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Formáli 
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fyrir góðar og gagnlegar ábendingar.  

Ég vil koma fram þakklæti til leiðbeinanda míns Dr. Elsu Eiríksdóttur fyrir þolinmæði, 

þrautseigju, góð ráð og hvatningu. Einnig þakka ég örlætið sem hún sýndi mér við val mitt á 

verkefni en gögnin í rannsókninni eru frá henni komin. 

Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem sýnt hafa mér skilning á þessari vegferð minn í námi 

við Háskóla Íslands. Þar ber hæst fjölskylda mín og kærir vinir sem með hvatninga orðræðu 

sinni og alúð, ásamt mikilli þolinmæði hafa greitt götu mína sem oft hefur verið grýtt. 

Kennurum og samnemendum vil ég þakka viðkynningu. 
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Guðfinna Guðmundsdóttir 



  

6 

Ágrip 

Í rannsókninni eru sveinspróf skoðuð bæði út frá stöðu þeirra sem samfélagsleg viðurkenning 

á hæfni fagmanns og sem lokamat á námi í iðngrein. Nám til iðnsveins er stundað í tvískiptu 

kerfi löggiltra iðngreina, annars vegar í skóla og hins vegar á vinnustað. Sveinsprófin eru próf 

atvinnulífsins og tekin eftir að námi í skóla lýkur með burtfararprófi og vinnustaðahluta 

námsins er lokið. Sveinspróf í iðngrein er álitið gott veganesti fyrir þann sem það hefur þar 

sem það veitir lögvernduð réttindi til að starfa sjálfstætt við iðngrein og er talið mælikvarði á 

kunnáttu fagmanns í greininni. Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf þeirra sem starfa 

innan iðnmenntakerfisins, sveina, kennara og meistara til hlutverks og framkvæmdar 

sveinsprófa. Til að leita svara var unnið úr viðtalsgögnum við kennara, meistara og sveina í 

fjórum ólíkum iðngreinum. Í fræðilega kaflanum er einnig fjallað um lög og reglugerðir er varða 

sveinspróf og iðnmenntun. Rannsóknin er viðtalsrannsókn og benda niðurstöður til þess að 

innihaldsréttmæti sveinsprófa sé ábótavant og að ekki sé verið að meta það sem kennt er í 

náminu í heild, það er í skóla og á vinnustað. Viðmælendur höfðu ekki allir sömu sýn á það 

hvort að sveinsprófið væri í takt við kröfur fagsins og þess sem kennt væri á vinnustöðum, en 

flestir voru sammála um að svo væri ekki. Niðurstöður sýna að lagaumhverfi sveinsprófa er 

flókið og þarfnast endurskoðunar og lagfæringar. Ekki er nægilegt að setja lög og reglugerðir 

ef engin eru viðurlög ef ekki er farið eftir þeim. Nám til iðnsveins í tvískiptu kerfi löggiltra 

iðngreina er ekki heildstætt. Gæði náms á vinnustað er ekki markvisst og þarf því að lagfæra 

fyrirkomulagið til þess að tryggja að sveinsprófin mæli þá þekkingu, hæfni og leikni sem 

iðnneminn á að hafa fengið í vinnustaðhluta námsins. 
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Abstract 

Journeymen´s exams in vocational education.  

The pink elephant in the living room 

This study examines journeyman´s exams in their capacity as a social recognition of 

professional skill and final assessment of trade studies. Studies for journeyman´s exams are 

carried out in a dual system of certified trade, at school and workplace. The journeyman´s 

exams are undertaken as professional exams after graduation from school and completion of 

the workplace part of the studies. A journeyman´s licence is considered an asset for its holder, 

a good measurement of professional skill, as well as providing legal certification to work 

independently in a trade. This research aims at examining how those who work within the 

vocational education system, journeymen, teachers and master craftsmen, view the execution 

and role of the journeyman´s exams. In search of answers, we used material from interviews 

with teachers, master craftsmen and journeymen in four different trades. The theoretical chapter 

addresses the legal frame, laws and regulations, concerning journeyman´s exams and vocational 

training. The study is a qualitative interview study. Research findings suggest insufficient 

content validity of journeyman´s exams, that what is being taught in the program as a whole, 

i.e. in school and workplace, is not being evaluated. Though not unanimous, most interviewees 

agreed the journeymen’s exams were not in accordance with the trade and workplace 

experience. The findings show that the legal framework of journeyman’s exams is complicated, 

needing revision and improvement. Studies for journeymen in a double system of certified trade 

is not comprehensive. The quality of workplace training is not systematic and therefore the 

arrangement needs improvement to ensure that the journeymen´s exams measure the 

knowledge, competence and skill a journeyman is expected to acquire in the workplace part of 

the education.  
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1. Inngangur  

Í þessari rannsókn er staða sveinsprófa í iðnmenntakerfinu skoðuð. Sveinspróf í iðngrein er 

álitið gott veganesti fyrir þann er það hefur og talið mælikvarði á kunnáttu fagmanns í 

greininni, en atvinnuréttindi iðnaðarmanna byggja á sveinsprófi. Margir koma að umsýslu 

þeirra og ætlunin er að skoða þau frá ólíkum sjónarhornum. Sveinspróf gefa lögvernduð 

réttindi til að starfa sjálfstætt við iðngrein (Iðnaðarlög, 42/1978) og eru þannig samfélagsleg 

skilgreining á þeirri verkþekkingu sem fagstétt á að búa yfir, þau veita starfsréttindi og virðingu 

fagstéttar. Markmið rannsóknarinnar er því að skoða hver viðhorf þeirra sem starfa innan 

iðnmenntakerfisins, sveina kennara og meistara eru til hlutverks og framkvæmd sveinsprófa.  

Sveinsprófin verða bæði skoðuð út frá stöðu þeirra sem samfélagsleg viðurkenning á hæfni 

fagmanns og sem lokamat á námi í iðngrein. Ætlunin er ekki að skoða innihald prófanna, heldur 

hvernig þau birtast þeim sem að þeim koma, iðnnemanum, kennaranum og meistaranum. Auk 

þess að skoða sveinsprófin út frá stöðu þeirra í kerfinu er markmið verkefnisins einnig að 

öðlast skilning á því hvernig nám í iðngreinum er uppbyggt.  

Sveinspróf hafa lítið verið rannsökuð og yfirsýn virðist vanta yfir stöðu þeirra í 

iðnmenntakerfinu, kannski ekki síst þar sem margir koma að þeim. Því er ætlunin að skoða 

hvað lög og reglugerðir segja um sveinsprófin? Hver ber ábyrgð á þeim? Hvaða hæfni er krafist 

af þeim sem semja prófin og meta frammistöðu sveinsprófstaka? Eru þau gildur mælikvarði á 

hæfni þeirra einstaklinga sem þau taka? Skoðað verður utanumhald og framkvæmd prófanna 

með tilliti til réttmætis og áreiðanleika þar sem sjónum verður sérstaklega beint að 

innhaldsréttmæti (e. content validity) prófanna.  

Innihaldsréttmæti vísar til þess hversu vel innihald prófs endurspeglar það svið sem það á 

að ná yfir og er yfirleitt byggt á mati fagaðila. Mæla þau þá þekkingu og leikni sem neminn þarf 

að búa yfir þegar út í atvinnulífið er komið? Óneitanlega vakna spurningar um hvaða viðmið 

(e. criteria) eru notuð þegar um verkleg próf er að ræða; er hætta á að matið sé huglægt eða 

er leitast við að hafa hlutlæg viðmið við mat á prófunum? Hvaða fræðilegur grunnur liggur að 

baki námsmatsins og eru sett skýr viðmið við matið með viðmiðunartöflum (e. rubrics) eða 

með matskvörðum (e. ratingscales)? Unnið verður að markmiðum rannsóknarinnar með því í 

fyrsta lagi að taka saman upplýsingar um stöðu, skipulag og framkvæmd sveinsprófa í 

opinberum gögnum. Í öðru lagi verður unnið úr viðtalsgögnum við kennara, meistara og sveina 

í fjórum ólíkum iðngreinum.  
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2. Sveinspróf í iðnmenntakerfinu 

Iðnmenntun er nám sem fer fram í skóla og á vinnustað og lýkur með sveinsprófi. Einstaklingur 

sem stenst sveinspróf öðlast löggildingu fagmanns í sinni iðngrein, sbr. reglugerð nr. 940/1999 

um löggiltar iðngreinar. Sveinsprófin eru sjálfstæð próf sem nemandi sækir um að þreyta að 

loknu samningsbundnu vinnustaðanámi og burtfararprófi frá þeim framhaldsskóla sem kennir 

iðngreinina samkvæmt lögum um framhaldsskóla (92/2008). Þau veita réttindi til að nota 

starfsheiti viðkomandi iðngreinar og þar með rétt til að vinna í greininni. Uppbygging 

sveinsprófa og inntak er ákveðið í samræmi við markmið aðalnámskrár framhaldsskóla 

(gr.10.6 með vísan í reglugerð um sveinspróf 698/2009) og uppbyggingu námsins þar með talið 

skiptingu þess í vinnustaðanám og skólanám. 

Mennta- og menningarmálaráðherra ber ábyrgð á að haldin séu sveinspróf og tryggja að 

þau endurspegli námskröfur, umfang og skipulag náms samkvæmt aðalnámskrá. Það er í hans 

höndum að hafa eftirlit með framkvæmd prófanna og setja reglur um uppbyggingu og tilhögun 

þeirra í hverri löggiltri iðngrein að fengnum tillögum viðkomandi starfsgreinaráðs. Mennta- og 

menningarmálaráðherra er æðsta yfirvald stjórnsýslu menntamála í landinu og þar með 

starfsnáms. Ekki verður lengra haldið án þess að skoða núverandi stöðu sveinsprófanna í 

iðnmenntakerfinu miðað við lög og reglugerðir. 

Sveinsprófin skiptast eftir atvikum í verklegan hluta, skriflegan hluta, vinnuhraða og 

teikningu. Reglurnar skulu tryggja eftir föngum að sveinspróf í viðkomandi iðngrein 

endurspegli námskröfur, umfang og skipulag náms samkvæmt aðalnámskrá (reglugerð nr. 

698/2009), 5. gr. þessarar reglugerðar heimilar ráðherra að skipa sveinsprófsnefnd í löggiltum 

iðngreinum fyrir allt landið til þess að sjá um framkvæmd sveinsprófa og mat á úrlausnum. Þá 

getur ráðherra samið við sjálfstæða fræðsluaðila á vinnumarkaði sbr. 19. gr. reglugerðar um 

sveinspróf, um að annast framkvæmd og utanumhald sveinsprófa. Hafa slíkir samningar verið 

gerðir við Iðuna fræðslusetur og Rafmennt svo dæmi sé tekið. Í samningnum skal koma fram 

að umsýsluaðili prófanna sjái um framkvæmd þeirra og auglýsi þau, skrái próftaka til prófs og 

útvegi sveinsprófsnefnd vinnuaðstöðu. 

Sveinspróf eru haldin að minnsta kosti einu sinni á ári í löggiltum iðngreinum ef næg 

þátttaka fæst og er framkvæmd þeirra í höndum sveinsprófsnefnda. Burtfararpróf frá 

framhaldsskóla er undanfari sveinsprófs og er nemum ekki heimilt að taka sveinsprófið án þess 

að hafa staðist lokapróf í skóla (burtfararpróf). Til þess að fá starfsréttindi í löggiltri iðngrein 

(Iðnaðarlög, nr. 42/1978) þarf iðnnemi fyrst að ná burtfararprófi frá þeim framhaldsskóla sem 
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kennir iðnina, þá er honum heimilt að sækja um að þreyta sveinspróf. Ef iðnneminn stenst 

sveinsprófið er honum heimilt að sækja um meistararéttindi eftir nám í meistaraskóla. 

Fróðlegt er að skoða stöðu sveinsprófa og velta fyrir sér tilgangi þeirra um leið og farið er 

yfir sögulegar staðreyndir um þau innan kerfisins. Telja má að iðn- og starfsmenntun sé ein af 

undirstöðum hagkerfisins. Miklar breytingar og framfarir hafa orðið í þjóðfélaginu á síðustu 

árum og með tilkomu fjórðu iðnbyltingarinnar, sjálfvirkni, nýsköpun og tækniþróun eru störf 

að breytast hratt. Alþjóðasamfélagið hefur áhrif á atvinnulífið hér á landi eins og alls staðar og 

tækninýjungar koma ekki til með að svífa yfir landið án viðkomu, störfin úreldast og ný verða 

til. Því er mikilvægt að iðn- og starfsnám haldi í við þá þróun sem á sér stað í samfélaginu og 

atvinnulífinu (Elsa Eiríksdóttir, 2012).  

Þrátt fyrir að stjórnvöld á hverjum tíma gefi fyrirheit um að efla iðn- og starfsnám á 

framhaldsskólastigi hefur ekki tekist sem skyldi að fjölga iðn- og tæknimenntuðu fólki. Með 

lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, átti að efla verknám og ná fram samvinnu og samstarfi 

skóla og atvinnulífs og þar með styrkja stoðir iðnnámsins. Það hefur ekki gengið eftir, en miðað 

við skólaárið 2014-2015 hafði nemendum á iðn- og starfnámsbrautum fækkað 

(Ríkisendurskoðun 2017). Í gögnum Hagstofunnar má sjá að skólaárið 2017-18 luku 642 

nemendur sveinsprófi eða 2,9% fleiri en árið á undan (Hagstofan, 2018).  

Hér á eftir verður farið yfir hvernig sveinsprófið birtist í þeim gögnum sem tiltæk eru og 

varða iðnnám, og má þar nefna aðalnámskrá framhaldsskóla, lög um framhaldsskóla, 

reglugerð um sveinspróf, Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi (2007), Úttekt á gæðum 

vinnustaðanáms (2016), Rannsókn Elsu Eiríksdóttur (2017), Nám í skóla og á vinnustað: 

Viðhorf og reynsla sveins kennarar og meistara á tvískiptu kerfi löggiltra iðngreina, svo 

eitthvað sé nefnt. 

