvöldum 

(Menntamálaráðuneytið, 2009) að menntastefnan hér á landi taki mið af þeim sífelldu 

og hröðu breytingum sem eiga sér stað og er megininntakið í menntun að stuðla að 

ævimenntun. Felst það í því að mennta einstaklinga á öllum skólastigum sem eru hæfir 

til að tileinka sér nýjungar um leið og þær gerast. Rannsóknir hafa sýnt að fólk með litla 

menntun sækir síður í símenntun en þeir sem hafa meiri menntun. Bent er á að þeir sem 

hafa góða menntun séu aftur á móti duglegir að sækja sér símenntun og sá hópur kemur 

vel út í alþjóðlegum samanburði hvað þátttöku varðar. Hvað fullorðinsfræðslu varðar 

virðist eingöngu einn hópur fullorðinna námsmanna ná inn á sjónarsvið stjórnvalda en 

það eru fullorðnir námsmenn 20 ára og eldri með litla formlega menntun.  Lítið ber á í 

orðræðunni á þeim hóp fólks sem hefur lokið framhaldsskólaprófi, starfsréttindum eða 

jafnvel háskólanámi sem nýtist þeim ekki í atvinnulífinu.  

Töluverð stefnubreyting varð í fullorðinsfræðslu með setningu laga um 

framhaldsfræðslu (nr. 27/2010). Þar er fullorðinsfræðslu skipt upp í annars vegar 

framhaldsfræðslu sem nær til fullorðins fólks 20 ára og eldri með litla formlega menntun 

og hins vegar fullorðinsfræðslu sem lögin ná ekki til. Eftir tilkomu laganna má greina að 

orðræðan byrjar að snúast nánast eingöngu um markhóp framhaldsfræðslunnar. Eftir 

tilkomu laganna starfar tvískipt fullorðinsfræðsla í dag hlið við hlið innan 

fullorðinsfræðslunnar. Það er framhaldsfræðsla annars vegar og hins vegar fræðsluaðilar 

sem kenna fullorðnum nemendum sem lögin ná ekki til. Stefán Stefánsson (2011) fjallar 

um það í grein sinni í Gátt að ráðherra veiti fræðsluaðilum viðurkenningu til þess að 
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annast framhaldsfræðslu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Hann bendir á að útfærsla 

og túlkun þeirra ákvæða geti haft veruleg áhrif á þróun framhaldsfræðslu. Verði þau 

þröngt túlkuð leiðir það til þess að fáir stórir aðilar sinna framhaldsfræðslu en ef þau 

verða túlkuð vítt þá þýði það fleiri og smærri aðila. Í skýrslu verkefnahóps um fullorðins- 

og framhaldsfræðslu (Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2015) er fjallað um það að ákveðin 

hætta er á að grunnstoðir framhaldsfræðslukerfisins veikist verulega ef fjármunum þess 

er dreift um of. Verkefnahópurinn telur því mikilvægt að breytingar sem gætu hugsanlega 

orðið á skilmálum og úthlutunarreglum fræðslusjóðs tryggi áfram grunnþjónustu sem 

þarf að vera í boði hjá fræðsluaðilum, má þar sérstaklega nefna náms- og starfsráðgjöf. 

Verkefnahópurinn leggur til að skerpt verði á því í lögunum hverjir séu fræðsluaðilar og 

að skilgreining á fræðsluaðilum sem lögin taki til verði þröngt skilgreind þannig að hún 

nái einungis til fræðsluaðila sem starfa ekki í hagnaðarskyni. Jafnframt kemur fram að 

það þurfi einnig að skilgreina betur hvað felist í hugtakinu fullorðinsfræðsla og 

framhaldsfræðsla. Í skýrslu verkefnahópsins er einungis fjallað um markhóp 

framhaldsfræðslu en fram kemur að vegna tímaskorts hefði ekki verið hægt að taka á 

öðrum þáttum fullorðinsfræðslu. Hér talar verkefnahópurinn út frá viðhorfum 

framhaldsfræðslu og greinilegt er að hann staðsetur sig þar.  

Í tímaritinu Gátt er að mestu fjallað um markhóp framhaldsfræðslu. Þar sem flestir 

þeir sem skrifa greinar í tímaritið Gátt starfa í framhaldsfræðslunni þá endurspeglar 

orðræðan þar viðhorf framhaldsfræðslunnar. Nokkrar raddir má þó greina í orðræðunni 

sem þar fer fram um aðra hópa. Guðfinna Harðardóttir (2013) bendir á það að 

ævimenntun sé talin vera leið að viðhaldi lykilhæfni og grunnleikni. Því leggi OECD til að 

stjórnvöld byggi upp kerfi ævimenntunar þar sem allir hafa möguleika á að halda við og 

endurnýja þekkingu sína og hæfni. Jakob Tryggvason (2013) nefnir þann stóra hópa fólks 

sem nær ekki inn á sjónarsvið menntayfirvalda. Hann bendir á að í tölum um fólk með 

litla formlega menntun sé fólk sem hafi í rauninni ekki fallið frá námi en þess í stað breytt 

um stefnu í námi. Hann nefnir sem dæmi einstakling sem hverfur frá námi í framhaldskóla 

en leggur síðan stund á námskeið af ýmsum mismunandi sviðum. Þar sem þessir ólíku 

námskeið raðast ekki saman í eina heild samvæmt námskrám þá telst þessi einstaklingur 

ekki hafa lokið framhaldskólaprófi. Þessi einstaklingur er mjög fær og með 

eftirsóknarverða færni og þekkingu sem sóst er eftir af atvinnulífinu. Samt sem áður fellur 

þessi aðili undir flokkinn fullorðið fólk með litla formlega menntun. Þar sem ekki er hægt 

að raða kunnáttu viðkomandi sem er úr öllum áttum inn á neina námskrá þá er ekki hægt 

að votta hana. Hann varpar fram spurningu um hvernig hægt sé að votta ýmsa þekkingar- 
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og færniöflun ásamt því að ná utan um þessa færniöflun. Hann bendir á að þróa þurfi 

leiðir til að leysa þetta.  

Sú breyting sem gerð var á fullorðinsfræðslu með því að takmarka aðgengi 25 ára og 

eldri að framhaldsskólanum hefur einnig haft töluverð áhrif á framhaldsskólana, 

framhaldsfræðsluna og frumgreinadeildir háskólana. Hér hefur ákveðin samverkun átt 

sér stað þar sem verið að hagræða rekstrarlega hjá framhaldskólanum á sama tíma verið 

að reyna að greiða leið fullorðins fólks að háskólanámi. Samhliða var sá tími sem fer í að 

ljúka námi úr framhaldsskóla stytt úr fjórum árum niður í þrjú ár. Nokkuð bar á hörðum 

viðbrögðum þegar þessar breytingar voru settar fram í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 

2015 (Þingskjal 1, 2014–2015, bls. 291-292). 

Bent hefur verið á að mótsagnir felist í því markmiði að ryðja úr vegi hindrunum sem 

standa í vegi fyrir námi fullorðinna sem hafa litla formlega menntun með ýmsum 

aðgerðum á sama tíma og nám þeirra verður dýrara. Rökstuðningur stjórnvalda er sá að 

verið sé að tryggja meira fjármagn á bak við hvern nemanda í framhaldsskólanum. Eldri 

nemendur eigi að leita annarra úrræða (Heimir Már Pétursson, 2014). Fram kemur hjá 

verkefnahópi um fullorðins- og framhaldsfræðslu (Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2015) að 

það sem hefur verið mest gagnrýnt sé þessi aukni kostnaður sem fullorðnir nemendur 

þurfa að bera. Nokkur önnur hörð viðbrögð birtust og var athyglisvert að enga orðræðu 

mátti finna um þessa takmörkun á aðgengi fullorðinna námsmanna að 

framhaldskólanum, hvorki frá frumgreinadeildum háskólanna, framhaldsfræðslunni né 

öðrum fræðsluaðilum sem hafa augljóslega hag af þessu fyrirkomulagi. Hér er gripið 

niður í viðbrögð sem settu eru fram út frá pólitískum viðhorfum, byggðastefnu og 

skólayfirvöldum. 

Viðhorf frá stjórnarandstöðu: 

”Þessi breyting sem menntamálaráðherra leggur til í fjárlagafrumvarpi 2015 

er því miður til þess fallin að auka á mismunun og grafa undan menntun í 

samfélaginu,” segir Bjarkey O. Gunnarsdóttir, þingmaður VG í 

Norðausturkjördæmi vegna tillögu menntamálaráðherra að takmarka 

aðgengi að framhaldsskólum fyrir 25 ára og eldri. […] Þetta er gríðarlega 

mikið byggðamál og verulega vegið að litlu skólunum á landsbyggðinni sem 

standa frammi fyrir því að námsframboð minnkar þar sem færri eru í hverjum 

námshópi auk þess sem segja þarf upp kennurum. […].  

 („Eykur mismun og grefur undan menntun“, 2014). 
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Viðhorf vegna byggðastefnu: 

„Litlu framhaldsskólarnir á landinu gegna lykilhlutverki í því að hækka 

menntunarstig í landsbyggðunum, ekki síst með menntun þeirra sem áttu 

ekki kost á stúdentsprófi í heimabyggð á sínum tíma. Það er því ótrúlega 

vanhugsaður „sparnaður” að meina nemendum yfir 24 ára aldri aðgang að 

þeim og kippa hugsanlega rekstrargrundvellinum undan litlu 

framhaldsskólunum í því skyni að styrkja svipuð úrræði í öðrum landshlutum, 

segir prófessor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, Þóroddur Bjarnason. 

[…].  

(„Eykur mismun og grefur undan menntun“, 2014). 

Hér er rætt út frá viðhorfum stjórnenda í framhaldskólanum: 

„Mikilvægt er að tryggja rétt nemenda til framhaldsnáms óháð aldri. Þetta 

segir skólameistari Fjölbrautarskólans í Garðabæ sem segir fyrirhugaðar 

breytingar sem eiga að takmarka aðgengi nemenda 25 ára og eldri að 

framhaldsskólum geta orðið til þess að hætta þurfi með leikskólabraut sem 

kennd er við skólann. […] Stjórnvöld ætla að skera niður fjárveitingar til þeirra 

sem stunda nám til stúdentsprófs og eru eldri en 25 ára. Illugi Gunnarsson 

menntamálaráðherra segir að með þessu sé verið að efla framhaldsskólana 

og að úrræði verði tryggð fyrir eldri nemendur með öðrum leiðum.“ 

(Stefán Árni Pálsson, 2014) 

Eins og fram hefur komið þá telja stjórnvöld að helstu áskoranirnar sem íslenska 

menntakerfið stendur frammi fyrir séu þær að mæta færniþörf á vinnumarkaði, spyrna 

við háu brotthvarfi úr framhaldsskólakerfinu, hversu hátt hlutfall fólks á vinnumarkaði er 

með litla formlega menntun, ásamt því að spyrna við atvinnuleysi. Einnig kemur fram hjá 

stjórnvöldum hversu mikilvægt er að íbúarnir búi yfir grunnfærni í samfélagi 21. 

aldarinnar til að geta tekið fullan þátt í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2009). Lágt 

menntunarstig íslensku þjóðarinnar og markhópur framhaldsfræðslu er hér greinilega 

þrástef í allri orðræðu. 

