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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt, annars vegar að meta próffræðilega eiginleika 

mælitækisins, sjálfsskynjuð ráðningarhæfni, sem Rothwell, Herbert og Rothwell (2008) 

þróuðu. Annað meginmarkmið er hins vegar að nota spurningalistann til að kortleggja 

ráðningarhæfni útskriftarnemenda í grunnnámi eftir fræðasviðum Háskóla Íslands. 

Mælitækinu er ætlað að mæla væntingar og sjálfsskynjun háskólanemenda. Það 

samanstendur af 16 atriðum sem eiga að endurspegla ráðningarhæfni háskólanemenda 

út frá fjórum þáttum; háskólinn minn, trú á eigin getu, sérsvið mitt og staðan á ytri 

vinnumarkaði. Sjálfsskynjuð ráðningarhæfni byggir á innri og ytri víddum ráðningarhæfni 

og hafa rannsóknir á mælitækinu stutt notagildi þess. Þýdd og staðfærð útgáfa listans var 

send á 1143 útskriftarnemendur í grunnnámi HÍ sem skráðir voru í útskrift í júní og 

október árið 2018. Alls tóku 212 nemendur þátt. Þáttagreining var framkvæmd til að 

kanna próffræðileg atriði mælitækisins hérlendis og reyndist þáttabygging svipuð og í 

erlendum rannsóknum. Niðurstöður sýndu að útskriftarnemendur í grunnnámi HÍ mátu 

ráðningarhæfni sína töluvert meiri en háskólanemendur í Bretlandi. Þegar rýnt var í 

niðurstöður á sjálfsskynjaðri ráðningahæfni nemenda við HÍ kom í ljós að að konur mátu 

ráðningarhæfni sína meiri en karlar og nemendur á Heilbrigðisvísindasviði voru hæstir en 

nemendur á Hugvísindasviði lægstir. Nemendur sem töldu nám sitt vera nátengt störfum 

á vinnumarkaðinum mátu ráðningarhæfni sína meiri samanborið við þá sem töldu ekki 

vera tengsl. Niðurstöður tengdar áhrifum aldurs nemenda og áhrifum stoðþjónustu 

Náms- og starfsráðgjafar HÍ á ráðningarhæfni nemenda voru hins vegar ekki tölfræðilega 

marktækar. 
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Abstract 

The aim of this study was twofold. First, to evaluate the psychometric quality of self-

perceived employability (SPE) developed by Rothwell, Herbert and Rothwell (2008) in 

Iceland. Second, to use the scale to map the employability of undergraduate students 

from five broad academic fields offered at University of Iceland. The SPE is an 

employability scale designed to examine undergraduates´ expectations and self-

perceptions of employability. SPE, consists of 16 items that reflect four dimensions of 

employability of university students based on my university, self-belief, my field of study 

and the state of the external labor market. The SPE includes an internal and external 

dimension of employability and has been satisfactorily tested in a variety of contexts. 

Confirmatory Factor Analyses (CFA) was conducted and supported the psychometric 

quality of the instrument in Iceland. The measure was sent to 1,143 undergraduates at 

the UI, which were enrolled for graduation in June and October 2018. A total of 212 

students responded to the questionnaire. The results showed that undergraduates in the 

UI assessed their employability considerably higher than undergraduates in the UK. The 

results of the UI students showed also that women scored higher than men on the SPE, 

and students in the Faculty of Health Sciences had the highest score and students in the 

Humanities Department had the lowest score. Students scored higher if they perceived a 

connection with the labor market in their studies compared to those who did not. 

However, the results on impact of employability in undergraduates were not significant 

in age different as well as among students receiving career services at the UI. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaáfangi 120 eininga (ECTS) meistaranáms í náms- og starfsráðgjöf við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og er vægi hennar 30 einingar. Ritgerðin er 

unnin undir handleiðslu Sifjar Einarsdóttur, prófessors í náms- og starfsráðgjöf og Jónínu 

Ólafsdóttur Kárdal náms- og starfsráðgjafa við Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands. 

Þeim þakka ég fyrir ánægjulegt samstarf, góðar athugasemdir og umræður á meðan á 

verkefninu stóð.  

Hugmyndin að ritgerðinni kviknaði þegar ég starfaði sem náms- og starfsráðgjafi við 

Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands (HÍ). Þá tók ég eftir því að sumir nemendur voru 

óvissir um notagildi náms síns en á sama tíma var lítill áhugi á viðburðum eða námskeiðum 

sem tengdust starfsþróun háskólanemenda hjá NSHÍ. Á þeim tíma voru áhugaverð erindi 

haldin af NSHÍ sem miðuðu af því að efla starfsþróun nemenda en þau voru illa sótt. Á 

þessum tíma var ég að huga að ritgerðinni minni og þótti viðfangsefnið ráðningarhæfni 

(e. employability) spennandi. Helga R. Runólfsdóttir (2011) hafði þá rannsakað 

ráðningarhæfni hjá útskrifuðum háskólanemendum HÍ og út frá þeirri rannsókn þótti mér 

áhugavert að gera ráðningarhæfni grunnnemenda að viðfangsefni mínu. Í starfsleit þeirra 

að loknu námi reynir á trú þeirra á eigin getu, þekkingu, hæfni og færni. Mig langaði að 

kanna hvernig útskriftarnemendur úr grunnnámi af öllum fræðasviðum hjá HÍ leggðu mat 

á nám sitt og stöðu sína á vinnumarkaði. Ráðningarhæfni sameinar þessa þætti og getur 

nýst sem verkfæri í náms- og starfsráðgjöf. Ráðningarhæfni hefur verið rannsökuð víða 

erlendis og markvisst efld innan háskóla til að undirbúa nemendur fyrir tilfærsluna úr 

námi og út á vinnumarkaðinn. 

Fjölskyldu minni þakka ég stuðninginn, sérstaklega eiginmanni mínum Markúsi H. 

Árnasyni og börnunum mínum, þeim Hrafnhildi, Þorkatli Má og Gylfa Þór, sem eru mér 

ómetanlegur stuðningur og hvatning í lífinu. Ég þakka einnig fjölskyldum okkar, vinkonum 

og þá sérstaklega Önnu Rut, Kristínu Erlu og Lindu Björk fyrir hvatninguna á 

lokasprettinum og yfirlesturinn á verkefninu. 

 

Karen Guðmundsdóttir  

Reykjavík, 1. apríl 2019 
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1 Inngangur 

Menntun er talin lykill að framþróun og eitt öflugasta verkfærið í þeim breytingum sem 

skapast af tækniframförum sem fjórða iðnbyltingin hefur í för með sér. Þar skipta háskólar 

miklu máli þar sem þeir stuðla að samkeppnishæfi þjóða, hagsæld og lífsgæðum til 

framtíðar (Finneran, 2015; Forsætisráðuneytið, 2019; OECD, 2016; World Economic 

Forum, 2016). Síðustu áratugi hafa fá viðfangsefni fengið jafnmikla athygli áhugamanna 

og sérfræðinga í efstu stigum menntakerfisins (e. higher education) eins og 

ráðningarhæfni útskriftarnemenda (e. graduate employability) (Tomlinson, 2017). 

Erlendir háskólar hafa í ríkari mæli lagt áherslu á að auka þekkingu og efla ráðningarhæfni 

nemenda sinna til að undirbúa þá fyrir öra tækniþróun á vinnumarkaði (Andrews og 

Higson, 2008; Caballero, Álvarez og López-Miguens, 2017; Yorke og Knight, 2006). Slíkur 

undirbúningur eykur líkur á því að þeir nái árangri, hver á sínu sérsviði, sem er þeim 

sjálfum, vinnumarkaðinum, samfélaginu og hagkerfinu til hagsbóta (Hillage og Pollard, 

1998; Moore, Sanders, og Higham, 2013). 

Fjölmargar skilgreiningar eru á hugtakinu ráðningarhæfni en það felur meðal annars 

í sér námsárangur, reynslu og þekkingu auk annarra þátta sem gera nemendur hæfa fyrir 

ákveðin störf að námi loknu (Bennett, Richardson og MacKinnon, 2016). Færslan, eða 

umskiptin frá háskólanámi yfir á vinnumarkaðinn (e. school to work transitions), er 

mikilvæg og huga þarf að að ráðningarhæfni nemenda með því að skilgreina markmið og 

hæfileika þeirra (Yorke, 2006). Nemendur þurfa að þróa þekkingu og almenna 

yfirfæranlega færni sem er mikilvæg í störfum sem krefjast sérfræðikunnáttu (Bridgstock, 

2009; McCowan, 2015; Puhakka, Rautopuro og Tuominen, 2010). Sjálfsskynjuð 

ráðningarhæfni er talin hafa áhrif á færslu einstaklings í námi og starfi. Hún byggir á þeim 

tækifærum sem hann fær en í því samhengi er annars vegar hægt að tala um nemanda 

sem lýkur námi og fær starf (ytri færsla) eða heldur áfram námi (innri færsla) (Forrier, 

Verbruggen, og Cuyper, 2015; Fugate, Kinicki og Ashforth, 2004). Þetta er talin vera 

mikilvæg og gagnrýnin aðferð fyrir einstaklinga til að kanna vinnumarkaðinn, styrkja og 

viðhalda núverandi starfi og undirbúa færslu í nám eða starf (Vanhercke, De Cuyper, 

Peeters og De Witte, 2014).  
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Þessar hugmyndir eru í samræmi við það sem World Economic Forum (2018) telur að 

sé nauðsynlegt á vinnumarkaði framtíðarinnar þar sem starfsskipti (e. job displacements) 

muni aukast og því sé mikilvægt að einstaklingar stundi nám alla ævi (e. lifelong learning). 

Fjölbreyttari tækifæri til náms og starfa hafa fylgt tækniþróun og auknum 

alþjóðasamskiptum (Karl Sigurðsson, 2016; Lai, DiCerbo og Foltz, 2017; World Economic 

Forum, 2016). Með aukinni aðsókn í háskólanám hér á landi sem og í flestöllum 

vestrænum samfélögum, hafa væntingar og kröfur vinnumarkaðarins aukist 

(Alþýðusamband Íslands, 2018). Rannsóknir (Puhakka o.fl., 2010; Tomlinson, 2008) sýna 

að nemendur telja að námsgráða þeirra sé ekki eins gildur aðgöngumiði að starfi og áður. 

Þeir þurfi því að þróa ráðningarhæfni sína út frá fleiri leiðum þar sem háskólagráða auki 

möguleika á ráðningu að námi loknu, en tryggi ekki starf. Í skýrslu Forsætisráðuneytisins 

(2019), Ísland og fjórða iðnbyltingin, er meðal annars fjallað um þá óvissu sem 

fyrirhugaðar breytingar kunna að valda á samfélögum og vinnumörkuðum en jafnframt 

að með þeim komi tækifæri til að skapa ný og betri störf. Þá er talið að erfiðara verði fyrir 

háskólanemendur að fá starf við hæfi vegna fyrirhugaðra tæknibreytinga á vinnumarkaði. 

Því er mikilvægt að færniþróun og menntun séu samstíga til að bregðast við breytingum 

sem munu eiga sér stað í náinni framtíð (Anton Ö. Karlsson, Karl Sigurðsson, Ólafur G. 

Halldórsson og Róbert Farestveit, 2018). 

Ráðningarhæfni hefur verið rannsökuð hér á landi, annars vegar í tengslum við 

atvinnulausa hjá Vinnumálastofnun (Klara Guðbrandsdóttir, 2016; Linda B. Einarsdóttir, 

2012) og hins vegar meðal útskrifaðra meistaranemenda frá Háskóla Íslands (HÍ) (Helga 

R. Runólfsdóttir, 2011). Ráðningarhæfni útskriftarnemenda í grunnnámi hefur ekki verið 

skoðuð hér á landi en verið rannsökuð víða erlendis með það að markmiði að stuðla að 

árangursríkri færslu þeirra úr námi í starf. Eins og fram kemur í umfjölluninni hér að ofan 

er mikilvægt að huga að ráðningarhæfni þessa nemendahóps í ljósi breytinga sem eru að 

eiga sér stað á vinnumarkaði. Markmið þessarar rannsóknar er að meta próffræðilega 

eiginleika SPE (e. self-perceived employability) eða sjálfsskynjaða ráðningarhæfni 

háskólanemenda (Rothwell, Hebert og Rothwell, 2008). Annað meginmarkmið 

rannsóknarinnar er að nota spurningalistann til að kortleggja ráðningarhæfni 

útskriftarnemenda í grunnnámi frá öllum fræðasviðum HÍ. Rothwell o.fl. (2008) telja að 

sjálfsskynjuð ráðningarhæfni háskólanemenda byggi á fjórum þáttum; háskólanum, 

sérsviði nemenda, stöðunni á ytri vinnumarkaði og trú á eigin getu. Þeir telja að metnaður 
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tengi þættina saman. Til að varpa ljósi á þessa áhrifaþætti ráðningarhæfni verður fjallað 

um HÍ og vinnumarkaðinn hér á landi. Farið verður yfir skilgreiningar, líkön og rannsóknir 

á ráðningarhæfni. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu nýst náms- og starfsráðgjöfum í 

háskólum til að styrkja ráðningarhæfni nemenda sinna. Einnig gætu þær veitt 

stjórnendum háskóla og starfsfólki þess á mismunandi fræðasviðum upplýsingar sem 

nýtast við að undirbúa nemendur betur undir vinnumarkað 21. aldarinnar. 

1.1 Ráðningarhæfni 

Skilgreiningar og hugtök sem notuð hafa verið um ráðningarhæfni eru margar og ólíkar 

(Guilbert, Bernaud, Gouvernet og Rossier, 2016; Rothwell, 2015; Thijssen, Van Der 

Heijden, og Rocco, 2008). Í kaflanum hér að aftanverðu er farið yfir sögu og skilgreiningar 

á ráðningarhæfni og jafnframt fjallað um líkön sem geta stuðlað að ráðningarhæfni 

háskólanemenda. 

Ráðningarhæfni er ekki nýtt hugtak en náði útbreiðslu eftir 1980 í tengslum við erfiðar 

aðstæður á vinnumarkaði í Vesturheimi. Leitað var leiða til að draga úr atvinnuleysi og 

auka samkeppnishæfi með sveigjanlegu og fjölhæfu vinnuafli (Fugate, Kinicki og Ashforth, 

2004; McCowan, 2015; Pool og Sewell, 2007; Rothwell, 2015). Alþjóðlegar stofnanir eins 

og Evrópusambandið, Sameinuðu þjóðirnar og stjórnvöld víða um heim, fóru síðar að 

rannsaka hvaða færni atvinnulausir einstaklingar þyrftu að búa yfir til að fá störf á 

vinnumarkaði. Orðræðan um ráðningarhæfni hefur orðið fræðilegri og hagnýtari með 

aukinni aðkomu stjórnvalda og þá sérstaklega í tengslum við menntun (Rothwell, 2015). 

Fjallað hefur verið um ráðningarhæfni út frá ýmsum sjónarhornum en Rothwell (2015) 

nefnir fjögur þeirra:  

1. Stjórnmálum með áherslu á atvinnuleysi og félagslega mismunun. 

2. Menntavísindum með áherslu á útskriftarnemendur í grunnnámi, fjölbreytt 

námsframboð og tengingu náms við vinnumarkað. 

3. Mannauðsstjórnun (e. human resource management). 

4. Rannsóknum á sjálfsskynjaðri ráðningarhæfni einstaklinga og hvernig þeir meta 

núverandi og framtíðarhorfur í tengslum við störf. 
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Skilgreiningar á ráðningarhæfni hafa þróast en í upphafi var lögð áhersla á það 

hvernig einstaklingur ætti að halda starfi sínu (Hillage og Pollard, 1998). Áherslan færðist 

svo yfir á einstaklingsbundna færni (Fugate o.fl., 2004), þá á stefnumarkandi 

ráðningarhæfni (e. employability orientation) (Van Dam, 2004) og síðast á 

sérfræðiþekkingu starfa (e. professional expertise). Sérfræðiþekking starfa snýst um 

stjórn einstaklings á starfsferli sínum þar sem þekking, færni og hæfni hafa áhrif á það 

hvernig hann kemur fyrir á vinnumarkaði (Van der Heijde og Van Der Heijden, 2006). 

Yorke og Knight (2006) skilgreina ráðningarhæfni sem færni, skilning og persónulega 

eiginleika sem auðvelda útskriftarnemanda að fá starf og ná árangri í því alla ævi. Áhrif 

þess eru ekki einungis jákvæð fyrir einstaklinginn heldur fyrir vinnumarkaðinn, samfélagið 

og hagkerfið. Því er mikilvægt að huga að þessum þáttum til að fá heildræna nálgun á 

ráðningarhæfni (Guilbert o.fl., 2016). 

Kenningarsmiðirnir Rothwell og Arnold (2007) settu fram einfaldari skilgreiningu á 

ráðningarhæfni, einstaklingsmiðaða nálgun sem snýr að getu einstaklings til að halda 

starfi eða fá það starf sem hann langar í. Þeir tengdu hugtakið við sjálfbærni (e. 

sustainability), það er mikilvægi þess að háskólanemendur hafi hæfni og góðar 

framtíðarhorfur í námi og starfi. Á bak við skilgreiningu þeirra er kenning Fugate, Kinicki 

og Ashforth (2004) um að ráðningarhæfni sé fjölvídda hugsmíð (e. multi-dimensional) 

samansett af þremur sálfélagslegum víddum (e. psychosocial construcy). Kenning Fugate 

o.fl. (2004) hefur haft mikil áhrif á umfjöllun um ráðningarhæfni (Di Fabio, 2017; Guilbert 

o.fl., 2016; Rothwell, 2015; Rothwell o.fl., 2007; Thijssen o.fl., 2008) og byggir kenning 

Rothwell o.fl. (2008) á henni, en farið verður nánar í hana til að dýpka skilning á hugtakinu. 

Fugate o.fl. (2004) telja að ráðningarhæfni byggi á þremur þáttum, samsvörun við starf 

(e. professional identity), aðlögunarhæfni (e. personal adaptability) og félags- og 

mannauð (e. social and human capital) (sjá mynd 1). 
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Mynd 1. Þrjár víddir ráðningarhæfni. 

Ráðningarhæfni hefur dýpri merkingu þegar þessir þrír þættir eru skoðaðir sameiginlega 

og vísar hugtakið þá í hæfni einstaklings til að samsama sig við eða átta sig á 

starfstækifærum sem drifin eru áfram af samsvörun hans við starf, aðlögunarhæfni og 

félags- og mannauð. Fyrsti þátturinn, samsvörun einstaklings við starf, er einhvers konar 

huglægur áttaviti sem hvetur einstakling til aðlögunar í þeim tilgangi að skilja eða búa til 

tækifæri sem eiga við hverju sinni. Þetta felur meðal annars í sér skilgreiningu 

einstaklingsins á því „hver hann sé“ og „hver hann vill vera“ og getur til dæmis tengst 

markmiðum, gildum, skoðunum og samskiptamynstri hans í fortíð, nútíð eða þátíð. Dæmi 

um þetta samband er starfsmaður sem dreymir um að verða verkefnastjóri innan 

tæknifyrirtækis. Hann sækir í tækniþekkingu og viðskiptagráðu sem þarf til að fá starfið. 

Einstaklingar sem sýna mikla ráðningarhæfni, eru líklegri til að standa með sjálfum sér, 

sem leiðir til þess að þeir upplifa frekar stjórn í ákveðnum aðstæðum sem þar af leiðandi 

dregur úr óvissu (Fugate o.fl., 2004). 

Annar þáttur Fugate o.fl. (2004) er aðlögunarhæfni einstaklings sem vísar í getu hans 

til að aðlagast nýjum aðstæðum og færni til að breyta persónulegum þáttum er snúa að 

þekkingu, hæfni, getu og hegðun. Fugate o.fl. (2004) telja meðal annars að bjartsýni, 

námsgeta og trú á eigin getu hafi áhrif á aðlögunarhæfni og auki ráðningarhæfni 

einstaklings. Trú á eigin getu felur meðal annars í sér hæfni einstaklinga til að skipuleggja 

og ná markmiðum sínum við mismunandi aðstæður. Talið er að árangur í námi og starfi 

sé tengdur því að miklu leyti hvernig einstaklingur lítur á sjálfan sig (Bandura, 1997; 

Bandura og Cervone, 1983). Aðlögunarhæfni á starfsferli er tengd við sjálfsábyrgð 

einstaklings og starfsþróun hans, sem felur í sér frumkvæði í að kanna vinnuhlutverk (e. 

work role), undirbúa verkefni og takast á við áskoranir (Savickas og Portfeli, 2012). Ýmsar 
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rannsóknir (Coetzee, Ferreira og Potgieter, 2015; Ghosh og Fouad, 2017; Ismail, 2017) 

sýna fram á jákvæð áhrif aðlögunarhæfni á ráðningarhæfni, sem fela til dæmis í sér 

markmiðasetningu, samvinnuhæfni, starfsleit og áframhaldandi menntun einstaklinga. Til 

að setja kenningu Rothwell o.fl. (2008) í samhengi við aðlögunarhæfni, þá telja þeir að trú 

á eigin getu sé einn fjögurra þátta í ráðningarhæfni en kenningargrunnur þeirra byggir á 

rannsóknum Fugate o.fl. (2004) ásamt fleiri kennismiðum.  