2.1 Iðnnám 

Iðnnám eða starfsnám, það er eilífur vandræðagangur með notkun á þessum orðum og virðist 

það vera almennt, jafnvel innan iðngreina. Í þessu verki verður notað orðið iðnnám þar sem 

umfjöllunin er sveinsprófin í iðnmenntakerfinu. Orðið starfsnám hefur fengið það gildi að vera 

einhverskonar regnhlíf yfir heiti á námi sem inniheldur vinnustaðnám eða stafsþjálfun. Með 

orðinu starfsnám er átt við nám sem undirbýr einstakling fyrir ákveðið starf og felst námið í 

því að þjálfa nemendur í aðferðum og vinnulagi. Undir þessa skilgreiningu fellur allt iðnnám 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Í kafla 6.3 í aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla er starfsnám 

skilgreint sem nám sem bæði fer fram í skóla og á vinnustað (aðalnámskrá framhaldsskóla 

2011), sem ætla mætti að væri öflug leið og áhrifarík til að undirbúa ungt fólk fyrir starfsferil í 
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viðkomandi iðngrein. Greinarmunur er gerður á orðunum starfsnám og iðnnám. Iðnnám er 

nám í löggiltum iðngreinum sem fram fer á framhaldsskólastigi og á vinnustað. Starfsnám fer 

fram í framhaldsskóla og er starfsþjálfun á vinnustað hluti af því námi. Vinnustaðanám 

iðnnema er illa skilgreint í aðalnámskrá en gengið er út frá því að fræðslan sé skipulögð og 

markviss þar sem eftirlit er með nemanum og leiðsögn af meistara í iðngreininni. Áherslan í 

starfsþjálfun er lögð á að þjálfa verkþætti og verkferla sem nemendur hafa þegar fengið 

kennslu í (aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011) 

Sú menntun sem iðnneminn fær á námstíma á sér stað bæði í skóla og á vinnustað 

tiltekinnar iðngreinar. Leiðbeiningar hvað varðar iðnnema í vinnustaðanámi er að finna í 

reglugerð 840/2011 um vinnustaðanám og starfsþjálfun. Einnig er kveðið á um réttindi og 

skyldur nema í löggiltum iðngreinum í kjarasamningum viðkomandi iðngreina. Það vekur furðu 

undirritaðrar að í þessari reglugerð er framhaldsskólinn gerður ábyrgur fyrir gerð náms- og 

starfsþjálfunarsamninga í þeim greinum sem nám á vinnustað er hluti af starfsnámi samkvæmt 

aðalnámskrá. En skólarnir geta samið við aðila utan skólans um að annast umsýslu með gerð 

og staðfestingu námssamninga.  

Í 2.gr. reglugerðar um vinnustaðanám og starfsþjálfun frá 2011 er skilgreining á því hvað 

hver samningur þýðir, en þar segir að: 

Námsamningur: samningur á milli nemanda og fyrirtækis eða stofnunar um 

vinnustaðnám og starfsþjálfun á vinnustað. Námsamningar skulu vera í 

samræmi við gildandi kjarasamninga fyrir nemendur í viðkomandi 

starfsnámi. 

Starfsþjálfunarsamningur: samningur milli skóla og fyrirtækis eða 

stofnunar um að veita nemanda tilskilda þjálfun og menntun í samræmi við 

28. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Gerður er samningur milli skóla 

og vinnustaðar um verklega menntun. 

Samningarnir eru ólíkir að því leyti að annar er fyrir iðnnema, það er námssamningurinn, 

og hinn er fyrir annað starfsnám en iðnnám, ef rétt er skilið, en erfitt er að gera sér grein hver 

hinn raunverulegi munur er á þessum samningum. Í 28 gr. laga um framhaldsskóla er talað um 

starfsþjálfunarsamninga og skulu þeir gerðir í upphafi vinnustaðanáms. Ekki er gerður 

greinarmunur á námssamningi og starfsþjálfunarsamningi heldur einungis talað um 

starfsþjálfunarsamning. Þetta misræmi veldur því að erfitt er að gera sér grein fyrir hvort er 

hvað. Ekki gætir samræmis í orðavali við gerð laga og reglugerða og því getur komið upp 

misræmi. Iðnnám var lengi notað yfir nám í löggiltum iðngreinum og er enn. Gestur 
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Guðmundsson (1993) talar um iðnfræðslu en með henni er átt við fræðslu opinberra aðila í 

löggiltum iðnaði. Orðið starfsnám er notað um iðnnám, sérstaklega í opinberum gögnum, og 

er ekki er alrangt en getur valdið misskilningi. Orðið starfsnám er í dag notað yfir og vísar til 

bæði menntunar og starfa eða starfssviða hvort sem menntunin fer fram innan eða utan skóla 

(Jón Torfi Jónasson, 2004).  

Iðnmenntun á sér langa sögu ef litið er til landanna í kringum okkur. Saga iðnmenntunar á 

Íslandi hefst með iðnbyltingunni rétt fyrir aldamótin 1900 þegar Ísland er að breytast úr 

bændasamfélagi í borgarsamfélag (Guðmundur Jónsson, 2008). Iðnmenntun á Íslandi á rætur 

að rekja til draumsýnar stórhuga manna sem trúðu á gildi menntunar fyrir framfarir 

einstaklinga og í atvinnulífi. Á síðari hluta 19. aldar og fram á 20. öld efndu frjáls félög 

iðnaðarmanna til fræðslustarfs og stóðu félögin bæði fyrir bóklegri kennslu og verklegri. Litið 

er á þetta framtak sem upphaf iðnfræðslu á Íslandi (Ólafur Grétar Kristjánsson, 1995). 

Um aldir hafði ungt fólk lært hin einföldu störf sjálfsþurftarbúskaparins með því að líkja 

eftir störfum hinna fullorðnu. Smám saman fluttist iðnmenntun inn í skólanna þar sem 

stjórnvöld lögðu á það mikla áherslu á 19. og 20 öld að skólarnir menntuðu fólk til starfa. Áttu 

skólarnir að bjóða upp á nám bæði fyrir stúlkur og drengi en drengir voru þá eins og í dag í 

miklum meirihluta í starfsnámi. Margir starfsnámsskólar voru stofnaðir á þessum tíma og 

döfnuðu vel (Jón Torfi Jónasson, 1998). Í fyrsta manntali sem tekið var á Íslandi árið 1703 er 

heildaryfirlit yfir starfsstéttir en þá voru taldir 114 einstaklingar sem störfuðu í greinum sem í 

dag eru löggiltar iðngreinar; smiðir, bókbindarar og brytar (Hagskinna 1997). Iðnskólinn í 

Reykjavík var stofnaður 1904 og þar með var stigið mikilvægt skref til umbóta í menntun 

iðnaðarmanna (Jón Ólafur Ísberg, 2004).  

Um miðja 20. öld telja stjórnvöld að of lítið fari fyrir verknámi innan skólakerfisins, það er 

námi sem krafðist handverks, án þess að það tengdist endilega sérstökum störfum. Einnig var 

staða starfsnámsgreina talin of veik (Elsa Eiríksdóttir, Guðrún Ragnarsdóttir og Jón Torfi 

Jónasson, 2018). Með lögum um gagnfræðaskóla árið 1946 (lög um gagnfræðanám, nr. 

48/1946) átti að stíga stórt skref til þess að styrkja iðn-og starfsmenntakerfið með því að bjóða 

upp á val milli verk- og bóknámsdeilda, en af því varð ekki. Efling iðn- og starfsnáms hefur því 

iðulega verið erfið í íslensku skólakerfi en ástæður þess verða ekki greindar á þessum 

vettvangi. Nú sjá framhaldsskólar landsins um allt iðnnám  

Löggilding iðngreina byggir á þeim hugmyndum að það varði almannahagsmuni að verk 

sem krefjast fagkunnáttu séu unnin af fullgildum iðnaðarmönnum (Iðnaðarlög, nr. 42/1978). 

Það tryggir gæði verksins og öryggi, því í mörgum iðngreinum er átt við hættuleg efni og flókinn 

véla- og tækjabúnað. Iðnaðarráðuneytið (nú atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið) gefur út 



  

15 

löggildingarleyfi fyrir iðngreinar og hægt er að sækja um löggildingu iðngreinar þar. Með 

umsókn þarf að rökstyðja og sýna fram á hvers vegna almannahagsmunir krefjist þess að 

iðngrein verði löggilt, þar sem atvinnufrelsi er ógnað með löggildingu en í 1. mgr. 75.gr. 

stjórnarskrárinnar kemur fram að ekki megi ógna atvinnufrelsi nema almannahagsmunir séu í 

húfi (Stefanía Helga Stefánsdóttir, 2018).  

Margar löggiltar iðngreinar skarast á við starfsgreinar sem ekki eru löggiltar og má þar 

nefna klæðskera sem er löggilt iðngrein, en fatahönnun og saumaskap hverskonar getur hver 

sem er stundað í atvinnuskyni. Skartgripahönnun er af sama meiði, en gull og silfursmíði er 

löggilt iðngrein. Í þessum starfsgreinum getur hver sem er stundað atvinnu og jafnvel rekið 

fyrirtæki án þess að hafa ákveðin/tilskilin fagréttindi/kunnáttu í greininni. Þetta getur haft þau 

áhrif að réttindalaust fólk starfi innan greinanna án verkkunnáttu. Þar með getur iðngreinin 

sem slík orðið fámenn og það leitt til að hún hverfi. Einnig getur verið að greinarnar hafi ekki 

þróast í takt við nútíma tækni og séu þar af leiðandi lítt aðlaðandi fyrir ungt fólk sem kýs þá að 

fara aðrar leiðir en þær sem flokkast undir iðn- og starfsmenntun (Ásdís Jóelsdótttir 2001).  

Iðnmenntakerfið hefur verið kallað meistarakerfi og tíðkast í mörgum iðngreinum á Íslandi 

og víðar í Evrópu. Kerfið er tvískipt, svo kallað víxlnám (e. dual system of vocational education), 

en það felur í sér að hluti náms fer fram í skóla og hluti á starfsvettvangi sem vinnustaðanám 

eða starfsþjálfun á vinnustað (e. on-the-job training, workbased learning, workbased training) 

þar sem nemar vinna við grein sína undir leiðsögn meistara (Elsa Eiríksdóttir, 2017). Hið 

tvískipta kerfi á Íslandi er mjög breytilegt eftir iðngreinum. En allir iðnnemar þurfa að 

samþætta þekkingu færni og viðhorf í námi sínu (Baartman and De Bruijn 2011) á sama tíma 

og þeir þróa faglega sjálfsmynd (Achtenhagen and Grubb 2001; Geijsel and Meijers 2005). 

Í löndum innan OECD sem við berum okkur saman við er námsfyrirkomulag iðngreina með 

ýmsu móti. Í Austurríki, Belgíu og Þýskalandi er skipst á starfsþjálfun á vinnustað og utan 

vinnustaðar í hverri viku. Á Írlandi og í Kanada er skipting á nokkurra vikna fresti. 

Iðnmeistarakerfið í Þýskalandi er mjög sterkt og vinnumarkaðurinn byggir á löggiltum störfum. 

Þar tekst um 80% þeirra sem koma úr skólunum fljótt að fóta sig á vinnumarkaði (Quintini og 

Manfredi, 2009). Árangur af þessu tvískipta kerfi byggist á nánu samspili skóla og vinnustaðar 

og gerir kröfu um að nemendur nái að tengja það sem þeir læra í skólanum við það sem lærist 

á vinnustað og öfugt (Tynjäla, 2008). Rannsóknir sýna að þetta geti verið erfiðleikum bundið, 

því oft reynist erfitt að aðlaga þekkingu og leikni að nýjum aðstæðum (Billett, 2013; Guile og 

Young, 2003; Wahlgren, 2009). Námið í skólanum byggir mikið á því að nemendur öðlist 

fagtengda þekkingu og leikni en á vinnustað er meira horft til þess að afurðin verði góð, það 

er að nemendur skili góðu verki og framleiðni.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s12186-011-9069-2#ref-CR5
https://link.springer.com/article/10.1007/s12186-011-9069-2#ref-CR2
https://link.springer.com/article/10.1007/s12186-011-9069-2#ref-CR17
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2.2 Að bjóða nemendum upp á nám við hæfi 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur fram að framhaldsskólar skulu bjóða nemendum 

upp á nám við hæfi og fjölbreyttar námsleiðir, þar sem tekið er mið af hæfni nemandans og 

framtíðaráformum. Framhaldsskólar landsins eru yfir þrjátíu talsins og hægt er að stunda nám 

við þrjár gerðir framhamhaldsskóla: Menntaskóla, starfsnámsskóla og fjölbrautaskóla. Boðið 

er upp á yfir 100 mislangra námsleiða, þar á meðal 80 starfsnámsbrautir. Á starfsnámsbrautum 

er boðið nám í löggiltum iðngreinum, þriggja til fjögurra ára nám á námssamningi (OECD 2013).  