Greina má hér margþátta samverkun aðstæðna, atvika og hugmynda í orðræðu um 

menntunarstig íslensku þjóðarinnar. Fyrir það fyrsta þá eru það þær breytingar sem hafa 

átt sér stað á samfélaginu sem hefur áhrif á atvinnulífið. Einnig kemur ítrekað fram hversu 

mikilvægt það er vegna samkeppnisstöðu Íslands á alþjóðamarkaði og hagsældar 

þjóðfélagsþegnanna að menntunarstig þjóðarinnar sé hátt. Á sama tíma kemur í ljós að 
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Ísland sker sig úr í samanburði við aðrar þjóðir hvað varðar hátt brotthvarf úr 

framhaldsskólum og miklum fjölda einstaklinga á vinnumarkaði með litla grunnmenntun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009). Þetta hefur orðið til þess að stjórnvöld 

hafa þurft að bregðast við með lagasetningum, reglugerð og auknu fjármagni.  

4.2 Menntunarúrræði 

Menntunarúrræði stjórnvalda í fullorðinsfræðslu hafa nánast eingöngu náð til markshóps 

framhaldsfræðslunnar. Þess ber þó að geta að stofnuð hefur verið nefnd um 

raunfærnimat á háskólastigi sem er vísir að því að huga eigi að öðrum hópum (Fjóla María 

Lárusdóttir og Haukur Harðarson, 2016). Eins og fram hefur komið 

(Menntamálaráðuneytið, 2009) hefur sá mikli fjöldi á vinnumarkaði sem hefur litla 

formlega menntun leitt til margþátta aðgerða til að hækka menntunarstig þess hóps. 

Einnig hafa stjórnvöld lagt áherslu á að ná til fólks sem er í atvinnuleit og vegna ýmissa 

sérþarfa eins og innflytjenda, einstaklinga sem þiggja bætur og öryrkja. Stjórnvöld leggja 

mikla áherslu á samvinnu við atvinnulífið þannig að hægt sé að mæta þörfum 

atvinnulífsins fyrir vinnuafl sem hefur þá færni sem þarf til á vinnumarkaði. Þessu hefur 

verið fylgt eftir fyrir markhóp framhaldsfræðslunnar. 

 Fram kemur í skýrslu verkefnahóps um fullorðinsfræðslu (Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 

2015) að ein af grunnstoðum starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) er sú að 

skilgreina menntunarþarfir markhóps FA og byggja upp framboð á fræðslu á þeim 

þörfum. Þarfagreining er unnin í samvinnu við hagsmunaaðila og sérfræðinga. Í framhaldi 

af því eru gerðar vottaðar námskrár sem eru í sjálfu sér fræðslutilboð. Það er síðan 

símenntunarmiðstöðvanna að sjá um að bjóða upp á þessar námsleiðir. Á árinu 2014 

voru þátttakendur í vottuðum námsleiðum sem Fræðslusjóður fjármagnaði 2.804 í 227 

námsleiðum. Um 62% þátttakenda sem sóttu námið bjuggu á landsbyggðinni en 38% á 

höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2015) hefur fullorðnu fólki 

20 ára með litla formlega menntun fækkað úr 30% niður í 25,5% frá árinu 2011 sem gefur 

vísbendingar um að úrræðin séu að skila sér. 

Sjá má að úrræði stjórnvalda ná einungis til markhóps framhaldfræðslu sem er fólk 

20 ára og eldra með litla formlega menntun. Þau úrræði felast í því að settur hefur verið 

sterkur lagagrunnur undir framhaldsfræðslu og fjármagn tryggt (lög um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Þarna viðurkenna stjórnvöld í rauninni að þau bera 

ábyrgð á grunnmenntun þegnanna. Í lagasetningunni felst jafnframt að viðurkenna beri 

raunfærni til styttingar lokaprófs við framhaldsskóla eða til starfsréttinda. Þarna er farið 

að viðurkenna þá færni sem einstaklingurinn hefur öðlast í lífi og starfi og farið að meta 
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ýmist formlaust nám sem á sér stað hjá einstaklingnum í gegnum lífið. Jafnframt er líka 

tryggð með lögunum náms- og starfsráðgjöf fyrir markhóp framhaldsfræðslunnar. 

4.3 Raunfærnimat 

Það kemur fram bæði hjá stjórnvöldum og í þeirri umræðu sem fer fram í tímaritinu Gátt 

að raunfærnimat sé eitt öflugasta verkfærið til að fá fullorðið fólk til að ljúka 

framhaldsskólaprófi eða starfsréttindum. Einnig styttir það námstíma hjá þeim sem vilja 

komast í háskóla. Er það því talið vera eitt öflugasta tækið til að hækka menntunarstig 

þjóðarinnar. Jón Torfi Jónasson (2013) segir í Gátt að aðalnámskrá framhaldsskólanna 

árið 2011 taki til raunfærnimats með vísan í framkvæmd laga um framhaldsfræðslu og 

reglugerð þar að lútandi. Hann bendir á hversu sterkan lagalegan grunn raunfærnimatið 

hafi þar af leiðandi. Réttur fólks til styttingar náms með raunfærnimati er tryggilega 

viðurkenndur, útfærður og honum tryggt fjármagn. Jafnframt tekur hann fram að ákvæði 

sé um að niðurstöður raunfærnimats séu jafngildar milli framhaldsskólakerfisins og 

framhaldsfræðslunnar samkvæmt lögum. 

Í orðræðu um framkvæmd raunfærnimats má greina að mikið starf hefur verið unnið 

á þeim vettvangi. Í grein Fjólu Maríu Lárusdóttur í Gátt (2013) kemur fram að 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins stýri verkefninu, Þróun raunfærnimats, og sé í samvinnu 

við fjölda hagsmunaaðila. Jafnframt hefur verið gerður samningur við Vinnumálastofnun 

(VMST) um greiningu framtíðarfærni á vinnumarkaði sem þörf er fyrir. Fram kemur að 

töluverður tími hafi farið í að skoða námskrár til að sjá hvar hægt er að beita 

raunfærnimati. Þar er raunfærnimat mátað við viðmið námskráa. Tilgangurinn er sá að 

útbúa gátlista sem hægt er að nota við raunfærnimat.  

Í grein Friðriks Hjörleifssonar í Gátt (2015) er töluleg samantekt yfir þá aðila sem hafa 

farið í gegnum raunfærnimat. Þar kemur fram að á árunum 2007 til 2014 hafi 2.868 

einstaklingar farið í gegnum raunfærnimat. Gerð var könnun meðal þessara einstaklinga 

um nám að loknu raunfærnimati og svöruðu 419 einstaklingar. Þar höfðu 61,8% lokið 

námi og 13,8% stefndu á að fara í nám síðar. Ekki fá allir raunfærnimat sitt metið til 

framhaldsskólaeininga og fram kemur að vandinn liggi í því að ekki er hægt að tengja 

raunfærnimatið við námskrár framhaldsskólanna. Í sumum tilfellum er einungis verið að 

meta hæfni vegna starfsgreinar með raunfærnimati. Fram kemur í grein Fjólu Maríu 

Lárusdóttur í Gátt (2013) að verið sé að þróa raunfærnimat á móti færniþörfum starfa í 

samvinnu við atvinnulífið. Það er talin meginforsenda þess að vel til takist að hægt sé að 

vinna það verkefni í sátt við atvinnulíf og stéttarfélög.  
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Í orðræðunni um raunfærnimat þá myndar hækkun menntunarstigs þjóðarinnar 

þrástef bæði hjá stjórnvöldum og í tímaritinu Gátt. Meginmarkmiðið er greinilega að ná 

til einstaklinga 20 ára og eldri með litla formlega menntun. Samvinna við atvinnulífið 

myndar einnig þrástef hjá bæði stjórnvöldum og í orðræðunni sem fer fram um 

raunfærnimat í tímaritinu Gátt. Þrástef stjórnvalda um menntunarstig íslensku 

þjóðarinnar og mikilvægi þess að hækka það hefur haft mikil áhrif á löggildingarlögmál. 

Það varð til þess að sett voru lög um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010). Eins og fram hefur 

komið þá er markhópur þeirra laga fullorðið fólk 20 ára og eldra með litla formlega 

menntun. Jafnframt birtast þessi viðhorf í fjárlögum fyrir árið 2015 þar sem aðgengi fólks 

25 ára og eldri að framhaldsskólanum er takmarkað. Þessu fólki er ætlað að nota sér 

úrræði framhaldsfræðslu. 

Greinilega kemur í ljós hjá stjórnvöldum (Menntamálaráðuneytið, 2009) að ekki sé 

tímabært að huga að þeim hópi sem hefur lokið framhaldsskóla- eða háskólaprófi því 

staðan þar sé góð . 

Að baki orðræðunnar má þessu til viðbótar greina viðhorf út frá viðskiptalegu 

sjónarhorni. Það eru viðhorf og þarfir atvinnulífsins sem eru ríkjandi. 

Í Gátt kemur fram að það er að mestu leyti í höndum námsráðgjafa 

símenntunarmiðstöðvanna að framkvæma raunfærnimat í framhaldsfræðslunni (Sigrún 

Kristín Magnúsdóttir, 2013). Jafnframt er töluverð umræða í tímaritinu Gátt um lán á 

náms- og starfsráðgjöfum inn í fyrirtæki. Er það einn liðurinn í þeim menntunarúrræðum 

sem hrint var í framkvæmd með það að markmiði að ná til markhóps 

framhaldsfræðslunnar  

4.4 Náms- og starfsráðgjöf 

Með lögum um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) settu stjórnvöld sterkan lagalegan grunn 

undir þann rétt markhóps framhaldsfræðslunnar til að fá náms- og starfsráðgjöf. Er það 

þáttur í því að efla menntunarstig þjóðarinnar. Jón Torfi Jónasson nefnir í Gátt (2013) að 

það sé athyglisvert hversu náms- og starfsráðgjöf er gert hátt undir höfði. Reyndar tengist 

hún beint raunfærnimatinu. Hann bendir á að þessi mikla áhersla á ráðgjöf sé vegvísir í 

fræðslu innan almenna skólakerfisins, utan þess og í tengslum við starfsþróun í 

atvinnulífinu. Fram kemur hjá Fjólu Maríu Lárusdóttur (2010) í Gátt að náms- og 

starfsráðgjöf sé starfrækt hjá öllum símenntunarmiðstöðvunum. Einnig hafi verkefnum 

ráðgjafanna fjölgað mikið vegna raunfærnimats. Í pistli ritjóra í ársritinu Gátt árið 2013 

kemur fram að fjöldi þeirra sem hefur nýtt sér náms- og starfsráðgjöf nægi til að fylla 

Eldborgarsal Hörpu tuttugu sinnum (Sigrún Kristín Magnúsdóttir, 2013). 
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Aukin tengsl símenntunarmiðstöðva við atvinnulífið er eitt af markmiðum stjórnvalda 

eins og fram kemur í skjölum stjórnvalda. Benda stjórnvöld á að hvetja þurfi fyrirtæki til 

að móta sér menntastefnu með áherslu á símenntun starfsmanna (Forsætisráðuneytið, 

2012). Við greiningu á orðræðu í Gátt kemur fram töluverð umræða um lán á náms- og 

starfsráðgjöfum inn í fyrirtæki. Er það einn liðurinn í því að ná til markhóps 

framhaldsfræðslunnar ásamt því að efla fræðslu og mannauðsstjórnun innan fyrirtækja. 