Þriðji þátturinn hjá Fugate o.fl. (2004) er félags- og mannauður, en hann er 

einstaklingsbundinn og hefur áhrif á framgang einstaklinga á starfsferlinum. Mannauður 

vísar í þætti eins og aldur, menntun, starfsreynslu, þjálfun, tilfinningagreind (e. emotional 

intelligence) sem og aðra vitsmunalega hæfileika. Félagsauður byggir á tengslaneti 

einstaklingsins og jákvæðum áhrifum á ráðningarhæfni hans þar sem aðgengi að 

upplýsingum um störf er talið auka forskot hans í starfsleit. Geta atvinnuleitanda til að 

átta sig á tækifærum á vinnumarkaði tengist einnig mannlegum auð hans en menntun og 

reynsla eru þeir þættir sem taldir eru forsenda fyrir framgangi í starfi. Reynsla er 

vísbending um hæfni, færni og þekkingu einstaklings, það er yfirfæranleg færni. Dregin er 

sú ályktun að ef einstaklingur hefur þessa þætti til að bera þá aukist geta hans til að 

standast væntingar í starfi en þar með aukist framleiðni hans og viðurkenning innan 

starfsvettvangsins (Fugate o.fl., 2004).  

Hér að framanverðu hefur umræðan beinst að flókinni umfjöllun um ráðningarhæfni 

þar sem margar og mismunandi skilgreiningar á hugtakinu eru í notkun. Eins og fram kom 

í umfjöllun Fugate o.fl. (2004) skiptir miklu máli fyrir einstaklinginn að vita hver hann er, 

hvert hann stefnir og fyrir hvað hann stendur á tímamótum eins og við færslu úr háskóla 

yfir á vinnumarkað. Í framhaldinu verður skoðað hvers vegna mikilvægt er að 

háskólasamfélagið komi að því að efla ráðningarhæfni nemenda sinna og hvernig háskólar 

geta eflt ráðningarhæfni nemenda sinna. 

1.1.1 Líkön til að efla ráðningarhæfni háskólanemenda 

Víða í háskólum erlendis er unnið markvisst að því að efla ráðningarhæfni nemenda til að 

undirbúa þá undir færslu yfir á vinnumarkað (World Economic Forum, 2018). Í Ástralíu, 

Bretlandi og Kanada hafa fjárframlög verið aukin til mæta þessu (Andrews og Higson, 

2008; Puhakka o.fl., 2010). Háskólar í Bretlandi hafa til dæmis víða eflt starfs- og 

ráðningarhæfnideildir sínar (e. careers and employability units) sem miða að því að 
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undirbúa útskriftarnemendur þeirra fyrir vinnumarkaðinn (Tomlinson, 2017). 

Ráðningarhæfni háskólanemenda er samspil ýmissa þátta og sýna fjölmargar rannsóknir 

(Bennett o.fl. 2016; Cole og Tibby, 2013; Fugate o.fl., 2004; Pool og Sewell, 2007; 

Tomlinson, 2010; Yorke, 2006) mikilvægi þess að allt háskólaumhverfið taki virkan þátt í 

að efla hana. Hér verður tekið dæmi um tvö líkön sem gætu gagnast háskólum við að efla 

ráðningarhæfni nemenda sinna og rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi þess að styðja 

við háskólanemendur. 

Líkönin tvö sem um ræðir eru USEM (e. USEM model of employability) og CareerEDGE 

(e. CareerEDGE model of Gratuate Employability) (Yorke og Knight, 2006; Pool og Sewell, 

2007; Pool, Qualter og Sewell, 2014). Samkvæmt Mantz Yorke (2006) felst ráðningarhæfni 

útskriftarnema í því hvort þeir haldi starfi eftir útskrift og þá starfi sem er tengt eða ótengt 

námi þeirra. Yorke og Knight (2006) þróuðu USEM líkanið (mynd 2) sem byggir á því að 

ráðningarhæfni útskriftarnema snúist um hæfni, með áherslu á þekkingu, færni, trú á 

eigin getu og hugræna hæfni: 

 

Mynd 2. USEM ráðningarhæfnilíkanið. 

Skilgreining USEM byggir á fjórum þáttum sem tengja ráðningarhæfni við námsefni og 

þekkingu á þörfum nemenda, atvinnuveitenda og annarra sem vert er að huga að:  

1. U - skilningur á námsgreinum og hvernig stofnanir vinna.  

2. S - hagnýt leikni (e. skillful practices) í námi, starfi og lífinu almennt. 
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3. E - trú á eigin getu, sjálfsskilningur, sjálfstrú og möguleikar á að bæta sig og 

þróast. 

4. M - hugræn þekking (e. metacognition) ýtir undir árangur, eykur sjálfsvitund og 

lærdómsgetu.  

Ferlið nær yfir skipulagningu og áætlun fyrir lærdóm, hugsun og lausnarleit, ásamt því að 

það styður við og viðheldur áframhaldandi menntun út lífið (Yorke og Knight, 2006). 

USEM líkanið er notað við Starfs- og ráðningarhæfnimiðstöðina í Loughborough 

University í Bretlandi til að efla ráðningarhæfni háskólanemenda þeirra. Af 18.500 

háskólanemendum sem stunda þar nám hefur um einn þriðji þeirra sótt 

útskriftarnámskeið sem felur meðal annars í sér starfsráðgjöf, vinnustofur (ferilskrárgerð) 

og starfsþjálfun (Rothwell, 2015).  

Pool og Sewell (2007) hafa gagnrýnt USEM líkanið þar sem þeir telja það of flókið til 

að vera hagnýtt og að það taki ekki tillit til þeirra sem eru ekki sérfræðingar, til dæmis  

foreldra. Þeir þróuðu sjálfir CareerEDGE líkanið sem samanstendur af nokkrum stigum 

sem þurfa að vera til staðar hjá einstaklingum annars sé ráðningarhæfni þeirra 

takmörkuð. CareerEDGE miðar að því að nemendur leggi drög að framtíðaráætlun sinni 

sem er ætlað að efla trú þeirra á eigin getu, efla sjálfstraust og sjálfsálit. Líkaninu er ætlað 

að fá nemendur til að meta reynslu sína í tengslum við ráðningarhæfni, allt sem þeir gera 

og upplifa meðan á náminu stendur (sjá mynd 3). Ráðningarhæfni byggir á reynslu, hæfni 

og væntingum einstaklinga til að keppa á vinnumarkaði og því telja þau að starfsnám 

nemanda sé mikilvægur hluti af starfsþróunarfærni hans. Ráðningarhæfni snýst um að 

auka faglega velferð og starfsþróun til lengri tíma (Pool og Sewell, 2007; Pool o.fl., 2014). 
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Mynd 3. CareerEDGE ráðningarhæfnilíkanið. 

Líkanið byggir á því að nemendur í háskólum geti þróað ráðningarhæfni sína ef þeir 

tileinka sér og fá tækifæri til að efla þættina neðst í líkaninu en þeir eru; starfsþróun (e. 

career development learning), starfs- og lífsreynsla (e. work and life experience),  

viðfangsefni námsgreinar (þekking, færni og skilningur), almenn færni (e. generic skills), 

og tilfinningagreind og sjálfsstjórn (e. emotional intelligence and self-management). 

Þessir þættir eiga að efla könnun og mat á hæfni nemenda og ýta undir sjálfsvitund, 

sjálfstraust og trú á eigin getu sem er lykill að ráðningarhæfni þeirra (Pool og Sewell, 2007; 

Pool o.fl., 2014). Rothwell (2015) telur að einstakt framlag líkansins sé sú viðbót að bæta 

tilfinningagreind við. Líkönin, USEM og CareerEDGE, byggja bæði á því að ráðningarhæfni 

sé fjölvídda hugtak, samanber Fugate o.fl. (2004), og horfa á innri og ytri þætti. Innri víddir 

snúa að færni einstaklinga (innri vinnumarkaður) og ytri víddir um eftirspurn eftir 

starfsfólki (ytri vinnumarkaður) (Fugate o.fl., 2004; Hillage og Pollard, 1998). CareerEDGE 

fer dýpra í útlistun á því hvernig háskólinn getur eflt ráðningarhæfni nemenda. Ljóst er að 

nokkrir þættir sameina umfjöllun um hugsmíðina sem snýr að kenningu Fugate o.fl. 

(2004) um þörf fyrir þekkingu einstaklinga á vinnumarkaði, trú á eigin getu og hæfni til að 

koma sér á framfæri á vinnumarkaði. Þar sem mælitækið SPE verður viðfangsefni 

rannsóknarinnar verður ekki farið dýpra í USEM og CareerEDGE. Hins vegar verður fjallað 

stuttlega um það hver ber ábyrgð á því að efla ráðningarhæfni háskólanemenda. Liggur 

ábyrgðin hjá nemandanum sjálfum eða hjá háskólasamfélaginu?  
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Samkvæmt Hillage og Pollard (1998) þurfa háskólanemendur að vera færir um að afla 

sér þekkingar á vinnumarkaðinum, sjá tækifæri og geta markaðssett sig á vinnumarkaði. 

Einnig þurfa þeir að vera viljugir til að viðhalda, þjálfa og uppfæra þekkingu sína og færni 

til að efla ráðningarhæfni sína. Qenani, MacDougall og Sexton (2014) telja að ef 

nemendur eru ábyrgir fyrir eigin ráðningarhæfni, þá sé það á ábyrgð háskólans að tryggja 

aðstæður sem stuðla að, leiðbeina og auðvelda þróun þess. Mikilvægt er að námsskrár 

styðji við árangursríkt nám, námsmat, starfsnám og einstaklingsþróun er snýr að 

skipulags- og áætlanagerð nemenda. Háskólinn skapar með því viðeigandi skilyrði sem 

styðja við og ýta undir þenkjandi nemendur (Hilton, 2015; Qenani o.fl., 2014). Þá er 

mikilvægt að nemendur þrói almenna færni sem er yfirfæranleg á fleiri störf og aðstæður 

(Bridgstock, 2009; McCowan, 2015; Puhakka o.fl., 2010). Það að stunda nám alla ævi er 

ekki eingöngu lykill að starfi heldur einnig leið til að fá starf við hæfi og til að auka tækifæri 

á færslu yfir á vinnumarkað (Brewer, 2013; World Economic Forum, 2018). 

Líkönin sem fjallað hefur verið um voru þróuð til að bregðast við erfiðu ástandi á 

vinnumarkaði og hafa stuðlað að eflingu ráðningarhæfni hjá háskólanemendum til 

dagsins í dag. Ljóst er að ráðningarhæfni háskólanemenda er á ábyrgð þeirra sjálfra en 

einnig þurfa háskólar að tryggja aðstæður til að stuðla að þróun hennar. Í næsta kafla 

verður fjallað um mælitæki Rothwell, Hebert og Rothwell (2008), sjálfsskynjaða 

ráðningarhæfni (SPE). Farið verður yfir hugmyndafræðina á bak við mælitækið og 

áhrifavalda í ráðningarhæfnihugtaki þeirra. 

1.1.2 Sjálfsskynjuð ráðningarhæfni 

Ráðningarhæfni hefur víða verið rannsökuð og skilgreind með ýmsum hætti en til að 

ákvarða hvaða matstæki ætti að notast við í þessari rannsókn var farið yfir stöðu mála 

erlendis sem og hér á landi. Í því ljósi voru íslenskar rannsóknir á ráðningarhæfni skoðaðar 

með tilliti til þeirra matstækja sem notast var við. Fjögur matstæki voru skoðuð: 

• Sjálfsskynjuð ráðningarhæfni (SPE) (Rothwell, Herbert og Rothwell, 2008). 

• Þróun ráðningarhæfni (e. Employability Development Profile, EDP) (Pool, 

Qualter og Sewell, 2014). 
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• Könnun á aðlögunarhæfni í náms- og starfsferli (e. Career Adapt-Abilities 

Inventory, CAAI) (Savickas og Porfeli, 2012).  

• Starfstengd sjálfsmynd (e. Vocational Identity Status Assessment, VISA) 

(Porfeli, Lee, Vondracek, og Weigold, 2011). 

Klara Guðbrandsdóttir (2016) og Linda B. Einarsdóttir (2012) notuðust við könnun á 

aðlögunarhæfni í náms- og starfsferli (KANS) og samsvörun við starf (SVS) í sínum 

rannsóknum hér á landi. Einnig var skoðað hvort rannsókn Laufeyjar Kristjánsdóttur 

(2018) á próffræðilegum eiginleikum mælitækis, starfstengdrar sjálfsmyndar (VISA), ætti 

betur við heldur en SVS til að nota með KANS. Ofangreind mælitæki hafa verið notuð til 

að meta ráðningarhæfni hér á landi fyrir utan VISA. Hins vegar var ákveðið að meta 

ráðningarhæfni nemenda við HÍ með mælitæki sem er þróað fyrir háskólanemendur. Því 

þótti SPE best til þess fallið þar sem það sameinar innri og ytri þætti ráðningarhæfni. 

Mælitækið SPE hefur ekki áður verið notað í heild sinni í rannsóknum hér á landi en Helga 

Rún Runólfsdóttir (2011) notaðist að hluta til við það í rannsókn sinni á útskrifuðum 

meistaranemendum frá HÍ. 

Eins og áður hefur komið fram þróuðu Rothwell, Hebert og Rothwell (2008) 16 atriða 

spurningalista til að meta sjálfsskynjaða ráðningarhæfni (SPE) háskólanemenda þar sem 

nemendurnir sjálfir leggja mat á eigin hæfni. Mælitækið byggir á hugmyndum Rothwell 

og Arnold (2007) en þeir rannsökuðu ráðningarhæfni starfandi mannauðsstjóra í 

Bretlandi, þar sem starfsárangur var metinn, fagleg skuldbinding sömuleiðis ásamt 

lýðfræðilegum ástæðum. Rothwell o.fl. (2008) þróuðu spurningalistann þeirra enn frekar 

og rannsökuðu væntingar og sjálfsskynjaða ráðningarhæfni grunnnemenda í þremur 

háskólum í Bretlandi. Spurningalistinn byggir á þáttum sem þeir töldu vera mikilvæga 

stuðningsþætti ráðningarhæfni en kenningargrunnur þeirra kemur frá Rothwell og Arnold 

(2007). Þeir töldu eftirtalda stuðningsþætti mikilvægasta fyrir ráðningarhæfni: Færni og 

hegðun (e. skills and behaviours) sem stuðla að árangursríkri frammistöðu, seiglu (e. 

resilience) til að geta tekist á við og brugðist hratt við breytingum, tengslanet (e. networks 

of contacts) sem veitir upplýsingar og stuðning, atvinnuleitartækni (e. job seeking skills) 

og vinnumarkaðsþekkingu (e. labour-market knowledge). Rothwell og Arnold (2007) 

byggja meðal annars á kenningu Hillage og Pollard (1998) á færni og hegðun, á kenningu 

Rajan, Eupen, Chapple, og Lane, (2000) um seiglu (samkvæmt Rothwell og Arnold, 2007) 
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og á kenningu Fugate o.fl. (2004) á mikilvægi tengslanets. Samkvæmt Rothwell og Arnold 

(2007) samanstendur ráðningarhæfni af tveimur víddum, persónulegum eiginleikum og 

eiginleikum starfa (e. personal and occupational attributes). Einstaklingsbundin hæfni og 

starfstengd hæfni byggir á kenningu Fugate o.fl. (2004) um að þeir sem hlotið hafa 

starfsþjálfun og -reynslu muni þurfa færri færniþætti til að verða eftirsóttari á 

vinnumarkaði en þeir sem hafa ekki jafnmikla reynslu og þjálfun. Ennfremur að þekking 

sem felst í starfsreynslu sé líklegri til að efla skilning og stuðla að þróun einstaklinga. 

Rothwell o.fl. (2008) leggja einnig áherslu á tengslanet einstaklinga þar sem aðgangur að 

upplýsingum og stuðningi er mikilvægur meðan á atvinnuleit stendur. 

Markmið rannsóknar Rothwell o.fl. (2008) var að þróa mælitæki til að meta 

sjálfsskynjaða ráðningarhæfni grunnnemenda í háskólum út frá sálfræðilegum atriðum 

(e. psychometric items). Sjálfsskynjun byggir á hugtakinu sjálfstrú (e. self-belief) og tekur 

á sálfélagslegri hugsmíð eins og samsvörun við störf, aðlögunarhæfni og félags- og 

mannauð (Fugate o.fl., 2004; Rothwell o.fl., 2008). Rothwell o.fl. (2008) nálgast 

skilgreiningu á ráðningarhæfni, sem hæfni til að fá starf við hæfi eða halda starfi út frá 

sjálfstrausti (e. self-sufficiency) og tækifærum einstaklings (e. realising potential). Þeir 

notuðust við framangreindan 16 atriða spurningalista (SPE) en bættu við mælitækjunum 

metnaði (sex atriði) og skuldbindingu til háskólans (átta atriði) (sjá viðauka 1). Það 

fyrrnefnda á að meta hugsmíðaréttmæti (e. discriminant validity) á mati eða sjálfsskynjun 

nemendanna á framtíðarárangri þeirra. Mælikvarðinn metnaður var þróaður með einu 

atriði frá Nabi (2001, bls. 464), einu atriði frá Greenhaus, Parasuraman og Wormley (1990, 

bls. 86) og fjórum atriðum frá höfundi (Rothwell o.fl., 2008). Mælikvarðinn var notaður 

þar sem rannsóknin byggir á nemendum en ekki starfandi einstaklingum. Samkvæmt Tsui, 

Pearce og Tripoli (1997) sem þróuðu mælikvarðann skuldbinding til stofnunar sem var 

aðlagaður að háskóla í stað stofnunar (Rothwell o.fl., 2008). Það fyrra vísar til inntaks (e. 

input) og síðara til útkomu (e. output). Mynd 4 sýnir ramma sem Rothwell o.fl. (2008) 

töldu ráðningarhæfni byggja á: 
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Mynd 4. Sjálfsskynjuð ráðningarhæfni háskólanemenda. 

Hugsmíðin byggir á fjórum þáttum sem hafa áhrif hver á annan og geta ekki staðið 

einangraðir. Þessir þættir eru: Háskólinn minn (e. my university) sem tekur á orðspori og 

ímynd háskólans, sérsviðið mitt (e. my field of study) sem fjallar um eftirspurn eftir 

einstaklingum með tiltekna gráðu, staðan á ytri vinnumarkaði (e. the state of the external 

labour market) sem fjallar um vitund og viðhorf einstaklings til tækifæra og eftirspurnar 

eftir starfsfólki á vinnumarkaði og sjálfstrú (e. self-belief) sem tengist innri þáttum, þar 

með talið starfsþekkingu og færni, leikni í atvinnuleit og námsmöguleikum. Í miðjunni er 

metnaður sem tengir þættina fjóra saman. Sjálfsskynjuð ráðningarhæfni byggir á innri og 

ytri skiptingu sem tengist trú á eigin getu og skynjun nemenda á ytri vinnumarkaði. 

Metnaður tengist bæði innri og ytri skiptingu. Innri ráðningarhæfni vísar í skynjun 

nemanda á eigin hæfni, færni, getu, þátttöku í námi og metnaði (Rothwell o.fl., 2008). 

Innri ráðningarhæfni tekur einnig á hæfni nemenda til að leita að starfi, starfstengdri 

þekkingu og færni og áframhaldandi námi (Rothwell og Arnold, 2007). Ytri þættir einblína 

á vinnumarkaðinn og mat nemenda á honum. Rothwell o.fl. (2008) tengja það við 

hugsmíð Fugate o.fl. (2004) varðandi getu einstaklinga til að takast á við umskipti á 

óstöðugum vinnumarkaði.  

Kenningar (Hillage & Pollard, 1998; Rothwell & Arnold, 2007) gera ráð fyrir að 

ráðningarhæfni byggi á innri og ytri þáttum. Þar sem úrtakið í rannsókn þeirra fól í sér 

einstaklinga í námi en ekki á vinnumarkaði þá töldu Rothwell o.fl. (2008) að sjálfstrú þeirra 

og skynjun á ytri vinnumarkaði myndi falla inn í metnað hjá nemendunum. Þar sem 

mælikvarðinn reyndist vafasamur fyrir metnað, var samband ráðningarhæfni 

mælikvarðans við kvarðana tvo skoðað nánar. Þeir rannsökuðu væntingar og 

sjálfsskynjaða ráðningarhæfni grunnnemenda í viðskiptafræði í þremur háskólum í 

Bretlandi og skoðuðu hvort munur væri á ráðningarhæfni þeirra eftir háskólum og 
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virðingarstöðu skólanna. Nemendur mátu sig svipað milli háskóla. Niðurstöður sýndu að 

ráðningarhæfni mælitækið sýndi áreiðanleika og réttmæti. Áreiðanleiki mælitækisins 

metnaður (α = 0,60) var of tengdur innri ráðningarhæfni og töldu þeir að frekari 

rannsókna væri þörf á því. Þeir framkvæmdu tveggja þáttagreiningu út frá kenningarlegu 

framlagi um innri og ytri skiptingu og settu fram þær niðurstöður að innri ráðningarhæfni 

tengdist metnaði, færni og trú á eigin getu. Skuldbinding til háskóla sýndi marktækari 

niðurstöður og sýnir mat nemenda á þátttöku þeirra. Sjálfsskynjuð ráðningarhæfni hjá 

háskólanemendum hefur verið tengd á jákvæðan hátt við skuldbindingu til háskólans og 

metnað (Rothwell o.fl., 2008; Rothwell o.fl., 2009).  