Starfsnámsbrautum í löggiltum iðngreinum framhaldsskólanna lýkur með sveinsprófi og 

eins og fram kemur í lögum um framhaldsskóla, nr. 92. gr. 30 ( Alþingi 2008). Athygli vekur að 

hvergi er að finna orðið iðnnám eða iðnmenntun í aðalnámskránni en í gr. 8.2 er talað um að 

próf til starfsréttinda séu skilgreind sem námslok af námsbraut sem veitir löggilt starfsréttindi 

eða veitir nemendum heimild til að þreyta sveinspróf í löggiltri iðngrein (aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). Í kafla 11.1 segir: „Námi í löggiltum iðngreinum lýkur með 

sveinsprófum en um uppbyggingu og framkvæmd þeirra er fjallað í sérstakri reglugerð“ 

(aðalnámskrá framhaldsskóla 2011). Í viðauka 2 sömu aðalnámaskrár þar sem lýst er 

námslokum í framhaldsskóla er talað um þrjár tegundir námsloka, þar með talin próf til 

starfsréttinda. Þar kemur fram að próf til starfsréttinda séu skilgreind sem námslok af 

námsbraut sem veitir löggilt starfsréttindi eða veitir nemendum heimild til að þreyta 

sveinspróf í löggiltri iðngrein. Af þessu má sjá að sveinsprófin eru ekki skilgreind í aðalnámskrá 

eins og búast mætti við þar sem þau eru hluti af starfsnámsbrautum viðkomandi 

framhaldsskóla. Að mati höfundar ætti að vera hægt að sjá námsmatslýsingu á námi til 

sveinsprófs í aðalnámskrá framhaldsskólanna, framkvæmd þeirra og útfærslu. Starfsnámi í 

löggiltum iðngreinum lýkur ekki fyrr en viðkomandi einstaklingur hefur lokið sveinsprófi og 

ætti því að vera skilgreint hvað felst í því námi í aðalnámskrá. Námsbrautarlýsingar eru til fyrir 

hverja iðngrein og eru þær vel skilgreindar í aðalnámskrá. Þar er talað um rétt nemenda til 

þess að taka sveinspróf að námi loknu í skóla og vinnustaðaþætti, án þess þó að getið sé á 

hvers vegum þau próf eru né hvaða hæfni neminn þarf að hafa tileinkað sér þegar að þeim 

kemur. 

Aðalnámskrá framhaldsskóla er tæki sem skólarnir hafa til tryggja samræmi og 

samhæfingu skólastarfs við útfærslu á sameiginlegri menntastefnu. Í henni er skilgreind sú 

almenna hæfni sem nemendur þurfa að búa yfir að námi loknu í framhaldsskóla. Skilgreiningin 

er almenn og ekki er sérstaklega talað um iðnmenntun eins og fram hefur komið heldur er 

talað um starfsnám.  



  

17 

Hæfni felur í sér þekkingu sem er safn staðreynda, lögmála og kenninga. Hún er bæði 

fræðileg og hagnýt og felur einnig í sér leikni nemandans, tilfinningar og sköpunarmátt, 

félagsfærni og frumkvæði. Hún er samofin siðferðislegum gildum hans. Leikni er bæði 

vitsmunaleg og verkleg. Hún felur í sér að geta beitt aðferðum, verklagi og rökréttri hugsun. 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Hér vekur óneitanlega athygli að hæfniviðmiðum fyrir 

iðnnema þegar þeir stunda nám í skóla er vel lýst en þar sem námið á sér einnig stað úti á 

vinnumarkaði er undarlegt að í aðalnámskrá sé ekki að finna hæfniviðmið um vinnustaðaþátt 

námsins eða reglur um mat á starfsnámi en þar segir: 

Vinnustaðanám og starfsþjálfun veita nemendum mikilvæg tækifæri til að hagnýta 

þekkingu sína og leikni og öðlast þar með hæfni til þátttöku í atvinnulífinu. Til að 

stuðla að markvissu vinnustaðanámi og starfsþjálfun á vinnustað er lögð áhersla á 

notkun námsferilsbóka. Um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað eru gerðir 

samningar í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. 

Velta má fyrir sér hugmyndum námskrárfræðanna til útlitsingar á þeirri hæfni og leikni sem 

iðnneminn á að öðlast á námsferlinum. Hugmyndin um námsferilsbók átti að stuðla að 

markvissu námi sem er skilgreint í námsferilbókinni en ekkert hefur orðið af þessu eins og 

kemur fram í kaflanum um námsferilsbókina hér að neðan. Erfitt getur reynst að útlista allt 

nám fyrir fram og þá sérstaklega vinnustaðanám sem oft býður upp á óvænta þekkingaröflun 

í námsferlinu. Það getur því verið vandaverk að skilgreina nám á vinnustað í smáatriðum en 

nauðsynlegt er að hafa einhver viðmið um það sem neminn á að kunna skil á eftir ákveðinn 

tíma í vinnustaðaþjálfuninni. Atli Harðarson (2012) bendir á að mikilvægt sé að mat á námi 

hafi breiðan og fjölbreyttan vinkil og máli sínu til stuðnings nefnir hann að hæfniviðmið sem 

gerð eru í dag séu stundarútsýni okkar og ef menntun á að skila árangri leiði hún til þess að 

nemendur fái aðra sýn af öðrum sjónarhóli. Því sé mikilvægt að kerfisbinda ekki markmiðin um 

og of þótt nauðsynlegt sé að hafa viðmið.  

Rannsóknir um nám í löggiltum iðngreinum hér á landi eru ekki margar, þó hafa verið 

gerðar úttektir á starfsmenntun (Elsa Eiríksdóttir, 2017; Hvítbók um umbætur í menntun, 

2014; Ingibjörg Kaldalóns og Allyson Macdonald, 2005; mennta - og 

menningarmálaráðuneytið, 2012; Elsa Eiríksdóttir, Guðrún Ragnarsdóttir og Jón Torfi 

Jónasson, 2018; OECD,2013; Ríkisendurskoðun 2017).  

2.3 Skólaþáttur iðnnáms 

Iðnnám á Íslandi er oftast nær fjögurra ára samningsbundið nám sem lýkur með sveinsprófi, 

og skiptist í skóla-og vinnustaðanám. Samkvæmt lögum um framhaldsskóla eiga allir 
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nemendur rétt á að stunda nám við hæfi. Í skólaþætti iðnnámsins er farið eftir námskrá 

viðkomandi iðngreinar og er henni skipt upp í skólaannir og vinnustaðanám. Þessi skipting er 

mismunandi eftir iðngreinum og einnig hvar og hvenær vinnustaðanámið á sér stað í 

námsferlinu (aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Námskránni er ætlað að mynda samfellu í námi iðnnemans. Í námskránni koma fram 

inntökuskilyrði til að hefja nám, skipulag námsins er skilgreint og námsmat með skilgreindum 

hæfniviðmiðum þar sem leiðbeinandi upplýsingar um framvindu náms koma fram, sem og 

lokamarkmið námsins í skóla. Kennsluáætlun í skólaþættinum er lögð fram í upphafi náms en 

þar koma fram skilgreiningar og markmið með náminu. Áfangalýsingar eru fyrir hvert fag þar 

sem er lýsing á því hvaða þekkingu nemendur eigi að búa yfir eftir áfangann. Oft eru forkröfur 

tilgreindar, til dæmis hvaða áfangi er undanfari. Þekkingar-, leikni- og hæfniviðmið eru 

tilgreind ásamt námsmati í áfanganum. Æskilegt væri að meta vinnustaðaþáttinn markvisst og 

reglubundið með sambærilegum hætti þar sem hætta getur verið á að nemendur fá ekki þau 

námstækifæri sem þeim ber í vinnustaðahluta námsins Kennslan er ekki markviss og byggir  

meira á frumkvæði nema að bera sig eftir námstækifærum (Elsa Eiríksdóttir, 2017).  

Mismunandi er hvernig iðnnemi hefur nám í grein sinni. Önnur leiðin er að iðnneminn geri 

samning við iðnmeistara í upphafi náms og byrji þar með í vinnustaðahluta námsins og hin 

leiðin sú að hann byrji í skóla án námssamnings en þurfi síðar á námstímabilinu að gera 

samning við meistara í iðngrein sinni. Ef nemi velur iðngrein sem byrjar á vinnustaðahluta 

námsins er hann yfirleitt öruggari með að geta klárað námið á tilsettum tíma. Hins vegar gerist 

það í einhverjum iðngreinum að þegar byrjað er á skólaþætti námsins, vegna þess að hægt er 

að skrá sig í iðnnám í framhaldsskóla án þess að hafa staðfestan námssamning, að reynst getur 

erfitt fyrir iðnnemann að komast í vinnustaðahluta námsins. Nánar verður fjallað um þetta 

síðar. Afleiðing þessa fyrirkomulags getur verið sú að neminn fær ekki samning eftir að 

skólaþætti námsins lýkur. Ástæður eru til dæmis að ekki eru nægilega mörg vinnustaðapláss, 

fáir meistarar eða að ekki er vilji til að taka nema á samning. Þetta getur leitt til þess að neminn 

nær ekki að ljúka sveinsprófi og erum við þá komin að þeim tvískinnungi sem gætir í lögum um 

framhaldsskóla þar sem segir að allir eigi rétt á að stunda nám við hæfi.  

Til að ljúka sveinsprófi þarf neminn að hafa lokið vinnustaða- og skólaþætti námsins eins 

og fram kemur í reglugerð um sveinspróf, 3. gr., nr. 698/2009. Lengd námssamninga sem 

gerðir eru við meistara í viðkomandi iðngrein eru breytilegir eftir iðngreinum, það er hvernig 

námið er útfært og skipt milli skóla og vinnustaðar. Iðnnám er að jafnaði fjögurra ára nám í 

skóla og á vinnustað (heimasíða Tækniskólans e.d; heimasíða Menntskólans í Kópavogi e.d). 
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Skipting námsins milli skóla og vinnustaðar er einnig breytileg eftir iðngreinum og getur 

spannað frá þriggja til fimm anna skólanáms og vinnustaðanáms allt að 126 vikum.  

Þeir nemendur sem vilja leggja stund á nám í iðngreinum og ljúka sveinsprófi þurfa að velja 

sér framhaldsskóla sem bjóða upp á námsbrautir í löggiltum iðngreinunum. Margir 

framhaldsskólar bjóða upp á starfsnámsbrautir og þar með iðnnám samhliða bóknámi og er 

það gert til að auka val nemenda og jafna stöðu þeirra og möguleika á framhaldsnámi (Skúlína 

Kjartansdóttir, 2013). Nemendur bæta þá við sig bóklegum fögum til að taka stúdentspróf 

samhliða iðnnáminu.  

Í næstu undirköflum verður fjallað um námssamning og vinnustaðanám. Athygli vekur að 

ábyrgð á námi til iðnsveins er ekki skilgreind. Ef skoðaðar eru reglugerðir um sveinspróf kemur 

einungis fram að menntamálráðherra beri ábyrgð á sveinsprófunum og þar með náminu. 

Tvískinnungs gætir í þessu ákvæði þar sem auðvelt er að skrá sig í nám til iðnsveins en því fylgir 

ekki loforð eða staðfesting á því að nemar komist í vinnustaðahluta námsins og geti í kjölfarið 

lokið sveinsprófi. Æskilegt þætti mér að framhaldsskólar hefðu eftirlit með og beri ábyrgð á að 

nemendur sem hefji nám í iðngrein fengju inni í vinnustaðanámi og skóla á þeim námstíma 

sem ætlaður er til að klára nám til iðnsveins. Svo virðist sem að vanti í lögin útskýringu á því 

hvernig beri að framkvæma þau, hvaða aðili innan skólans eigi að bera ábyrgð á að þeir 

námsþættir sem neminn á að klára fyrir sveinspróf rúmist innan námstímans. Helst lítur út fyrir 

að hreinlega hafi gleymst að setja þetta inn í lögin. 

2.3.1 Námssamningur 

Í reglugerð um vinnustaðanám og starfsþjálfun, (nr. 840/2011, með vísun í 28. gr. laga um 

framhaldskóla nr. 92/2008) kemur fram að verk og starfsnám byggist á almennum ákvæðum 

aðalnámskrá framhaldsskóla um nám á vinnustað. Því mætti ætla að ábyrgð á að gerðir væru 

náms- og starfsþjálfunarsamningar í þeim greinum þar sem nám á vinnustað er hluti af iðn- og 

starfsnámi samkvæmt aðalnámskrá væri í höndum framhaldsskólanna (reglugerð um 

vinnustaðanám og starfsþjálfun, nr. 840/2011).  

Vinnustaðasamningar skulu gerðir við upphaf vinnustaðanáms og kveða á um réttindi og 

skyldur vinnuveitanda, skóla og nemenda. Þar skal markmið með vinnustaðanáminu einnig 

koma fram, gæðakröfur, gildistími, meðferð ágreinings og samningsslit. Mennta- og 

menningarmálaráðherra getur falið skóla eða öðrum aðila að annast umsýslu með gerð og 

staðfestingu námssamninga og eftirlit með þeim (reglugerð um námssamninga og 

starfsþjálfun, nr. 697/2009). Sömu aðilar hafa þá með höndum ógildingu þessara samninga ef 

til kemur.  
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Í lögum um framhaldsskóla kemur fram í 32. gr. að hver framhaldsskóli ber ábyrgð á 

innritun nemenda í skólann og því námi sem á að stunda þar (lög um framhaldsskóla, nr. 

92/2008). Ekki er hægt að sjá í lögununum hvað felst í þessari grein eða hvernig beri að 

framkvæma hana. Námsamningar eru mislangir eftir iðngreinum allt frá 16 vikum í kjólasaum 

og klæðskera í 126 í matvælagreinum. Athygli vekur að. framhaldsskólarnir koma í fæstum 

tilvikum að því að útvega námssamning heldur þurfa iðnnemar sjálfir að sjá um það. Hins vega 

hafa kennarar oft haft milligöngu um að samningur komist á milli iðnnema og meistara þar 

sem þeir hafa persónuleg tengsl við iðnmeistara (Elsa Eiríksdóttir. 2017; Baldur Sæmundsson, 

munnleg heimild e.d.). Þetta getur verið snúið því að í nokkrum iðngreinum hefst námið á 

skólaþætti þess og vinnustaðaþátturinn kemur síðar á námsferlinu og jafnvel eftir 

burtfararpróf frá skóla. Þannig getur það gerst að nemarnir byrji í iðnnámi án samnings og fyrir 

hendi er sú hætta að þeir fái ekki samning við meistara úti í atvinnulífinu þegar þeir eru tilbúnir 

í þann hluta námsins. Þrautarganga iðnnema í sumum iðngreinum við að útvega sér samning 

getur reynst þeim ofviða (Elsa Eiríksdóttir. 2017).  