Í beinu framhaldi er iðulega hannað nám sem kemur til móts við þær þarfir sem þar eru 

greindar. Flestar símenntunarmiðstöðvarnar bjóða upp á þessa þjónustu og má þar nefna 

sem dæmi að Iðan fræðslusetur býður upp á þessa þjónustu og er þjónustan 

aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Felst þjónustan, líkt og hjá öðrum símenntunar-

miðstöðum, í því að kynna raunfærnimat ásamt náms- og starfsráðgjöf. Í því felst það 

markmið að geta boðið fyrirtækjum upp á sérsniðnar lausnir í námskeiðum (Rakel 

Steinvör Hallgrímsdóttir, 2012). Í Gátt er fjallað um að Fræðslusetrið Starfsmennt bjóði 

ráðgjafa að láni til stofnanna en fræðslusetrið er í eigu fjármálaráðuneytisins og flestra 

stéttarfélaga innan BSRB. Fram kemur að fræðslusetrið sinni símenntun, ráðgjöf ásamt 

starfsþróunarverkefnum opinberra starfsmanna. Einnig er bent á að verkefnin séu 

margskonar en algengast er að stofnanir óski eftir aðstoð við að setja upp heildstæðar 

námsleiðir ásamt því að undirbúa starfsmannaviðtöl. Jafnframt kemur fram að 

viðfangsefni mannauðsstjórnunar nái yfir allan starfsþróunarferilinn frá ráðningu til 

starfsloka. Þau ná til starfsánægju, gildismats og menningar stofnanna ásamt því að fjalla 

um símenntun og hvernig hún sé metin (Hulda Anna Arnljótsdóttir, 2010).  

Hér má sjá að náms- og starfsráðgjöf hefur reynst vel og birtist það í þeim fjölda sem 

hefur farið í gegnum raunfærnimat. Náms- og starfsráðgjafar hafa einnig sinnt því að fara 

inn í fyrirtæki til að aðstoða fyrirtækin við að setja upp heildstæðar námsleiðir fyrir 

starfsfólk sitt. Markmiðið er að ná til markhóps framahaldsfræðslu. Fram kemur í skýrslu 

verkefnahóps um fullorðins- og framhaldsfræðslu (Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2015) að 

úrræði framhalsfræðslu séu illa kynnt.  

Fram kemur hjá stjórnvöldum (Menntamálaráðuneytið, 2009) að náms- og 

starfsráðgjöf hefur skilað góðum árangri og átakið ráðgjafi að láni lofi góðu.  

Það sem hefur verið fjallað hér um á undan eru þau menntunarrúræði sem stjórnvöld 

hafa farið út í. Fram kemur að þau beinast að markhópi framhaldsfræðslu og telja 

stjórnvöld ekki tímabært að huga að öðrum hópum þar sem hann er duglegur að sækja 

sér símenntun. Litla orðræðu er að finna um fræðsluaðila sem standa utan 

framhaldsfræðslu en með því að beita orðræðugreiningu á fræðslutilboð þessara aðila 

má lesa ýmislegt úr því sem kemur þar fram. Fræðsluaðilar utan framhaldsfræðslu bjóða 
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upp á menntunarúrræði fyrir aðila sem falla fyrir utan markhóp framhaldsfræðslu og fyrir 

þá sem menntunarræði framhaldsfræðslu hentar ekki. 

4.5 Fræðslutilboð 

Fjölmargir fræðsluaðilar bjóða fullorðnu fólki sem stendur fyrir utan markhóp 

framhaldsfræðslunnar upp á fræðslu. Jafnframt eru fræðsludeildir starfandi innan stærri 

fyrirtækja og sjá þau um skipulagningu á fræðslu starfsmanna sinna. Sumar þessara 

fræðsludeilda sjá einnig um að skipuleggja fræðslu fyrir viðskiptavini sína í tengslum við 

þá þjónustu sem þau veita.  

Þar sem nánast enga orðræðu var að finna um framangreint hjá stjórnvöldum eða í 

tímaritinu Gátt var farin sú leið að skoða vefsíður nokkurra valinna fræðslufyrirtækja og 

lesa úr því sem þar kemur fram. Valið var takmarkað við fræðslutilboð sem hafa það að 

markmiði að styrkja stöðu einstaklinga á vinnumarkaði og/eða til að fylla upp í færniþörf 

starfsmanna fyrirtækja. Styrkur þessara fræðslufyrirtækja er sá að þau geta brugðist fljótt 

við færniþörf sem myndast á vinnumarkaði. 

Þessi fræðslufyrirtæki starfa á samkeppnismarkaði og þurfa námskeiðsgjöld að 

standa undir rekstri þeirra. Þau bjóða upp á ýmis námskeið sem eftirsókn er í af hálfu 

einstaklinga og/eða atvinnulífs. Mörg þeirra sérhæfa sig í að undirbúa nemendur fyrir 

það að fá vottun í ákveðinni starfsgrein sem atvinnulífið viðurkennir. Stærstu fyrirtækin 

á markaði sem selja fræðslutilboð eru Endurmenntun Háskóla Íslands (EHÍ), Opni 

háskólinn í HR (OHR), Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn (NTV), Promennt, og Tölvu- og 

verkfræðiþjónustan (TV). 

Við skoðun á heimasíðum EHÍ og OHR sést að EHÍ býður upp á nokkrar námslínur sem 

eru án eininga. Má þar meðal annars nefna undirbúningsnámskeið fyrir próf til 

starfsréttinda sem viðurkenndur bókari ásamt undirbúningi fyrir vottun í 

verkefnastjórnun. Einnig býður fræðslufyrirtækið EHÍ  upp á fjölmörg námskeið í 

samstarfi við atvinnulífið. Til viðbótar er boðið upp á námskeið sem eru á grunnstigi og 

meistarastigi Háskóla Íslands, sem eru einingabær þar. Tómstundarnámskeið eru einnig 

í boði og tungumálanám ásamt ýmsum stuttum námskeiðum til aukningar á færni og/eða 

þekkingu. Fram kemur á heimasíðu EHÍ að fræðslufyrirtækið njóti ekki opinberra styrkja 

heldur reki sig á námskeiðsgjöldum (Endurmenntun Háskóla Íslands, e.d.). Opni háskólinn 

í HR er rekinn á álíka formi og Endurmenntun Háskóla Íslands en fram kemur á heimasíðu 

þeirra að markhópur þeirra sé aðallega einstaklingar og fyrirtæki á sviði stjórnunar, 

viðskipta og lögfræði. Þar er einnig boðið upp á undirbúningsnám fyrir próf til 

viðurkennds bókara og undirbúningsnáms fyrir vottun í verkefnastjórnun (Opni háskólinn 
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í HR, e.d.). Bæði fyrirtækin virðast njóta nálægðar sinnar við háskólasamfélagið hvað 

varðar aðgengi að leiðbeinendum og samvinnu um kennslu einstakra námskeiða sem 

tilheyra grunn- og meistarastigi háskólanna. Má leiða líkum að því að það styrki 

rekstrargrunn þeirra að geta einnig sinnt þeim markhópi samhliða annarri starfsemi. 

Fræðslufyrirtækin Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn, Promennt og Tölvu- og verkfræði-

þjónustan bjóða upp á mjög áþekka fræðslu. Má þar nefna ýmiss námskeið til að efla 

grunnfærni í upplýsingatækni, myndvinnslu og tækni. Einnig bjóða þau upp á 

einkakennslu, fyrirtækjafræðslu og sérhæfð námskeið í samvinnu við atvinnulífið. Boðið 

er upp á lengri námsleiðir eins og skrifstofu – og bókhaldbrautir, grafíska hönnun og 

vefsíðugerð. Jafnframt er boðið upp á námsleiðir hjá tveim af þessum fyrirtækjum til 

undirbúnings undir prófs til viðurkennds bókara og undirbúningsnám fyrir 

alþjóðavottanir meðal annars á sviði tækni, kerfisstjórnunar og forritunar. Framangreind 

fræðslufyrirtæki starfa á samkeppnismarkaði og reka sig á námskeiðsgjöldum. Þau reyna 

því að mæta eftirspurn atvinnulífs og einstaklinga. Þessu til viðbótar sést á heimasíðum 

tveggja fræðslufyrirtækja að símenntunarmiðstöðvarnar á Reykjavíkursvæðinu útvista 

námsleiðum sem kenndar eru eftir vottuðum námskrám til þessara fyrirtækja í nokkrum 

tilfellum (NTV, e.d.; Promennt, e.d.; Tölvu og verkfræðiþjónustan, e.d.). 

Hjá fjölmörgum fyrirtækjum á markaði sem eru að selja ákveðna vöru eða þjónustu 

er oft sérstök fræðslu-/mannauðsdeild. Þessar deildir sjá um að skipuleggja fræðslu 

starfsmanna. Ýmist sinna þessi fyrirtæki fræðslunni sjálf eða útvista hana að hluta og/eða 

öllu leyti til fræðslufyrirtækja.  

Ákveðið þrástef má greina sem birtist í því að fræðslufyrirtækin eru að svara sömu 

eftirspurn. Það birtist í einslitum fræðslutilboðum hjá þeim öllum sem eru nánast 

samhljóða í mörgum tilfellum. Boðið er upp á nám og námsleiðir með þarfir atvinnulífsins 

í huga. Fræðslutilboðin beinast einkum að því að auka tæknikunnáttu, að fjármálum og 

rekstri, bókhaldskunnáttu og stjórnun (verkefnastjórnum, mannauðsstjórnun). 

Samverkun aðstæðna er í takt við það sem atvinnulífið þarfnast. Þarna er nemandinn 

viðskiptavinur og fræðslutilboðið er vara. Einnig má sjá mikið framboð námsleiða sem 

enda með vottun frá þar til bærum löggildingaraðilum bæði innlendum og erlendum. Á 

framboði má greina að mikil eftirspurn er eftir slíkri vottun.  

Enga orðræðu má finna um þá fullorðnu námsmenn sem stunda fræðslu hjá 

fræðsluaðilum sem standa fyrir utan framhaldsfræðsluna.  

Skipulagning fræðslutilboða í fullorðinsfræðslu nær einungis að dyrum 

kennslustofunnar. Við tekur leiðbeinandinn. Hversu vel tekst til við framkvæmdina byggir 
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á hæfi leiðbeinanda. Því er talið mikilvægt að leiðbeinandinn þekki vel til kennslufræði 

fullorðinna. 

4.6 Kennslufræði fullorðinna 

Hæfi kennara og leiðbeinanda hefur verið töluvert í orðræðunni og hvaða leiðir sé hægt 

að fara til að efla hæfni þeirra. Stjórnvöld benda á hversu mikilvægt sé að taka mið af því 

við kennslu að um fullorðna nemendur er að ræða og þurfi því framhaldsfræðslan að 

miða aðferðir sínar við nemendahópinn. Fram kemur að efla þurfi kennslufræði 

fullorðinna og skoða fjarnám í sambandi við aðgengi að námi. Þróa þarf aðferðafræði og 

vinnubrögð sem taka mið af þessum hópi námsmanna (Menntamálaráðuneytið, 2009). 

Fram kemur í Gátt að kennarar og leiðbeinendur fullorðinsfræðslu þurfi oft að takast á 

við reynslu og aðstæður fullorðinna námsmanna. Bent er á að laga þurfi kennsluna að 

þörfum fullorðinna. Jafnframt kemur fram að gera þurfi þá kröfu til þeirra sem kenna 

fullorðnum að þeir hafi til þess þekkingu (Hróbjartur Árnason o.fl., 2010).  

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir (2011) gerir það að umfjöllunarefni sínu í Gátt að 

ýmislegt hafi verið gert til að efla þekkingu starfsmanna og leiðbeinenda á kennslufræði 

fullorðinna í framhaldsfræðslunni. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur boðið upp á 

fjölmörg námskeið á þeim vettvangi. Þessi námskeið hafa verið í boði fyrir samstarfsaðila 

FA. Einnig hefur verið byggt upp gagnasafn sem samanstendur bæði af bókum og 

rafrænum heimildum. Þessu til viðbótar hefur verið í þróun ýmislegt efni eins og 

mælistikur fyrir kennslu og námsefnisgerð. 