Ýmsar rannsóknir (t.d. Alibaygi, Barani, Karamidehkordi og Pouya, 2013; Engelberg og 

Limbach-Reich, 2012; Di Fabio, 2014; Goodman og Tredway, 2016; Huang, 2015; Maiolo, 

Giorgio og Cortini, 2013; Swigon, 2016) hafa verið framkvæmdar á mælitækinu SPE. 

Niðurstöður þessara rannsókna hafa sýnt viðunandi niðurstöður við mat á SPE 

spurningalistanum við mismunandi aðstæður í Lúxemborg, Íran, Ítalíu, Ástralíu, Taívan, S-

Afríku og Póllandi (Vargas, Sánchez-Queija, Rothwell og Parra, 2018). Vargas o.fl. (2018) 

rannsökuðu ráðningarhæfni (S-SPE) út frá 12 atriða spurningalista sem lagður var fyrir 

háskólanemendur á Spáni, skólaárið 2014-15 þegar atvinnuleysi var mikið. Þau tóku út 

atriði sem tengdust skuldbindingu við háskólann, þar sem þau þóttu ekki eiga við 

menntakerfið í landinu. Háskólanemendurnir voru á aldrinum 18-29 ára (M = 20,32) og 

var heildarráðningarhæfni (S-SPE) þeirra metin út frá aldri, kyni og fræðasviði. 

Niðurstöður ráðningarhæfni hjá nemum innan mismunandi fræðasviða voru misgóðar; 

listir og hugvísindi (M = 31,60), félags- og lögfræðinám (M = 38,40), vísindi (M = 38,52), 

verkfræði og arkitekt (M = 41,29) og heilbrigðisvísindi (M = 41,31). Karlar skoruðu hærra 

en konur og nemendur í vísindum skoruðu hærra en nemendur í listum og hugvísindum. 

Niðurstöður rannsókna Rothwell o.fl. (2009) á SPE hjá viðskiptafræðinemendum í 

framhaldsnámi í Bretlandi eru einnig eftirtektarverðar þar sem þær sýndu töluvert hærra 

skor á ráðningarhæfni mælitækinu en hjá grunnnemendum (Rothwell o.fl., 2008; Vargas 

o.fl., 2018). Niðurstöður framhaldsnemendanna sýndu að karlar (M = 57,70) mátu 

ráðningarhæfni sína hærri en konur (M = 56,97) en úrtakið var einsleitt varðandi aldur og 

inntökuskilyrði þeirra og var það talin vera ástæðan fyrir svo háu skori (Rothwell o.fl., 

2009). 
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Hér að framan hefur verið fjallað um ráðningarhæfni og sjálfsskynjaða ráðningarhæfni. 

Ljóst er að viðfangsefnið er mikilvægt erlendis í efri stigum menntakerfa og á 

vinnumarkaði 21. aldar. Eins og umfjöllunin um SPE sýnir er mikilvægt að styðja við og ýta 

undir þekkingu háskólanemenda í tengslum við sérsvið (fagþekkingu) þeirra, háskólann, 

vinnumarkaðinn og síðast en ekki síst sjálfsþekkingu þeirra. Sem fyrr segir liggur ábyrgð 

ráðningarhæfni hjá nemendum en mikilvægt er að háskólar hugi að því að skapa umhverfi 

sem ýtir undir færni þeirra. Í næsta kafla verður fjallað um nokkrar rannsóknir sem sýna 

fram á gildi þess að efla ráðningarhæfni háskólanemenda. 

1.1.3 Rannsóknir á ráðningarhæfni háskólanemenda 

Hér verður horft til nokkurra rannsókna sem miða að því að skoða ráðningarhæfni út frá 

nálgun rannsóknarinnar á útskriftarnemendur við HÍ. Eins og fram hefur komið hafa 

háskólar víða erlendis fengið aukið fjármagn til að styðja við og efla ráðningarhæfni 

nemenda sinna. Koen, Klehe og Vianen (2012) telja mikilvægt að efla þekkingu nemenda 

á ráðningarhæfni með upplýsingagjöf, námskeiðum og kynningu þar sem hún auki getu 

þeirra til að takast á við krefjandi verkefni vinnumarkaðarins. 

Rannsóknir (Tomlison, 2008; Tymon, 2013) sýna að það er munur á viðhorfi og 

þekkingu á ráðningarhæfni hjá háskólanemendum eftir því á hvaða námsári þeir eru. 

Útskriftarnemendur voru meðvitaðir um mikilvægi starfsreynslu til að öðlast færni 

(Tymon, 2013) og töldu námsgráðuna nauðsynlega fyrir ráðningarhæfni sína. Hins vegar 

tengdu aðeins um 40% af fyrsta og annars árs nemendum námsgráðu eða 

útskriftarskírteini við ráðningarhæfni (Tomlison, 2008). Niðurstöður Tymon (2013) eru 

sambærilegar niðurstöðum Tomlison (2008) þar sem útskriftarnemendur töldu að 

vinnumarkaðurinn notaði námsgráður nemenda þegar velja ætti úr hópi umsækjenda. 

Nemendur á öllum námsárum voru sammála um að hópastarf og verkefnaskil á réttum 

tíma þróuðu færni eins og samskiptafærni, sjálfstraust og sjálfsstjórn (Tomlison, 2008; 

Tymon, 2013). Þá hafa rannsóknir (Pool og Sewell, 2007; Tymon, 2013; Yorke, 2004) sýnt 

að ráðningarhæfni nemenda eykst einnig með aukinni þekkingu á trú á eigin getu, gerð 

ferilskrár og bættu starfsumhverfi. Einnig eiga háskólanemar sem fara í starfsþjálfun í 

námi auðveldara með að tengja námsefnið við raunverulegar aðstæður. 

Rannsókn Pinto og Ramalheira (2017) bendir til þess að þátttaka nemenda í 

félagsstarfi eins og íþróttum, sjálfboðaliðastarfi og nemendafélagsstarfi á vegum háskóla 
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aðgreini ferilskrár þeirra frá öðrum umsækjendum á vinnumarkaði. Færsla þeirra úr námi 

í starf er því auðveldari en hinna sem ekki hafa slíka þátttöku á sinni ferilskrá, þar sem 

þátttaka þeirra meðfram námi eykur ráðningarhæfni þeirra (Pinto og Ramalheira, 2017). 

Hafa þarf þó í huga að rannsóknir á ráðningarhæfni háskólanemenda byggja yfirleitt á 

nemendum á aldrinum 21 til 22 ára. Eldri nemendur sem stunda hlutanám meðfram 

vinnu, hafa til að bera aðra reynslu af vinnumarkaði og því aðra sýn á ráðningarhæfni, þar 

sem þekking af starfi eða hlutastarfi hefur áhrif á nálgun þeirra á námsefnið (Cole og 

Tibby, 2013). Þar sem erfitt er að áætla námslok háskólanemenda í vestrænum 

samfélögum (Duarte, Di Silva og Paixao, 2017) er mikilvægt að huga að aldri 

útskriftarnemenda og ráðningarhæfni þeirra. En rannsókn Vanhercke o.fl. (2014) sýndi 

fram á að eldri nemendur eru með síðri starfsvæntingar en þeir sem yngri eru. Ástæðuna 

telja þeir vera aukinn launakostnað þeirra á vinnumarkaði samanborið við yngri 

starfsmenn.  

Einnig er vert að skoða hvernig kynin meta ráðningarhæfni sína út frá ofangreindum 

niðurstöðum á SPE (Rothwell o.fl., 2008; Rothwell o.fl., 2009; Vargas o.fl., 2018). 

Niðurstöður Qenani o.fl. (2014) sýndu einnig að konur voru líklegri til að telja sig síðri til 

starfa en karlkyns nemendur en þeir töldu sig hafa meira sjálfstraust og betri færni. 

Ástæðan fyrir því er líklega orðræðan um að karlar séu líklegri til að fá starf umfram konur 

á vinnumarkaði og eigi því betri möguleika á vinnumarkaði að námi loknu. Þau telja að 

sjálfsvitund og sjálfstraust kynjanna séu mikilvægir þættir þegar ráðningarhæfni þeirra er 

skoðuð. Þetta er í samræmi við Bandura (1997) sem telur að sjálfsþekking 

háskólanemenda og trú þeirra á eigin getu sé mikilvæg þegar kemur að því að ná árangri 

í námi og starfi. Sem fyrr segir byggir ráðningarhæfni Rothwell o.fl. (2008) meðal annars 

á trú nemenda á eigin getu og þekkingu nemenda á sérsviði sínu og vinnumarkaði. 

Háskólar geta nýtt sér ráðningarhæfni sem eitt verkfæri til að efla grunnfærni 

háskólanemenda sinna. Mikilvægt er að huga að yfirfæranlegri færni þeirra til að takast á 

við síbreytilegan vinnumarkað. Þá er ljóst að aldur og kyn ásamt þátttöku í námi og hvers 

konar félagsstarfi sem tengir nemendur við vinnumarkað hefur áhrif á ráðningarhæfni 

þeirra. Eins og fram kom í umfjöllun um SPE tekur mælitækið á fjórum þáttum en einn 

þeirra, Háskólinn minn, vísar í ímynd og styrk háskólans, orðspor hans og þess sérsviðs 

sem nemandinn valdi sér. Hér á eftir verður fjallað um hlutverk háskóla í 
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þekkingarsamfélögum, um samspil menntunar og færni á vinnumarkaðinum og hvernig 

háskólar eru taldir vera í lykilhlutverki til að undirbúa einstaklinga fyrir áskoranir á 

vinnumarkaði 21. aldar. Þá verður stuttlega fjallað um Háskóla Íslands þar sem 

útskriftarnemendur af öllum fræðasviðum eru viðfangsefni rannsóknarinnar. 

1.2 Samspil háskóla og vinnumarkaðar 

Þekkingarsamfélag er oft notað til að vísa til samfélags þar sem þekkingarsköpun skipar 

ríkan sess í samfélags- og hagþróun. Háskólar gegna lykilhlutverki sem menntastofnanir 

og miðstöðvar þekkingarsköpunar í slíku samfélagi (Lai o.fl., 2017). Mikil uppsveifla og 

hröð þróun hefur einkennt háskólasamfélög síðustu áratugi þar sem áhersla hefur verið 

á nýsköpun og færni til að skapa nýja þekkingu (OECD, 2016). Markmið samevrópska 

háskólasvæðisins (e. the European Higher Education Area, EHEA) er að viðhafa gæði í 

kennslu sinni og útskrifa nemendur með færni til að takast á við síbreytilegan og flókinn 

vinnumarkað (Ásdís Jónsdóttir o.fl., 2015; Yorke, 2004). Menntakerfið á Íslandi hefur ekki 

farið varhluta af hraðri þróun og breytingum sem einkennt hefur þekkingarsamfélög 

síðustu áratugi (Ásdís Jónsdóttir o.fl., 2015). 

Viðurkenningin um háskólastarfsemi hér á landi byggir á alþjóðlegum viðmiðum og 

miðar að því að íslenskir háskólar standist alþjóðlegan samanburð og uppfylli gæðakröfur 

(lög nr. 63/2006) en HÍ er hluti af EHEA (Ásdís Jónsdóttir o.fl., 2015). Samkvæmt lögum 

um hlutverk háskóla á Íslandi (nr. 63/2006) er meðal annars lögð áhersla á að stuðla að 

sköpun, miðla þekkingu og færni til nemenda og samfélagsins alls. Jafnframt á að mennta 

nemendur og búa þá undir að gegna störfum sem krefjast meðal annars fræðilegra 

vinnubragða, þekkingarleitar og færni (lög um opinbera háskóla nr. 85/2008). Menntun 

tekur mið af þörfum samfélagsins hverju sinni og getur verið fræðilegs eðlis og 

starfsmiðuð. Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2014) leggur áherslu á að 

verðmætasköpun og almenn velsæld ráðist í ríkari mæli af menntun og hæfni sem 

einstaklingar hafa tileinkað sér þegar skólagöngu lýkur. Enn fremur er bent á að þeir öðlist 

ekki einungis hæfni með skólagöngu, þó svo að mikilvægur grunnur sé lagður í skólum. 

Því skiptir námshæfni miklu máli, hæfnin til að geta lært alla ævi. 

HÍ leggur áherslu á rannsóknir, nýsköpun og er í alþjóðlegu samstarfi víðs vegar um 

heim (Háskóli Íslands, 2017; Háskóli Íslands, e.d.; Háskóli Íslands, 2016a). Háskólinn 

skiptist í fimm fræðasvið: Félagsvísindasvið, Heilbrigðisvísindasvið, Hugvísindasvið, 
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Menntavísindasvið og Verkfræði- og náttúruvísindasvið. Ótal námsleiðir eru í boði á 

grunn-, meistara- og doktorsstigi (Háskóli Íslands, 2016a). Fjöldi nemenda hefur aukist 

gífurlega undanfarin ár en heildarfjöldi þeirra var 13.307 árið 2016, og er aðsókn mest á 

Félagsvísindasvið, þá Verkfræði og náttúruvísindasvið en minnst á Menntavísindasvið. 

Talsverður munur er á aðsókn kynjanna í HÍ en konur voru 64% umsækjenda en karlar 

aðeins 36% árið 2016 (Háskóli Íslands, 2016b; Háskóli Íslands, e.d.). Í Stefnu HÍ um gæði 

náms og kennslu 2018-2021 (Háskóli Íslands, 2018) kemur fram að ráðast eigi í verkefni 

til að efla ráðningarhæfni/starfshæfni nemenda. Deildir eiga meðal annars að sjá um 

kynningu á framtíðarstarfsvettvangi nemenda og styðja við starfshæfni þeirra. 

Nemendum innan sumra fræðasviða gefst kostur á þátttöku í verkefnum tengdum 

vísinda- og rannsóknarstarfi eins og Ástráði sem er forvarnarstarf læknanema og 

tannlæknaþjónustu (Háskóli Íslands, 2016a). Þátttaka nemenda HÍ í verkefnum eða 

starfsnámi af þessum toga á vinnumarkaði eykur „vinnufærni“ þeirra (samvinnu, 

samskipti) og auðveldar þeim að tengja nám við raunveruleg verkefni á vinnumarkaðinum 

(OECD, 2013).  

Eins og fram hefur komið byggir ráðningarhæfni nemenda meðal annars á þekkingu 

og almennri færni sem þeir fá úr námi sem er yfirfæranleg á störf (Koen o.fl., 2012). Með 

því að sinna slíkum verkefnum fá nemendur tækifæri til að þróa með sér ýmsa færni eins 

og hópavinnu, lausnarleit og sjálfsstjórn (Hilton, 2015; Pinto og Ramalheira, 2017). Þetta 

er í samræmi við áherslur innan OECD þar sem verðmætasköpun fyrir einstaklinga og 

þjóðfélög veltur á því að ofangreindir þættir séu efldir og stuðlað að þeim (OECD, 2013; 

OECD, 2016; Schwab, 2016). Ráðningarhæfni útskriftarnema er fjölþætt fyrirbæri. Miklu 

máli skiptir að sú þjónusta sem til staðar er í háskólum geri nemendur hæfari til að mæta 

kröfum vinnumarkaðar og hafi þá sjálfsþekkingu sem þarf til að ná árangri (Brewer, 2013; 

Rothwell, 2015). Hröð þróun og breytingar á vinnumarkaði sýna fram á mikilvægi 

aðgengis nemenda að náms- og starfsráðgjöfum. Þeir eru í lykilhlutverki til að veita 

upplýsingar um nám og störf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Innan HÍ er stoðþjónusta fyrir nemendur, náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands 

(NSHÍ), sem veitir nemendum stuðning og þjónustu meðan á námi stendur. Þjónustan 

miðar meðal annars að því brúa bilið frá námi í starf með til dæmis 

sjálfsstyrkingarnámskeiðum, undirbúningi fyrir atvinnuviðtöl og gerð ferilskrár og 
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kynningarbréfs. NSHÍ hefur einnig umsjón með Tengslatorgi, verkefni sem HÍ setti á stofn 

árið 2016. Tengslatorg á að stuðla að auknu samstarfi nemenda við starfsvettvang, 

stofnanir og atvinnulíf. Allt eru þetta liðir í því að efla og styrkja tengsl skólans við 

atvinnulífið, undirbúa nemendur og aðstoða þá við að taka fyrstu skref þeirra á 

vinnumarkaði á meðan á námi stendur og að námi loknu (Náms- og starfsráðgjöf Háskóla 

Íslands, e.d.). Þegar ungt fólk færist yfir á vinnumarkað og telur sig geta náð 

vinnumarkmiðum sínum leiðir það frekar til árangurs og minni streitu (Dietricha, 

Jokisaaric og Nurmid, 2012). Í því samhengi er þjónusta náms- og starfsráðgjafa mikilvæg 

(Anderson, 2002; Blustein, 2006). Stuðningur í námi er mikilvægur þar sem nemendur 

finna oft fyrir streitu, kvíða, ótta, þunglyndi og lágu sjálfsmati (Dietricha o.fl., 2012; 

Perrone og Vickers, 2003). Samkvæmt Gysbers og Henderson (2006) eru náms- og 

starfsráðgjafar mikilvægir í að aðstoða einstaklinga í menntakerfinu og á vinnumarkaði 

við að efla starfsferilsþróun þeirra. Þær breytingar sem hafa orðið á vinnumarkaði valda 

því að aðstoða þarf þá við að skilja eigin gildi, viðhorf og sjálfa sig þannig að þeir verði 

hæfari til að takast á við framtíðarhlutverk sín í námi og starfi, það er starfsþróun sína í 

gegnum lífið (e. life career development).  

Ljóst er að miklar breytingar hafa átt sér stað í aðsókn í háskólanám hér á landi sem 

og erlendis og hafa færnikröfur til starfa aukist samhliða auknu menntunarstigi. HÍ býður 

upp á fjölbreytt námsframboð og stuðlar að aukinni ráðningarhæfni nemenda sinna með 

margvíslegum hætti, svo sem starfsþjálfun, stoðþjónustu í formi náms- og starfsráðgjafar 

og Tengslatorgs. Mikilvægt er að nemendur hafi aðgang að upplýsingum um nám og störf 

hjá náms- og starfsráðgjöfum sem gerir þeim kleift að auka þekkingu sína á innri þáttum 

ráðningarhæfnis samanber sjálfstrú þeirra (Brewer, 2013; Rothwell, 2015; Rothwell o.fl., 

2008). Eins fela ytri þættir ráðningarhæfni í sér þekkingu og mat nemenda á stöðu á 

vinnumarkaði, stöðu og trúverðugleika sérsviðs þeirra og eftirspurnar eftir starfsmönnum 

á sérsviði þeirra. Því er talin þörf á að fjalla um vinnumarkaðinn og samspil hans við 

menntakerfið, sem og áskoranir, tækifæri og breytingar sem fyrirhugaðar eru á honum á 

næstu árum. 

1.2.1 Vinnumarkaðurinn og aukið menntunarstig hér á landi 

Ráðningarhæfni einstaklinga er í dag talin vera lykill að óstöðugum vinnumarkaði og leið 

til hagsældar eins og fram hefur komið. Landslag starfa hefur breyst sökum mikilla 
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tækniframfara og þróunar sem hefur haft áhrif á nútímasamfélög (Donald, Ashleigh og 

Baruch, 2018). Í breytingum sem eiga sér stað á vinnumarkaði geta einstaklingar upplifað 

óvissu og varnarleysi í samkeppnisumhverfi. Þeir bera ábyrgð á starfsferli sínum ævilangt 

og þurfa að sýna ábyrgð og aðlögun á síbreytilegum vinnumarkaði 21. aldar (Fugate o.fl., 

2004; Tomlinson, 2017). Starfshæfni (e. job qualifications) er sífellt að breytast og þurfa 

starfsmenn að uppfæra þekkingu og færni til að viðhalda sérþekkingu sinni. Færslur í 

störfum eru tíðari og erfiðari og starfsferill einstaklinga veltur því að miklu leyti á honum 

sjálfum en ekki á vinnuveitanda. Einstaklingar þurfa að leita uppi sí- og 

endurmenntunartækifæri til að viðhalda þekkingu, hæfni og færni (Finneran, 2015; 

Savickas, 2010; Savickas o.fl., 2009; Thijssen o.fl., 2008; World Economic Forum, 2016; 

World Economic Forum, 2018). 

Mikilvægt er að huga að áhrifum fjórðu iðnbyltingarinnar á menntakerfi og 

vinnumarkað, með sjálfvirknivæðingu (e. automation), vélfræði (e. robotics) og 

gervigreind (e. artificial intelligence) (Mckinsey og Company, 2017; Schwab, 2016). Því er 

spáð að mörg þeirra starfa sem við þekkjum í dag eigi eftir að úreldast á næstu árum. 