Ráðningasamningur milli nema og vinnuveitanda skal vera staðfestur af skóla. Skulu slíkir 

samningar vera í samræmi við gildandi kjarasamninga um nema í viðkomandi starfsnámi. 

Iðnnemar sem hyggjast ljúka sveinsprófi verða að hafa lokið námsamningi áður en þeir þreyta 

sveinspróf. Fyrirtæki sem tekur iðnnema á samning skuldbindur sig til að veita nemanda 

kennslu í greininni. Í reglugerð um vinnustaðanám (nr. 840/2011, 8. gr.) kemur fram að 

fyrirtækinu beri skylda til að þjálfa nemann og hafa til þess hæfan tilsjónarmann með fullgild 

iðnréttindi í þeirri iðn sem hann hyggst kenna, jafnframt þarf viðkomandi að hafa fengið 

þjálfun í leiðbeiningu nýliða. Þar sem þjálfun iðnnema á vinnustað er í höndum meistara 

samkvæmt námssamningi. Áhugavert er að orðið þjálfun eða hvað liggur að baki þess orðs er 

hvergi skilgreint í reglugerðinni. Þá kemur fram að vinnustaðir sem taka nema á samning eigi 

að búa yfir fullnægjandi aðstöðu, faglegri þekkingu og námstækifærum, auk þess að allur 

búnaður sem þarf til að stunda námið svo sem vélar, áhöld og tæki þurfi að vera til staðar á 

vinnustaðnum.  

Í flestum Evrópulöndum er litið á vinnustaðanám sem mikilvægan þátt í þjálfun iðnnema 

og það skilgreint sem þáttur í starfsmenntun (Cedefop, 2015). Vinnustaðanám býður nemum 

upp á að þjálfast í að starfa við viðkomandi iðngreinar á vettvangi og fá þannig dýpri skilning 

og þekkingu á starfinu. Nám á vinnustað er óformlegt nám og því öðruvísi uppbyggt en nám í 

skóla sem er formlegt og fyrir fram skipulagt nám (Tynjälä, 2008). Vinnustaðanám sem 

iðnnemar stunda gerir kröfur um að meistarinn sinni fræðslu og leiðsögn á vinnustað og hafi 

eftirlit með því námi sem þar fer fram. Í 7. gr. reglugerðar um vinnustaðanám (840/2011) 

kemur fram að: 
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Fyrirtæki eða stofnun skuldbindur sig með gerð námssamnings til að veita nemanda 

kennslu í greininni og sjá svo um að hann hafi að námstíma loknum hlotið tilskilda 

hæfni í helstu verkefnum, verkþáttum og vinnubrögðum er viðkomandi starfsgrein 

tekur til og hafi öðlast leikni í meðferð, hirðingu og beitingu þeirra efna, áhalda og 

tækja sem notuð eru í starfsgreininni. Þá skal þess gætt að nemandi hafi tamið sér 

virðingu fyrir starfi sínu og faglega sýn á þau viðfangsefni sem starfið tekur til. 

2.3.2 Meistari sem kennari  

Iðnsveinn getur aflað sér aukinna réttinda með því að fara í meistaraskóla viðkomandi 

iðngreinar, ljúka þar námi og hljóta nafnbótina iðnmeistari. Hann getur þá tekið að sér verkefni 

í eigin nafni og þar með ráðið til sín nema í iðngreininni. þar með er hann orðinn leiðsagnaraðili 

iðnnemans í vinnustaðaþætti náms til sveins. Iðnmeistaranám er viðbótarnám á 

framhaldsskólastigi þar sem inntökuskilyrði er fullgilt sveinspróf. Árið 1989 fékk Iðnskólinn í 

Reykjavík (nú Tækniskólinn) heimild til að bjóða upp á nám til iðnmeistara í öllum iðngreinum 

(Jón Ólafur Ísberg, 2004).  

Áður höfðu ekki verið til sérstakir skólar fyrir iðnsveina til að öðlast meistararéttindi. Úti í 

atvinnulífinu eru því meistarar sem ekki hafa farið í meistaraskóla og þar af leiðandi ekki hlotið 

þjálfun í að leiðbeina nemum og styðjast því fyrst og fremst við eigið innsæi og reynslu. Þetta 

leiðir hugann að því hvernig þjálfun á vinnustað er framkvæmd og skilgreind fyrir þá sem hlut 

eiga að máli, það er meistara og nema. Meistarinn ber ábyrgð á að iðnneminn sé tilbúinn þegar 

kemur að sveinsprófi hvað varðar hæfni þekkinu og leikni sem fagið gerir kröfur til. Ekkert er 

fjallað um vinnustaðaþáttinn, hvorki í aðalnámskrá framhaldsskóla né viðauka nr. 2 um 

starfsnám. Ekki er heldur fjallað þar um námsmat á vinnustaðaþætti og ekki er hægt að sjá 

hvort hann sé að jafnaði metinn með markvissum og formlegum hætti (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2016). Þetta leiðir hugann að því hvort að inntaksréttmæti 

sveinsprófanna sé réttmætt þar sem ekkert áþreifanlegt er um hvaða nám hefur farið fram á 

vinnustaðnum. 

Námið byggir á aðalnámskrá framhaldsskóla. Þar eru skyldur meistara til þess að taka nema 

á samning tilgreindar í námskrá til iðnmeistara en þar segir að meistararéttindi geti iðnsveinn 

fengið ef hann kýs að fara í meistaraskóla. Einn af þeim áföngum sem verðandi meistari þarf 

að ljúka er kennsla og leiðsögn sem er 5 eininga áfangi og eiga nemendur að honum loknum 

að hafa tileinkað sér ýmsa færniþætti sem varða kennslu og leiðbeiningu meistara við 

iðnnema. Í viðauka A kemur meðal annars fram að meistari eigi að búa iðnnema æskileg 

skilyrði til náms og þroska í fyrirtækinu og kunna að miðla þekkingu og annast handleiðslu í 

samræmi við námsþarfir nemans og námskröfur iðngreinarinnar. Þegar hæfniviðmið áfangans 
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eru skoðuð sést að þau eru nokkuð háleit og spurningin er hvort að raunin sé sú að þessar 

yfirgripsmiklu kröfur séu gerðar til meistara á vinnustað þegar hann tekur nema á 

námsamning. Talað er um að hann eigi að skipuleggja námið á vinnustað og sjá til þess að 

neminn búi við æskilegt námsumhverfi, miðla þekkingu og annast handleiðslu í samræmi við 

námsþarfir nemans og námskröfur iðngreinarinnar, og þekkja helstu kennsluaðferðir og 

námsmat í áðurnefndri skýrslu,  

Úttekt á framkvæmd og gæðum starfsnáms á vinnustöðum frá árinu 2016, kom fram að 

iðnnemar væru oft að vinna án leiðsagnar meistara og þá undir handleiðslu sveina og annarra 

ófaglærðra starfsmanna. Meistari iðnnemanna kemur ekki formlega að námi nemans í 

skólaþætti námsins. Hvergi er skilgreind aðkoma meistara að lokamati iðnnemans, það er 

sveinsprófinu. Sveinsprófin eru lokamat á þeirri hæfni sem neminn hefur tileinkað sér, þau eru 

próf atvinnulífsins þannig að vinnustaðanámið ætti að tengjast þeim. 

2.3.3 Vinnustaðanám 

Sú menntun sem iðnneminn fær í vinnustaðanámi á að veita honum þá leikni og þekkingu sem 

þarf fyrir iðngreinina og þar með þátttöku í atvinnulífinu. Samtök iðnaðarins líta á 

vinnustaðakennslu sem hluta af samkeppnishæfni einstaklinga, fyrirtækja og starfsgreina 

(Samtök iðnaðarins, 2001). Mikilvægt er að iðnemar kynnist verklegum þáttum iðngreinar 

samfara bóklegu námi og helst ætti það að gerast snemma á námsferlinum, því þannig fá þeir 

betri innsýn í fagið. Iðnnemar fá greidd laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 

stéttarfélags í vinnustaðanámi og eru fullgildir félagar þess fagfélags sem iðngrein þeirra 

flokkast undir (Samiðn, 2005).  

Þar sem iðnaður er oft mjög flókinn og fjölbreyttur er nám á vinnustað góð lausn til þess 

að þjálfa nemann í vinnubrögðum tiltekinnar iðngreinar. Með vinnustaðanámi og starfsþjálfun 

geta nemendur hagnýtt þekkingu sína og leikni um leið og þeir auka hæfni sína til þátttöku í 

atvinnulífinu (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Því gegnir vinnustaðanámið 

mikilvægu hlutverki. Þess ber að geta, að vinnustaðir eru í dag oftar en ekki sérhæfðir til 

ákveðna verka og námið á vinnustað getur þar af leiðandi orðið einhæft. Mikilvægt er því að 

vinnustaðanámið miði að því að iðnneminn kynnist sem flestum þáttum greinarinnar og þar 

af leiðandi þyrfti hann að stunda vinnustaðahluta námsins á fleiri en einum verknámsstað. 

Starfsþjálfunin ætti öllu heldur að gerast í vinnu eftir að starfsmaður hefur verið ráðinn.   

Á vinnustað er gert ráð fyrir að nemar kynnist iðngrein sinni við raunverulegar aðstæður 

þar sem vinnan byggist að miklu leyti á samvinnu og samskiptum. Aðstæður eru oftast 

frábrugðnar aðstæðum í skólanáminu, meðal annars vegna þess að atvinnulífið fylgist að öllum 
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líkindum betur með nútímatækni og tækniþróun í greinunum. Vert er þó að taka fram að 

fyrirtækin  geta verið sérhæfð og fjölbreyttni námsþátta því takmörukuð. Þá kynnast 

atvinnurekendur og meistarar framtíðarstarfsmanni þar sem hann leggur sitt af mörkum til 

fyrirtækisins og þjálfun fer fram sem auðveldar atvinnurekendum að finna 

framtíðarstarfsmann og örvar þannig nýliðun í greinunum. Mikilvægt er að nám á 

vinnustöðum endurspegli inntak og áherslur sem koma fram í námaskrá viðkomandi iðngreina. 

Nemar fá leiðsögn við vinnuna en ekkert formlegt mat er notað til þessa að upplýsa þá um 

stöðu þeirra í náminu, veikleika eða styrkleika. Nemar hefja, eins og áður hefur komið fram, 

ýmist námið á vinnustaðaþætti eða í skóla.  

Erfitt getur verið að fylgjast með gæðum vinnustaðanámsins hér á landi þar sem engin 

skilgreind námsskrá er til fyrir vinnustaðanám í iðngreinum. Við skoðun á nokkrum iðngreinum 

kom í ljós að einungis er talað um lengd náms í vikum á námssamingi fyrir vinnustaðahluta 

námsins. Í brautarlýsingum er talað um mikilvægi vinnustaðaþáttar námsins og áhersla lögð á 

notkun námsferilsbókar (Heimasíða Tækniskólans, e.d. og Menntaskólans í Kópavogi, e.d.). 

Lítið eftirlit virðist vera með nemum og erfitt getur verið að sjá hvort að þeir fái þá þjálfun á 

vettvangi sem til er ætlast, samanber „Við erum bara ódýrt vinnuafl.“ (munnlegar heimildir frá 

iðnnemum e.d.). Rannsóknir á vinnustaðanámi á Íslandi eru ekki margar og ekki hefur mikið 

verið skoðað hvers konar nám á sér stað á vinnustað eða hvort að samhengi sé á milli náms í 

skóla og á vinnustað. Rannsókn Elsu Eiríksdóttur (2017) er sennilega ein sú stærsta sem gerð 

hefur verið hér á landi. Vinnustaðanám er forsenda sveinsprófs og því mikilvægt að skilgreina 

hæfnikröfur fyrir hvert starf að mati OECD (2013), en það er hlutverk starfsgreinaráða. Þau 

bera einnig ábyrgð á því að niðurröðun á vinnustaði séu í sem nánustum tengslum við 

námsmarkmið. Ráðin eiga að halda skrá yfir þau fyrirtæki sem uppfylla þær kröfur sem gerðar 

eru til þeirra sem annast vinnustaðanám (mennta- og menningarmálaráðuneytið, (2012).  

Elsa Eiríksdóttir (2017) gerði rannsókn á námi í skóla og á vinnustað þar sem hún skoðaði 

nám í tvískiptu kerfi löggiltra iðngreina á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að komast að 

því hvort að samfella væri í skipulagi náms og samhengi milli náms í skóla og á vinnustað. Elsa 

komst að þeirri niðurstöðu að brýnt væri að skilgreina vandlega ábyrgð og utanumhald á námi 

iðnnema og mikilvægt að gera samvinnu um nám nemanda að skilgreindu verkefni í kerfinu. 

Kerfin virðast virka vel hvort fyrir sig en veikleiki þeirra er að heildstætt samspil náms í skóla 

og á vinnustað er ekki til staðar í náminu.  

Í skýrslu um starfsmenntun á framhaldsskólastigi, skipulag og stjórnsýslu 

(Ríkisendurskoðun, 2017) kemur fram að það vanti að aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 

veiti þá leiðsögn um tilgang og markmið skólastarfs sem henni er ætlað. Ríkisendurskoðun 
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telur að hvorki lög, reglur né aðalnámskrá veiti nemendum í starfsnámi leiðsögn eða viðmið 

um vinnustaðaþátt námsins. Einnig kemur þar fram að nemendur þurfi sjálfir að finna sér 

vinnustað eða meistara til að ljúka námi (Ríkisendurskoðun, 2017). Þá er bent á að það vanti 

staðfestingu fyrir nokkrar námsbrautarlýsingar. Í lögum er kveðið á um að forsenda þess að 

nemandi útskrifist með starfsréttindapróf frá framhaldsskóla séu að hann hafi lokið námi 

samkvæmt námskrá og staðfestri námsbrautarlýsingu.  