Fjölmargir leiðbeinendur starfa við fullorðinsfræðslu hjá fræðslufyrirtækjum sem 

kenna nemendur sem tilheyra ekki markhópi framhaldsfræðslu og á vinnustöðum. Ekki 

kemur fram í orðræðu hvort eitthvað hafi verið gert til á ná til þessara aðila. Þeir 

leiðbeinendur virðast ekki ná inn á sjónarsviðið. Rödd leiðbeinenda heyrist lítið í 

orðræðunni hvort sem um er að ræða leiðbeinendur framhaldsfræðslu eða annarra aðila. 

Þeir eru ekki þátttakendur í orðræðunni. Einungis má greina viðhorf skipuleggjenda 

framhaldsfræðslu og stjórnvalda.  

4.7 Fullorðnir námsmenn 

Orðræða í tímariti Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Gátt, snýst að mestu leyti um 

fullorðið fólk með litla formlega menntun. Eins og komið hefur fram þá er það markhópur 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Sigrún Kristín Magnúsdóttir (2012) bendir á það í 

ritstjórapistli sínum í tímaritinu Gátt að umræðan um fullorðinsfræðslu hafi tekið miklum 

breytingum varðandi þá sem litla sem enga menntun hafa. Ný hugtök hafa orðið til ásamt 
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ýmsum aðferðum og tækni. Hún segir einnig að þeim hafi fjölgað mikið sem taki þátt í 

umræðum. Bendir hún á að í tímaritinu Gátt séu settar fram tillögur og þýðingar á 

hugtökum varðandi nám fullorðinna.  

Þegar orðræðan um fullorðna einstaklinginn með litla formlega menntun er skoðuð 

þá birtist ákveðin mynd af honum í orðræðunni sem myndar þrástef. Sú mynd sem birtist 

er af fullorðnum einstaklingi þar sem margar hindranir hafa orsakað það að hann hefur 

ekki öðlast framhaldsskólapróf eða starfsréttindi. Þessi einstaklingur hefur einnig áhrif á 

tölfræðilegan samanburð við önnur lönd þegar menntunarstig er borðið saman við önnur 

lönd. Fram kemur að Ísland kemur mjög illa út varðandi menntunarstig. Kynna þarf fyrir 

þessum fullorðna einstaklingi hversu mikilvægt sé fyrir hann að sækja sér fræðslu og 

hvaða hag hann hefur af því að ljúka framhaldsskóla eða starfsréttindum, ásamt því að 

stuðla að áframhaldandi námi. Jafnframt kemur fram hversu mikilvægt sé að ryðja úr vegi 

hindrunum sem standi í vegi þessa einstaklings ásamt því að haft sé í huga að um 

fullorðinn einstakling sé að ræða sem hentar ekki sama kennslufræði og tíðkast í grunn- 

og framhaldsskóla.  

Eins og fram kemur hér á undan þá takmarkast orðræðan að mestu leyti við markhóp 

framhaldsfræðslunnar. Töluvert er fjallað um ástæðu þess að einstaklingar hafi horfið frá 

námi án þess að ljúka framhaldsskólaprófi eða starfréttindum. Fram kemur hjá Ingu 

Guðrúnu Kristjánsdóttir (2013) að rannsókn sem hún framkvæmdi sem eftirfylgni vegna 

verkefnisins, Nám er vinnandi vegur, sýndi að helstu ástæður sem nefndar eru vegna 

brotthvarfs eru fjárhagsástæður, andleg veikindi, nám ekki við hæfi, áhugaleysi og/eða 

ýmsar sérþarfir. Ásamt brotthvarfi þá er fjarvera frá fræðslu einnig mikið í umræðu og af 

hverju fólk með litla formlega menntun  stundar ekki fræðslu, þar sem það sé þeim 

greinilega til góðs bæði í atvinnulegu og persónulegu samhengi. Í grein Höllu 

Valgeirsdóttur (Halla Valgeirsdóttir, 2010) kemur fram að lágt sjálfsmat og/eða skortur á 

sjálfstrausti sé ein af aðalástæðunum fyrir fjarveru frá fræðslu. Í greininni, Hvers vegna 

koma þau ekki? (Hróbjartur Árnason o.fl., 2010) kemur fram að rannsóknir hafa verið 

nokkur samhljóma um ástæður fyrir fjarveru frá fræðslu og hvaða hópar þetta eru. Helstu 

ástæður eru meðal annars tími, álag, kostnaður, slæm reynsla af skóla, lágt sjálfsmat, 

komast ekki frá vinnu, fjölskylda, áhugaleysi, óviðeigandi námsframboð og upplýsinga-

skortur. Jafnframt kemur fram að töluverðum fjármunum hefur verið veitt í þennan 

markhóp og má þar nefna aukningu á námsframboðum, raunfærnimat ásamt starfs- og 

námsráðgjöf. Samt sem áður er það ekki að skila sér nógu vel. Greinahöfundar spyrja sig 

einnig þeirrar spurningar hvort að rétt sé spurt þegar verið er að skoða ástæður fyrir 

fjarveru frá fræðslu. 
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Árið 2011 var skrifað undir þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um að 

undirbúa nýja hópa inn í framhaldsfræðsluna. Má þar nefna fatlaða, aldraða, öryrkja, 

innflytjendur utan vinnumarkaðar og þeir sem þiggja bætur úr félagslega kerfinu. Þar 

kemur fram að þetta sé ekki stór hópur. Fram kemur að nú þegar heyri stór hópur undir 

markhópinn, en það eru þeir sem eru á vinnumarkaði án framhaldsskólaprófs og 

atvinnuleitendur (Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2011).  

4.8 Samantekt 

Þrástefið í allri orðræðunni bæði hjá stjórnvöldum og framhaldsfræðslu er að hækka 

menntunarstig íslensku þjóðarinnar, markhópur framhaldsfræðslunnar, raunfærnimat, 

náms- og starfsráðgjöf ásamt því hvernig eigi að ná til markhópsins. Með lögum um 

framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) skiptu stjórnvöld fullorðinsfræðslu upp í annars vegar 

framhaldsfræðslu sem nær til fullorðins fólk 20 ára og eldra með litla formlega menntun 

og hins vegar fullorðinsfræðslu sem nær til þeirra sem standa fyrir utan markhóp 

framhaldsfræðslu. Einnig takmörkuðu stjórnvöld aðgengi 25 ára og eldri að 

framhaldsskólanum. Ekki voru allir sammála því að takmarka aðgengi 25 ára og eldri að 

framhaldskólanum. Kom fram að verið væri að kippa rekstrargrundvellinum undan 

framhaldskólunum sérstakleg litlu skólunum á landsbyggðinni og takmarka 

námsframboð („Eykur mismun og grefur undan menntun“, 2014).  

Viðhorf orðræðunnar endurspegla greinilega hvar viðkomandi staðsetur sig í 

orðræðunni þegar rætt er um fullorðinsfræðslu. Helsta mótsögnin felst í því að 

bóknámsleiðin inn í háskólana í gegnum námsbrautir framhaldsfræðslunnar og 

frumgreinadeild háskólanna er dýrari fyrir nemandann heldur en sú að taka námið við 

framhaldskólana. Samverkun aðstæðna felst í þeirri breytingu sem hefur orðið á 

samfélaginu á 21. öldinni sem hefur það í för með sér að til þess að Ísland sé 

samkeppnisfært á alþjóðamarkaði þá þurfi vinnuaflið að vera vel menntað. Á sama tíma 

sýna samanburðatölur við aðrar þjóðir að Ísland stendur illa að vígi í þeim samanburði. 

Það er talið gríðarlegt hagsmunamál að hækka menntunarstig þjóðarinnar samhliða því 

að draga úr brotthvarfi í framhaldsskólum. Jafnframt hafa stjórnvöld nýtt sér það við 

endurskoðun á menntastefnu Íslands að hagræða í framhaldskólanum. Birtist það í því 

að takmarka aðgengi 25 ára og eldri að framhaldsskólanum. Þeim nemendum er ætlað 

að nýta sér úrræði framhaldsfræðslunnar. Jafnframt má greina þau viðhorf í skjölum 

stjórnvalda að góð menntun sé öllum fyrir bestu. Framangreind viðhorf stjórnvalda 

birtast í öllum löggildingarlögmálum stjórnvalda er snúa að menntunarrúræðum fyrir 

fullorðið fólk. 
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Í tímaritinu Gátt er þrástef um fullorðna einstaklinginn með litla formlega menntun. 

Hann stendur frammi fyrir ýmsum hindrunum sem þarf að ryðja úr vegi. Kynna þarf fyrir 

honum að betri menntun eykur hagsæld hans bæði persónulega og atvinnulega. Viðhorf 

stjórnvalda birtast í fjárveitingum til þessa málaflokks. Það sem vantar inn í orðræðuna 

er fullorðið fólk sem stendur fyrir utan markhóp framhaldsfræðslunnar og orðræða um 

þá sem tilheyra honum en vilja fara aðrar leiðir. Fram kemur að þessi hópur kemst ekki 

inn á sjónarsvið menntakerfisins. Margir þessara einstaklinga standa frammi fyrir sömu 

hindrunum og markhópur framhaldsfræðslu.  

Niðurstöður sýna einnig að gríðalega mikið starf hefur verið unnið í 

framhaldsfræðslunni. Birtist það í þeim vottuðu námsleiðum sem boðið er upp á hjá 

símenntunarmiðstöðvunum og í þeim mikla fjölda sem hefur lokið raunfærnimati og 

hversu margir hafa sótt vottaðar námsleiðir framhaldsfræðslunnar. Jafnframt lofar 

verkefnið „Fræðslustjóri að láni“ góðu að mati stjórnvalda. Greina má góða samvinnu við 

atvinnulífið. Einnig má greina að menntunarúrræði felast annars vegar aðallega í því að 

fylla upp í það sem talið er vanta uppá í grunnmenntun fólks og hins vegar þau að koma 

til móts við þarfir atvinnulífsins fyrir fræðslu í ákveðnum starfsgreinum. Í niðurstöðunum 

má einnig greina að mikið faglegt starf hefur farið fram til að tryggja að sú fræðsla sem 

boðið er upp á hæfi fullorðnum námsmönnum og að leiðbeinendur hafi hæfni til að 

kenna fullorðnum námsmönnum. Má þar nefna námskeiðin „Stiklur“ sem leiðbeinendum 

framhaldsfræðslu er boðið upp á. Raddir leiðbeinanda heyrast lítið og má einungis greina 

raddir skipuleggjenda. Greinilega kemur fram að ráðandi aðilar hafa sitt eigið tungutak 

og hugtakanotkun í orðræðunni.  

Fræðslufyrirtæki og fræðsludeildir fyrirtækja standa fyrir utan framhaldsfræðsluna og 

eru ekki í orðræðunni og má greina þarna ákveðna þöggun. Niðurstöður sýna að hjá 

framangreindum aðilum fer fram viðamikil fræðslustarfsemi sem skipulögð er út frá 

eftirspurn eftir fræðslu. Sjá má að framboð fræðslu er mjög einslitt því þessi fyrirtæki eru 

að þjóna sömu eftirspurninni. Enga orðræðu má finna um samvinnu við stjórnvöld eða 

atvinnulífið um að þróa námsleiðir fyrir fullorðið fólk sem stendur fyrir utan 

framhaldsfræðslu. Öll orðræða og fjármagn beinist að framhaldsfræðslu. 