Nýjar atvinnugreinar hafa orðið til og fækkun hefur átt sér stað innan sumra starfsstétta 

á meðan aðrar hafa styrkst (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2018; Halldór Oddson og 

Róbert Farestveit, 2018; Mckinsey og Company, 2017; Schwab, 2016). Talið er að 

tækniþróun og aukin alþjóðasamskipti muni hafa áhrif á vinnumarkaðinn næstu ár, ásamt 

áherslu á afþreyingu, ferðaþjónustu og öldrunarþjónustu (Karl Sigurðsson, 2014). 

Sambærileg þróun hefur átt sér stað á íslenskum vinnumarkaði eins og víðs vegar á 

Vesturlöndum. Það sem hefur einna helst einkennt íslenskan vinnumarkað er mikil 

atvinnuþátttaka (Katrín Ólafsdóttir, 2015) og áberandi kynjaskipting. Konur sækja frekar í 

störf tengd félags-, heilbrigðis og hugvísindum þar sem þörf er á starfsfólki, en karlar hins 

vegar í tæknigreinar, tölvunarfræði og upplýsingatækni (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). Þá hefur menntunarstig á vinnumarkaðnum hækkað (Karl 

Sigurðsson, 2016), en helmingur kvenna á aldrinum 25–64 ára var með háskólamenntun 

árið 2017 en tæplega 35% karla (Hagstofa Íslands, 2018). Hlutfall þeirra sem hafa lokið 

meistara- og doktorsprófi hefur einnig hækkað (Karl Sigurðsson, 2016). Þá hefur 

atvinnuleysi verið lágt á meðal háskólamenntaðra hér á landi, en það hefur aukist þar sem 

störfum fyrir þennan hóp hefur ekki fjölgað líkt og störfum fyrir fólk með minni menntun 

(Alþýðusamband Íslands, 2018; Vinnumálastofnun, 2017). 
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Þrátt fyrir að aukið menntunarstig þjóðarinnar síðustu ár sé jákvæð þróun virðist vera 

ósamræmi á milli þróunar í menntun annars vegar og starfa á vinnumarkaði hins vegar 

(Alþýðusamband Íslands, 2018; Anton Ö. Karlsson o.fl., 2018; Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2018). Háskólanemar sækja í námsgreinar þar sem fjölgun starfa er lítil sem engin 

eins og innan félags-, lög- og viðskiptafræða. Aftur á móti fækkar nemendum innan greina 

í heilbrigðis- og menntavísindum þar sem mikil þörf er á starfsfólki (Alþýðusambands 

Íslands, 2018). Talið er að skortur á atvinnustefnu á Íslandi sé meðal annars ástæða þess 

að misræmi sé á milli starfa og menntunar. Félags- og jafnréttismálaráðuneytið mun hins 

vegar á næstu árum meta kerfisbundið færni-, menntunar eða mannaflaþörf á 

vinnumarkaði til lengri tíma (Velferðarráðuneytið, 2018). Anton Ö. Karlsson o.fl. (2018) 

telja að greining á framtíðarhorfum og mannaflaþörf í atvinnugreinum muni hafa mikið 

gildi fyrir atvinnulífið og uppbyggingu menntakerfisins. Auk þess að vera mikilvægur 

stuðningur við námsmenn til að meta atvinnumöguleika með hliðsjón af námsvali. 

Hér að framanverðu hefur verið gefið yfirlit yfir meginþætti á vinnumarkaði, hraða 

þróun og breytingar sem hafa átt sér stað og munu eiga sér stað á næstu árum. Áhersla 

er lögð á menntun í íslensku samfélagi og til merkis um það er aukning háskólamenntaðra 

á öllum námsstigum síðustu áratugi. Aukin samkeppni er um störf og útlit er fyrir auknar 

menntakröfur á vinnumarkaði samhliða hærra menntunarstigi. Menntun er sem fyrr segir 

talin mikilvæg til að efla samfélög á því  umbreytingaskeiði sem fjórða iðnbyltingin hefur 

í för með sér en eins og fram hefur komið er þörf á að kanna misræmi á milli starfa og 

menntunar. Líklegt er að þetta hafi áhrif á mat háskólanemenda á ráðningarhæfni þeirra 

þar sem eftirspurn á vinnumarkaði hefur áhrif á slíkt mat. Menntakerfi og vinnumarkaður 

þurfa að vera samstíga í þeirri þróun sem er að eiga sér stað svo að nemendur séu að 

mennta sig í greinum þar sem eftirspurn er eftir starfsfólki og sérfræðiþekking nemenda 

nýtist sem best. 

1.2.2 Ráðningarhæfni íslenskra háskólanemenda 

Hér á landi hefur ráðningarhæfni lítið verið notuð í daglegri orðræðu í 

háskólasamfélaginu. Ráðningarhæfni hefur þó verið rannsökuð hér á landi en stuðst hefur 

verið við ólíkar skilgreiningar, þýðingar og líkön í því samhengi. Enska orðið, employability, 

hefur verið þýtt sem atvinnuhæfni (Helga R. Runólfsdóttir, 2011), ráðningarhæfni (Klara 

Guðbrandsdóttir, 2016; Linda B. Einarsdóttir, 2012) og starfshæfni (Utanríkisráðuneytið, 
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e.d.). Höfundur taldi ráðningarhæfni eiga best við í þessari rannsókn þar sem grunnnemar 

eru yfirleitt farnir að huga að ráðningu í starf samhliða útskrift og þótti sú þýðing 

skilmerkilegust og lýsandi í því samhengi. Ráðningarhæfni hefur verið rannsökuð hér á 

landi í tengslum við atvinnulausa hjá Vinnumálastofnun (Klara Guðbrandsdóttir, 2016; 

Linda B. Einarsdóttir, 2012) og á útskrifuðum meistaranemendum frá Háskóla Íslands 

(Helga R. Runólfsdóttir, 2011). Hér verður lögð áhersla á að fjalla um rannsóknir sem snúa 

að íslenskum háskólanemendum. 

Rannsóknir (Ásdís Jónsdóttir o.fl., 2015; Jóhanna R. Arnardóttir og Jón T.  Jónasson, 

2004; Sigríður H. Jónsdóttir, 2013) sýna að nemendur fara í háskólanám til að komast í 

hvetjandi starfsumhverfi og öryggi, fá hærri laun og til að bæta þekkingu sína og hæfni á 

vinnumarkaði. Þeir telja jafnframt að með aukinni menntun eigi þeir meiri möguleika á 

fjölbreyttari og meira krefjandi störfum. Þetta er í samræmi við rannsókn Hrafnhildar V. 

Kjartansdóttur (2010) þar sem kemur í ljós að brotthvarf nemenda úr háskólanámi hefur 

neikvæð áhrif á sjálfsmat þeirra og starfsferil. Þeir telja að háskólagráða myndi styrkja 

stöðu þeirra á vinnumarkaði og mikilvægt að þjónusta náms- og starfsráðgjafa sé sýnileg 

til að takast á við brotthvarf háskólanemenda (Hrafnhildur V. Kjartansdóttir, 2010; María 

Jónsdóttir, 2016). Sem fyrr segir eru náms- og starfsráðgjafar sérfræðingar á sviði 

starfsþróunar og hlutverk þeirra snýr að því að efla háskólanemendur í námi og til starfa 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Helga R. Runólfsdóttir (2011) kannaði ráðningarhæfni/atvinnuhæfni meistaranema 

sem útskrifast höfðu úr stjórnunartengdu námi við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Hún gerði blandaða eigindlega og megindlega rannsókn og byggði spurningalista sinn að 

hluta á rannsókn Rothwell o.fl. (2008). Helstu niðurstöður rannsóknar Helgu R. 

Runólfsdóttur (2011) voru að útskrifaðir nemendur voru tiltölulega fljótir að fá vinnu sem 

þeir töldu við hæfi miðað við það nám sem þeir luku og atvinnuleysi var ekki mikið meðal 

þeirra. Nemendur töldu að helstu þættir ráðningarhæfni væru meðal annars menntun, 

reynsla, aðlögunarhæfni og persónuleiki (Helga R. Runólfsdóttir, 2011; Helga R. 

Runólfsdóttir og Gylfi D. Aðalsteinsson, 2011). Háskólanemendur sem útskrifuðust úr 

óstarfstengdu meistaranámi við HÍ töldu það einnig veita góðan almennan grunn eins og 

skipulagningu, samfélagsrýni og gagnrýnan hugsunarhátt. Nemendurnir töldu þessa 

færni, ásamt fyrri reynslu af vinnumarkaði, geta nýst sér í starfi. Þó svo að námið teldist 
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ekki hagnýtt og hefði ekki beina tengingu við störf gæti það nýst í störfum sem tengdust 

ekki námi þeirra (Ingibjörg H. Björnsdóttir, 2013).  

Svo virðist sem nemendur sem útskrifast úr óstarfstengdu meistaranámi hafi til að 

bera hæfni sem síbreytilegur vinnumarkaður 21. aldar þarfnast. Sigríður H. Jónsdóttir 

(2013) kannaði hvaða þverfaglegu færniþætti nemendur í Háskólanum í Reykjavík teldu 

að nám þeirra efldi. Helstu færniþættir sem komu fram voru; þekking á eigin styrkleikum 

og veikleikum, þekking á áhugasviði og hæfni, færni til að leysa vandamál og nota 

lausnamiðaða hugsun og gagnrýnin hugsun. Þá voru tveir færniþættir sem námið efldi 

síst, það er hæfni til að starfa í alþjóðlegu umhverfi og þekking á vinnumarkaði á sínu sviði 

og hugsanlegum tækifærum þar. Áhersla HR á raunhæf verkefni, starfsnám og að fá 

gestakennara úr atvinnulífinu virðist því ekki skila sér í almennri þekkingu nemenda á 

atvinnulífinu á þeirra fagsviði og þeim tækifærum sem þeim gætu boðist þar (Sigríður H. 

Jónsdóttir, 2013). Í umhverfi þar sem alþjóðavæðing hefur rutt sér til rúms þurfa 

nemendur að hafa hæfni og þekkingu til að bregðast við breytilegum aðstæðum á 

vinnumarkaði hverju sinni (Savickas, 2010; Yorke, 2006; World Economic Forum, 2016).  

Klara Guðbrandsdóttir (2016) og Linda B. Einarsdóttir (2012) rannsökuðu einnig 

ráðningarhæfni í tengslum við atvinnulausa hjá Vinnumálastofnun. Rannsókn Lindu sýndi 

að yngri atvinnuleitendur voru með hærri aðlögunarhæfni heldur en þeir eldri, en kynin 

voru sambærileg. Í framhaldsrannsókn Klöru á ráðningarhæfni atvinnuleitenda benda 

niðurstöður til þess að þeir sem eru með BA-/BS-gráðu væru styttri tíma á 

atvinnuleysisskrá en bæði þeir sem eru með stúdentspróf eða framhaldsmenntun á 

háskólastigi, svo sem meistaragráðu. Hún dró þær ályktanir að einstaklingar gætu verið 

„ofmenntaðir“ fyrir störf eða vinnuveitendur teldu þá stoppa stutt í starfi þar til þeir 

fengju starf við hæfi. Sem fyrr segir er mikilvægt að stjórnvöld hugi að framtíðarhorfum 

og mannaflaþörf í atvinnugreinum til að auka stuðning við námsmenn, stuðla að 

uppbyggingu menntakerfisins og atvinnulífsins. Samkvæmt Bennett o.fl. (2016) er ein 

helsta áskorun sem menntastofnanir takast á við að aðstoða nemendur sína við að efla 

færni, þekkingu og hæfni sem vinnumarkaðurinn krefst af þeim. 

Eins og fram hefur komið er menntun talin mikilvæg til að mæta þeim breytingum 

sem eru að eiga sér stað á vinnumarkaði (Forsætisráðuneytið, 2019; World Economic 

Forum, 2018). Því er mikilvægt að háskólanemendur eigi kost á að meta stöðu sína í námi 
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og á vinnumarkaði út frá ráðningarhæfni sinni og þar með efla færslu þeirra úr námi í 

starf. Þar sem ráðningarhæfni hefur ekki verið rannsökuð hjá útskriftarnemendum í 

grunnámi í háskólum á Íslandi þá var sú leið valin. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að 

varpa ljósi á ráðningarhæfni háskólanemenda í grunnnámi með mælitæki sem getur 

jafnframt nýst sem verkfæri fyrir þá. Með SPE geta þeir meðal annars metið stöðu sína á 

vinnumarkaði út frá námsgráðu og viðhorfum þeirra til tækifæra á vinnumarkaði, færni 

sinni og þekkingu. SPE getur einnig verið verkfæri fyrir háskólana þegar kemur að því að 

meta nám og fá dýrmætt sjónarhorn útskriftarnemenda sinna innan mismunandi 

fræðasviða. Í ljósi breytinga sem eru að eiga sér stað á vinnumarkaði er ljóst að 

menntakerfið þarf að fylgja eftir og aðlaga sig að síbreytilegu umhverfi hans. Til að meta 

stöðu útskriftarnemenda í grunnnámi við Háskóla Íslands verður leitast við að svara 

eftirfarandi spurningum til að auka við þekkingu á sjálfsmati nemenda í lok náms þeirra á 

ýmsum sviðum: 

1. Hver eru próffræðileg gæði íslenskrar þýðingar SPE mælitækisins? 

2. Hvernig meta útskriftarnemendur úr grunnnámi við Háskóla Íslands 

ráðningarhæfni sína?  

a. Er munur á því hvernig útskriftarnemendur úr grunnnámi við Háskóla 

Íslands meta ráðningarhæfni sína eftir fræðasviðum?  

b. Er munur á ráðningarhæfni útskriftarnemenda úr grunnnámi við Háskóla 

Íslands eftir kyni?  

c. Hefur tenging námsins við vinnumarkaðinn áhrif á ráðningarhæfni 

útskriftarnemenda úr grunnnámi við Háskóla Íslands?  

3. Er munur á ráðningarhæfni útskriftarnemenda úr grunnnámi við Háskóla 

Íslands sem hafa nýtt sér þjónustu NSHÍ og þeirra sem ekki hafa gert það? 
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2 Aðferð 

Til að meta megi gæði og notagildi SPE (sjálfsskynjuð ráðningarhæfni háskólanemenda) 

hér á landi var fyrsta skrefið að skoða þýðingu Helgu R. Runólfsdóttur (2011) á listanum 

sem hún þýddi á íslensku fyrir rannsókn sína. Við þýðingu á SPE listanum var stuðst við 

leiðbeiningar um þýðingar á erlendum matstækjum (Sif Einarsdóttir, 2008). Markmið 

rannsóknarinnar er að sýna fram á réttmæti SPE á Íslandi ásamt lýðfræðilegum breytum 

eins og kyni, aldri, fræðasviðum, tengingu námsins við vinnumarkaðinn og hvort þjónusta 

NSHÍ við nemendur hafi áhrif á ráðningarhæfni.  

2.1 Mælitæki 

Í þessari rannsókn verður sem fyrr segir notast við mælitæki Rothwell o.fl. (2008), SPE eða 

sjálfsskynjaða ráðningarhæfni háskólanemenda. Ástæða þess að SPE varð fyrir valinu sem 

mælitæki var meðal annars vegna þess fjölda rannsókna sem hafa sýnt fram á réttmæti 

og áreiðanleika þess. SPE er einnig hentugt þar sem það tekur á innri og ytri víddum 

ráðningarhæfni, það er einstaklingsbundnum þáttum og aðstæðum á vinnumarkaði. 

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á ráðningarhæfni atvinnuleitenda og 

framhaldsnemenda hér á landi sem byggja meðal annars á SPE. 

Helga R. Runólfsdóttir (2011) byggði rannsókn sína á spurningalista Rothwell o.fl. 

(2008) en hún notaði hann ekki að öllu leyti í rannsókn sinni. Hún þýddi hann af 

frummálinu (ensku) yfir á íslensku en hún bakþýddi ekki spurningalistann. Helga er með 

BA-gráðu í ensku og leitaði álits hjá háskólamenntuðum aðilum sem hafa gott vald á 

ensku. Þýðing Helgu var notuð sem grunnur að Í-SPE en ákveðið var að leggja hann fyrir í 

heild sinni, það er 16 spurningar ásamt spurningum tengdum metnaði (6 atriði) og 

skuldbindingu til háskólans (7 atriði) líkt og Rothwell o.fl. (2008) gerðu eða samtals 29 

atriði (sjá viðauka 1). Rothwell o.fl. (2008) telja að ráðningarhæfni háskólanemenda byggi 

á fjórum þáttum; háskólanum, sérsviði nemenda, stöðunni á ytri vinnumarkaði og 

sjálfstrú. Metnaður er talinn drifkraftur einstaklinga, hann tengist trú á eigin getu og 

tengir þættina saman. Svarkvarðinn var á forminu 1 = mjög sammála, 2 = frekar sammála, 

3 = hvorki sammála né ósammála, 4 = frekar ósammála, 5 = mjög ósammála. Sem fyrr 

segir samanstóð mat á metnaði af spurningum frá Rothwell o.fl. (2008) en tvö atriði 

(1Metnaður, 2Metnaður) voru sem fyrr segir notuð úr öðrum rannsóknum (Greenhaus, 

Parasurman og Womley, 1990; Nabi, 2001). Mat á metnaði byggir á sex atriðum. Mat á 
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skuldbindingu til háskólans byggir á níu atriða kvarða sem áður var mat á skuldbindingu 

til stofnana (Tsui, Pearce og Tripoli, 1997) en var endurorðaður með því að nota háskóla 

samkvæmt Rothwell o.fl. (2008). Einu atriði, 6Metnaður, var snúið áður en þáttagreining 

var framkvæmd eins og Rothwell o.fl. (2008) gerðu. 

Til að meta ráðningarhæfni út frá rannsóknarspurningunum voru atriðin 16 sem meta 

heildarráðningarhæfni sameinaðar í eina breytu. Markmið rannsóknar Rothwell o.fl. 

(2008) var að skoða áreiðanleika og réttmæti SPE ásamt framangreindum mælitækjum. 

Nafnið Í-SPE verður hér eftir notað til að aðgreina íslenska spurningalistann frá þeim 

breska (SPE) (Rothwell o.fl., 2008), en Í stendur fyrir Ísland á sama hátt og S var bætt við 

SPE á Spáni (S-SPE) (Vargas o.fl., 2018). Í-SPE samanstendur af 16 atriðum eins og SPE en 

S-SPE stendur hins vegar aðeins fyrir 12 atriði. Ástæðan fyrir því er að fjögur atriði voru 

tekin út úr kvarðanum því þar sem þau þóttu ekki eiga við menntakerfið á Spáni. 

Höfundur yfirfór þýðingu Helgu R. Runólfsdóttur (2011) á spurningalistanum, ásamt 

prófessor við náms- og starfsráðgjöf HÍ og náms- og starfsráðgjafa við NSHÍ. Báðir aðilar 

hafa gott vald á enskri tungu eftir að hafa stundað nám og störf í Bandaríkjunum. 

Höfundur breytti orðalagi sem þótti eiga við fræðigreinina, náms- og starfsráðgjöf. Dæmi 

um breytingu er að orðalagið „atvinnurekendur vilja gjarnan útskrifaða nema frá 

háskólanum mínum“ (Helga R. Runólfsdóttir, 2011) verður nú „vinnuveitendur vilja 

gjarnan ráða útskrifaða nemendur frá háskólanum mínum“. Höfundur lagði til breytingar 

á orðalagi og var þýðing á listanum yfirfarin af leiðbeinendum. Ákvörðun um orðalag, 

orðanotkun og orðaröð var tekin í kjölfarið. Gildum HÍ var til dæmis bætt inn í kvarðann: 

„Ég tel gildi mín og háskólans vera svipuð (gildi HÍ eru akademískt frelsi, jafnrétti og 

fagmennska)“. Spurningalistinn var einnig yfirfarinn af einstaklingi með BA-gráðu í 

íslensku. 

Þar sem markmið rannsóknarinnar var einnig að skoða þjónustu Náms- og 

starfsráðgjafar HÍ voru nokkrar spurningar lagðar fyrir sem sneru að því efni. Til dæmis 

var kannað hvort nemendur sem leituðu eftir þjónustu hjá Náms- og starfsráðgjöf HÍ 

hefðu jákvæðara viðhorf gagnvart ráðningarhæfni sinni en aðrir. Leitað var til Jónínu Ó. 

Kárdal náms- og starfsráðgjafa NSHÍ og Maríu Dóru Björnsdóttur deildarstjóra NSHÍ til að 

yfirfara spurningar er snúa að þjónustuþáttum NSHÍ. Í spurningalistanum er spurt um 

ýmsa þætti er lúta að ánægju nemenda með námskeið og þjónustu NSHÍ. Þeim hluta 
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rannsóknarinnar mun NSHÍ vinna úr en ekki verður lögð áhersla á að skoða þau gögn 

sérstaklega í þessari rannsókn. Þar eru til dæmis athugaðir þættir er snúa að undirbúningi 

nemenda fyrir umskipti úr námi í starf eins og vitneskja þeirra af Tengslatorgi, 

Framtíðardögum o.fl. Eins verður skoðað hvort nemendur telja ráðningarhæfni sína meiri 

ef þeir sækja sér þjónustu NSHÍ. 