Ábyrgð þeirra sem að regluverkinu standa er umtalsverð og leiðir það hugann að því hvers 

vegna ekki eru skilgreindir ábyrgðaraðilar fyrir vinnustaðanáminu. Freistandi er að túlka grein 

8.2 í aðalnámskrá framhaldsskóla sem ábyrgð skólans á vinnustaðaþætti námsins en þar segir; 

„Í prófskírteini frá framhaldsskóla skulu meðal annars koma fram hæfniþrep námsloka, yfirlit 

yfir áfanga, vinnustaðanám, starfsþjálfun og einkunnir.“ Samkvæmt þessu er ekki annað að sjá 

en að framhaldsskólinn beri að einhverju leyti ábyrgð á eða hafi eftirlitskyldu með 

vinnustaðanámi iðnnema. Þessu til stuðnings má benda á að í reglugerð um námssamning og 

starfsþjálfun, nr. 840/2011, kemur fram í 4. gr. um starfsnám í atvinnulífinu að framhaldsskólar 

hafi eftirlit með að nemendur þeirra leggi stund á vinnustaðanám sem áskilið er í námskrá og 

að gerðir séu viðeigandi námssamningar. Menntamálaráðherra getur falið skóla eða öðrum 

aðila að annast umsýslu með gerð samninganna. 

Gæði vinnustaðanáms eru ekki sýnileg og hafa ekki verið mæld með áþreifanlegum hætti. 

Þó benda nokkrar rannsóknir á að nemar og meistarar séu yfirleitt ánægðir með 

vinnustaðanámið (menntamálaráðuneytið, 2011, 2014, og 2016. Elsa Eiríksdóttir, 2017). 

Margir eru sammála því að með auknu samstarfi og samvinnu skóla og vinnustaða varðandi 

nám í skóla og á vinnustað verði til verðmætara og öflugra atvinnulíf og mannauður aukist. 

Það hefur þó reynst Íslensku iðnmenntakerfi erfitt að samræma og samstilla nám á vinnustað 

og í skóla. Ekki er því annað að sjá en að framhaldsskólinn beri að einhverju leyti ábyrgð á eða 

hafi eftirlitskyldu með vinnustaðanámi iðnnema. Þessu til stuðnings má benda á að í reglugerð 

um námssamning og starfsþjálfun, nr. 840/2011, segir í 4. gr. um starfsnám í atvinnulífinu: 

„Framhaldsskólar hafa eftirlit með að nemendur þeirra leggi stund á vinnustaðanám sem 

áskilið er í námskrá og að gerðir séu viðeigandi náms- og/eða starfsþjálfunarsamningar.“ Af 

þessu er auðvelt að álykta að skólinn sé ábyrgur fyrir námssamningnum.  

Til þess að tryggja gæði vinnustaðanáms hafa komið fram nokkrar tillögur og unnar hafa 

verið skýrslur varðandi eflingu námsins og aukna samvinnu milli skóla og vinnustaða (Elsa 

Eiríksdóttir, 2017. Menntastefna samtaka iðnarins, 2018. OECD, 2013. 

menntamálaráðuneytið, 2011, 2014, og 2016.). Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2017) er lagt til 

að skólar stofni til samstarfs við vinnustaði og vísað í lög um framhaldsskóla frá 2008 en 
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samkvæmt þeim átti að styrkja starfsnámið. Unnin var skýrsla fyrir menntamálaráðuneytið 

2016 þar sem samskonar áhersla er lögð á samstarf skóla og vinnustaðar. Höfundar leggja til 

að sérhver skóli eigi skipulagt og formlegt samstarf við vinnustaði þar sem nemendur skólans 

sækja starfsþjálfun. Formlegt samstarf við atvinnulífið myndi auka gæði námsins. Einnig er 

bent á að tilsjónarmenn á vinnustað/meistarar hafi enga formlega kennaramenntun, einungis 

meistararéttindi í iðngreininni.  

Oft koma aðrir starfsmenn en meistarinn að leiðbeiningu nemanna. Iðnnemar virðast 

almennt sáttir við þá leiðsögn sem þeir fá á vinnustað, þó svo að enginn ákveðinn 

tilsjónarmaður sjái um leiðbeiningu eða hafi þjálfun í að leiðbeina þeim (Védís Grönvold og 

Sveinn Aðalsteinsson. 2016). Gæðin eru ekki sýnileg í vinnustaðanáminu og ekkert staðfest 

námasmat á sér stað í þessu mikla námi sem spannar meirihluta námstíma iðnaðarmanns.  

2.3.4 Námsferilsbók 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út árið 2013 tilrauna útgáfu af ferilbók fyrir 23 

iðngreinar. Í ferilbækurnar átti að safna saman helstu verkþáttum faggreina samkvæmt 

gildandi námskrá greinanna. Iðnnemar fá ferilbækurnar afhentar við upphaf náms og eru þær 

á ábyrgð hans. Þær gegna ekki fastsettu hlutverki í námsferli iðnnema heldur er notkun þeirra 

frjálst val nema og meistara (Iðan, e.d.). Í bígerð hefur verið að innleiða rafrænar ferilbækur 

sem leysa eiga af hólmi ferilbækur á pappírsformi. Lilja Alfreðsdóttir mennta -og 

menningarmálaráðherra skrifar í grein (12.1.2018) á fréttavefnum Vísi um ávinning af 

innleiðingu rafrænna ferilbóka. Nefnir hún að ferilbókin eigi að tryggja að nemandinn fái 

þjálfun í þeim verkþáttum sem hæfnikröfur gera ráð fyrir og að auki muni hún auka fjölbreytni 

náms og námsmats í starfsþjálfun. Ráðherrann skilgreindi ekki hvernig ætti að tryggja 

þjálfunina, hver ætti að bera ábyrgð á henni né hvort að viðurlög væru við því ef ekki væri farið 

eftir námsferilbókinni í vinnustaðaþætti námsins. Þetta er eins og margt annað í 

iðnmenntakerfinu í lausu lofti og rýrir inntaksréttmæti og gæði námsins. Í óformlegu spjalli 

höfundar (e.d.) við iðnnema úr nokkrum iðngreinum kom fram að þeir notuðu ekki ferilbókina 

og að þeir væru ekki hvattir til þess, hvorki í skóla né á vinnustað.  

Það er hlutverk framhaldsskólans að gefa út prófskírteini en þar á að koma fram yfirlit um 

starfs- og vinnustaðaþjálfun sem skólinn á að hafa eftirlit með skv. 4. gr. reglugerðar nr. 

840/2011 um vinnustaðanám og starfsþjálfun. Í gr. 8.2 í aðalnámskrá framhaldsskóla kemur 

fram að: 

Prófum til starfsréttinda lýkur með útgáfu prófskírteinis frá framhaldsskóla og 

leyfisbréfi frá fagráðuneyti. Í prófskírteini frá framhaldsskóla skulu meðal annars 
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koma fram hæfniþrep námsloka, yfirlit yfir áfanga, vinnustaðanám, starfsþjálfun og 

einkunnir.  

Erfitt er að sjá hvernig ofangreind skráning á að líta út, og hvernig vinnustaðanámið er 

metið, þar sem í fæstum tilvikum er nokkuð áþreifanlegt í hendi hjá nemendum í 

vinnustaðaþætti námsins. Tíminn einn er látinn duga. Eitt af skilyrðum um þjálfun nema á 

vinnustað er að finna í kafla 6.3 í aðalnámaskrá en þar stendur að áhersla skuli lögð á færslu í 

námsferilsbók (ferilbók). Ferilbókin á að vera tæki til að gera námið markvissara með skráningu 

á þeim námsþáttum sem neminn hefur hlotið þjálfun í. Þessar þjálfun er ætlað að auka 

þekkingu nemans og leikni hans með jöfnum stíganda. Í formála flestra ferilbóka sem Iðan 

gefur út kemur fram að bókin eigi að nýtast öllum þeim sem koma að námsframvindu 

iðnnema. Einnig segir að með ferilbókinni fái þeir sem hlut eiga að máli yfirlit yfir þá færni sem 

fagmaður í iðngreininni eigi að búa yfir að loknu námi og þar með megi nýta hana við 

sveinsprófsundirbúning (Iðan fræðslusetur, e.d.). Athygli vekur að þrátt fyrir þetta hefur 

ferilbókin í raun ekkert skilgreint hlutverk í iðnmenntakerfinu. Áhugavert væri að skoða hvort 

notkun hennar í vinnustaðaþætti námsins, gæti ýtt undir samstarf vinnustaða og skóla. Með 

því gæfist skólum ef til vill tækifæri til að tengja nám í skólum við áherslur ferilbóka og þá sæju 

nemendur eflaust betur tengsl skóla og atvinnulífs.  

Helst lítur út fyrir að námið eigi sér stað sjálfkrafa og að það sé í höndum nemans að skapa 

sér námstækifæri inn á vinnustaðnum. Mat höfundar er að ekki sé hægt að líta fram hjá því að 

skrásetja þurfi vinnustaðanámið, gera áætlun og aðlaga það námslýsingu viðkomandi 

iðngreinar með skilgreindum markmiðum. Hægt væri að nýta ferilbækur til að skrásetja allt 

vinnustaðanám þannig að skýrt væri hvaða hæfni iðnneminn ætti að hafa náð á ákveðnum 

stað í námsferlinu á vinnustað. Ferilbókin ætti að vera á ábyrgð allra aðila sem að náminu 

koma, það er kennara, meistara og nema. Þannig fengi neminn betri yfirsýn yfir nám sitt og 

kennari og meistari væru meðvitaðir um námsframvindu.  

Fræðslusetur í iðngreinum hafa umsjón með námssamningum og sveinsprófum í flestum 

iðngreinum í umboði menntamálráðherra en í mennta- og menningarmálaráðuneytinu hafa 

menn beitt sér fyrir notkun ferilbóka sem eins konar gátlista fyrir námsferil iðnnemans. Það 

vekur hins vegar athygli að í könnun sem Iðan fræðslusetur gerði árið 2015 um notkun 

ferilbókar kom í ljós að 53% iðnnema höfðu ekki séð bókina og 23% þeirra töldu hana 

gagnslausa og ekki passa við raunverulegar aðstæður. Rúmlega 70% meistara höfðu hvorki séð 

bókina né heyrt um hana talað og tæplega 72% kennara sögðust ekki hafa notað hana.  

Bent hefur verið á að efla þurfi vinnustaðaþátt iðnnámsins og auka tengingu við 

atvinnulífið. Setja þurfi upp skýra lýsingu á því með hvaða hætti samstarf atvinnulífs og skóla 
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getur átt sér stað (Elsa Eiríksdóttir, 2017), og skrifa þurfi ferilbók fyrir hverja starfsgrein þar 

sem lýst er og haldið utan um nám á vinnustað í viðkomandi grein (forsætisráðuneytið, 2012). 

Þessi yfirlýsing er í takt við skýrslu sem menntamálaráðuneytið gaf út 2010 um mikilvægi þess 

að styrkja samvinnu skóla og atvinnulífs. Þar segir að fyrirtæki þurfi að sjá hag sinn í að koma 

að þjálfun nemenda og móta framtíðarstarfsmenn, kenna verklag og miðla þeim af menningu 

sinni (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010).  

Atvinnurekendur gera sér illa greina fyrir hvaða hæfniskröfur nemendum er ætlað að 

uppfylla við útskrift úr iðn- og starfsnámi og varla er það til heilla fyrir atvinnulífið að 

starfsnámið miðist ekki við þarfir þess. Lengi hefur verið talað um jafnvægi í samstarfi skóla og 

atvinnulífs enda er það grundvöllur að góðu námi til iðnsveins. Þessi umræða snýr að þremur 

ólíkum þáttum: 

1. Hver stýrir inntöku í námið og fjölda nýliða 

Starfsnám og þar með iðnnám hefur að margra mati verið hornreka í skólakerfinu má þar 

nefna að með færslu iðnnáms inn í framhaldsskólana hafi munur milli iðn- og starfsnámsbrauta 

og bóknámsbrauta orðið ógreinilegri og námið smám saman tekið meira mið af 

bóknámsbrautum. Litlar deildir á landsbyggðinni sem illa geta sérhæft sig vegna skorts á 

fjármagni hneigjast til að bjóða upp á nám sem er ódýrara, það er bóknám (JónTorfi Jónasson, 

1995). Þannig stýra skólarnir nemendum sínum inn á vissar brautir og bjóða jafnvel upp á 

samræmingu brauta og möguleika nemenda til að skipta um braut. Sú er þetta ritar telur það 

ekki í öllum tilfellum slæmt, en engu að síður hafa skólarnir þetta vald og geta með þessu boði 

um val, stýrt nemendum inn á bóknámsbrautirnar ef vilji er til. Flöskuhálsinn er þó að mati 

höfundar einna helst sá að í mörgum verkmenntaskólum hefja nemendur nám í iðngrein án 