Það eru skipuleggjendur fræðslu sem tala fyrir fullorðna nemandann og vita þeir hvað 

honum er fyrir bestu. Raddir fullorðinna námsmanna heyrast ekki og er fullorðni 

námsmaður ekki meðvitaður um hlutverk sitt í orðræðunni.  

Í næsta kafla verður þessi niðurstaða rædd og tengsl við kenningar og rannsóknir í 

fullorðinsfræðslu. 
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5 Umræða og lokaorð   

Í upphafi rannsóknar setti ég fram spurninguna: Hvað einkennir orðræðu um 

fullorðinsfræðslu á öðrum áratug 21. aldar? Fullorðinsfræðsla er mjög víðtækt hugtak og 

nær til stórs hóps fullorðinna námsmanna með fjölbreyttan bakgrunn. Í rauninni er hér á 

ferðinni nokkurs konar rýni á faggreininni og framkvæmd hennar, þar sem rýnt er í þá 

orðræðu sem birtist í skjölum. Jafnframt var skoðað hvernig orðræðan tengist  

kenningum og rannsóknum í fullorðinsfræðslu.  

5.1 Menntunarstig íslensku þjóðarinnar 

Stjórnvöld benda ítrekað á hversu mikilvægt það sé fyrir samkeppnisfærni Íslands að 

vinnuaflið sé vel menntað. Í skjölum stjórnvalda kemur fram að menntastefna stjórnvalda 

og viðhorf mótast af samvinnu við atvinnulífið. Grunninn myndar hið svokallaða Lissabon 

ferli þar sem sett var fram það markmið að gera Evrópu að öflugasta þekkingarsamfélagi 

heimsins (European Parliament, 2000). Í þessu markmiði felst það að efla hagkerfi Evrópu 

með því að fjölga störfum, skapa ný störf, ásamt því að efla samfélagslega innviði Evrópu. 

Fram kemur í niðurstöðum að megininntakið í menntastefnu Evrópu er sú áhersla 

sem lögð er á að íbúarnir tileinki sér ævimenntun (European Commission, 2002). 

Samræmist það því sem kemur fram hjá Illeries (2004, bls. 15-19) sem bendir á að 

alþjóðastofnanir nálgist ævimenntun út frá viðhorfum efnahagsstjórnar með það að 

meginmarkmiði að auka hagvöxt, stuðla að þjóðfélagslegum stöðuleika og persónulegum 

vexti eintaklinga, yfirleitt í þessari forgangsröð.  

Í þessi markmið er vísað í íslensku menntastefnunni sem sett var fram árið 2010 

(Menntamálaráðuneytið, 2009). Aðalinntakið í þessari menntastefnu er í samræmi við 

menntastefnu Evrópusambandsins um hækkun menntunarstigs og að íbúarnir tileinki sér 

ævimenntun til að efla hagkerfið. Hér má sjá að hugmyndir Becker (1962) eru enn í fullu 

gildi en hann setti fram þá kenningu að mannauður sé grundvöllur að samkeppnisfærni 

þjóða og auknum hagvexti. Viðhorf hans einkenna enn menntastefnu Evrópu-

sambandsins og viðhorf íslenskra stjórnvalda.  

Fram kemur í orðræðu íslenskra stjórnvalda að helstu áskoranirnar sem íslenska 

menntakerfið stendur frammi fyrir er að mæta færniþörf á vinnumarkaði, spyrna við háu 

brotthvarfi úr framhaldsskólanum, spyrna við hversu hátt hlutfall fólks á vinnumarkaði er 

með litla formlega menntun ásamt því að spyrna við atvinnuleysi. Einnig kemur fram hjá 

stjórnvöldum mikilvægi þess að íbúarnir búi yfir grunnfærni í samfélagi 21. aldarinnar til 

að geta tekið fullan þátt í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2009). 
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Sé litið til menntunarstigs íslensku þjóðarinnar kemur þjóðin ekki vel út í alþjóðlegum 

samanburði. Ítrekað kemur fram í orðræðunni að helsta áhyggjuefni stjórnvalda er mikið 

brotthvarf úr framhaldskóla og hversu margir 20 ára og eldri eru á vinnumarkaði með 

litla formlega menntun. Þrástef hefur myndast hjá stjórnvöldum um að það þurfi að 

stemma stigu við brotthvarfi, að efla fræðslu til þeirra sem hafa fallið úr námi eða misst 

vinnu og að ná til þeirra á vinnumarkaði sem hafa ekki lokið framhaldsskóla. Fram kemur 

hjá Menntamálaráðuneytinu (2009) að stjórnvöld leggja áherslu á að ná til fólks sem er í 

atvinnuleit og að koma til móts við ýmsa jaðarhópa eins og innflytjenda, einstaklinga sem 

þiggja bætur og öryrkja. Er þetta í samræmi við það sem kemur fram hjá Merriam o.fl. 

(2007, bls. 70-72). Þær segja að meginstefna og stuðningur er við það að efla hagkerfið 

og til þess þurfi menntað vinnuafl. Það sem ógnar þessari stefnu eru atvinnulausir, fólk 

með litla grunnmenntun og ólæsir einstaklingar. Illeris (2006, bls. 17-18) bendir á að það 

sé vaxandi vandamál ungmenna sem hefur aldrei fengið starf, þeir séu illa læsir og kunni 

ekki að reikna. Þessir hópar eru kostnaðarsamir og draga úr hagvexti. Greina má í allri 

orðræðu íslenskra stjórnvalda að þau nálgast menntun út frá viðhorfum efnahags-

stjórnunar líkt og alþjóðastofnanir. 

Það eru margar samverkandi ástæður sem hafa orðið til þess að það hefur þurft að 

endurskipuleggja menntastefnu Evrópuþjóðanna og er Ísland ekki þar undanskilið. 

Stjórnvöld hérlendis og í Evrópu standa frammi fyrir risastóru verkefni ef markmið 

Lissabon ferlisins (European Parliament, 2000) eiga að ná fram að ganga. Má þar fyrst 

nefna örar tæknibreytingar sem hafa haft mikil áhrif á einstaklinginn. Það hefur leitt til 

þess að einstaklingurinn þarf að búa yfir ákveðinni persónulegri færni ásamt því að vera 

tilbúin til að tileinka sér nýjungar til að geta tekið þátt í samfélaginu. Hjá Jarvis (2012, bls. 

16) kemur fram að þeir einstaklingar sem búa ekki yfir þessari færni eigi það á hættu að 

einangrast. Það er talað um stafræna gjá á milli þeirra sem kunna að nýta sér tæknina til 

að nálgast upplýsingar sér til gagns og þeirra sem geta það ekki (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, bls. 8). Tæknifærni ein og sér dugar ekki þvi að einstaklingur-

inn þarf einnig að vera upplýsingalæs til að geta nýtt sér upplýsingatæknina til að leita, 

nota og meta áreiðanleika gagna (Woody, 2017).  

Það er fleira sem hefur haft áhrif á menntastefni stjórnvalda eins og breyting á 

samsetningu samfélagsins. Fram kemur til dæmis í yfirlitsskýrslu varðandi menntun og 

atvinnu á Íslandi að samsetning vinnuafls hafi breyst meðal annars vegna breyttrar 

aldursamsetningar. Öldruðum fer fjölgandi (Karl Sigurðsson, 2014). Sama er að gerast í 

Bandaríkjunum en Merriam o.fl. (2007, bls. 7-11) segja að fullorðnir séu orðnir fleiri í 

Bandaríkjunum en ungmenni. Miklir fólksflutningar hafa jafnframt haft mikil áhrif ásamt 
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flóttamannavandanum. Samtök fullorðinsfræðslu í Evrópu (EAEA) benda á að taka þurfi 

fast á úrræðum varðandi flóttamenn og þar komi fullorðinsfræðsla sterkt inn (European 

Association for the Education of Adults [EAEA], 2015). Á sama tíma er einnig er mikið 

áhyggjuefni brotthvarf ungs fólks úr skólakerfinu sem hefur áhrif á menntunarstig 

þjóðanna.  

Sé litið til menntunar og atvinnu á Íslandi þá hefur atvinnumarkaðaðurinn ekki farið 

varhluta af þessum breytingum. Ný störf eru sífellt að myndast og önnur að úreldast. 

Fram kemur meðal annars hjá forsætisráðuneytinu (Forsætisráðuneytið, 2012) að 

mikilvægt sé að geta mætt þörfum atvinnulífsins fyrir þekkingu og nýjar atvinnugreinar. 

Taka verður undir það sem Merriam o.fl. (2007, bls. 7–8 ) segja að þessi mikla breyting á 

lýðfræðilegu umhverfi ásamt alþjóðavæðingu og tæknivæðingu hefur haft gríðarleg áhrif 

á samfélög hins vestræna heims og á íbúana sem þar búa. Einnig hafa þessar breytingar 

haft mikil áhrif á það hvað sé talin hæfni hjá vinnuaflinu á 21. öldinni.  

Sökum þess hversu mikið fyrirtæki í hinum vestræna heimi eru að breytast úr 

framleiðslufyrirtækjum yfir í þekkingar- og þjónustudrifin fyrirtæki er mikil þörf fyrir 

starfsmenn sem eru skapandi og hugmyndaríkir ásamt því að vera fljótir að tileinka sér 

nýjungar. Svokallaðir mjúkir færniþættir (e. soft skills) eins og samvinnu- og 

samskiptafærni er álitnir mjög mikilvægir á 21. öldinni (Council of Europe, 2009).  

Erlendar rannsóknir sýna að ýmislegt vantar upp á þá færniþætti sem þörf er fyrir í 

dag. Rannsókn Trilling og Fadel (2009) sýndi að það vantar ýmislegt upp á hjá starfsfólki 

eins og samskiptafærni bæði munn- og skriflega, gagnrýna hugsun, lausnarmiðaða 

nálgun, fagmennsku, vinnusiðferði og samvinnuhæfni. Voogt og Roblin (2012) 

framkvæmdu í rannsókn sinni samanburð á hvaða hæfni sé talin mikilvæg á 21. öldinni. 

Til grundvallar við greininguna voru lagðir þekktustu viðmiðunarrammar fyrir hæfni sem 

gefnir hafa verið út af samtökum og stofnunum eins og Evrópusambandinu, Efnahags- og 

framfarastofnuninni, Menningamálastofnun Sameinuðu þjóðanna og Samtökunum um 

nám á 21. öldinni (P21). Reyndust þeir nánast samhljóma. Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins (European Commision) hefur sett fram átta flokka yfir lykilhæfni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, bls. 17). Viðmiðunarrammar eru settir fram til að 

hægt sé að átta sig á hvaða þekkingu, leikni og hæfni þarf á öðrum áratug 21. aldar bæði 

í persónulegu, samfélagslegu og atvinnulegu samhengi. Þessir viðmiðunarrammar eru 

síðan notaðir til þess að skipuleggja menntakerfið og er fullorðinsfræðsla þar með talin.  

Framangreind samverkun aðstæðna hefur orðið til þess að íslensk stjórnvöld hafa 

þurft að taka menntastefnu sína til gagngerar endurskoðunar. Hluti af þeirri endurskoðun 

er fullorðinsfræðsla. Henni er meðal annars ætlað það hlutverk að brúa bilið á milli 
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menntunar og atvinnulífs. Jafnframt er henni ætlað að aðstoða einstaklinga við að öðlast 

þá þekkingu, leikni og hæfni sem þarf í samfélagi 21. aldarinnar.  