2.2 Þátttakendur 

Könnunin var send á 1.143 þeirra grunnnemenda í Háskóla Íslands sem skráðir voru í 

útskrift í júní og október 2018 (sjá viðauka 2). Svarhlutfall var 18,55% en 212 gild svör 

bárust frá nemendum á öllum fræðasviðum HÍ. Í töflu 1 er svarhlutfall þátttakenda brotið 

niður eftir kyni, aldri, þeim sviðum sem þeir stunda nám á og eftir því á hvaða misseri þeir 

eru skráðir við námslok. 

Tafla 1. Fjöldi (N) og hlutfall (%) svarenda í grunnnámi við HÍ. 

 

Úrtak 

  N % 

Kyn    

Karl 43 20,28 

Kona 146 68,87 

Svöruðu ekki 23 10,85 
   

Aldur   

20-24 86 40,57 

25-59 102 48,11 

Svöruðu ekki 24 11,32 
   

Svið   

Félagsvísindasvið 63 29,72 

Heilbrigðisvísindasvið 37 17,45 

Hugvísindasvið 21 9,91 

Menntavísindasvið 26 12,26 

Verkfræði og náttúruvísindasvið 42 19,81 

Svöruðu ekki 23 10,85 
   

Misseri   

5 misseri 2 0,94 

6 misseri 133 62,74 

7 misseri 4 1,89 

8 misseri 24 11,32 

9 misseri 10 4,72 

Vil ekki svara 4 1,89 

Annað 10 4,72 

Svöruðu ekki 25 11,79 
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Eins og fram kemur í töflu 1 svöruðu nokkrir nemendur ekki bakgrunnsspurningunum sem 

voru aftast í listanum. Sá annmarki var á rannsókninni að listinn var líklega of langur sem 

sýndi sig í verri svörun. Af 212 nemendum sem svöruðu spurningalistanum voru 23 

nemendur (10,8%) nemenda sem gáfu ekki upp kyn sitt. Alls svöruðu 146 konur (69%) og 

43 karlar (20%). Aldursdreifing nemenda sem svöruðu var frá 20-59 ára, en 24 þeirra gáfu 

ekki upp aldur. Meðalaldur var 28,2 ár (miðgildi = 25, staðalfrávik = 7,9). Búnar voru til 

tvær breytur aldursbreytur, „20-24 ára“ og „25-59 ára“ til að skoða aldur nemenda. Fyrri 

hópurinn miðaði við þá sem hefja nám strax að loknum framhaldsskóla og seinni hópurinn 

við þá sem innritast í nám eftir 24 ára aldurinn. Alls voru það 86 nemendur (40,6%) sem 

tilheyra fyrri hópnum og 102 nemendur (48,1%) þeim seinni, en 24 nemendur svöruðu 

ekki (11,3%). Niðurstöður í töflu 1 sýna að dreifing svara á fræðasvið er í samræmi við 

nemendafjölda skráða á sviðin (Háskóli Íslands, e.d.). Einnig sýna niðurstöður að 12% 

nemenda svöruðu ekki spurningunni um fjölda missera í námi, 2% vildu ekki svara og 5% 

merktu við annað. Flestallir grunnnemendur eru skráðir í útskrift á 6. misseri eða 133 

nemar (62,7%) en hinir dreifast töluvert og hafa þarf í huga að nemendur á 

Heilbrigðisvísindasviði eru í námi sem getur tekið allt að 12 misseri. 

2.3 Framkvæmd 

Samkvæmt Þorláki Karlssyni (2003) er mælt með að spurningalistar séu ávallt forprófaðir 

til að tryggja gæði þeirra. Forprófun á Í-SPE fór fram 19. til 25. mars 2018 og var sendur 

til nokkurra háskólanema á öðru ári sem stunda nám á öllum sviðum HÍ og til nemenda í 

meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf. Nemendur voru beðnir um að skrifa athugasemdir 

og senda á höfund ef þeim fannst spurningarnar óljósar eða innihalda orðfæri sem þeir 

þekktu ekki. Forprófunin skilaði uppbyggilegum athugasemdum sem lokaeintak 

spurningalistans byggir á (sjá viðauka 1). 

Jónína Ó. Kárdal meðleiðbeinandi fékk leyfi hjá HÍ til að leggja mælitækið fyrir 

nemendur sem skráðir voru í útskrift í júní og október 2018. Einnig var haft samband við 

Nemendaskrá HÍ til að óska eftir því að nemendum yrði send beiðni um þátttöku í 

tölvupósti. Spurningalistinn var settur inn á questionpro.com þann 16. apríl 2018. 

Könnunin var send út rafrænt í apríl og maí 2018 frá Nemendaskrá Háskóla Íslands til allra 

skráðra útskriftarnemenda við HÍ. Nemendaskrá sendi listann því til 1.143 nemenda í 

grunnnámi sem voru skráðir í brautskráningu í júní og október 2018. Ekki fengust 



38 

upplýsingar hjá Nemendaskrá um dreifingu nemenda eftir sviði, kynjahlutfalli og 

aldursbili. Í upphafi könnunarinnar var leitað eftir upplýstu samþykki þátttakenda, greint 

var frá markmiði könnunarinnar og gefinn upp áætlaður svartími. Þátttakendum var 

heimilt að hætta við þátttöku eða svara játandi og halda áfram. Ein ítrekun var send 

mánuði eftir útsendingu könnunar þar sem nemendur voru í vorprófum þegar að 

könnunin var send út í fyrsta skipti. Nemendum var gefinn viku tímarammi eftir ítrekun 

til að svara könnuninni en henni var svo lokað 20. maí 2018. Könnunin var nafnlaus og 

ekki hægt að rekja svör til svarenda. Nemendur gátu með þátttöku sinni unnið 20.000 kr. 

gjafabréf í Kringluna. 
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3 Niðurstöður 

Fyrst, til að meta próffræðilega eiginleika Í-SPE, var gerð þáttagreining á 

ráðningarhæfnispurningum og atriðum sem meta skuldbindingu og metnað, samtals 29 

atriðum sem heildarlistinn samanstóð af. Framkvæmd var leitandi þáttagreining en í ljósi 

niðurstaðna og próffræðilegs mats Rothwell o.fl. (2008) var ákveðið að framkvæma 

fjögurra og tveggja þáttagreiningar. Til að meta gæði undirkvarðanna var gerð atriða- og 

áreiðanleikagreining og fylgni (e. correlation) milli þátta könnuð. Einnig verður gerð  grein 

fyrir mati háskólanemenda við HÍ á ráðningarhæfni sinni (Í-SPE) og niðurstöður skoðaðar 

út frá niðurstöðum Rothwell o.fl. (2008) á SPE og út frá Vargas o.fl. (2018) á S-SPE. 

Í öðru lagi, var skoðað hvort marktækur munur er á ráðningarhæfni kynjanna og eftir 

aldri og voru framkvæmd T-próf (e. independent samples T test). Einnig var framkvæmt 

F-próf í einbreytudreifigreiningu (e. one way anova) til að skoða mun á ráðningarhæfni 

nemenda á milli fræðasviðanna fimm í HÍ. Til að meta hvort munur er á ráðningarhæfni 

háskólanemenda sem hafa nýtt sér þjónustu NSHÍ (ferilskrágerð, vinnustofur, 

sjálfsstyrking o.fl.) og þeirra sem ekki hafa gert það var framkvæmd 

einbreytudreifigreining. Einnig var ákveðið að skoða með T-prófi aðskilinna dreifitalna, 

hvort þessir þættir hefðu áhrif á mat nemenda á ráðningarhæfni sinni. Með því er átt við 

hvort finna megi jákvæð tengsl náms við atvinnulíf hjá íslenskum nemendum samanborið 

við það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt (Brewer, 2013; Tymon, 2013: Yorke, 2004). 

3.1 Próffræðilegir eiginleikar Í-SPE 

Eins og áður hefur komið fram var próffræðilegu mati Rothwell o.fl. (2008) á 

mælitækjunum Í-SPE (16 atriði), skuldbindingu til háskólans (7 atriði) og metnaði (6 

atriði), fylgt eftir. Fyrst var framkvæmd leitandi þáttagreining (e. principal component 

analysis). Til að meta fjölda þátta var notast við viðmið Kaiser-Meyer Olkin (KMO) sem 

byggir á að draga eigi út þætti með eigingildi hærra en 1,0 (e. keiser criteria) (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Niðurstöður KMO voru viðunandi eða 0,83. 

Við gerð þáttagreiningar á mælitækjunum var fyrst kannað hvort vandi væri í fylgnifylkinu 

sem samanstendur af 29 spurningum. Þáttagreiningin sýndi fram á að svo var ekki 

(Determinant 1,64E-6) og KMO reyndist vera 0,844 sem gefur vísbendingu um að úrtakið 

sé í lagi. Niðurstaða KMO og Bartlett prófs sýnir marktekt við vendigildið p < 0,0005. 
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Samkvæmt Einari Guðmundssyni og Árna Kristjánssyni (2005) er þá óhætt að þáttagreina 

fylgnifylkið og breyturnar eru ekki ótengdar. 

Samkvæmt niðurstöðum þáttagreiningar voru þættirnir sjö talsins með eigingildi yfir 

1 sem er sambærilegt við fjölda þátta Rothwell o.fl. (2008). Þeir greindu upphaflega átta 

þætti á SPE, metnaði og skuldbindingu til háskólans en mátu skýr skil út frá skriðuprófi 

eftir fjóra þætti. Eftir að hafa skoðað skriðuprófið (e. scree plot) og greiningu Rothwell 

o.fl. (2008) var ákveðið að miða við fjóra þætti. Þættirnir fjórir (Ísland) skýra 51,19% af 

heildardreifingu breytanna (e. cumulative %). Þáttur 1 skýrir 24,43% af dreifingu breyta, 

þáttur 2 skýrir 12,13%, þáttur 3 skýrir 8,43% og þáttur 4 skýrir 6,19% (e. variance %).  

Í fjögurra þáttagreiningu var notast við svokallaðan „varimax snúning“ (e. roated 

component matrix) eins og Rothwell o.fl. (2008) gerðu á 29 atriðum, það er Í-SPE, metnaði 

og skuldbindingu til háskólans. Til upprifjunar notuðu Rothwell o.fl. (2008) 16 atriða lista 

en bættu við metnaði (6) til að meta hugsmíðarréttmæti á mati eða sjálfsskynjun 

nemendanna á framtíðarárangri þeirra. Skuldbinding til háskólans var bætt við til að huga 

að lífsreynslu háskólanemendanna. Þeir aðgreindu atriðin eftir því hvaða mælitækjum 

þau tilheyrðu, samanber Emp 1a á SPE, UniCom1 á skuldbindingu til háskóla og Ambition 

1 á metnað. Sömu aðferð var beitt við þáttagreiningu á íslensku niðurstöðunum fyrir utan 

að spurningarnar voru hafðar með til að auðvelda greiningu á gögnunum, það er 

Radnh_1a_Ég fæ háar einkunnir í námi mínu á Í-SPE, skuldbinding til háskólans fékk 

skammstöfunina 1SkuldbH_ Ég tala vel um og segi vinum mínum að mér líki vel í 

háskólanum sem ég stunda nám við og metnaður fékk 1Metnadur_Ég vil vera í stöðu sem 

gerir mér kleift að vinna að mestu leyti við það sem mér líkar við. Niðurstaða 

þáttagreiningar sýndi fjóra þætti með 29 atriðum og er þáttahleðsla > 0,3 feitletruð (sjá 

töflu 2). 

Tafla 2. Þáttahleðslur atriða í Í-SPE, metnaðar og skuldbindingar til háskólans, með varimax 
snúningi. 

 Þættir 

  1 2 3 4 
     

Skuldbinding til háskólans     

6SkuldbH_ Ég er mjög ánægð með að hafa valið þennan 
háskóla fram yfir aðra þegar ég hóf nám 

0,831 0,071 0,086 0,023 

4SkuldbH_Ég er stolt/-ur af því að segja öðrum frá því að 
ég stundi nám við þennan háskóla 

0,807 0,116 0,163 0,146 
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1SkuldbH_ Ég tala vel um og segi vinum mínum að mér 
líki vel í háskólanum sem ég stunda nám við  

0,800 0,035 0,098 0,072 

8SkuldbH_Ég tel þennan háskóla vera þann besta fyrir 
mig til að stunda nám við 

0,753 0,102 -0,003 0,064 

3SkuldbH_ Ég tel gildi mín og háskólans vera svipuð (gildi 
HÍ eru akademískt frelsi, jafnrétti og fagmennsku) 

0,715 0,157 -0,014 0,066 

5SkuldbH_ Háskólanámið hefur dregur fram það besta í 
mér og ýtt undir frammistöðu mína í námi 

0,709 -0,017 0,264 -0,088 

7SkuldbH_ Mér er mjög umhugað um þennan háskóla og 
framtíð hans 

0,655 -0,042 0,212 -0,021 

Radnh_2a_Vinnuveitendur vilja gjarnan ráða útskrifaða 
nemendur frá háskólanum mínum 

0,417 0,383 0,049 0,279 

Radnh_1b_Ég tel háskólanám mitt vera í algjörum 
forgangi 

0,280 0,213 0,218 0,053 

 
    

Innri ráðningarhæfni 
    

Radnh_6b_Næg störf eru í boði í þeim landshluta sem ég 
vil búa og starfa 

0,050 0,775 0,081 -0,086 

Radnh_7b_Sú hæfni og færni sem ég bý yfir er eftirsótt af 
vinnuveitendum 

-0,047 0,754 0,238 0,226 

Radnh_7a_Það er auðvelt að komast að því hvaða 
atvinnutækifæri bjóðast í mínu fagi 

-0,008 0,745 0,087 0,197 

Radnh_5a_Á vinnumarkaði er talsverð eftirspurn eftir 
fólki á því starfssviði sem ég stefni að 

0,167 0,730 0,015 0,261 

Radnh_8b_Ég tel mig auðveldlega geta fengið hvaða starf 
sem er, að því gefnu að færni mín og reynsla séu 
viðeigandi fyrir starfið 

-0,014 0,614 0,401 0,032 

Radnh_3a_Vinnuveitendur sækjast eftir því að ráða 
nemendur af mínu sérsviði frá háskólanum mínum 

0,159 0,606 0,055 0,493 

Radnh_8a_Ég er oftast full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki 
um störf á vinnumarkaði 

0,022 0,535 0,534 0,088 

Radnh_6a_Talsverð eftirspurn er almennt eftir 
háskólamenntuðum einstaklingum á vinnumarkaði 

0,347 0,511 -0,128 -0,094 

1Metnadur_Ég vil vera í stöðu sem gerir mér kleift að 
vinna að mestu leyti við það sem mér líkar við  

0,122 0,355 0,218 -0,161 

 
    

Metnaður 
    

4Metnadur_Ég er metnaðargjarn einstaklingur 0,084 0,147 0,765 0,069 

3Metnadur_Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég 
ætla mér í lífinu 

0,065 0,136 0,709 0,190 

2Metnadur_Ég er ánægð/-ur með hversu vel mér hefur 
gengið við að ná settum markmiðum við að tileinka mér 
nýja kunnáttu 

0,294 0,178 0,691 -0,130 

5Metnadur_Mér þykir mikilvægt að starfsferill minn haldi 
áfram að þróast 

0,090 0,020 0,578 -0,065 

6Metnadur_Hvað ég starfa við í framtíðinni er í raun ekki 
mikilvægt 

0,083 0,023 0,310 0,095 

 
    

 
 

    



42 

Ytri ráðningarhæfni 

Radnh_4b_Fagið (starfsgrein) mitt nýtur virðingar í 
samfélaginu 

0,051 0,152 -0,033 0,750 

Radnh_5b_Háskólagráðan mín er talin leiða til ákveðins 
starfsferils sem er almennt talinn mjög eftirsóknarverður 

0,026 0,306 0,024 0,714 

Radnh_4a_Mun fleiri sækja um í námið sem ég er í en 
komast að 

-0,031 -0,035 0,163 0,678 

Radnh_3b_Háskólinn hefur mjög gott orðspor á mínu 
sérsviði 

0,365 0,114 0,076 0,574 

Radnh_1a_Ég fæ háar einkunnir í námi mínu 0,280 0,239 0,268 -0,391 

Radnh_2b_Staða og virðing háskólans míns skiptir mig 
máli þegar ég leita að starfi 

0,371 0,009 0,221 0,389 

          

 

Niðurstöður fjögurra þátta lausnar sýna að atriði sem snúa að þáttunum skuldbinding til 

háskólans og metnaði eru sambærileg við niðurstöður Rothwell o.fl. (2008). Hins vegar 

skarast þeir þættir sem snúa að innri og ytri ráðningarhæfni að einhverju leyti. Þáttur 1 

hjá íslensku háskólanemendunum samanstendur af níu atriðum sem hlaða frá 0,831 til 

0,280. Þessi þáttur fékk nafnið skuldbinding til háskólans. Hann tengist orðspori, gildum 

og virðingarstöðu háskólans, ásamt mati nemenda á eftirspurn á vinnumarkaði eftir 

útskriftarnemendum háskólans. Tvö atriði sem hlaða á þátt 1 (Ísland), féllu á metnað 

(Radnh_1b) og á ytri ráðningarhæfni (Radnh_2a) hjá Rothwell o.fl. (2008). Atriðin hlaða 

lágt á þátt 1. Þáttahleðsla þeirra er á bilinu 0,417 og 0,280. Radnh_2a hleður einnig > 0,3 

á þátt 2 (0,383). Þáttur 1 var kallaður skuldbinding til háskólans hjá Rothwell o.fl. (2008) 

og samanstóð af sjö atriðum.  

Þáttur 2 hjá íslensku háskólanemendunum samanstendur af atriðum sem féllu á tvo 

þætti hjá Rothwell o.fl. (2008), það er þáttur 2 (innri ráðningarhæfni) og þáttur 4 (ytri 

ráðningarhæfni). Þáttur 2 (Ísland) samanstendur af níu atriðum sem hlaða frá 0,775 til 

0,355 og fékk nafnið innri ráðningarhæfni. Fimm atriði snúa að innri ráðningarhæfni eins 

og hjá Rothwell o.fl. (2008) (Radnh_6b, Radnh_7b, Radnh_7a, Radnh_8b og Radnh_8a), 

en atriðin hafa jafnframt hæstu hleðslu á þátt 2 (Ísland). Radnh_8b hleður einnig > 0,3 á 

þátt 3 (0,401) en hleður hærra á þátt 2 (0,614). Krosshleðsla er á Radnh_8a en 

þáttahleðsla er svipuð á þáttum 2 (0,535) og 3 (0,534). Einnig falla fimm atriði á þátt 2 

(Ísland) en þau eru Radnh_5a, Radnh_3a, Radnh_6a, en þau féllu á þátt 2 (ytri 

ráðningarhæfni) hjá Rothwell o.fl. (2008). 1Metnaður féll einnig á þátt 2 (Ísland) en náði 

ekki hleðslu (> 0,3) hjá Rothwell o.fl. (2008) á þætti 4 (innri ráðningarhæfni). Því er ljóst 
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að talsverð skörun er á milli innri og ytri ráðningarhæfni hjá íslenskum 

háskólanemendum. Innri ráðningarhæfni (Þáttur 2) samanstendur af atriðum er snúa að 

trú einstaklings á eigin getu og hvort þeir sjái fyrir sér tækifæri á ytri vinnumarkaði ásamt 

upplifun þeirra á eftirspurn eftir háskólamenntuðum einstaklingum af sérsviði þeirra. Í 

stuttu máli má segja að þátturinn taki á mati nemenda á möguleikum til að fá starf á sínu 

sérsviði út frá þekkingu á vinnumarkaði, sjálfstrausti, hæfi og færni þeirra.  

Þáttur 3 hjá íslensku nemendunum samanstendur af sömu fimm atriðum metnaðar 

(4, 3, 2, 5, 6) og féllu á þátt 3 (metnað) hjá Rothwell o.fl. (2008). Hins vegar féll eitt atriðið, 

Radnh_1b á metnað hjá Rothwell o.fl. (2008) sem fellur á þátt 1 (skuldbindingu til 

háskólans) hjá íslenskum háskólanemendum. Hleðsla á þátt 3 (Ísland) er á bilinu 0,765 til 

0,310 og er sambærilegur og á SPE. Þáttur 3 (Ísland) snýr að atriðum sem tengjast metnaði 

nemenda, getu þeirra til að setja markmið, ná þeim og tileinka sér nýja kunnáttu, ásamt 

þróun starfsferils og mikilvægi starfs í framtíðinni. Sem fyrr segir var atriðið, 6Metnaður 

með öfuga hleðslu og því var því snúið áður en þáttagreining var gerð líkt og Rothwell o.fl. 

(2008) gerðu.  