þess að vita hvort því námi komi til með að ljúka með sveinsprófi, því í mörgum iðngreinum er 

erfitt og nánast útilokað að fá vinnustaðasamning. Jón Torfi, (1995) telur atvinnulífið fjandvin 

starfsmenntunar númer eitt með takmörkun sinni á fjölda sveina í fjölmörgum iðngreinum. En 

meistarakerfið býður upp á að atvinnurekendur, í krafti meistarakerfisins, geti stýrt því hversu 

margir iðnnemar komist á námssamning og þar með haft áhrif á fjölda þeirra sem útskrifast 

með sveinspróf. Athyglisvert við þetta er samt að atvinnurekendur eru ekki endilega að sporna 

við nýliðun í faginu heldur miklu frekar að þeir hafi hvorki tök né nennu til að taka nema á 

samning (Elsa Eiríksdóttir 2017). Tök þar sem hvert og eitt fyrirtæki eða meistari verður að 

gæta sinna hagsmuna axla ekki ábyrgð umfram það sem eðlilegt er. Nennu þar sem umsýsla 

og ábyrgð á nema er mikil og tímafrek. Hin eiginlega ábyrgð á námi til iðnsveins er ekki alveg 

skýr. Stýring á fjölgun nýliða og inntöku í námið er því að mati höfundar undir tveimur kerfum 

komið sem iðulega tala ekki saman. 
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2. Hvernig má tryggja endurnýjun og að námið haldi í við nýjungar í faginu 

Mikilvægar forsendur framfara í atvinnuháttum eru endurnýjun, og nýsköpun. Til þess að 

tryggja að þetta eigi sér stað í iðn- og starfsmenntun er nauðsynlegt að þeir sem að náminu 

koma tali saman. Iðnmenntakerfið er of klofið þar sem aðilar atvinnulífs og skóla vinna ekki 

saman að samfellu í námi. Tvískipta kerfi löggiltra iðngreina er að miklu leyti rekið sem tvö 

aðskilin námkerfi. (Elsa Eiríksdóttir, 2017). Þátttaka aðila vinnumarkaðarins, það er 

atvinnurekenda og verkalýðsfélaga, er nauðsynleg til að tryggja að skipulag og innihald iðn- og 

starfsnámsbrauta uppfylli þarfir atvinnurekenda og efnahagslífsins í víðtækum skilningi (OECD; 

2012). Í Hvítbók um umbætur í menntun (2014) er mælt með stofnun vettvangs, til dæmis 

starfsmenntaráðs með stjórnendum ráðuneyta, samtaka atvinnulífs og skóla, sem hefði 

stefnumótun og samhæfingu starfsnáms í landinu á sinni könnu ásamt innleiðingu breytinga. 

Þar mætti forgangsraða uppbyggingu starfsnáms meðal annars á grundvelli mannaflaþarfar, 

skipulags grunn og framhaldsnáms í starfsmenntun og fyrirkomulags vinnustaðanáms. Þá má 

einnig nefna að hugmyndir um skipulagt vinnustaðanám í tiltekinn tíma í formi skilgreindra 

áfanga sem metnir væru til eininga eru ef til vill líklegar til að bæta raunverulegt samstarf 

atvinnulífs og skóla. 

3. Hvernig er hægt að tryggja vinnustaðahluta námsins 

Hvað er til ráða hvernig er hægt að tryggja gæði vinnustaðanáms sem er annan af tveimur 

þáttum náms til iðnsveins og þar með mælikvarða á hæfni hans í faginu við útskrift. Enginn 

hvati til samstarfs skóla og vinnustaðar er sjáanlegur í kerfinu heldur eru samskiptin háð 

persónulegum tengslum meistara og kennara viðkomandi iðngreinar (Elsa Eiríksdóttir, 2017). 

Tækniskólinn og Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hafa lagt til að skipulagt vinnustaðanám væri 

skilgreint í formi áfanga sem metnir væru til eininga en af því hefur ekki orðið. Hugmynd þessi 

er verðug til skoðunar því ef af yrði væri það hvatning fyrir skólana að sinna samstarfi við 

atvinnulífið og finna heppilega námsstaði fyrir iðnnema þar sem boðið væri upp á fjölbreytt 

námstækifæri. Erfitt er að tryggja gæði vinnustaðanámsins og ekki er einhugur um hver beri 

ábyrgðina á því hvernig þessir tveir hlutar námsins, skólinn og vinnustaðurinn vinna saman. 

Þetta gerir að verkum að nemar hafa fengið mjög mismunandi undirbúning þegar kemur að 

því að þreyta sveinspróf. Þannig virðist sveinsprófinu ætlað að vera einskonar endanlegt 

viðmið um gæði námsins í heild, óháð því hvernig námið fór fram. 

2.4 Starfsgreinaráð og sveinsprófsnefndir 

Stjórnsýsla iðn-og starfsmenntunar á framhaldsskólastigi er umfangsmikil og flókin. Ráðherra 

skipar starfsgreinaráð sem eiga samkvæmt lögum (lög um framhaldsskóla 92/2008) að vera 
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ráðherra innan handar með skipulag og framkvæmd sveinsprófanna. Auk starfsgreinaráðanna, 

sem nú eru tólf, er fyrir hendi starfsgreinanefnd sem skipuð er formönnum hvers ráðs en með 

stofnun hennar var vonast til að virkari stýrihópur um starfsnám yrði til. Starfsgreinaráðin 

gegna mikilvægu hlutverk við að skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni fyrir iðn- og starfsnám 

og gera tillögur um lokamarkmið starfsnámsins og þar með sveinspróf (Ríkisendurskoðun, 

2017). Í starfsgreinaráðum sitja fimm til níu fulltrúar, þar af tveir til fjórir tilnefndir af 

samtökum atvinnurekenda, tveir til fjórir af samtökum launþega í viðkomandi starfsgreinum 

og einn fulltrúi tilnefndur af Félagi íslenskra framhaldsskóla og Kennarasambandi Íslands. 

Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Ráðin eru skipuð til fjögurra ára í senn af mennta- og 

menningarmálaráðherra skv. 28. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 80/1996, og svo seinna skv. 

24. gr. laga nr. 92/2008. Auk þessa er að finna ákvæði er varða starfsgreinaráð á sviði löggiltra 

iðngreina í reglugerð nr. 698/2009 um sveinspróf og í reglugerð nr. 840/2011 um 

vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað. Starfsgreinaráðin gera tillögur til ráðherra um 

sveinsprófsnefndir. Þeim er síðan, í umboði ráðherra, falið að sjá um sveinsprófin og 

skipuleggja þau. Sveinsprófsnefndin gegnir því veigamiklu hlutverki þegar kemur að 

framkvæmd og tilhögun prófsins og niðurstöðum þeirra. Spurningin sem vaknar er hins hver 

sé skilvirkni þessara ráða og nefnda en fram kom í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2017) að þau 

væru ekki nógu skilvirk í vinnu sinni. Bent var á að starfsgreinaráð margra flokka iðngreina 

væru óvirk. Gagnrýnt var í skýrslunni að starfsgreinaráðin virðast sum skorta tengingu við 

skólanna og atvinnulífið, en meðal verkefna starfsgreinaráða er að greina mannafla þörf á 

vinnumarkaði og fylgjast með hvað nemendur hafa út úr námi til iðnsveins. 

OECD (2013) benti á að stýringu vantaði á námsframboði iðn-og starfsmenntunar og 

ráðgjöf varðandi hana til stjórnvalda. Tenglafyrirkomulagið virðist þó gott en kerfið sjálft 

virðist vera of þungt í vöfum. Gagnrýnin beinist að ráðuneytinu og helst er nefnt að það veiti 

ekki starfsgreinaráðum virkt faglegt aðhald og þyrfti að skerpa á eftirlitshlutverki sínu. 

Starfsgreinaráð og sveinsprófsnefndir gegna veigamiklu hlutverki í að ramma inn umsýslu 

sveinsprófa og afar mikilvægt er að þau séu með vel skilgreint og skilvirkt hlutverk. 

Framkvæmd og útfærsla á sveinsprófum er í þeirra höndum og mikilvægt að þessir aðilar tryggi 

að prófin sú í takt við kröfur fagsins hverju sinni og meti það nám sem átt hefur sér stað á 

námsferli iðnnemans. Inntak prófanna þarf að vera réttmætt og framkvæmd og útfærsla 

þeirra áræðanleg. Því lék höfundi forvitni á að vita hvernig málsmeðferð væri ef til hnökra 

kæmi varðandi útfærslu á sveinsprófinu.  

Í 15. gr. reglugerðar um sveinspróf er fjallað um ágreiningsmál sem kunna að koma upp og 

vísað til þess að menntamálaráðherra geti kvatt til prófdómara ef ekki tekst að komast að 

niðurstöðu í ágreiningsmáli milli sveinsprófstaka og sveinsprófsnefndar. Ef til þessa kemur 
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gildir niðurstaða prófdómara. Einhver mál hafa þó verið færð yfir á annað stjórnsýslustig. Til 

dæmis kærði iðnnemi í sveinsprófi niðurstöðu prófdómara og frávísun menntamálaráðherra 

á málinu til umboðsmanns Alþingis (Mál nr.9896/2018). Iðnneminn taldi að á sér hefði verið 

brotið á sveinsprófi þar sem afstaða sveinsprófsnefndar frá því sem áður var gefið upp um 

tímasetningu prófs og hráefna sem nota átti til verksins hafi ekki verið rétt. Iðnneminn sagði 

sig frá prófinu eftir að hafa lokið einhverjum þáttum þess og vildi fá þá þætti metna. Það sem 

hins vegar vekur eftirtekt í máli þessu er að umboðsmaður fór fram á að sjá þær reglur sem 

vísað er í í reglugerð um sveinspróf 2. gr. en þar segir:  

Menntamálaráðherra setur reglur þar sem kveðið er á um uppbyggingu, inntak og 

tilhögun sveinsprófa í hverri löggiltri iðngrein um sig að fengnum tillögum 

viðkomandi starfsgreinaráðs. Reglur þessar skulu tryggja eftir föngum að sveinspróf 

í viðkomandi iðngrein endurspegli námskröfur, umfang og skipulag náms 

samkvæmt aðalnámskrá og að jafnræði sé milli próftaka hvar á landinu sem er. 

Reglurnar eru birtar á vef menntamálaráðuneytis. 

Reglurnar fundust ekki á vef ráðuneytisins og var málið fellt niður.  

Spurningar vekur í fyrsta lagi hvers vegna tiltekin reglugerð sem vísað er í ekki aðgengileg 

og hvaða áhrif það hafi á mál sem kunna að koma upp og ekki eru tekin á önnur stjórnsýslustig. 

Sveinsprófstakar eiga samkvæmt þessu ekki auðvelt með að nálgast upplýsingar um 

regluumhverfi varðandi prófið. Prófþættir og gildi þeirra eru gefnir upp fyrir sveinsprófin og 

geta nemendur nú æft sig fyrir prófin. Þetta hefur ekki alltaf verið viðhaft í öllum iðngreinum 

eins og sést á dómsmáli sem hér verður rakið (Forsætisráðuneytið 2011).  

Forsaga þess er að árið 2011 var úrskurðað í upplýsingamáli, væntanlegs sveinsprófstaka 

en hann hafði kært fræðsluskrifstofu og sveinsprófsnefnd í iðngrein sinni vegna synjunar um 

afhendingu á gömlum sveinsprófsverkefnum. Kærandi fór þess á leit að fá umbeðin gögn fyrir 

sveinspróf og var úrskurðað að afhenda skyldi gögnin. Þar með var áralangri leynd yfir eldri 

prófum aflétt og geta nemendur iðngreina nú fengið að sjá gömul próf. Þetta bendir til þess 

að stjórnsýslan sé að einhverju leyti handahófskennd og verkferlar hennar illa skilgreindir. 

Hugmynd hefur komið fram um að stofnuð yrði þjónustustofnun sem hefði það hlutverk 

að hafa umsjón með störfum ráðanna (mennta- og menningarmálaráðuneytið 2010a). Slík 

stofnun gæti að einhverju leyti jafnað aðstöðumun starfsgreinaráðanna ,auk þess að gera störf 

þeirra hagkvæmari. Að mati höfundar gerir þessi að því er virðist handahófskennda stjórnsýsla 

námið í heild ruglingslegra og erfitt getur verið fyrir iðnnema að fóta sig í kerfi sem ekki er 

formfast hvað varðar lög og reglugerðir. 
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Mennta- og menningarmálaráðherra ber ábyrgð á að haldin séu sveinspróf í löggiltum 

iðngreinum og hefur eftirlit með framkvæmd prófanna (Reglugerð um sveinspróf, 698/2009 

og lög um framhaldsskóla gr. 30). Starfsgreinaráðin fela sveinsprófsnefnd viðkomandi 

iðngreina að sjá um útfærslu á prófunum og vægi hvers prófþáttar en prófin skiptast í 

verklegan og bóklegan hluta (Reglugerð um sveinspróf 698/2009). Reglurnar eiga að 

endurspegla námskröfur, umfang og skipulag náms samkvæmt aðalnámskrá og að jafnræði sé 

gætt milli próftaka. Sveinsprófsnefndir eru skipaðar af mennta- og menningarmálaráðherra 

fyrir landið allt í tiltekinni iðngrein (reglugerð um sveinspróf 698/2009).  

Sveinsprófsnefnd er skipuð þremur iðnaðarmönnum úr viðkomandi iðngrein og 

jafnmörgum varamönnum til fjögurra ára í senn. Tveir nefndarmanna eru skipaðir að fengnum 

tillögum viðkomandi starfsgreinaráða og skal annar að jafnaði vera meistari en hinn sveinn. 