Ljóst er að þetta er gríðarlega stórt viðfangsefni. Fram kemur hjá 

Menntamálaráðuneytinu (2009) að margþátta aðgerðum hefur verið hrint í framkvæmd 

með menntunarúrræðum.  

Fram kemur í niðurstöðum að þau menntunarúrræði sem hefur verið hrint í 

framkvæmt fyrir fullorðna námsmenn hafa nánast alfarið beinst að fullorðnu fólki 20 ára 

og eldra með litla formlega menntun. Jafnframt hafa stjórnvöld notað tækifærið og 

endurskipulagt starfsemi framhaldsskólanna. Í þeirri endurskipulagningu takmörkuðu 

stjórnvöld aðgengi námsmanna sem eru 25 ára og eldri að framhaldskólanum. Þeim er 

ætlað að leita annarra úrræða.  

Töluverð orðræða skapaðist um það að takmarka aðgengi 25 ára og eldri að 

framhaldsskólanum. Viðhorf orðræðunnar reyndust endurspegla hvar viðkomandi 

staðsetur sig í orðræðunni þegar rætt er um fullorðinsfræðslu. Kom fram að verið væri 

að kippa rekstrargrundvellinum undan framhaldsskólunum sérstaklega litlu skólunum á 

landsbyggðinni og takmarkaði námsframboð. Hér er talað út frá viðhorfum byggðastefnu 

(„Eykur mismun og grefur undan menntun“, 2014). Jafnframt mátti greina viðhorf 

skólastjórnanda í orðræðu skólameistara Fjölbrautaskólans í Garðabæ þar sem 

framkemur að mikilvægt sé að tryggja rétt nemenda til framhaldsnáms óháð aldri (Stefán 

Árni Pálsson, 2014). Hér má greina að  að þekking er ávallt bundin sjónarhorni ásamt því 

að vera pólitísk og tengd þeim félagslega veruleika sem hún verður til í (Burr, 2015).   

Bent hefur verið á þá mótsögn sem felst í því að markmiði stjórnvalda sé að ryðja úr 

vegi hindrunum sem standa í vegi fullorðinna námsmanna til að fá aðgengi að 

háskólanámi á sama tíma og nám þeirra verður dýrara (Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2015). 

Í allri orðræðu stjórnvalda má greina þrástef varðandi lágt menntunarsig íslensku 

þjóðarinnar og brotthvarf úr framhaldsskóla. Einnig hefur myndast mikið þrástef um að 

ná til einstaklinga 20 ára og eldri á vinnumarkaði með litla grunnmenntun. Hér má greina 

viðskiptaleg sjónarmið þar sem bæði er talað út frá efnhagsstjórnun og hvernig hægt sé 

að hagræða í menntakerfinu. Um aðra hópa heyrist nánast ekkert. Samverkun aðstæðna 

felst einnig í því að hagrætt er í framhaldsskólanum um leið og settar eru nýjar reglur um 

framhaldsfræðslu. Felst það meðal annars í því að takmarka aðgengi 25 ára og eldri að 

framhaldskólanum. Í rauninni er verið að færa fjármagn frá stjórnvöldum á milli 

skólastiga.  

Greina má töluverða breytingu í orðræðunni eftir að lög um framhaldsfræðslu (nr. 

27/2010) voru sett. Með tilkomu laganna skiptist fullorðinsfræðsla annars vegar í 
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framhaldsfræðslu sem nær til fullorðinna námsmanna 20 ára og eldri með litla formlega 

menntun og hins vegar í aðra fullorðinsfræðslu sem stendur fyrir utan framhaldsfræðslu. 

Um framkvæmd framhaldsfræðslu sjá símenntunarmiðstöðvarna. Fram kemur hjá Jóni 

Torfa Jónassyni (2013) að framhaldsfræðslan samanstandi í dag af þremur lögum sem 

eru Fræðslusjóður, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og ráðuneytinu sem fari með 

yfirstjórn. Með tilkomu laganna fer orðræðan í skjölum stjórnvalda og í tímaritinu Gátt 

að snúast nánast alfarið um markhóp framhaldsfræðslu. Hvað varðar tímaritið Gátt þá 

má reyndar benda á að það sé ekki óeðlilegt þar sem það er gefið út af Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins. Greina má áhyggjur í skýrslu verkefnahóps um fullorðins- og 

framhaldsfræðslu (Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2015) um að grunnstoðir framhalds–

fræðslu veikist ef fjármagni er dreift til annarra aðila en þeirra sem sinna 

framhaldsfræðslu. Er það niðurstaða verkefnahópsins að skilgreina þurfi betur hverjir 

hafi aðgang að fjármagni.  

Í orðræðunni kemur ítrekað fram að íslensk stjórnvöld eru í samvinnu við atvinnulíf 

og stéttarfélög. Jarvis (2012, bls. 18-23 ) bendir á að auknar menntunarkröfur eru dýrar 

og stjórnvöld hafa því augljóslegan hag af því að láta atvinnulífið bera hluta af 

kostnaðinum. Hann bendir á að hagur atvinnulífsins við að fjármagna nám fullorðins fólks 

felist í því að þá getur atvinnulífið haft meiri áhrif á hvað sé kennt og hvernig. Einnig 

bendir hann á að hagkvæmt sé fyrir stéttarfélögin að vera virkir þátttakendur í fræðslu 

fullorðinna til að geta haft áhrif. Jón Torfi Jónasson (2004) segir að það sé nokkuð gott 

samkomulag um það í samfélaginu að samfélagið standi straum af grunnmenntun 

fullorðinna. En hann veltir því upp hverjir eigi að standa straum af kostnaði vegna 

endurmenntunar eftir að grunnmenntun lýkur. 

Menntamálaráðuneytið (2009) setur fram þann rökstuðning að rannsóknir hafa sýnt 

að fólk með litla menntun sækja síður í símenntun en þeir sem hafa meiri menntun. Þeir 

sem hafa góða menntun séu duglegir að sækja sér símenntun og komi vel út í 

alþjóðlegum samanburði hvað varði þátttöku. Fram kemur hjá Jón Torfa Jónassyni og 

Andreu G. Dofradóttur (2007) að tveir þriðju af þeim sem hafa mestu menntunina séu 

duglegir að sækja sér fræðslu en staðan sé ekki eins góð hjá þeim sem hafa einungis 

grunnmenntun.  

Niðurstöðurnar sýna að stjórnvöld og fullorðinsfræðsla standa frammi fyrir stóru og 

vandasömu verkefni við að koma fram með menntunarrúrræði sem hæfa 21. öldinni. 

Guðfinna Harðardóttir (2013) bendir á að OECD leggi til að stjórnvöld hugi bæði að því 

að tryggja hágæða grunnmenntun þegnanna en byggi samhliða upp kerfi. Niðurstöður 

sýna að stjórnvöldum hefur tekist að koma með margvísleg menntunarúrræði fyrir 
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fullorðið fólk til að tryggja grunnmenntun þeirra en þau hafa að sama skapi ekkert hugað 

að því að byggja samhliða upp kerfi ævimenntunar líkt og OECD leggur til. Engin orðræða 

á sér stað um að búa til nýjar leiðir til að mæta störfum framtíðar. Einungis er verið að 

bregðast við því sem talið er að vanti inn í grunnmenntun fullorðinna eða að þjálfa fólk 

fyrir þau störf þar sem skortur er á vinnuafli í dag. 

5.2  Menntunarrúrræði 

Niðurstöður sýna að úrræði gagnvart þeim markmiðum sem stjórnvöld setja um hækkun 

menntunarstigs þjóðarinnar birtast aðallega í auknu fjármagni til þessa hóps sem 

framhaldsfræðslan nær til og í því að setja styrkan lagagrunn undir hana (lög um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Stjórnvöld hafa gert þjónustusamning við 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um ýmiss verkefni á vettvangi framhaldsfræðslu. Fram 

kemur að eitt af meginhlutverkum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er að semja 

námskrár ásamt því að vinna með samstarfsaðilum að því að þróa þær (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d. nr. 4).  

Til að tryggja nemendum framhaldfræðslunnar að nám þeirra sé metið inn í formlega 

skólakerfið þá er námi samkvæmt viðkomandi námskrám raðað innan hæfniramma 

íslenska menntakerfisins í hæfniþrep. Hæfniramminn er settur fram miðað við evrópsk 

viðmið þannig að einnig sé hægt að meta nám milli skóla og landa (Námskrárvefur 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis, e.d.). Fram kemur hjá Merriam o.fl. (2007, bls. 

72-74) að nálgunin er öðruvísi þegar verið er að skipuleggja fræðslu fyrir fullorðna með 

litla formlega menntun. Þær benda á að það felist í því að fræðsla þess hóps er yfirleitt 

skipulögð út frá því sem talið er að fólki vanti upp á í grunnmenntun í stað þess að skoða 

aðstæður fullorðna út frá umhverfi þeirra.  

Viðurkenndir fræðsluaðilar sjá síðan um  framkvæmd námsleiða samkvæmt 

vottuðum námskrám. Það kemur skýrt fram í lögum um framhaldfræðslu (nr. 27/2010) 

að þeir fræðsluaðilar sem sjá um framkvæmd framhaldsfræðslu þurfa að vera með 

gæðavottun. Enga orðræðu er að finna um menntunarrúrræði af hálfu stjórnvalda fyrir 

aðra hópa fullorðins fólks.  

Jarvis 2012, (bls. 18-23 ) gerir námskrár sem fjármagnaðar eru af stjórnvöldum að 

umfjöllunarefni sínu. Hann bendir á að viðhorf til þess hvað teljist mikilvæg þekking hafi 

áhrif á hvað megi finna í námskrám sem eru fjármagnaðar af stjórnvöldum. Caffarella 

o.fl. (2013, bls. 51) flokka fræðslumarkmið niður í fimm hluta. Markmið sem miða að: 1) 

því að að stuðla að persónulegum vexti fullorðinna einstaklinga, 2)að hjálpa fullorðnum 

einstaklingum að takast á við persónulegt og daglegt líf, 3)að undirbúa fólk fyrir tækifæri 
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á vinnumarkaði bæði í nútíð og framtíð, 4) að aðstoða fyrirtæki við að ná ásættanlegri 

niðurstöðu og við aðlögun að breytingum, 5) til að veita tækifæri til þess að meta og 

stuðla að samfélagsbreytingum. Eins og fram hefur komið þá er markmið stjórnvalda að 

fækka þeim einstaklingum sem hafa einungis grunnmenntun ásamt því að undirbúa 

vinnuaflið undir störf á vinnumarkaði. Jón Torfi Jónasson (2004) bendir á að mismunandi 

sjónarmið geti legið að baki fræðslutilboða eins og til dæmis hagur fyrirtækja, 

einstaklingurinn sjálfur eða sá hagur sem lýðræðið og þjóðfélagið gæti haft af fræðslunni. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og símenntunarmiðstöðvarnar tala með sömu rödd og 

stjórnvöld í orðræðunni. Þau sjónarmið sem má greina eru þau sömu og hjá 

stjórnvöldum. Viðhorf annarra heyrast ekki.  

Í orðræðunni má greina hversu mikið faglegt starf hefur farið fram hjá 

framhaldsfræðslunni varðandi markhóp framhaldsfræðslu. Fram kemur að stjórnvöld 

hafa sett styrkan lagagrunn undir raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf fyrir markhóp 

framhaldsfræðslu. Birtist það í þeim mikla fjölda úr markhópnum sem hefur fengið bæði 

raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf.  

5.3 Náms- og starfsráðgjöf 

Í  tímaritinu Gátt á sér stað töluverð orðræða um raunfærnimat. Þar kemur fram að þróuð 

hefur verið leið til að meta það nám sem á sér stað í lífi fólks með raunfærnimati. 