Þáttur 4 hjá íslensku nemendunum samanstendur af sex atriðum og er hleðsla á bilinu 

0,750 til 0,398, en atriði Radnh_1a sýnir neikvæða hleðslu (-0,391). Þáttur 4 fékk nafnið 

ytri ráðningarhæfni þar sem atriði sem snúa að Radnh_4b_Fagið (starfsgrein) mitt nýtur 

virðingar í samfélaginu og 5b_Háskólagráða mín er talin leiða til ákveðins starfsferils sem 

er almennt talinn mjög eftirsóknarverður, eru með hæstu hleðsluna. Eins og fram hefur 

komið féllu fjögur atriði á þátt 2 (innri ráðningarhæfni, Ísland). Atriði Radnh_4b, 

Radnh_5b, Radnh_4a, Radnh_3b og Radnh_2b voru sambærileg við mælitæki Rothwell 

o.fl. (2008) en Radnh_1a og Radnh_1b féllu á aðra þætti. Þar sem fylgni atriða við nokkrar 

breytur er < 0,5 er ljóst að skoða þarf nokkur atriði betur (Radnh_2a, Radnh_1b, 

Radnh_8a, Radnh_6a, 1Metnaður, 6Metnadur, Radnh_1a og Radnh_2b) en mælitækið 

var metið út frá öllum atriðum. 

Til að draga saman niðurstöður þáttagreiningar á mælitækjunum þremur þá sýna 

þær, líkt og hjá Rothwell o.fl. (2008), að um fjóra þætti er að ræða. Þó atriðin falli ekki öll 

á sömu þætti (t.d. innri og ytri þætti) þá eru þau í meginatriðum svipuð. Þáttur 1, 

skuldbinding til háskólans, tekur á orðspori og ímynd háskólans. Þáttur 2, innri 

ráðningarhæfni, tekur á sérsviði nemenda og eftirspurn eftir einstaklingum með tiltekna 
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gráðu, færni og þekkingu. Þáttur 3, metnaður, tengist innri þáttum eins og 

markmiðasetningu og metnaði til að ná árangri í námi og starfi en þáttur 4, ytri 

ráðningarhæfni, tengist stöðunni á ytri vinnumarkaði og mati nemenda á virðingu fyrir 

menntun þeirra og háskólanum á vinnumarkaði.  

Líkt og Rothwell o.fl. (2008) gerðu, var hér skoðuð fylgni á milli þáttanna úr fjögurra 

þáttagreiningu til að meta tengslin á milli breytanna. Skoðuð er fylgni á milli þátta úr 

fjögurra þáttagreiningu á Í-SPE, skuldbindingu til háskólans og metnaði. Þættirnir og fjöldi 

atriða eru; þáttur 1 - skuldbinding til háskólans (9), þáttur 2 - innri ráðningarhæfni (9), 

þáttur 3 - metnaður (5) og þáttur 4 - ytri ráðningarhæfni (6). Niðurstöður úr þessari 

greiningu en alfa áreiðanleiki stuðlar eru á ská í henni eins og sjá má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði þáttanna og innri fylgni (í sviga). 

 

Tafla 3 sýnir meðaltal og staðalfrávik heildarráðningarhæfni (16 atriði) og síðan fylgni á 

milli þáttanna úr fjögurra þáttagreiningu, ásamt áreiðanleika þáttanna (alfastuðlar á ská). 

Hæsta fylgni er á milli þátta 2 (innri ráðningarhæfni) og 4 (ytri ráðningarhæfni) (r = 0,456*) 

og lægsta á milli þátta 3 (metnaður) og 4 (ytri ráðningarhæfni) (r = 0,249*). Hjá Rothwell 

o.fl. (2008) var hæsta fylgnin á milli þátta 3 (skuldbinding til háskóla) (r = 0,517*) og 2 (ytri 

ráðningarhæfni) og lægsta á milli þátta 2 (ytri ráðningarhæfni) og 4 (innri ráðningarhæfni) 

(r = 0,192*). Áreiðanleiki er viðunandi á þáttum 1 og 2 en hann tekur gildi á bilinu 0,0 til 

1,0. Alfastuðullinn er talin viðunandi ef hann er hærri en 0,8 (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). 

Til að fylgja eftir próffræðilegu mati sem Rothwell o.fl. (2008) gerðu var framkvæmd 

þvinguð (e. forced) tveggja þáttagreining á mælitækjunum Í-SPE og metnaði (22 atriði) til 

að kanna innri og ytri ráðningarhæfni íslenskra háskólanemenda. Rothwel o.fl. (2008) 

slepptu atriðum 1Metnaður, Radnh_7a og Radnh_7b þar sem þau náðu ekki fylgni við 0,3 

þáttahleðslu í fyrri þáttagreiningu. Niðurstöður þáttahleðslu eftirtalinna atriða í fjögurra 

 Meðaltal Sf Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 Þáttur 4 

SPE 3,65 0,58     

Þáttur 1 4,00 0,68 0,872    

Þáttur 2 3,80 0,69 0,357* 0,853   

Þáttur 3 4,10 0,62 0,330* 0,369* 0,683  
Þáttur 4 3,47 0,65 0,393* 0,456* 0,249* 0,643 

* Miðað við p < 0,001 
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þáttagreiningu hjá íslensku nemendunum var > 0,3 og var því haldið inn í tveggja 

þáttagreiningunni. Rothwell o.fl. (2008) byggðu sem fyrr segir rannsókn sína á Rothwell 

og Arnold (2007) sem sýndu fram á að ráðningarhæfni hefur tvo þætti; innri og ytri. 

Rothwell o.fl. (2008) telja að sjálfsskynjuð ráðningarhæfni byggi á innri og ytri skiptingu 

sem tengist trú á eigin getu og skynjun nemenda á ytri vinnumarkaði. Innri 

ráðningarhæfni vísar í skynjun nemanda á eigin hæfni, færni, getu, þátttöku í námi og 

metnaði. Þættirnir taka einnig á hæfni nemenda til að leita að starfi, starfstengdri 

þekkingu og færni ásamt hæfni til áframhaldandi náms (Rothwell og Arnold, 2007). 

Samkvæmt niðurstöðum Rothwell o.fl. (2008) féll metnaður undir fyrri þáttinn (innri 

ráðningarhæfni). Ytri ráðningarhæfni byggir á vinnumarkaðnum og skynjun á honum.  

Framkvæmd var tveggja þáttagreining á Í-SPE og metnaði sem sýndi að ekki var vandi 

í fylgnifylkinu (Determinant = 0,000) og KMO reyndist vera 0,824. Bartlett próf var 

framkvæmt til að meta hvort Í-SPE sé marktækt. Niðurstaða KMO og Bartlett prófs sýnir 

marktekt við vendigildi 0,000. Niðurstöður sýna að þættirnir tveir skýra 37,44% af 

heildardreifingu breytanna, en þáttur 1 skýrir 26,35% af dreifingu breyta og þáttur 2 skýrir 

11,09%. Niðurstöður tveggja þáttagreiningar (Í-SPE og metnaði) með varimax snúningi, 

sýna að þáttur 1 var samsettur af breytum sem miða að innri ráðningarhæfni en ytri 

ráðningarhæfni samanstóð af þætti 2 og er þáttahleðsla > 0,3 feitletruð (sjá töflu 4). 

Tafla 4. Tveggja þáttagreining á Í-SPE og metnaði, með varimax snúningi. 

 Þættir 

  1 2 3 4 
     

Skuldbinding til háskólans     

6SkuldbH_ Ég er mjög ánægð með að hafa valið þennan 
háskóla fram yfir aðra þegar ég hóf nám 

0,831 0,071 0,086 0,023 

4SkuldbH_Ég er stolt/-ur af því að segja öðrum frá því að 
ég stundi nám við þennan háskóla 

0,807 0,116 0,163 0,146 

1SkuldbH_ Ég tala vel um og segi vinum mínum að mér 
líki vel í háskólanum sem ég stunda nám við  

0,800 0,035 0,098 0,072 

8SkuldbH_Ég tel þennan háskóla vera þann besta fyrir 
mig til að stunda nám við 

0,753 0,102 -0,003 0,064 

3SkuldbH_ Ég tel gildi mín og háskólans vera svipuð (gildi 
HÍ eru akademískt frelsi, jafnrétti og fagmennsku) 

0,715 0,157 -0,014 0,066 

5SkuldbH_ Háskólanámið hefur dregur fram það besta í 
mér og ýtt undir frammistöðu mína í námi 

0,709 -0,017 0,264 -0,088 

7SkuldbH_ Mér er mjög umhugað um þennan háskóla og 
framtíð hans 

0,655 -0,042 0,212 -0,021 
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Radnh_2a_Vinnuveitendur vilja gjarnan ráða útskrifaða 
nemendur frá háskólanum mínum 

0,417 0,383 0,049 0,279 

Radnh_1b_Ég tel háskólanám mitt vera í algjörum 
forgangi 

0,280 0,213 0,218 0,053 

 
    

Innri ráðningarhæfni 
    

Radnh_6b_Næg störf eru í boði í þeim landshluta sem ég 
vil búa og starfa 

0,050 0,775 0,081 -0,086 

Radnh_7b_Sú hæfni og færni sem ég bý yfir er eftirsótt af 
vinnuveitendum 

-0,047 0,754 0,238 0,226 

Radnh_7a_Það er auðvelt að komast að því hvaða 
atvinnutækifæri bjóðast í mínu fagi 

-0,008 0,745 0,087 0,197 

Radnh_5a_Á vinnumarkaði er talsverð eftirspurn eftir 
fólki á því starfssviði sem ég stefni að 

0,167 0,730 0,015 0,261 

Radnh_8b_Ég tel mig auðveldlega geta fengið hvaða starf 
sem er, að því gefnu að færni mín og reynsla séu 
viðeigandi fyrir starfið 

-0,014 0,614 0,401 0,032 

Radnh_3a_Vinnuveitendur sækjast eftir því að ráða 
nemendur af mínu sérsviði frá háskólanum mínum 

0,159 0,606 0,055 0,493 

Radnh_8a_Ég er oftast full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki 
um störf á vinnumarkaði 

0,022 0,535 0,534 0,088 

Radnh_6a_Talsverð eftirspurn er almennt eftir 
háskólamenntuðum einstaklingum á vinnumarkaði 

0,347 0,511 -0,128 -0,094 

1Metnadur_Ég vil vera í stöðu sem gerir mér kleift að 
vinna að mestu leyti við það sem mér líkar við  

0,122 0,355 0,218 -0,161 

 
    

Metnaður 
    

4Metnadur_Ég er metnaðargjarn einstaklingur 0,084 0,147 0,765 0,069 

3Metnadur_Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég 
ætla mér í lífinu 

0,065 0,136 0,709 0,190 

2Metnadur_Ég er ánægð/-ur með hversu vel mér hefur 
gengið við að ná settum markmiðum við að tileinka mér 
nýja kunnáttu 

0,294 0,178 0,691 -0,130 

5Metnadur_Mér þykir mikilvægt að starfsferill minn haldi 
áfram að þróast 

0,090 0,020 0,578 -0,065 

6Metnadur_Hvað ég starfa við í framtíðinni er í raun ekki 
mikilvægt 

0,083 0,023 0,310 0,095 

 
    

Ytri ráðningarhæfni 
    

Radnh_4b_Fagið (starfsgrein) mitt nýtur virðingar í 
samfélaginu 

0,051 0,152 -0,033 0,750 

Radnh_5b_Háskólagráðan mín er talin leiða til ákveðins 
starfsferils sem er almennt talinn mjög eftirsóknarverður 

0,026 0,306 0,024 0,714 

Radnh_4a_Mun fleiri sækja um í námið sem ég er í en 
komast að 

-0,031 -0,035 0,163 0,678 

Radnh_3b_Háskólinn hefur mjög gott orðspor á mínu 
sérsviði 

0,365 0,114 0,076 0,574 

Radnh_1a_Ég fæ háar einkunnir í námi mínu 0,280 0,239 0,268 -0,391 
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Radnh_2b_Staða og virðing háskólans míns skiptir mig 
máli þegar ég leita að starfi 

0,371 0,009 0,221 0,389 

          

 

Niðurstöður töflu 4 sýna að þáttur 1 samanstendur af innri ráðningarhæfni og er 

sambærilegur við þátt 2 hjá Rothwell o.fl. (2008). Þáttur 2 samanstendur af ytri 

ráðningarhæfni sem þáttur 1 gerði hjá Rothwell o.fl. (2008). Þáttagreiningin var áþekk 

þeirra, en á Íslandi féllu atriðin Radnh_6b og Radnh_6a á innri ráðningarhæfni en á ytri 

ráðningarhæfni á SPE (Rothwell o.fl., 2008). Eins og áður var fjallað um voru þrjú atriði 

(Radnh_7a, Radnh_7b, 1Metnaður) tekin út úr SPE í tveggja þáttagreiningunni (Rothwell 

o.fl., 2008) en haldið inni í þessari rannsókn. Atriðin, Radnh_7a og Radnh_7b, voru með 

hleðslu á báða þættina en hærri á þátt 2 (ytri ráðningarhæfni) en 1Metnaður féll undir 

innri ráðningarhæfni. 

Niðurstöður sýna einnig viðunandi áreiðanleika í tveggja þáttagreiningu fyrir innri og 

ytri ráðningarhæfni. Þáttur 1 eða innri ráðningarhæfni (12 atriði) sýnir viðunandi 

alfastuðul 0,771 (M = 47,94, sf = 6,02). Fylgni hvers atriðis við heildareinkunn 

spurningalistans var reiknuð (e. item-total statistics) sem sýndi tvö atriði (Radnh_6a og 

6Metnaður) < 0,3 en ef þau yrðu felld út myndi alfastuðulinn einungis hækka úr 0,768 í 

0,781. Þáttur 2 eða ytri ráðningarhæfni (10 atriði) sýnir einnig viðunandi alfastuðul 0,827, 

(M = 35,6, sf = 6,83). Niðurstöður sýna jafnframt að atriði þáttar 2 eru > 0,3. Rannsókn 

Rothwell o.fl. (2008) sýndi alfastuðul innri (0,66) og ytri (0,76) og þarf að skoða betur 

samkvæmt þeirra niðurstöðum. 

3.2 Mat íslenskra háskólanemenda á eigin ráðningarhæfni 

Ráðningarhæfni útskriftarnemenda í grunnnámi við HÍ var metin með mælitækinu Í-SPE, 

það er úr 16 atriða spurningalista sem sýnir heildarráðningarhæfni. Ráðningarhæfni 

nemendanna er metin út frá aldri, kyni, tengslum náms við vinnumarkað og þjónustu 

Náms- og starfsráðgjafar HÍ. Sem fyrr segir byggir rannsóknin á ráðningarhæfni 

háskólanemenda í Bretlandi (Rothwell o.fl., 2008) en einnig var horft til Spánar (Vargas 

o.fl, 2018). Vargas o.fl. (2018) byggðu rannsókn sína á mælitækinu SPE en ekki á metnaði 

og skuldbindingu til háskólans. Þeir notuðu 12 atriði af SPE mælitækinu, en töldu fjögur 

atriði sem snúa að skuldbindingu til háskólans ekki eiga við námsumhverfið á Spáni. 

Samkvæmt Rothwell o.fl. (2008) byggir háskólakerfið í Bretlandi á virðingarstöðu og 
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stigröðun háskólanna. Til að vega og meta atriðin er snúa að skuldbindingu til háskólans 

hér á landi, er ljóst að háskólaumhverfið hefur þróast gífurlega síðustu áratugi. Ásókn í 

háskólanám hefur aukist, námsframboð er orðið fjölbreyttara og lítið atvinnuleysi mælist 

hjá háskólamenntuðu fólki. Háskólarnir hafa sínar sérstöður en bjóða upp á sambærilegt 

nám sem er í boði bæði hér á landi sem og erlendis (Ásdís Jónsdóttir o.fl., 2015). Því er 

hægt að draga þá ályktun að samkeppni sé um nemendur og var ákveðið að meta 

ráðningarhæfni íslenskra háskólanemenda út frá öllum atriðunum (16) á Í-SPE en ekki 14 

atriðum, samanber Vargas o.fl. (2018). 

Til að fá heildarmeðaltal voru spurningarnar 16 sem meta ráðningarhæfni 

sameinaðar í eina breytu og deilt í með fjölda þeirra. Til að athuga hvort marktækur 

munur væri á meðaltölum kynjanna á Í-SPE matstækinu var notað t-próf tveggja óháðra 

hópa (e. independent samples T test), sjá töflu 5. 

Tafla 5. Ráðningarhæfni metin út frá á kyni og aldri. 

 

Samkvæmt töflu 5 meta karlar (M = 54,88) heildarráðningarhæfni sína lægri heldur en 

konur (M = 59,04). Niðurstöður á T-prófi sýna að marktækur munur (p < 0,05) er á milli 

kynjanna og meta konur sig örlítið hærra en karlar. Niðurstöður t-prófs benda til þess að 

marktækur munur sé á kynjunum, t(67,62) = -2,69, p = 0,009. Því er hægt að draga þá 

ályktun að konur meti ráðningarhæfni sína hærra en karlar sem stunda grunnnám við HÍ. 

Til að meta hvort munur er á ráðningarhæfni grunnnemenda við Háskóla Íslands eftir kyni 

voru niðurstöður Vargas o.fl. (2018) hafðar til samanburðar. Niðurstöður þeirra sýna að 

háskólamenntaðir karlar meta ráðningarhæfni sína meiri en konur. 

Því næst var kannað hvort aldur hafi áhrif á heildarráðningarhæfni háskólanemenda 

við HÍ. Aldursdreifing grunnnemenda í HÍ var frá 20-59 ára en til að kanna hvort aldur hafi 

áhrif á ráðningarhæfni nemendanna var ákveðið að búa til tvo hópa, annars vegar hóp 

    N 
Heildar-
meðaltal 

Sf heildar-
meðaltals 

Meðaltal 
heildareinkunnar 

Sf heildar-
einkunnar 

Kyn       

 Karl 43 54,88 9,12 3,43 0,57 

 Kona 146 59,04 8,96 3,69 0,56 
       

Aldur       

 20- 24 86 57,44 9,60 3,59 0,60 

 25> 102 58,72 8,80 3,67 0,55 
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þeirra sem hófu nám að loknum framhaldsskóla og hinum sem hófu það seinna. Fyrri 

hópurinn samanstendur því af nemendum á aldrinum 20-24 ára og hinn af nemendum 25 

ára og eldri. Til að finna út hvort marktækur munur sé á aldurshópunum tveimur er notast 

við T-próf óháðra úrtaka. Niðurstöður sýna ekki marktækan mun á ráðningarhæfni eftir 

aldri nemenda, t(186) = -0,962, p > 0,05. Þar sem ekki er marktækur munur á 

aldursbreytunum tveimur er ekki hægt að draga ályktanir út frá niðurstöðunum. 

3.2.1 Ráðningarhæfni grunnnemenda og tengsl við fræðasvið HÍ 

Einnig var kannað hvort munur mældist í ráðningarhæfni á milli fræðasviða. Til að skoða 

hvort tengsl væru á milli fræðasviða í HÍ og ráðningarhæfni nemenda var framkvæmt F-

próf í einbreytudreifigreiningu (e. one way anova). Það metur marktekt einstakra 

meðaltala. Einbreytudreifigreining er notuð þegar bera á saman þrjá eða fleiri aðskilda 

hópa (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005) til dæmis fræðasviðin fimm innan 

HÍ. Niðurstöður sýna tölfræðilegan marktækan mun á ráðningarhæfni nemenda eftir 

fræðasviðum, F(4,184)= 11,54, P = 0,000. Til að leiðrétta fyrir villum vegna marghliða 

samanburðar er notast við Bonferroni aðferðina, p-gildið (0,000) (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005). Mynd 5 sýnir fjölda nemenda sem svöruðu á hverju fræðasviði 

og mismunandi meðaltöl fræðasviða. 

 

Mynd 5. Ráðningarhæfni nemenda eftir mismunandi sviðum við HÍ. 
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Meðaltal ráðningarhæfni er hæst hjá nemendum sem stunda nám á 

Heilbrigðisvísindasviði (M = 65,78), Menntavísindasvið (M = 59,15) fylgir fast á eftir og 

Félagsvísindasvið (M = 56,83) er aðeins lægra. Athyglisvert er að nemendur á Verkfræði- 

og náttúruvísindasviði (M = 55,21) meta ráðningarhæfni sína lægri og Hugvísindasvið (M 

= 53,24) kemur lægst út. Niðurstöðurnar eru að einhverju leyti sambærilegar við þær 

spænsku en hafa þarf í huga að þar var notast við 14 atriða spurningalista en ekki 16 atriða 

eins og í tilfelli Í-SPE. Líkt og íslensku nemendurnir mátu þeir spænsku ráðningarhæfni 

sína hæst á Heilbrigðisvísindasviði, en næsthæst á sviði Verkfræði og arkitektúrs á meðan 

þeir næsthæstu á Íslandi koma frá Menntavísindasviði. Hins vegar mátu íslensku nemarnir 

ráðningarhæfni sína næstlægst á Verkfræði- og náttúruvísindasviði. Þá mátu spænsku 

nemendurnir í vísindagreinum ráðningarhæfni sína þá þriðju hæstu þar sem íslenskir 

nemendur á Félagsvísindasviði koma inn. Spænskir nemendur á Félagsvísindasviði mátu 

sig hins vegar næst neðsta og eins og hjá þeim íslensku mátu þeir sig lægst á 

Hugvísindasviði (Vargas o.fl., 2018). Ekki var prófað hvort um marktækan mun væri að 

ræða í ráðningarhæfni nemenda á milli deilda innan sviða þar sem ekki voru nógu margir 

svarendur. Meðaltölin eru þó birt í töflu 8 (sjá viðauka 3). Í töflu 6 má sjá fjölda nemenda 

sem svöruðu eftir fræðasviðum, meðaltal og staðalfrávik út frá ráðningarhæfni. 