Einn skal skipaður án tilnefningar og skal hann hafa kennslureynslu í iðngreininni, sé þess 

kostur. Við tilnefningar í nefndina skal gæta fyrirmæla 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafnan rétt 

kvenna og karla (reglugerð um sveinspróf 698/2009). Ekki er að sjá að það sé haft í heiðri, því 

meginþorri sveinsprófsnefnda er einvörðungu skipaður körlum. Sveinsprófsnefnd í snyrtifræði 

og klæðskeraiðn sker sig úr þar sem þær nefndir eru einungis skipaðar konum. Um hlutverk 

sveinsprófsnefnda er fjallað í 7. gr. sömu reglugerðar og þar segir: 

Sveinsprófsnefnd ber ábyrgð á samningu sveinsprófs og gengur frá þeim gögnum 

sem nota þarf við prófið. Sveinsprófsnefnd leggur fyrir skrifleg og verkleg próf. Hún 

fylgist með vinnutíma próftaka og skráir upphaf og endi vinnutíma hjá hverjum og 

einum. Á sama hátt skráir prófnefndin á matsblað (atriðalista) vinnulag próftakans, 

metur og gefur einkunnir fyrir vinnuhraða og verklag. Ef vart verður við almenn 

vafaatriði hjá próftökum skal úr þeim leyst í heyranda hljóði ef aðstæður leyfa. 

Sveinsprófsnefnd ákveður vægi prófþátta, sem og vægi efnisatriða innan hvers prófþáttar. 

Nefndin skilgreinir jafnframt viðmið um lágmarksárangur í einstökum prófþáttum (reglugerð 

um sveinspróf 698/2009). 

Afar mikilvægt er að starfsgreinaráðin, í hvað mynd sem þau eru, hafi aðkomu að 

námsbrautarlýsingum og að framhaldsskólum, því augljóslega eru þau góður farvegur fyrir 

atvinnulífið til að hafa áhrif á menntunina. Þau eru misvirk í þeirri vinnu eins og kom fram í 

skýrslu sem unnin var fyrir menntamálaráðuneytið 2010. Verkefni starfsgreinaráða er einnig 

að koma að þróun ferilbóka og handbóka í vinnustaðanámi (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010a). Þessi aðkoma vinnumarkaðarins að stefnumótun og 

uppbyggingu starfs- og iðnnáms ætti að auka ábyrgð þeirra á náminu. Ætla mætti að þannig 

væri námið á hverjum tíma í samræmi við kröfur og þarfir atvinnulífsins. Hins vegar geta í 
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starfsgreinaráðum setið þröngsýnir einstaklingar sem hamla þróun greinanna innan skólanna. 

Því er vandmeðfarið að velja í ráðin. Þá er hugsanlegt að sýn atvinnulífsins og hugmyndir um 

skólastarfið séu óhagkvæmar og dýrar.  

Brýnt er því að starfsgreinaráðin með starfsgreinanefnd sem öflugt bakland geti unnið og 

starfað með framhaldsskólunum að stefnumörkum í iðn-og starfsmenntun. Eins og fram 

kemur í reglugerð um skipan og störf starfsgreinaráða eiga þau að skilgreina þarfir fyrir 

kunnáttu og hæfni sem námsbrautalýsingar byggja á. Áhugavert er því að skoða hvort og með 

hvað hætti starfsgreinaráðin koma að þessari lýsingu á lokamarkmiðum náms til sveins eða 

hvort sveinsprófsnefndirnar geri tillögur að lokamarkmiðum eins og fram kemur í reglugerð 

um sveinspróf 7. gr.698/2009. 

Starfsgreinaráðin halda skrá yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til 

vinnustaðanáms. Samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 840/2011 um vinnustaðanám og 

starfsþjálfun á vinnustað geta starfsgreinaráðin komið á fót nemaleyfisnefnd til þess að fara 

yfir umsóknir einstakra fyrirtækja eða meistara um heimild til að taka iðnnema á 

námssamning. Hlutverk þeirra er afmarkað og ekki kemur fram hverjir aðrir en iðnaðarmenn 

eigi sæti í nefndinni. Ef til væri hentugt að kennari iðngreinar ætti þar sæti og yrði þannig 

tengiliður atvinnulífs og skóla. Vissulega gæti þetta aukið samstarf þessara aðila.  

Bent hefur verið á (Ríkisendurskoðun, 2017, mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010 

og 2010a) að nauðsynlegt sé að virkja nemaleyfisnefndir og að þær starfi eftir erindisbréfi þar 

sem þær gegna mikilvægu hlutverki við að tryggja að nemar fái þá þjálfun og fræðslu sem þeim 

ber í vinnustaðanámi. Einnig kemur fram að sérþekkingu vanti í námskrárgerð og 

námsefnisgerð þegar kemur að vinnustaðanámi, gæðaúttekt á því sem kennt væri í skólanum 

og á vinnustað væri ábótavant og að hætta á að námsbrautir væru ekki sambærilegar milli 

skóla og því væri umsagnarréttur starfsgreinaráða mikilvægur.  

2.5 Samantekt 

Margir aðilar koma að iðnmenntun eins og fram hefur komið. Skólinn ber alfarið ábyrgð á 

grunnmenntun og bóklegum hluta námsins. Starfsgreinaráðin eru í lykilhlutverki þar sem þau 

eiga að vera ráðherra til ráðgjafar hvert á sínu fagsviði um mótun iðnmenntunar og skiptingu 

skóla og vinnustaðanáms. 

Umhverfi iðnmenntunar á Íslandi er flókið og margir hagsmunsaðilar koma að málum, svo 

sem stéttarfélög, samtök atvinnurekenda, fyrirtæki og framhaldsskólar. Mennta- og 

menningarmálaráðherra ber ábyrgð á námi til iðnsveins samkvæmt lögum um framhaldsskóla.  
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Aðalnámskrá framhaldsskóla fjallar ítarlega um bóklega hluta námsins en lítið sem ekkert 

um vinnustaðanámið. Í aðalnámskrá framhaldsskóla er bent á reglugerð um löggiltar 

iðngreinar, reglugerð um vinnustaðanám og starfsþjálfun og reglugerð um sveinspróf. Athygli 

vekur að fjallað er um nauðsyn þess að atvinnulíf og skóli tali saman (gr. 13.4 aðalnámskrá 

framhaldsskóla) en ekkert áþreifanlegt er að finna um það í reglugerðum eða aðalnámskrá 

framhaldsskóla hvernig það samtal á að fara fram. Bent er á í gr. 13. 4 í aðalnámskrá að 

starfsgreinaráðin sem skipuð eru á grundvelli laga um framhaldsskóla eigi að hafa það hlutverk 

að stuðla að gagnkvæmum skilningi og bættum tengslum milli atvinnulífs og skóla. En eins og 

kom fram í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá 2010 og fjallað var um í kafla 2.4 þá vantar 

skilvirkni svo þessir aðilar nái saman.  

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar í starfsgreinaráðin sem tilnefna fulltrúa í 

sveinsprófsnefndir en erfitt er að átta sig á hversu formlegt samstarf þessara tveggja aðila er 

þegar kemur að sveinsprófi og framkvæmd þeirra. Ekki er hægt að finna neina sameiginlega 

lýsingu á skiptingu ábyrgðar á sveinsprófum hjá starfsgreinanefnd og -ráði, fagráðum eða 

sveinsprófsnefndum. Ráðherra hefur falið fræðslustofnunum að halda utan um 

vinnustaðahluta námsins. Í samningi milli Iðunnar fræðsluseturs og mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins eru tilgreind þau lög og reglugerðir sem vinna á eftir.  

Mennta- og menningarmálaráðherra ber ábyrgð á sveinsprófum samkvæmt reglugerð um 

sveinspróf, nr. 698/2009. Ekki kemur fram í reglugerðinni að ábyrgðin liggi annarstaðar. Þó 

getur menntamálaráðherra samið við sjálfstæða fræðsluaðila á vinnumarkaði um að annast 

framkvæmd sveinsprófa. Ekki er skilgreint í reglugerðinni hver heldur prófin og til hvers þau 

eru.  

Sveinsprófið er lokapunktur á námi án þess að vera skilgreint á hvers vegum það er og hver 

sé hin raunverulegi ábyrgðaraðili. Starfsgreinaráð- og nefndir ásamt sveinsprófsnefnd starfa 

eftir lögum um viðkomandi starfsemi. Óljóst er hversu skilvirk vinna þessara aðila er og hvernig 

samtal á sér stað þeirra í milli. Starfsgreinaráðin eru misvirk eftir iðngreinaflokkum og 

aðstöðumunur þeirra er líka umtalsverður. Umsýslan sem þau glíma við gerir ráðunum erfitt 

fyrir (mennta- og menningarmálaráðuneytið 2010). Til þess að þau ásamt þeim nefndum sem 

undir þau heyra geti sinnt starfi sínu þurfa þau aðstöðu. Hugsanlegt væri að setja á laggirnar 

þjónustustofnun sem öll starfsgreinaráð heyri undir. Iðnmenntakerfið þarf að virka, ekki er 

nóg að setja á nefndir og ráð án þess að skilyrða starfssvið þeirra og skilvirkni. Nauðsynlegt er 

að þær séu sýnilegri og ábyrgari í störfum. Regluverkið þarf að vera þannig úr garði gert að 

einhver axli ábyrgð sé ekki farið eftir því.    
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Sveinsprófsnefndir eru virkar þegar kemur að sveinsprófum en spurningin er hvaða 

tengingu þær hafi við starfsgreinaráðin í raun og veru. Í Hvítbók um umbætur í menntun frá 

árinu 2014 er rýnt í skýrslu OECD (2013) og þar er mælt með stofnun vettvangs, til dæmis 

starfsmenntaráðs með stjórnendum ráðuneyta, samtaka atvinnulífs og skóla sem hefði 

stefnumótun og samhæfingu starfsnáms í landinu á sinni könnu, ásamt innleiðingu breytinga. 

Þar mætti forgangsraða uppbyggingu starfsnáms, meðal annars á grundvelli mannaflaþarfar, 

skipulags grunn- og framhaldsnáms í starfsmenntun og fyrirkomulags vinnustaðanáms. Þá má 

einnig nefna að hugmynd að skipulögðu vinnustaðanámi í tiltekinn tíma í formi skilgreindra 

áfanga sem metinn er til eininga eru ef til vill álitlegur kostur þegar meta á nám á vinnustöðum.  

Skipulag stjórnsýslu sveinsprófa er ekki gegnsætt, það er hver beri hina eiginlegu ábyrgð á 

þeim. Í 2. gr. reglugerðar um sveinspróf 698/2009 kemur fram að ráðherra setur reglur um 

uppbyggingu, inntak og tilhögun sveinsprófa. Það er hans að sjá til þess að þau endurspegli 

námskröfur samkvæmt aðalnámskrá. Þessar reglur um uppbyggingu og inntak prófanna fann 

höfundur ekki á vef ráðuneytisins.  

Sveinsprófin ættu að vera í lok námstíma ef allt væri með felldu í námsframvindu nemanna 

en tómarúm getur myndast á milli skóla og vinnustaðahluta þar sem nemarnir komast ekki 

strax á samning. Einnig getur gerst að sveinsprófin séu ekki haldin á þeirri önn sem nemarnir 

ljúka námi og geta þeir þá þurft að bíða í allt að ár. Þetta er að mati höfundar brot á 

jafnræðisreglu þar sem í sumum iðngreinum hafa nemendur tök á samfellu í námi þannig að 

nemendur geta lokið sveinsprófi eftir að vinnustaða- og skólaþætti námsins er lokið, á meðan 

aðrir nemendur annara iðngreina þurfa að bíða eftir að komast á samning og jafnvel að bíða 

enn lengur eftir að sveinspróf verði haldið. Ljóst er af framansögðu að kerfið virðist óskilvirkt 

og flókið og alls ekki til þess fallið að vera leiðbeinandi um þá þætti sem því eru ætlaðir. 

Samfella er ekki til staðar í námi iðnsveina í öllum iðngreinum sem hefur þær afleiðingar að 

lengri tími fer í að öðlast réttindi en annars þyrfti, væri um samfellu í námi að ræða. 

Niðurstaðan er því að sveinsprófin virðast standa fyrir utan iðnmenntakerfið. 

3. Uppbygging sveinsprófa 

Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd og uppbygginu sveinsprófa eins og þau birtast 

þeim er það taka. Mikilvægt er að þau meti þá hæfni sem neminn hefur öðlast í námi sínu í 

skóla og á vinnustað. Fræðslumiðstöðvar tiltekinna iðngreina sjá um utanumhald og 

framkvæmd prófanna ásamt sveinsprófsnefnd. Prófin fara oftast fram í þeim skóla sem kennir 

iðngreinina en þó eru í einhverjum tilvikum haldin sveinspróf í húsnæði fræðslumiðstöðvanna 

(Iðan fræðslusetur, e.d. Rafmennt, e.d.), til dæmis í pípulögnum, bílamálun og málaraiðn. Eru 
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þau próf haldin í húsakynnum Iðunnar fræðsluseturs og húsakynnum Rafmenntar. 

Sveinsprófsnefndir sitja undantekningalaust yfir prófunum og geta þau tekið tvo til þrjá daga í 

sumum iðngreinum, til dæmis í rafvirkjun, matreiðslu og húsasmíði.  

Áður en að sveinsprófi kemur hefur neminn í flestum tilvikum lokið vinnustaðahluta 

námsins. Þó er leyfilegt að ljúka síðustu vikum vinnustaðaþáttar eftir að sveinsprófi lýkur. 

Neminn fær ekki sveinsbréfið fyrr en öllum þáttum er lokið. Burtfararpróf frá skóla er í flestum 

tilvikum stórt próf líkt og sveinspróf og eru þessi tvö próf umfangsmikil lok náms hjá 

iðnnemum. Þau eru kostnaðarsöm í framkvæmd og tveir aðilar sem dæma þau. Annarsvegar 

framhaldsskólakennarinn sem dæmir skólaprófið og hins vegar þeir sem sitja í 

sveinsprófsnefnd hverju sinni sem dæma sveinsprófið.  

Í matvælagreinum hefur á síðustu misserum verið samvinna á milli sveinsprófsnefndar og 

fagkennara í skóla um skriflegan þátt sveinsprófsins. Þar hefur sú hefð myndast að bóklegi 

þáttur sveinsprófs og burtfararprófs er sá sami og er honum lokið þegar að sveinsprófi kemur. 