Framangreint nær einungis til markhóps framhaldsfræðslu. Fram kemur að 

raunfærnimat er í höndum Náms- og starfsráðgjafa. 

Hér er viðurkennt að einstaklingurinn lærir ýmislegt í persónulega lífinu, í vinnunni og 

í samskiptum við aðra. Er talað um formlaust nám í þessu samhengi. Merriam o.fl. (2007, 

bls. 35-36) taka undir þetta og nefna jafnframt að rannsóknir sýni að fullorðnir eyði 

hundruðum klukkustunda í formlaust nám. Jarvis (2012, bls. 30) og bendir á að 

breytingarnar séu svo hraðar að fræðsluaðilar nái ekki að bregðast við og því neyðist 

margir til þess að afla sér fræðslu með öðrum óformlegum hætti. Heffernan gerir það að 

umfjöllunarefni sínu á TEDWomen ráðstefnu (2015) að það hafi sýnt sig að stór hluti af 

því sem lært er á vinnustað er formlaust nám sem á sér stað í samskiptum á milli 

starfsmanna. Mörg fyrirtæki eru farin að stuðla að samskiptum á vinnustað í ljósi þeirrar 

vitneskju. Illeris (2004, bls. 35) bendir einnig á að samskipti á vinnustað séu mjög 

mikilvæg því starfsfólk getur skipst á hugmyndum og lagt sameiginlegt mat á ýmislegt 

starfstengt í þessum samræðum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að samfélagsmiðlar stuðla 

einnig að formlausu námi eins og á Youtube og Facebook (Michican State University, 

2015). 
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Með setningu laga um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) gefst fullorðnum 

námsmönnum sem falla undir markhóp laganna tækifæri til að fá raunfærni sína metna. 

Þarna er í rauninni farið að meta með raunfærnimati þá þekkingu sem afmarkaður hópur 

fullorðinna námsmanna hefur aflað sér með formlausu námi. Nánast enga orðræðu er 

að finna um aðra hópa í tengslum við raunfærnimat. Það litla sem hefur komið fram er 

að menntamálaráðherra hefur skipað nefnd um raunfærnimat í háskólum (NVL, 2016). 

Það eru Náms- og starfsráðgjafar hjá símenntunarmiðstöðvunum sem sjá um að 

framkvæma raunfærnimat. Fram kemur hjá Fjólu Maríu Lárusdóttur (2010) í Gátt að 

náms- og starfsráðgjöf er nú starfrækt hjá öllum símenntunarmiðstöðvunum.  

Fram kemur í niðurstöðum að fjölmargir einstaklingar hafi nýtt sér þessa leið til að fá 

raunfærni sína metna og hefur það gefið góða raun við að ná fólki aftur inn í nám. Það 

virðist skipta miklu máli fyrir fullorðna nemendur að fá nám og reynslu metna. Í rannsókn 

Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands kemur sérstaklega fram að helsti hvatinn fyrir 

því að hefja nám að nýju er raunfærnimat þar sem reynsla fólks er metið eftir ákveðnu 

kerfi til framhaldsskólaeininga (Sigríður K. Hrafnkelsdóttir o.fl., 2014).  

Aukin tengsl við atvinnulífið er eitt af markmiðum stjórnvalda og myndar það þrástef 

í öllum skjölum stjórnvalda. Til að koma til móts við þessar þarfir þá hafa 

símenntunarmiðstöðvarnar boðið upp á fræðslustjóra að láni sem greinir fræðsluþörf 

starfsmanna fyrirtækisins. Má greina töluverða orðræðu um það í tímaritinu Gátt. Hér er 

markmiðið að ná til markhóps framhaldsfræðslu. Gerð er þarfagreining og í beinu 

framhaldi er hönnuð námsleið. Hér er í rauninni verið að vinna út frá mannauðsstjórnum 

en Knowles o.fl. (2015, 148-149) segja að kjarni fræðigreinanna um mannauðstjórnun 

annars vegar og nám fullorðinna sé sá sami, fullorðni námsmaðurinn. Mismunurinn felst 

í því út frá hvaða sjónarhorni fræðsla sé skipulögð. Hér er verið að skipuleggja fræðslu út 

frá þörf fyrirtækisins til að hámarka ávinning þess. Child (2015, bls. 217-218) bendir á að 

algengt er hjá stórfyritækjum sem útvista verkum fá til þess verkefnastjóra til að hafa 

umsjón með verkinu hvað varðar skipulagningu, samþættingu og stjórnun verkefnisins. 

Hér er fræðslustjóri að láni nokkurs konar verkefnastjóri. 

Í rauninni má greina markaðsetningu hjá símenntunarmiðstöðvum í orðræðunni um 

fræðslustjóra að láni. Bent hefur verið á að það komi fram hjá bæði nemendum og 

námsráðgjöfum að þau úrræði sem í boði eru í fullorðinsfræðslu á Íslandi eru ekki nógu 

vel kynnt (Sigríður K. Hrafnkelsdóttir o.fl., 2014). Fram kemur hjá stjórnvöldum 

(Menntamálaráðuneytið, 2009) að náms- og starfsráðgjöf hefur skilað góðum árangri. 

Greina má töluvert þrástef í orðræðunni í tímaritinu Gátt um raunfærnimat og Náms- og 

starfsráðgjöf. 
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Eins og fram kemur þá heyrist eingöngu rödd framhaldsfræðslunnar í allri orðræðu 

um fræðslutilboð fyrir fullorðið fólk. Til þess að skoða betur þau fræðslutilboð sem 

standa fullorðnu fólki til boða utan framhaldsfræðslunnar var farin sú leið að skoða 

vefsíður valinna fyrirtækja. 

5.4 Fræðslutilboð 

Við hliðina á framhaldsfræðslunni starfar önnur fullorðinsfræðsla. Nánast enga umræðu 

er að finna um fræðslutilboð og þátttöku fullorðinna námsmanna sem standa fyrir utan 

markhóp laga um framhaldsfræðslu (nr. 27/2019). Taka verður undir það sem Merriam 

ofl. (2007, bls. 53) segja um nauðsyn þess að vita hverjir taki þátt í fullorðinsfræðslu og 

hverjir ekki. Skilningur geti leitt til þess að hægt er að átta sig á fræðslutilboðum, hverjir 

hagnast á þátttöku og þörfum hverra er ekki mætt. 

Hér má greina ákveðna þöggun þegar kemur að þeim hópi fullorðins fólks sem 

stendur fyrir utan markhóp framhaldsfræðslu. Þegar fræðslutilboð annarra fræðsluaðila 

eru skoðuð en þeirra sem teljast til framhaldsfræðslunnar þá sést að þar fer fjölbreytt 

fræðsla fram sem beinist að fullorðnu fólki. Stærstu fræðslufyrirtækin sem bjóða upp á 

námskeið og námsleiðir fyrir fullorðna námsmenn eru Endurmenntun Háskóla Íslands 

(EHÍ), Opni háskólinn í HR (OHR), Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn (NTV), Promennt, og 

Tölvu- og verkfræðiþjónustan (TV). Framangreind fræðslufyrirtæki starfa á samkeppnis-

markaði þar sem þjónustan/varan er fræðsla.  

Greina má á fræðslutilboðum framangreindra fræðslufyrirtækja sem standa fyrir utan 

framhaldsfræðslu að þar er verið að mæta ákveðinni færniþörf á vinnumarkaði eða 

persónulegri þörf einstaklingsins. Framboð er yfirleitt byggt á þarfagreiningu. Byrjað er á 

því að finna hver sé staðan, bera síðan saman við hvernig hún ætti að vera til að staðsetja 

fræðsluþörfina. Í beinu framhaldi er síðan hægt að skipuleggja fræðslu þar sem þörf eða 

eftirspurn hefur myndast (Tyler, 1949, bls. 15). Undir þetta taka Knowles o.fl. (2015, bls. 

159) og segja að fræði um greiningu námsþarfa út frá sjónarhorni fullorðinsfræðslu 

miðist yfirleitt við að bregðast við ákveðinni þörf fyrir fræðslu sem vantar á ákveðnum 

tímapunkti. Caffarella o.fl. (2013, bls. 182-188) benda á að þegar verið er að skipuleggja 

fræðslu eru yfirleitt mikilvægi og hagkvæmni á bak við.  

Ákveðið þrástef má greina á vefsíðum hjá fræðslufyrirtækjum sem standa fyrir utan 

framhaldsfræðslu. Birtingarmyndin er einslit fræðslutilboð hjá þeim öllum sem eru 

nánast samhljóða í mörgum tilfellum. Boðið er upp á nám og námsleiðir með þarfir 

atvinnulífsins í huga. Fræðslutilboðin beinast einkum að því að auka tæknikunnáttu, að 



74 
 

fjármálum og rekstri, bókhaldskunnáttu og stjórnun (verkefnastjórnum, mannauðs-

stjórnun). Jafnframt má greina á fræðslutilboðum að eftirspurn er eftir því að öðlast 

vottanir í ákveðnum starfsgreinum, sem eru viðurkenndar af atvinnulífinu bæði hérlendis 

og erlendis. Það birtist í miklu framboði á námi til undirbúnings fyrir vottanir sem 

innlendir og erlendir aðilar bjóða upp. Má þar nefna að nokkur af stærstu 

hátæknifyrirtækjum heimsins hafa útbúið alþjóðlegar námsleiðir til að fá nemendur inn í 

tæknigeirann ásamt því að byggja upp þá tæknikunnáttu sem þarf á 21. öldinni (Trilling 

og Fadel, 2009, viðauki A). Nemendur geta undirbúið sig hjá þeim fræðsluaðilum sem 

bjóða upp á undirbúningsnám til að þreyta próf í gegnum alþjóðlegar prófamiðstöðvar 

(Pearson Vue, e.d.;  Microsoft, e.d.; QA, e.d.).  

Vottanir vegna náms byggja á námsmati (e. assessment of learning outcomes). 

Námsmat inniheldur margskonar aðferðir við að mæla hvernig nemandanum hefur tekist 

að tileinka sér hæfniviðmið námsefnisins (Gronlund, 2003, bls 3). Ecclestone (2005, bls. 

1-3 og bls. 13-14) segir að undanfarna tvo áratugi hafi námsmat tekið töluverðum 

breytingum.  

Öll framangreind fræðslufyrirtæki bjóða upp á að skipuleggja fræðslu fyrir fyrirtæki 

og stofnanir. Gríðarlegu fjármagni er eytt í þjálfun mannauðs í atvinnulífinu. Hlutverk 

fræðsludeilda innan fyrirtækja og stofnana er að sjá um skipulagningu og eftirfylgni 

fræðslu. Jón Torfi Jónasson (2004) bendir á í þessu samhengi að gefa þarf starfsfólki lítilla 

fyrirtækja einnig gaum því þau hafi ekki efni á að vera með markvissa fræðslustarfsemi. 

Bishop (2008) gerir einnig smáfyrirtæki að umfjöllunarefni sínu og bendir á að hjá 

smáfyrirtækjum sé oft byggt á skammtímamarkmiðum í fræðslu. Ákvarðanir byggðar á 

huglægri stefnumörkun, kynningarefni, viðhorfum eða dómgreind stjórnenda.  

Markhópur framhaldsfræðslunnar og annara fræðslufyrirtækja er fullorðið fólk. Til 

þess að geta náð til fullorðins fólks með fræðslutilboðum þá þarf að þekkja til aðstæðna 

þeirra ásamt því að gæta þess að skipulag og kennsla hæfi fullorðnum námsmönnum. 