Tafla 6. Mat nemenda á ráðningarhæfni sinni eftir námsbrautum innan fræðasviða HÍ. 

 

3.2.2 Ráðningarhæfni nemenda og tengsl náms við vinnumarkað 

Spurt var hvort nemendur teldu að tengsl væru í námi þeirra við vinnumarkað og kannað 

hvort það hefði áhrif á ráðningarhæfni háskólanemenda. Spurning úr hluta tengdum NSHÍ 

nr. 15 (Nei, engin tengsl eru við vinnumarkað í náminu) var skoðuð. Niðurstöður T-prófs 

aðskilinna dreifitalna sýndi fram á marktækan mun á ráðningarhæfni nemenda sem telja 

nám sitt ekki hafa tengingu við atvinnulífið, t(83,25) = 5,92, p < 0,000. Niðurstöður benda 

Fræðasvið N 
Heildar-
meðaltal 

Sf heildar-
meðaltals 

Meðaltal 
heildareinkunnar 

Sf heildar-
einkunnar 

Félagsvísindasvið 63 56,80 8,80 3,55 0,55 

Heilbrigðisvísindasvið* 37 65,76 7,71 4,11 0,48 

Hugvísindasvið 21 53,28 10,40 3,33 0,65 

Menntavísindasvið 26 59,20 6,56 3,70 0,41 

Verk- og náttúruvísindasvið 42 55,20 7,68 3,45 0,48 
            

*sýnir marktækan mun miðað við 95% öryggisbil.   
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til þess að nemendur sem stunda grunnnám við HÍ og telja það ekki hafa tengsl við 

vinnumarkað, meta sig með síðri ráðningarhæfni en hinir sem telja tengsl vera við 

atvinnulífið (sjá töflu 7). 

Tafla 7. Tengsl við atvinnulífið og ráðningarhæfni nemenda. 

 

Tafla 7 sýnir að meðaltal nemenda sem telja nám sitt ekki hafa tengsl við atvinnulífið er 

lægra en þeirra sem telja tengsl vera. Þar af leiðandi er hægt að draga þá ályktun að 

nemendur sem upplifa tengsl við vinnumarkað (svo sem starfsþjálfun, vettvangsferðir, 

gestafyrirlesarar úr atvinnulífinu, samstarf við fyrirtæki með raunhæfum verkefnum, 

rannsóknartengdar heimsóknir) meti ráðningarhæfni sína hærri (M = 60,32) en þeir sem 

svara neitandi (M = 51,84). 

3.2.3 Ráðningarhæfni nemenda og þjónusta NSHÍ 

Líkt og áður hefur komið fram hafa rannsóknir sýnt fram á að ráðningarhæfni 

háskólanemenda eykst við að fá þjónustu sem miðar að því að undirbúa nemendur fyrir 

vinnumarkað (ferilskrágerð, vinnustofur, sjálfsstyrking o.fl.). Til að athuga hvort munur er 

á ráðningarhæfni hjá háskólanemendum sem hafa nýtt sér þjónustu NSHI (N = 79) og 

þeirra sem ekki hafa gert það (N =108) var framkvæmt t-próf. Niðurstöður sýna að 

munurinn er ekki marktækur, p > 0,005. Munur á meðaltölum þeirra sem svöruðu já (M 

= 54,32) og nei (M = 54,59), t(185) = -2,13; p > 0,001 = 0,83. 

  

  N 
Heildar-
meðaltal 

Sf heildar-
meðaltals 

Meðaltal heildar-
einkunnar 

Sf heildar-
einkunnar 

Já 159 60,32 8,48 3,77 0,53 

Nei 53 51,84 9,12 3,24 0,57 
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4 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt, annars vegar að kanna hvort að próffræðilegir 

eiginleikar SPE mælitækisins væru tryggðir við íslenskar aðstæður. Hins vegar að kanna 

hvernig útskriftarnemendur úr grunnnámi við Háskóla Íslands mætu ráðningarhæfni sína 

út frá kyni, aldri, fræðasviðum, tengslum náms við vinnumarkað og þjónustu náms- og 

starfsráðgjafar við HÍ. Útskriftarnemendurnir standa á krossgötum og var ákveðið að 

leggja fyrir þá mælitækið til að kortleggja ráðningarhæfni þeirra. 

Í ljós kom að próffræðilegir eiginleikar á Í-SPE, skuldbinding til háskólans og metnaður 

sýna líkt og hjá Rothwell o.fl. (2008) að um fjóra þætti er að ræða. Niðurstöður sýndu 

þættina: Skuldbinding til háskólans, innri ráðningarhæfni, metnaður og ytri 

ráðningarhæfni. Skörun á milli tveggja þáttanna, innri og ytri ráðningarhæfni, kom á óvart 

en þó atriðin falli ekki eins á sömu þætti eru þeir í meginatriðum svipaðir. Eins og við var 

að búast var áreiðanleiki þáttanna ásættanlegur og alfa var viðunandi. Einnig var 

próffræðilegu mati Rothwell o.fl. (2008) fylgt eftir með þvingaðri tveggja þáttagreiningu 

á mælitækjunum Í-SPE og metnaði (22 atriði) til að kanna innri og ytri ráðningarhæfni 

íslenskra háskólanemenda. Niðurstöður tveggja þáttagreiningar voru sambærilegar við 

fyrri þáttabyggingu (Rothwell o.fl., 2008) og eins reyndust áreiðanleiki og réttmæti 

viðunandi. 

Þegar skoðað var hvernig útskriftarnemendur í grunnnámi við HÍ mátu 

ráðningarhæfni sína, voru áhrif aldurs, kyns, fræðasviða, tengingu námsins við 

vinnumarkaðinn og þjónusta Náms- og starfsráðgjafar HÍ (NSHÍ) skoðuð. Niðurstöður voru 

marktækar þegar kom að áhrifum kyns, fræðasviða og tengingu náms við vinnumarkað á 

ráðningarhæfni háskólanemenda. Konur skoruðu hærra en karlar, nemendur á 

Heilbrigðisvísindasviði mátu sig hæst af fræðasviðunum og þeir sem töldu nám sitt 

tengjast við vinnumarkaði mátu ráðningarhæfni sína hærri en hinir sem álitu engin tengsl 

vera. Þegar kannað var hvort aldur og þjónusta NSHÍ hefði áhrif á ráðningarhæfni 

útskriftarnemenda reyndust niðurstöður ekki marktækar. 

4.1 Ásættanlegur áreiðanleiki og réttmæti 

Niðurstöður þáttagreiningarinnar sýndu fram á svipaða þætti og skýra dreifingu 

breytanna eins og hjá Rothwell o.fl. (2008). Þættirnir fjórir samræmdust ágætlega 

kenningarlega grunninum hjá Rothwell o.fl. (2008) sem byggði einnig á fjórum þáttum en 
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hins vegar féllu atriðin ekki alveg á sömu þætti. Íslensku niðurstöðurnar sýndu að þáttur 

1 samanstendur af atriðum tengdum skuldbindingu til háskólans, orðspori hans og ímynd. 

Þáttur 2 samanstendur af innri ráðningarhæfni og tekur á sérsviði nemenda, eftirspurn 

eftir einstaklingum með tiltekna námsgráðu, færni og þekkingu. Þáttur 3 samanstendur 

af kvarðanum metnaði og tengist innri þáttum eins og markmiðasetningu ásamt metnaði 

til að ná árangri í námi og starfi. Metnaður er sem fyrr segir talinn tengjast trú á eigin getu 

og drifkrafti einstaklinga (Rothwell o.fl., 2008; Rothwell o.fl., 2009). Þáttur 4 

samanstendur af ytri ráðningarhæfni sem tengist stöðunni á ytri vinnumarkaði, mati 

nemenda á virðingu fyrir sérsviði þeirra og orðspori háskólans á vinnumarkaði. 

Niðurstöður sýna að talsverð skörun var á þáttum 2 og 4 sem bendir til þess að það þurfi 

að skoða atriðin frekar hér á landi. Samkvæmt niðurstöðunum á íslensku nemendunum 

eru gögnin ekki eins skýr og í rannsókn Rothwell o.fl. (2008) en sýna að Í-SPE er 

aðgreinanlegur frá mælitækjunum skuldbinding til háskólans og metnaður. 

Þáttagreiningin sýnir tvo aðra þætti sem svara til einstaklingsþátta eins og trúar á eigin 

getu, þátttöku í námi og starfsleitarfærni ásamt ytri þáttum sem tengjast vinnumarkaði, 

eftirspurn eftir sérsviði og orðspori háskólans. Hægt er að draga þá ályktun að þó einhver 

munur hafi komið fram séu meginlínur þær sömu, þar sem fjórir þættir mynda kvarða 

sem virðast spá fyrir um ráðningarhæfni háskólanemenda á Íslandi líkt og hjá Rothwell 

o.fl. (2008). Áreiðanleikamælingar komu vel út og voru í samræmi við niðurstöður 

Rothwell o.fl. (2008) og reyndist innri áreiðanleiki Chronbach´s alpha ásættanlegur, en 

hann var á bilinu 0,643 til 0,872 fyrir þættina fjóra.  

Tveggja þáttagreining var gerð á mælitækjunum Í-SPE og metnaði til að meta 

kenningarlegt framlag á innri og ytri þáttum ráðningarhæfni, en hún sýndi að innri 

ráðningarhæfni tengist metnaði, trú á eigin getu, þátttöku í námi og starfsleitarfærni 

hans. Ytri ráðningarhæfni vísar í skynjun þeirra á vinnumarkaði út frá; eftirspurn eftir 

nemendum af sérsviði þeirra, virðingu á náminu og háskólanum ásamt 

vinnumarkaðsþekkingu. Niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður Rothwell o.fl. 

(2008) fyrir utan nokkur atriði sem falla á aðra þætti. Tveir þættir, þáttur 1 (innri 

ráðningarhæfni) og þáttur 2 (ytri ráðningarhæfni) sýna viðunandi réttmæti og 

áreiðanleika. Sem fyrr segir eru niðurstöðurnar á áreiðanleika og réttmæti fjögurra og 

tveggja þáttagreiningar viðunandi en skoða þarf spurningalistann frekar til að hann teljist 

nothæfur fyrir frekari rannsóknir og þá sérstaklega atriðin, Radnh_7a og Radnh_7b, sem 
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voru með hleðslu á báða þættina. Atriðin tvö ásamt 1Metnaður voru tekin út hjá Rothwell 

o.fl. (2008) þar sem þáttahleðsla þeirra var undir < 0,3. Einnig sýndu niðurstöður að 

þáttahleðsla Radnh_6 og 6Metnad var < 0,3 en ef atriðin yrðu felld út myndi alfastuðulinn 

einungis hækka úr 0,768 í 0,781. Spurningalistinn getur þó nýst í rannsóknum og sem 

verkfæri fyrir háskólanemendur til að meta og fá yfirsýn yfir ráðningarhæfni sína meðan 

á námi stendur t.d. hjá náms- og starfsráðgjöfum. Hann getur ýtt undir frekari samræður 

og þekkingarleit nemenda á t.d. sjálfsþekkingu þeirra, þekkingu á vinnumarkaði og um 

starfstækifæri að námi loknu. 

4.2 Ráðningarhæfni háskólanemenda í tengslum við bakgrunnsbreytur 

Ráðningarhæfni nemendanna var metin út frá aldri, kyni, fræðasviðum, tengslum náms 

við vinnumarkað og þjónustu náms- og starfsráðgjafar við HÍ. Niðurstöður sýna ekki 

marktækan mun á ráðningarhæfni háskólanemenda á milli aldursbreytanna tveggja (20-

24 ára og 25-59 ára) og er því ekki hægt að draga ályktanir út frá niðurstöðunum. 

Rannsókn Vanhercke o.fl. (2014) sýnir hins vegar að háskólanemendur telja að það dragi 

úr ráðningarhæfni þeirra eftir því sem þeir eldast vegna aukins launakostnaðar. Eins og 

kemur fram var aldursdreifing íslenskra háskólanemenda í grunnnámi ansi breið (20-59 

ára), í samanburði við rannsóknir (Cole og Tibby, 2013; Vargas o.fl., 2018) á erlendum 

háskólanemendum sem eru yfirleitt á aldrinum 21-22 ára. Hér má velta því upp hvort að 

það hafi áhrif á mat nemenda á ráðningarhæfni þeirra þar sem þeir hafa til að bera 

starfsreynslu sem mögulega eflir þá í námi og starfi.  

Sem fyrr segir byggir rannsóknin á ráðningarhæfni háskólanemenda í Bretlandi 

(Rothwell o.fl., 2008) en einnig var litið til niðurstaðna S-SPE á Spáni (Vargas o.fl., 2018). 

SPE og Í-SPE byggja báðir á sömu 16 atriðunum og því er hægt að gera samanburð á 

háskólanemendunum, hins vegar voru tekin út fjögur atriði úr S-SPE og því ekki hægt að 

horfa á tölulegan samanburð á milli íslenskra og spænskra nemenda. Samkvæmt Rothwell 

o.fl. (2008) var mat breskra háskólanemenda á ráðningarhæfni þeirra aðeins fyrir ofan 

meðaltal en íslensku nemendurnir mátu sig töluvert hærra. Því er hægt að draga þær 

ályktanir að íslenskir háskólanemendur í grunnnámi meti ráðningarhæfni sína umtalsvert 

hærri en þeir bresku (Rothwell o.fl., 2008). Samkvæmt Vargas o.fl. (2018) mátu spænsku 

háskólanemendurnir sig á S-SPE (14 atriði) töluvert lægra en þeir íslensku. Hins vegar eru 

íslensku niðurstöðurnar í samræmi við niðurstöður Rothwell o.fl. (2009) á 
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viðskiptafræðinemendum í framhaldsnámi. Þeir ályktuðu að hátt skor á 

spurningalistanum væri tengt við einsleitan hóp í rannsókn þeirra Rothwell o.fl. (2009). 

Til að skoða hátt skor á Í-SPE var öll gagnavinnsla yfirfarin til að kanna möguleika á villum 

en svo reyndist ekki vera. Því má velta fyrir sér hvort að breið aldursdreifing og menntun 

nemenda hafi skilað þessu háa skori? Einnig geta aðstæður í íslensku samfélagi mögulega 

spilað inn í, samanber aukið menntunarstig á vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, 2018; Karl 

Sigurðsson, 2016) og lágt atvinnuleysi á meðal háskólamenntaðra (Alþýðusamband 

Íslands, 2018; Vinnumálastofnun, 2017). Einnig getur íslenska hugarfarið „þetta reddast“ 

haft áhrif ásamt þeirri venju að ungt fólk vinnur oft meðfram námi sínu og eflir því færni 

sína á ýmsum sviðum. Þetta eru þó einungis vangaveltur sem vert er að skoða ef 

mælitækið verður rannsakað aftur.  

Þegar ráðningarhæfni kynjanna í grunnnámi við HÍ er skoðuð kemur í ljós að karlar 

meta hæfni sína aðeins lægri en konur og reyndist munurinn marktækur. Þetta er ekki í 

samræmi við aðrar rannsóknir (Rothwell o.fl., 2009; Vargas o.fl., 2018; Qenani o.fl., 2014) 

sem sýna hið gagnstæða, það er að karlar meti ráðningarhæfni sína hærri en konur. 

Vargas o.fl. (2018) drógu þær ályktanir að karlar væru líklegri til að fá störf á vinnumarkaði 

og því væri sjálfstraust þeirra meira en kvenna. Þegar rannsóknin var framkvæmd á Spáni 

var töluvert atvinnuleysi á meðal ungs fólks og aldursbreytan var einsleit (Vargas o.fl., 

2018). Velta má því upp hvort að aðstæður á íslenskum vinnumarkaði ýti undir hátt skor 

háskólanemendanna, en mikil atvinnuþátttaka er hjá báðum kynjum (Katrín Ólafsdóttir, 

2015) en atvinnuleysi hefur verið lítið þó það hafi aukist lítillega síðustu ár 

(Alþýðusamband Íslands, 2018; Vinnumálastofnun, 2017). Eins eru konur í meirihluta 

háskólanemenda (Hagstofa Íslands, 2018) sem hefur mögulega haft áhrif á 

niðurstöðurnar. Þá er mikil umræða um kynjaskiptingu á íslenskum vinnumarkaði. Konur 

sækja frekar í störf þar sem eftirspurn er eftir starfsfólki á vinnumarkaði eins og í 

heilbrigðis- og menntakerfinu. Karlar sækja hins vegar í tæknigreinar, tölvunarfræði og 

upplýsingatækni (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Miðað við 

umræðu um fjórðu iðnbyltinguna og þörf á vinnumarkaði er einnig eftirspurn eftir 

einstaklingum á þessum sviðum og útskýrir það því ekki mun á mati karla og kvenna á 

ráðningarhæfni þeirra. Í þessari rannsókn var ekki skoðað hvernig kynjaskipting var innan 

fræðasviða eða hvernig námsvali nemendanna var háttað og væri áhugavert að skoða það 

frekar í framtíðarrannsóknum. 
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Niðurstöður rannsóknarspurningarinnar, hvort útskriftarnemendur úr grunnnámi við 

HÍ meti ráðningarhæfni sína mismunandi eftir fræðasviðum, reyndust marktækar. 

Niðurstöðurnar sýna að meðaltal ráðningarhæfni er hæst hjá nemendum sem stunda 

nám á Heilbrigðisvísindasviði, þá Menntavísindasviði og Félagsvísindasviði. Athyglisvert 

er að nemendur á Verkfræði- og náttúruvísindasviði meta ráðningarhæfni sína fremur 

lágt. Niðurstöður Vargas o.fl. (2018) sýna hins vegar að nemendur þessa fræðasviðs mátu 

ráðningarhæfni sína næst hæst en lægsta skorið var á Hugvísindasviði eins og hér á landi. 

Velta má því upp hvort mismikil tenging fræðasviðanna við vinnumarkaðinn hafi áhrif á 

sjálfsskynjaða ráðningarhæfni nemenda. Niðurstöðurnar sýna að nemendur á 

Heilbrigðisvísindasviði meta ráðningarhæfni sína hæst en tímalengd náms í deildinni er 

frá sex misserum upp í tólf. Á flestum námsbrautum innan sviðsins er starfsþjálfun hluti 

af náminu og því tenging við vinnumarkaðinn, eins og á Menntavísindasviði. 

Eins og fram hefur komið hefur gífurleg aukning átt sér stað í háskólamenntun hér á 

landi sem og erlendis. Í skýrslu ASÍ (2018) kemur meðal annars fram að ósamræmi sé á 

milli menntunar og þarfa á vinnumarkaði þar sem háskólanemendur sækja í námsgreinar 

þar sem lítil fjölgun starfa er fyrir hendi samanber innan félags-, lög- og viðskiptafræða. 

Nemendur sækja þó síður í nám þar sem fyrirsjáanlegur skortur er á starfsfólki, eins og í 

heilbrigðis- og menntakerfinu. Við þetta má bæta að umræða um skort á starfsfólki er 

meiri innan sumra sérsviða háskólanemenda en annarra og því líklegt að það hafi áhrif á 

mat þeirra á ráðningarhæfni sinni. Af því má draga þá ályktun að ef aukin eftirspurn er 

eftir starfsfólki innan sumra sviða að námi loknu eru meiri líkur á að háskólanemendur af 

því sérsviði fái starf við hæfi. Fram kom í rannsókn Ingibjargar H. Björnsdóttur (2013) að 

meistaranemendur úr óstarfstengdu námi við HÍ töldu nám sitt góðan grunn og myndu 

jafnvel hefja störf sem tengdust ekki námi þeirra. Niðurstöður sýna jafnframt að 

nemendur hafi til að bera sveigjanleika og hæfni sem 21. aldar vinnumarkaður gerir kröfu 

um. Hafa þarf í huga að trú nemenda á eigin getu er mismikil og geta tímamót þar sem 

þeir eru að hefja starfsleit reynst erfið og streituvaldandi (Perrone og Vickers, 2003). 

Markmið stoðþjónustu náms- og starfsráðgjafa miðar að því að efla einstaklinga á öllum 

aldri þannig að þeir geti náð árangri í námi og starfi (Anderson, 2002; Blustein, 2006; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). 
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Kannað var hvort nemendur í HÍ telji að tengsl séu í námi þeirra við vinnumarkaðinn 

og hvort það hafi áhrif á ráðningarhæfni þeirra. Niðurstöðurnar voru marktækar og sýna 

að nemendur sem telja ekki tengsl vera við vinnumarkað meta sig með lægri 

ráðningarhæfni en hinir sem telja að tengsl séu til staðar. Þar af leiðandi er hægt að draga 

þær ályktanir að nemendur sem upplifa tengsl við vinnumarkað, t.d. starfsþjálfun, 

vettvangsferðir, gestafyrirlesara úr atvinnulífinu eða samstarf við fyrirtæki með 

raunhæfum verkefnum, meti ráðningarhæfni sína töluvert hærri en þeir sem svara 

neitandi. Í stefnu Háskóla Íslands (2018) var sett fram markmið þess efnis að deildir eigi 

styðja á við ráðningarhæfni nemenda. Þetta mun vonandi efla tengsl allra fræðasviða við 

vinnumarkaðinn. Áhugavert væri að kanna tengsl fræðasviðanna við vinnumarkaðinn 

frekar og þá sér í lagi þar sem háskólanemendur meta sig með lága ráðningarhæfni eins 

og innan Hugvísindasviðs og Verk- og náttúruvísindasviðs. 