5.5 Kennslufræði fullorðinna 

Stór hluti þeirra sem kenna við framhaldsfræðslu eru verktakar sem starfa einnig á öðrum 

vettvangi. Í könnun á fjölda kennara og leiðbeinenda framhaldsfræðslu kemur í ljós að 

verktakar eru ríflega 51% kennara og fastráðið starfsfólk 46% (Bergþóra Hlín 

Arnórsdóttir, 2015). Engar upplýsingar er að finna leiðbeinendur sem starfa utan 

framhaldsfræðslu. 

Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins um ævinám þurfa leiðbeinendur 

framtíðarinnar að vera meðvitaðir um námsmanninn og það að námsmaðurinn sé í 
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fyrirrúmi. Chatziefstathiou og Phillips (2011) gera það að umfjöllunarefni sínu að margir 

leiðbeinendur sem fara að kenna í fullorðinsfræðslu endurvekji þær kennsluaðferðir sem 

þeir eru vanir. Jafnframt kemur fram hjá þeim að nemendur hafna of miklu 

fyrirlestrarformi. Merriam o.fl. (2007, bls. 27-28 og bls. 53) segja að það sé nauðsynlegt 

fyrir leiðbeinendur að gera sér grein fyrir því að nám fer fram með ýmsu móti í lífi 

fullorðinna einstaklinga. Reynsla nemenda er orðin útgangspunktur í fræðslu fullorðinna 

nemenda.  

Í orðræðunni er mikið talað um þá hæfni sem leiðbeinandi þarf að hafa og sett hafa 

verið ýmiss viðmið. Eisner (2005, bls. 140) segir að það sé töluverð fjarlægð á milli þeirra 

sem setja fram nýja menntastefnu til endurskipulagningar á skólakerfinu og kennara. 

Kennarar sem eigi síðan að standa að framkvæmdinni hafa lítið um málið að segja. Hann 

bendir á að það leiði oft til þess að ekkert breytist. Raddir leiðbeinenda heyrist lítið í 

orðræðunni sem fer fram í tímaritinu Gátt. Einungis má greina viðhorf skipuleggjenda 

framhaldsfræðslu og stjórnvalda. Rödd fullorðinna námsmanna heyrist ekki og er hann 

ómeðvitaður um hlutverk sitt í orðræðunni. 

5.6 Fullorðnir námsmenn 

Þekktustu kenningarnar um fullorðna námsmenn koma frá Knowles (Knowles o.fl., 2015, 

bls. 43-46) um fullorðna nemendur. Þar kemur fram að fullorðnir nemendur þurfa að sjá 

tilgang í því sem þeir eru að læra eins og til dæmis hvaða áhrif það hafi til gagns fyrir 

þeirra líf.  

Illeries (2004, bls. 154) bendir á að starfs- og fjárhagsöryggi alltaf ein af aðalástæðum 

þess að fólk velur að hefja nám að nýju. Í hérlendri rannsókn (Sigríður K. Hrafnelsdóttir 

o.fl., 2014) sýna niðurstöður að helsta ástæða þess að fullorðið fólk hefur nám að nýju 

felist meðal annars í þeim möguleika að geta fengið hærri laun, betra starf, starfsöryggi, 

von um heilsuvænlegra umhverfi, virðingu og ábyrgð. Konur nefna sérstaklega 

sjálfsöryggi og fjárhagsöryggi. Sérstaklega kemur fram að helsti hvatinn fyrir því að hefja 

nám að nýju sé raunfærnimat. 

Ríkjandi orðræða beinist að markhóp framhaldsfræðslunnar. Það hefur verið 

gagnrýnt að önnur sjónarmið nái ekki inn á sjónarsviðið. Nokkurs konar þrástef hefur 

myndast um fullorðna einstaklinginn sem þarf að gera sér grein fyrir gildi menntunar fyrir 

líf sitt og ryðja þarf úr vegi hindrunum sem standa í vegi hans. Merriam o.fl. (2007, bls. 

72-74) segja að flestar rannsóknir mæli þátttöku í samhengi við formlegt nám sem 

stjórnvöld styrkja og gagnrýna þær jafnframt með hvaða augum litið er á þátttöku í 

fullorðinsfræðslu. Litið er svo á að þátttaka sé eitthvað sem fullorðnu fólki er fyrir bestu.  
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5.7 Lokaorð 

Í niðurstöðum kemur fram að lágt menntunarstig íslensku þjóðarinnar og fullorðið fólk 

20 ára og eldri með litla formlega menntun mynda þrástef í allri orðræðu um 

fullorðinsfræðslu á Íslandi á öðrum áratug 21. aldar hjá bæði stjórnvöldum og 

talsmönnum framhaldsfræðslunnar. Það felst í því að orðræðan snýst nánast alfarið um 

markhóp framhaldsfræðslunnar. Þau viðhorf hafa áhrif á öll lögmál löggildingar, 

framkvæmd og fjárveitingar til málaflokksins. Fram kemur hjá Fairclough (2013, bls. 30, 

bls. 547-548) að ákveðin þekking skapist í orðræðunni sem leiði af sér ýmiss hugtök sem 

eru síðan notuð í tengslum við viðkomandi fræðigrein. Jafnframt tengist orðræðan beint 

framkvæmdinni. Hann bendir einnig á að ráðandi stofnanir hafi sitt eigið tungutak og 

hugtakanotkun um viðfangsefnin. Einkenni slíkra stofnanna er að eðlilegt þykir að 

hugtakanotkun og framkvæmd stjórnist af viðhorfi þeirra. Jón Torfi Jónasson (2004) 

bendir á að hugtakanotkun tengist oft fjármagni og/eða ef það kemur upp ágreiningur 

um túlkun laga sem tengist réttindum og skyldum fólks og samfélags. 

Það sem vantar inn í orðræðuna er stefna um fræðslumál fullorðins fólks sem stendur 

fyrir utan markhóp framhaldsfræðslunnar. Einnig getur verið að fræðslutilboð 

framhaldsfræðslu henti ekki sumu fullorðnu fólki. Þetta geta einnig verið einstaklingar 

sem gætu rúmast þar en þeir hafa önnur markmið en þau sem felast í fræðslutilboðum 

framhaldfræðslunnar eða formlega skólakerfisins. Einnig er þarna stór hópur sem hefur 

lokið framhaldsskólaprófi, starfsréttindum eða jafnvel háskólanámi sem nýtist þeim ekki 

í atvinnulífinu. Oft eru þetta einstaklingar sem hafa mikla reynslu úr atvinnulífinu sem 

vilja styrkja stöðu sína eða skapa sér ný tækifæri. Undir þetta tekur Jakob Tryggvason 

(2013), bendir hann á að það sé stór hópur fólks sem nær ekki inn á sjónarsvið 

menntayfirvalda. Fram kemur hjá menntamálaráðuneytinu (Menntamálaráðuneytið, 

2009) að þeir sem hafi meiri menntum séu duglegir að sækja sér símenntun og því sé ekki 

tímabært að taka á þeim málum. Í þessu felst ákveðin mótsögn eins og fram kemur hjá 

Guðfinnu Harðardóttir (2013) um þátttöku í fullorðinsfræðslu að ævimenntun er meðal 

annars talin vera leið að viðhaldi lykilhæfni og grunnleikni. Bendir hún á að OECD leggi 

það til að stjórnvöld hugi bæði að því að tryggja hágæða grunnmenntun þegnanna en 

byggi samhliða upp kerfi ævimenntunar þar sem allir hafa möguleika á að halda við og 

endurnýja þekkingu sína og hæfni.  

Segja má að orðræðan hafi leitt í ljós að fullorðinsfræðsla á Íslandi sé tvískipt. Annars 

vegar er um að ræða framhaldsfræðsluna og markhóp hennar og hins vegar 

fullorðinsfræðslu sem stendur fyrir utan hana. Einnig má segja að fræðslutilboð þeirra 

skarist að vissu leyti þegar kemur að þeim sem fræðslutilboðin beinast að. 
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Framhaldsfræðsla hefur á bak við sig mikið fjármagn en þeir fræðsluaðilar sem standa 

fyrir utan framhaldsfræðslu þurfa að treysta á þátttöku. Þessum fræðsluaðilum hefur þó 

tekist að starfa hlið við hlið. Eins og kemur fram í niðurstöðunum þá taka fræðsluaðilar 

utan framhaldfræðslu að sér að framkvæma ýmsar námsleiðir fyrir framhaldsfræðsluna. 

Bæði fræðsluaðilar sem starfa samkvæmt lögum um framhaldsfræðslu og þeir sem starfa 

á markaði sýna bæði styrkleika og veikleika. En þessir fræðsluaðilar geta með samvinnu 

bætt hvort annan upp.  

Styrkleikar framhaldsfræðslunnar er sú að stjórnvöld og stéttarfélög standa að baki 

hennar. Einnig fær hún mikið fjármagn til að hækka menntunarstig Íslendinga. Fram 

kemur einnig að gríðarlega mikið starf hefur verið unnið við að ná til markhóps 

framhaldsfræðslunnar og hefur það skilað árangri með hækkun menntunarstigs íslensku 

þjóðarinnar. Styrkleiki framhaldsfræðslunnar er einni að hún hefur bolmagn til að ráða 

til sín sérfræðinga sem geta sinnt rannsóknum, hannað námskrár í samvinnu við 

atvinnulíf og veitt náms- og starfsráðgjöf. Veikleikar eru þeir að framhaldsfræðslan er 

orðin kerfislæg o g það tekur töluverðan tíma að koma með fræðslutilboð/námsleiðir til 

að mæta þörf sem myndast hefur. Þegar fræðsluaðilar sem standa fyrir utan 

framhaldfræðslu eru skoðaðir þá sést að  styrkleiki þeirra felst í því að  geta brugðist fljótt 

við færniþörf og/eða eftirspurn sem myndast. Jafnframt sinna þau þeim stóra hópi sem 

fellur fyrir utan framhaldsfræðsluna. Veikleikar eru þeir að þau hafa ekki bolmagn til að 

bjóða upp á sömu sérfræðisþjónustu og framhaldsfræðslan. Einnig geta þessir 

fræðsluaðilar einungis brugðist við eftirspurn sem hefur myndast í dag því þau byggja 

afkomu sína á þátttöku í þeim námskeiðum sem þeir bjóða. Þessir fræðsluaðilar hafa 

hvorki bolmagn né fjármagn til að byggja upp námsleiðir sem gætu hentað vinnuafli 21. 

aldarinnar í framtíðinni. 

Stefna stjórnvalda og framhaldsfræðslunnar hefur falist í því að bregðast við 

ákveðnum aðstæðum í þjóðfélaginu sem eru til staðar. Góð reynsla er komin á ýmsar 

aðgerðir sem hafa verið framkvæmdar. Verið er að bregðast við aðstæðum dagsins í dag 

af hálfu stjórnvalda. Það sem vantar er að fara að huga að færniþörf til framtíðar í stað 

þess að einblína á það sem vantar upp í grunnmenntun. Huga þarf að símenntun þeirra 

hópa sem standa fyrir utan framhaldsfræðsluna og þeirra sem fræðslutilboð 

framhaldsfræðslu henta ekki. Þar getur reynslan sem þegar er komin reynst dýrmæt og 

má byggja á þeirri þróunarvinnu sem hefur farið fram. Segja má að tímabært sé orðið að  

fara að horfa til framtíðar og hefja umræður um það fullorðna fólk sem stendur fyrir utan 

framhaldsfræðslu, því orð eru til alls fyrst. 
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