Samkvæmt rannsóknum (Yorke og Knight, 2006; Pool og Sewell, 2007) dýpka 

háskólanemendur skilning sinn á námsefninu og fagþekkingu með því að fást við 

viðfangsefni sem eru í tengslum við vinnumarkað. Kenning Fugate o.fl. (2004) tekur einnig 

á ráðningarhæfni og mikilvægi tengingar einstaklinga við vinnumarkaði þar sem áhersla 

er á aðlögunarhæfni, samsvörunar við starf og félags- og mannauð. Þættirnir hvetja 

einstaklinga meðal annars til að skilja eða búa til tækifæri sem eiga við hverju sinni. Hann 

hugar að því „hver hann sé“ og „hver hann vill vera“ út frá markmiðum sínum og gildum. 

Sem dæmi má nefna nemendur sem fara í starfsþjálfun en þeir þurfa að læra inn á nýtt 

umhverfi þar sem reynir á innri og ytri skilyrði eins og upplýsingaöflun, aðlögun, trú á eigin 

getu og tengslanet. Við þetta má bæta umfjöllun um líkönin, USEM og CareerEdge, sem 

miða að því að skapa nemendum aðstæður í háskólum til að efla ráðningarhæfni sína.  

Bretland, Kanada, Ástralía og fleiri lönd hafa lagt áherslu á að vinna markvisst að því 

að efla ráðningarhæfni háskólanemenda sinna með auknu fé til að efla námsskrár, náms- 

og starfsráðgjöf, námskeið og rannsóknir á viðfangsefninu. Spurningin um ábyrgð hefur 

komið fram í tengslum við viðfangsefnið og samkvæmt Bennett o.fl. (2016) liggur hún hjá 

háskólum en einnig nemendum. Háskólinn þarf að stuðla að umhverfi sem ýtir undir vöxt 

og þróun nemenda með námsmati, starfsþjálfun og einstaklingsþróun sem miðar að því 

að efla ráðningarhæfni þeirra (Qenani o.fl., 2014). Orðræða um fjórðu iðnbyltinguna og 

hvernig þekkingarsamfélög ætla að mæta gífurlegum breytingum sem koma til með að 
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eiga sér stað næstu áratugi vísar í eina átt, menntun. Menntun er talið eitt öflugasta 

verkfærið í breytingum og stuðlar að samkeppnishæfi þjóða (Forsætisráðuneytið, 2019; 

World Economic Forum, 2018). Sýnt hefur verið fram á að færslan úr háskólanámi yfir á 

vinnumarkað gengur mun betur ef að nemendur fá tækifæri til að huga að markmiðum 

sínum og hæfileikum (Yorke, 2006) en trú á eigin getu er undirstaða í því að ná árangri í 

námi og á vinnumarkaði.  

Þá var athugað hvort munur væri á ráðningarhæfni hjá háskólanemendum sem hafa 

nýtt sér þjónustu náms- og starfsráðgjafar hjá NSHÍ og þeirra sem ekki hafa gert það. 

Niðurstöður reyndust ekki marktækar. Hins vegar hefur umfjöllunin hér að framanverðu 

sýnt fram á að ráðningarhæfni háskólanemenda eykst við að fá þjónustu sem miðar að 

því að undirbúa nemendur fyrir vinnumarkað (gerð ferilskráa, vinnustofur, sjálfsstyrking 

o.fl.). NSHÍ býður háskólanemendum við HÍ upp á þjónustu sem miðar að því að styðja við 

þá í námi og við færsluna út á vinnumarkaðinn. Háskólanemendur telja að þjónusta að 

þessu tagi stuðli að samskiptafærni, sjálfstrausti og sjálfsstjórn. Eins hefur þátttaka í 

félagsstarfi á vegum háskólans jákvæð áhrif á ráðningarhæfni þeirra þar sem hún 

aðgreinir þá frá öðrum umsækjendum á vinnumarkaði. Þátttaka í til dæmis íþróttum, 

sjálfboðaliðastarfi eða nemendafélögum, ásamt góðum námsárangri, eykur möguleika á 

starfi (Pinto og Ramalheira, 2017). Náms- og starfsráðgjafar eru fagstétt sem hefur 

fræðilega þekkingu á starfsþróun einstaklinga og er alla jafna hluti af stoðþjónustu 

háskóla sem aðstoðar nemendur við að efla ráðningarhæfni sína. 

Annmarkar rannsóknarinnar voru meðal annars að spurningalistinn var of langur en 

það kom þó ekki fram í gagnrýni nemenda við forprófun á listanum. Þessi ályktun er 

dregin vegna fjölda nemenda sem hófu þátttöku og þeirra sem luku. Ásamt 

mælitækjunum; Í-SPE, skuldbindingu til háskólans og metnaði, voru atriði er sneru að 

þjónustu NSHÍ. Eftir á að hyggja hefði verið betra að huga einungis að ráðningarhæfni 

nemenda og sleppa spurningum um þjónustuþætti Náms- og starfsráðgjafar HÍ til að eiga 

kost á betri svörun. Bakgrunnsspurningarnar voru hafðar aftast í spurningalistanum eins 

og venja er sem leiddi til þess að sumir nemendur slepptu því að svara þeim. Einnig var 

tímasetning á fyrirlögn til nemenda framkvæmd á prófatíma sem hefur vafalaust haft 

áhrif á svörun. Sem fyrr segir eru nokkrir þættir sem væri hægt að kanna nánar út frá 

áhrifum á ráðningarhæfni háskólanemenda, það er skoða nánar fræðasviðin út frá 
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tengingu þeirra við atvinnulífið og þá hvernig kynjadreifing er á fræðasviðunum. Eins og 

fjallað hefur verið um var skorið á Í-SPE hátt miðað við fyrri rannsóknir á grunnnemendum 

(Rothwell o.fl., 2008; Vargas o.fl., 2018) og þarf að huga betur að því. Velta má fyrir sér 

hvað hafi áhrif á það og hvort aðstæður hér á landi hafi áhrif á þetta háa skor. Þegar höfð 

er í huga tengslamyndun á vinnumarkaði eða klíkumyndun (maður þekkir mann) væri vert 

að skoða það nánar, það er hvort háskólanemandi telji að samband við aðila á 

vinnumarkaði auki á möguleika á ráðningu hans í starf. Einnig væri áhugavert að skoða 

aldur háskólanemenda og starfsreynslu þeirra þar sem þeir starfa oft meðfram námi sínu 

en það eflir þá í starfi sem fyrr segir. 

4.3 Að lokum 

Viðfangsefnið er mikilvægt og er þörf á upplýsingum um ráðningarhæfni inn í íslenska 

háskólasamfélagið. Brýnt er að allt háskólasamfélagið komi að því að efla ráðningarhæfni 

nemenda sinna þó svo að það sé gert nú þegar með ýmsum hætti í dag. Þar ber helst að 

nefna störf náms- og starfsráðgjafa sem veita ráðgjöf og stuðning, með náms- og 

starfsráðgjöf, með námskeiðum í til dæmis sjálfsstyrkingu, ferilskrár- og ferilmöppugerð. 

Einnig sinna þeir vettvangi þar sem nemendur geta eflt tengslanet sitt með ýmsum hætti 

eins og verkefna- og starfsmiðlun (Tengslatorgi) og viðburðum eins og Framtíðardögum 

(nú Atvinnudagar). Eins og fjallað hefur verið um byggir árangur í námi og starfi að miklu 

leyti á trú á eigin getu og hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi viðfangsefnsins (Bandura, 

1997; Perrone og Vickers, 2003; Rothwell o.fl., 2008). Rannsóknir (Hrafnhildur V. 

Kjartansdóttir, 2010; María Jónsdóttir, 2016) sýna að háskólanemendur sem hafa lítið 

sjálfsálit flosna frekar úr námi. Jafnframt hefur lágt sjálfsmat haft áhrif á starfsferil þeirra 

sem ekki hafa lokið háskólaprófi þar sem þeir telja að háskólagráða myndi styrkja stöðu 

þeirra á vinnumarkaði (Hrafnhildur V. Kjartansdóttir, 2010). 

Mikilvægt starfs náms- og starfsráðgjafa sem snýr að því að efla náms- og starfsferil 

nemenda, felur í sér ávinning fyrir einstaklinga, samfélagið og hagkerfið í heild. Tækifæri 

til náms og starfa hafa aukist með tækniþróun og alþjóðavæðingu (Lai o.fl., 2017; OECD, 

2013; Karl Sigursson, 2016). Valmöguleikar nemenda á náms- og starfsferli eru þar af 

leiðandi orðnir flóknari og því þörf á upplýsingagjöf og ráðgjöf eins og náms- og 

starfsráðgjafar veita. Færslan úr námi í starf getur reynt á nemendur og því er brýnt að 

efla og ýta undir ráðningarhæfni þeirra. Huga þarf að fleiri þáttum en prófgráðunni þar 
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sem hún ein og sér er ekki talin tryggja starf (Puhakka o.fl., 2010; Tomlinson, 2010). Hér 

á landi hefur aukin aðsókn í nám á háskólastigi ekki aðeins átt sér stað í grunnnám heldur 

einnig í framhaldsnám, sem leiðir til enn meiri samkeppni um störf sem eru á 

vinnumarkaði (Ásdís Jónsdóttir o.fl., 2015).  

Fram hefur komið að háskólanemendur hér á landi sækja í nám sem lítil eftirspurn er 

eftir á vinnumarkaði og er brýnt að þeir hafi aðgang og fái upplýsingar sem auka þekkingu 

þeirra til að taka upplýsta ákvörðun um val á námi (ASÍ, 2018; Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2018). Það horfir til betri tíma í þeim efnum en eins og fram kom verður framvegis 

lögð áhersla á reglubundnar færnispár fyrir vinnumarkaðinn og greiningar á mannafla- og 

færniþörf (Velferðarráðuneytið, 2018) sem hefur mikið gildi bæði fyrir vinumarkaðinn og 

uppbyggingu menntakerfisins. Þetta verður mikilvæg greining fyrir námsmenn til að meta 

atvinnumöguleika með hliðsjón af námsvali (Anton Ö. Karlsson o.fl., 2018), þá mun þetta 

vafalaust efla starf náms- og starfsráðgjafa sem sinna náms- og starfsfræðslu í 

menntakerfinu. Eins og rannsóknir á ráðningarhæfni sýna fram á er til mikils að vinna fyrir 

menntastofnanir að huga að ráðningarhæfni nemenda sinna með markvissum hætti, þar 

sem fyrirhugaðar breytingar eiga vafalaust eftir að auka enn frekar á slíka þörf á 

vinnumarkaði. Skýrsla Forsætisráðuneytisins (2019) sýnir fram á mikilvægi menntunar til 

þess að bregðast við þeirri þróun sem er að eiga sér stað á vinnumarkaði. Því miður náðist 

ekki að flétta efni skýrslunnar inn í ritgerðina en hún kom út um það leyti sem lokaskil 

stóðu fyrir dyrum. 

Niðurstöður á mælitækinu SPE með íslenskri þýðingu (Í-SPE) hefur alla burði til að 

gagnast sem verkfæri fyrir náms- og starfsráðgjafa sem vinna að því að efla 

ráðningarhæfni háskólanemenda sinna. Spurningarnar geta veitt nemendum færi á að 

skoða stöðu sína í námi og starfi með tilliti til innri og ytri þátta. Í-SPE veitir nemendum 

tækifæri á að horfa gagnrýnum augum á sjálfa sig með tilliti til trúar á eigin getu, færni, 

þekkingu á sérsviði sínu og tækifærum á vinnumarkaði. Með því að efla ráðningarhæfni 

háskólanemenda og undirbúa þá fyrir færslu á vinnumarkað er ljóst að þeir verða líklegri 

til að ná árangri í námi og starfi, þeim til hagsbóta, sem og vinnumarkaðnum og 

hagkerfinu. 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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Viðauki 1 

Sjálfsskynjuð ráðningarhæfni háskólanemenda (e. self-perceived employability scale, 

SPE), metnaður og skuldbinding til háskóla. 

Í-SPE/SPE (16 atriði) 

1a. Ég fæ háar einkunnir í náminu (I achieve high grades in relation to my studies)  

1b. Ég forgangsraða háskólanáminu (I regard my academic work as top priority)  

2a. Vinnuveitendur vilja gjarnan ráða útskrifaða nemendur frá háskólanum mínum (Employers are 

eager to employ graduates from my university)  

2b. Staða háskólans míns skiptir mig máli þegar ég leita að starfi (The status of this university is a 

significant asset to me in job seeking)  

3a. Vinnuveitendur sækjast eftir því að ráða nemendur af mínu sérsviði frá háskólanum mínum 

(Employers specifically target this university in order to recruit individuals from my subject area)  

3b. Háskólinn hefur á sér ágætis orðspor á mínu sérsviði (My university has an outstanding 

reputation in my field(s) of study)  

4a. Það er meira framboð af einstaklingum með háskólagráðu af mínu sérsviði heldur en 

eftirspurn er eftir á vinnumarkaði (A lot more people apply for my degree than there are places 

available) 

4b. Fag mitt nýtur virðingar í samfélaginu (My chosen subject(s) rank(s) highly in terms of social 

status)  

5a. Talsverð eftirspurn er eftir einstaklingum sem stefna á svipaðan starfsferil og ég (People in the 

career I am aiming for are in high demand in the external labour market)  

5b. Háskólagráðan mín er talin leiða til ákveðins starfsferlis sem er almennt talinn mjög 

eftirsóknarverður (My degree is seen as leading to a specific career that is generally perceived as 

highly desirable)  

6a. Talsverð eftirspurn er eftir háskólamenntuðum einstaklingum á vinnumarkaði (There is 

generally a strong demand for graduates at the present)  

6b. Næg laus störf eru á því landsvæði sem er ég er að leita á (There are plenty of job vacancies 

in the geographical area where I am looking)  

7a. Ég á auðvelt með að leita tækifæra innan starfsgreinar minnar (I can easily find out about 

opportunities in my chosen field)  

7b. Sú færni og hæfni sem ég hef yfir að ráða er eftirsótt af vinnuveitendum (The skills and abilities 

that I possess are what employers are looking for)  
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8a. Ég er full/ur sjálfstrausts þegar ég sæki um störf á vinnumarkaðinum (I am generally confident 

of success in job interviews and selection events)  

8b. Ég tel mig auðveldlega geta fengið hvaða vinnu sem er, að því gefnu að færni mín og reynsla 

séu viðeigandi fyrir starfið (I feel I could get any job so long as my skills and experiences are 

reasonably relevant)  

Metnaður (e. Ambition scale items) (6 atriði) 

A1. Ég vil vera í stöðu sem gerir mér kleift að vinna að mestu leyti við það sem mér líkar vel (I want 

to be in a position to do mostly work which I really like)  

A2. Ég er ánægð/ur með hversu vel mér hefur gengið við að ná settum markmiðum varðandi að 

tileinka mér nýja færni (I am satisfied with the progress I have made meeting my goals for the 

development of new skills) 

A3. Ég hef sett mér skýr markmið um hvað ég ætla mér í lífinu (I have clear goals for what I want 

to achieve in life)  

A4. Ég er metnaðargjarn einstaklingur (I regard myself as highly ambitious)  

A5. Mér þykir mikilvægt að starfsferill minn haldi áfram að þróast (I feel it is urgent that I get on 

with my career development)  

A6. Hvað ég starfa við í framtíðinni er í raun ekki mikilvægt (What I do in the future is not really 

important)  

Skuldbinding nemenda til háskóla síns (e. University Commitment scale items) (7 atriði) 

UC1. Ég mæli með háskólanum við vini mína (I talk up this university to my friends as a great 

university to be at) 

UC2. Ég hefði þegið hvaða námsleið sem í boði var til að fá námspláss við þennan háskóla (I would 

have accepted almost any type of course offer in order to come to this university, atriði tekið út) 

UC3. Ég tel gildi mín og háskólans míns vera svipuð (gildi HÍ eru akademískt frelsi, jafnrétti og 

fagmennska) (I find that my values and this university’s values are very similar) 

UC4. Ég er stolt/ur af því að segja öðrum frá því að ég stundi nám við þennan háskóla (I am proud 

to tell others that I am at this university) 

UC5. Að stunda nám við háskólann hefur eflt það besta í mér til að ná árangri í námi (Being at this 

university really inspires the best in me in the way of study performance) 

UC6. Ég er mjög ánægð/ur með að hafa valið þennan háskóla fram yfir aðra þegar ég hóf nám (I 

am extremely glad I chose this university over others I was considering at the time I joined) 
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UC7. Mér er mjög umhugað um þennan háskóla og framtíð hans (I really care about this university 

and its future) 

UC8. Ég tel þennan háskóla vera bestan fyrir mig til að stunda nám við (For me this is the best of 

all universities to be a member of) 
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Viðauki 2 

Bréf sent frá Nemendaskrá 13. apríl 2018 á útskriftarnemendur í HÍ 

 

 

  

Subject: Könnun á ráðningarhæfni háskólanema 
 
Kæri nemandi, 
 
Ég heiti Karen Guðmundsdóttir og er meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 
Íslands. Ég er að gera rannsókn á ráðningarhæfni útskriftarnemenda við HÍ og miðar 
könnunin að því að varpa ljósi á hvernig nemendur telja sig vera í stakk búna að fara á 
vinnumarkaðinn að námi loknu. Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt, í fyrsta lagi að 
kortleggja ráðningarhæfni nemenda og í öðru lagi að kanna hvort nemendur nýti sér 
þjónustu Náms- og starfsráðgjafar Háskóla Íslands (NSHÍ) meðan á námi þeirra stendur. 
Rannsóknin er gerð í samstarfi við NSHÍ.  
 
Spurningakönnunin er send til nemenda sem eru skráðir í útskrift skólaárin 2017-18 og 
2018-19. Um 5-10 mínútur tekur að svara könnuninni. Fyllsta trúnaðar er gætt um 
upplýsingar sem aflað er og verða svör ekki rakin til einstakra þátttakenda. 
 
Möguleiki er á að vinna gjafabréf í Kringluna að upphæð 20.000 krónur. Dregið verður úr 
uppgefnum netföngum og hlýtur heppinn þátttakandi gjafabréfið. 
Ef einhverjar spurningar vakna, ekki hika við að hafa samband við mig í tölvupósti á 
kag42@hi.is.  
 
Þátttaka þín skiptir máli.  
Vinsamlegast ýttu á þennan tengil til að hefja þátttöku, 
https://radningarhaefni.questionpro.com 
 
Með fyrirfram þökk, 
Karen Guðmundsdóttir 
Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf 
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Viðauki 3 

Dreifigreining (e. analysis of variance – Anova) var framkvæmd fyrir hvert fræðasvið fyrir 

sig til að fá nákvæmara mat á ráðningarhæfni nemendanna innan mismunandi 

námsbrauta, munurinn reynist ekki marktækur. 

Tafla 8. Mat nemenda á ráðningarhæfni sinni eftir námsbrautum innan fræðasviða HÍ. 

 

Fræðasvið N Meðaltal Staðalfrávik 

Félagsvísindasvið 63 3,55 0,55 
Félags og mannvísindadeild 14 3,18 0,56 
Félagsráðgjafardeild 9 3,76 0,40 
Hagfræðideild 1 3,69 - 
Lagadeild 17 3,78 0,59 
Stjórnmálafræðideild 6 3,22 0,74 
Viðskiptafræðideild 16 3,63 0,30 

    
Heilbrigðisvísindasvið* 37 4,11 0,48 
Hjúkrunarfræðideild 8 4,30 0,33 
Lyfjafræðideild 2 3,88 0,62 
Læknadeild 11 4,23 0,52 
Matvæla og næringarfræðideild 2 3,81 0,09 
Sálfræðideild 13 4,05 0,48 
Tannlæknadeild 1 3,13 - 

    
Hugvísindasvið 21 3,33 0,65 
Guðfræði og trúarbragðafræðideild 1 4,31 - 
Íslensku og menningardeild 11 3,34 0,63 
Mála og menningardeild 4 3,27 0,82 
Sagnfræði og heimspekideild 5 3,15 0,55 

    
Menntavísindasvið 26 3,70 0,41 
Íþrótta tómstunda og þroskaþjálfadeild 12 3,68 0,41 
Kennaradeild 12 3,77 0,44 
Uppeldis og menntunarfræðideild 2 3,34 0,04 

    
Verk- og náttúruvísindasvið 42 3,45 0,48 
Iðnaðarverkfræði vélaverkfræði og tölvunarfræðideild 9 3,57 0,27 
Rafmagns og tölvuverkfræðideild 6 3,70 0,51 
Umhverfis og byggingaverkfræðideild 1 3,81 - 
Raunvísindadeild 7 3,39 0,61 
Jarðvísindadeild 2 2,97 0,31 
Líf og umhverfisvísindadeild 17 3,36 0,50 

    
*sýnir marktækan mun miðað við 95% öryggisbil.    

 