Matsaðilar eru þá bæði fagkennarar skóla og sveinsprófsnefnd. Þessi tilhögun hefur mælst vel 

fyrir hjá hlutaðeigendum.  

Lokapróf í skólaþætti iðn- og starfsnáms, burtfararpróf, er skipulagt af kennurum á 

viðkomandi námsbrautum og tekur mið af hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Sveinspróf er aftur 

á móti lokamat á iðnnámi í heild og er skipulagt af sveinsprófsnefndum, og því í raun 

atvinnulífinu. Hæfniviðmið starfsnámsbrauta skal taka mið af kröfu ráðuneytis um lykilhæfni 

og hæfnikröfur starfa sem starfsgreinaráð viðkomandi starfsgreinaflokks eða starfsgreinar 

skilgreinir. Sveinsprófin eru lokamat á námi til iðnsveins, þar sem nemendum er ætlað að sýna 

hæfni sem þeir hafa byggt upp á námstímanum 

Sveinspróf eru haldin að minnsta kosti einu sinni á ári í hverri iðngrein ef næg þátttaka 

fæst. Í nokkrum iðngreinum eru þau haldin tvisvar á ári, til dæmis í matreiðslu og rafvirkjun, 

en í öðrum eru þau samþætt lokaprófum í skóla, til dæmis í rafeindavirkjun.  

Sveinsprófin eru misjöfn eftir iðngreinum að uppbyggingu en í nokkrum iðngreinum eru 

bæði verkleg og skrifleg próf, til dæmis í húsasmíði, en í sumum eru eingöngu verkleg 

sveinspróf, til dæmis í matvælagreinum þar sem bóklegu próf frá skóla eru látin duga til 

sveinsprófs. Próftökum er gefinn kostur á að hitta sveinsprófsnefndina í viðtalstíma nokkrum 

dögum fyrir sveinspróf ef þeir hafa einhverjar spurningar um prófin og undirbúning þeirra. 
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3.1 Innihald sveinsprófa 

Í lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008 gr. 30, segir að almennt námsmat í framhaldsskóla sé 

í höndum kennara og á matið að byggjast á markmiðum skólastarfs sem kveðið er á um í 

aðalnámskrá og skólanámskrá (lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008). Þó er mikilvægt að fram 

komi að ábyrgðin er í höndum skólastjórnenda og áfangastjóra viðkomandi skóla. Ábyrgðin á 

sveinsprófum liggur hins vegar ekki hjá þeim. Athygli vekur að það eru heldur ekki meistarar 

viðkomandi iðnnema eða vinnustaður sem bera ábyrgð á námsmati nemanna í 

vinnustaðaþætti iðnnámsins. Í reglugerð um vinnustaðanám og starfsþjálfun, nr. 840/2009, 

kemur fram að framhaldsskólar eigi að hafa eftirlit með því að nemendur leggi stund á 

vinnustaðanám sem áskilið er í námskrá og að gerðir séu viðeigandi náms- og/eða 

starfsþjálfunarsamningar.  

Sveinsprófin eru í raun lokamat á hæfni sem neminn hefur tileinkað sér á námsferlinum, 

bæði í skóla- og vinnustaðaþætti námsins. Í rannsókn Elsu Eiríksdóttur (2017) kom fram að 

skóli og atvinnulíf væru ekki samstíga varðandi námsmat. Hér er komist að þeirri niðurstöðu 

að hvergi er hægt að sjá samlegðarþætti skóla- og vinnustaðanáms skilgreint, hvorki í 

námskrám skólanna né aðalnámskrá framhaldsskóla. 

Sveinsprófsnefnd viðkomandi iðngreinar ber ábyrgð á samningu sveinsprófs (reglugerð nr. 

698/2009, 7. gr.). Menntamálaráðherra setur reglur um uppbyggingu og tilhögun 

sveinsprófsins að fenginni tillögu frá starfsgreinaráði (nr. 698/2009, 2. gr.). Það er alfarið í 

höndum sveinsprófsnefnda viðkomandi iðngreina að ákveða úr hverju er prófað. 

Sveinsprófsnefnd undirbýr prófið og semur. Í rannsókn Elsu Eiríksdóttur (2017) kom fram hjá 

nokkrum viðmælendum að þeim þótti sveinsprófið oft gamaldags og ekki prófa þá þætti sem 

unnið væri með í greinunum. Hvert er þá raunverulegt innihald sveinsprófanna?  

Í reglugerð um sveinspróf, nr. 698/2009 gr. 15, kemur fram að ákveða eigi umfang og 

uppbygging sveinsprófanna í samræmi við markmið aðalnámskrár og uppbyggingu námsins, 

þar með talið skiptingu þess í skóla- og vinnustaðanám. Sveinsprófsnefnd á að skilgreina og 

ákveða prófþætti og viðmið. Þá vaknar sú spurning hvort geðþótta ákvarðanir 

sveinsprófsnefndar ákveði hvað leggja eigi til prófs eða hvort hæfniviðmið starfanna séu höfð 

til viðmiðunar þegar prófin eru samin. Það er hvort að réttmæt mæling á hæfni nemans sé 

viðhöfð. Er inntaksréttmæti viðmiðið. Hæfnikröfur starfa ættu að vera sveinsprófsnefndum 

leiðarljós við samningu prófanna en starfsgreinaráðin hafa séð um gerð þessara hæfnikrafna 

starfanna sem eru framhaldsskólunum leiðarljós við skipulag starfsnámsbrauta. 
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Prófþættir og vægi þeirra í verklegu þáttum sveinsprófsins eru birtir próftökum fyrir prófið. 

Þannig getur iðnneminn æft prófþætti fyrir prófið (munnleg heimild frá 

sveinsprófsnefndarmanni e.d.). Oftast er gefinn út listi af verkfærum sem iðnnemarnir þurfa 

að taka með sér í sveinsprófin og þurfa þeir annaðhvort að eiga þau sjálfir eða fá lánuð á þeim 

vinnustað sem starfsnámið hefur fram farið. Verklegi hluti prófsins og tímasetning prófþátta 

er í höndum sveinsprófsnefndar og fá nemarnir nákvæma útlistun á því hvað hver prófhluti á 

að taka langan tíma. Yfirseta í prófunum er í höndum sveinsprófsnefndar. 

Bóklegur (skriflegur) hluti sveinsprófa er haldinn á sama tíma og verklegi þátturinn í 

flestum iðngreinum. Þó eru matvælagreinarnar með sama skriflega prófið fyrir burtfararpróf 

frá skóla og sveinspróf, eins og komið hefur fram. Í rafeindavirkjun eru bæði bóklegi og verklegi 

hluti sveinsprófa samþættir lokaprófum á 6. og 7. önn í þeim skólum sem kenna 

rafeindavirkjun. Sveinsprófsnefnd fylgist með próftaka í skriflega hluta sveinsprófsins. Þessi 

hluti prófsins er oftast tímasettur fyrri hluta annars prófsdags þegar um er að ræða sveinspróf 

sem stendur fleiri en einn dag. Flest sveinspróf eru tekin á 2-3 dögum. Skriflegi þátturinn er 

uppgefinn um 100 mínútur (munnleg heimild e.d.) en nemendur fara svo beint áfram í 

verklega hluta prófsins þegar þeir hafa lokið við skriflega verkefnið. 

Sveinsprófsnefndin fer yfir fer prófaúrlausnir sveinsprófanna í öllum iðngreinum. Í 

reglugerð um sveinspróf, nr. 698/2009, er fjallað í gr. 14 um einkunnagjöf á sveinsprófum. Þar 

segir að gefa skuli sérstaka einkunn fyrir hvern prófþátt og gefið upp hvert vægi hans sé í 

heildarsamhenginu. Nemandinn skal ná lágmarksárangri í hverjum prófþætti til þess að 

standast sveinsprófið. Einkunn á sveinsprófi byggist á reiknuðu meðaltali prófþátta sem getur 

verið mismunandi eftir iðngreinum. Svo segir „Um einkunnagjöf á sveinsprófum fer að öðru 

leyti samkvæmt ákvæðum aðalnámskrár framhaldsskóla.“ (2011).  

Sveinsprófsnefnd sér alfarið um um einkunnargjöfina. Til þess að standast sveinspróf þarf 

einkunnina 5.0 eða að 50% árangur. Misjafnt er eftir iðngreinum hversu langan tíma 

prófnefndir taka sér til að þess að fara yfir prófin en það geta verið allt að fjórum vikum. 

Prófsýning er höfð til að tilkynna próftökum einkunnagjöf úr prófunum og fá nemendur þá að 

skoða lausnir úr skriflegum prófum ásamt lausnum úr öðrum prófþáttum. Nemanda er tilkynnt 

fyrir prófsýningardag ef hann hefur fallið á sveinsprófinu. Hann á þess kost að endurtaka 

prófþáttinn sem hann féll í. Misjafnt er eftir iðngreinum hvenær endurtekningapróf eru haldin 

en oftast þurfa nemendur að bíða eftir að næsta sveinspróf sé haldið í verklega þættinum og 

getur þá jafnvel liðið heilt ár. Ef um skriflega hlutann er að ræða eru endurtökupróf fyrr. Sé 

próftaki ósáttur við niðurstöður matsins og ágreiningur á milli hans og sveinsprófsnefndar 

getur hann óskað eftir skýringum. Ef ekki tekst að leysa ágreininginn skipar 
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menntmálaráðherra prófdómara til að fara yfir niðurstöðuna og skal sú niðurstaða gilda. Engin 

ákvæði eru í reglugerðinni um að próftaki geti vísað máli sínu á annað stjórnsýslustig.  

3.2 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um framkvæmd og uppbyggingu sveinsprófa, lagaumhverfi þeirra 

sem er nokkuð flókið og fjölda aðila sem að þeim koma. Sveinsprófin eru próf atvinnulífsins 

samkvæmt skilgreiningu laga og reglugerða og er ábyrgð á þeim í höndum 

menntamálaráðherra. Hann hefur falið starfsgreinaráði að bera ábyrgð sem síðan hefur falið 

sveinsprófsnefnd að sjá um framkvæmdina ásamt fræðslumiðstöðvum. Boðleiðin er einnig 

löng milli ráðherra og sveinsprófsnefndar og í heildina virkar kerfið nokkuð stirt þegar kemur 

að framkvæmd og uppbyggingu sveinsprófanna. Að mati höfundar er sveinsprófsnefnd með 

alvald þegar kemur að prófinu. Sveinsprófsnefndin birtist með sín próf og leggur þau fyrir fer 

yfir úrlausnir gefur einkunn og hverfur á brott. Niðurstaðan er því sú að svo virðist sem enginn 

skilgreindur ábyrgðaraðili annar en ráðherra sé fyrir sveinsprófunum. Þau velkjast á milli 

manna í ráðum og nefndum eins og heit kartafla og eru nánast eins og eyland í 

iðnmenntakerfinu. 

4. Námsmat 

Í þessum kafla verður skoðað fyrirkomulag og reglur um námsmat í sveinprófi. Fjallað verður 

námsmat, lokamat og innihaldsréttmæti sveinsprófanna en innihaldsmunur getur verið á 

áherslum í vinnustaðanámi og námskrá. Ná sveinsprófin að endurspegla það nám sem á sér 

stað í vinnustaðahluta námsins og þá hæfni sem iðnnema er ætlað búa yfir að loknu námi? 

Inntak vinnustaðanámsins er ekki skilgreint nema ef vera skyldi í námsferilsbókinni sem þó er 

ekki notuð af iðnnemum nema að litlu leyti. Þetta leiðir til þess að raunverulegt inntak 

vinnustaðanáms er ekki metið á sveinsprófi og þar af leiðandi gætir ósamræmis á milli 

vinnustaðanáms og sveinsprófs sem aftur getur haft áhrif á réttmæti í námsmati. Þessari 

umræðu er ætlað að varpa ljósi á efnið sem hér er til umfjöllunar, en það er að skoða 

sveinsprófin út frá stöðu þeirra í iðnmenntakerfinu. 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla er kveðið á um tilgang námsmats. Þar stendur að tilgangur 

námsmats sé að kanna að hvað miklu leyti nemandinn hefur tileinkað sér þau markmið sem 

skilgreind eru fyrir tiltekið nám (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Ekki eru til rannsóknir 

um hvernig námsmati í sveinsprófum er háttað og hvort að samræmi sé á milli iðngreina um 

framkvæmd þeirra og fyrirkomulag.  
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4.1 Námsmat 

Réttmætt námsmat er Námsmat (e. assessment) er mikilvægt í öllu skólastarfi. Námsmat er 

fjölþætt og tekur til ólíkra leiða og aðferða sem notaðar eru til að meta námsárangur 

nemenda. Þetta felur bæði í sér próf og frammistöðumat (Gronlund, 2006). Í núgildandi 

aðalnámskrá framhaldsskóla (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011) er rík áhersla lögð á 

fjölbreyttar leiðir í námsmati og sér í lagi á leiðsagnarmat. Ekki er auðvelt að meta fjölbreytt 

nám á einn hátt eða með einni námsmatsaðferð. Námsmati hefur talsvert verið rannsakað 

bæði hér á landi og erlendis. Einkenni slíkra rannsókna og skrifa um þær eru oft að um 

einhverskonar átök er að ræða, átök milli tveggja sjónarmiða (Waugh og Gronlund, 2013). Sem 

dæmi má nefna togstreitu á milli annars vegar leiðsagnarmats (e. formative assessment) og 

hinsvegar lokamats (e. summative assessment/assessment of learning). Til þess að meta 

kunnáttu, skilning, leikni, hæfni og þekkingu þarf að nota margar og ólíkar námsmatsaðferðir. 

Leita verður leiða til að ná jafnvægi í námasmatsaðferðum (e. balancing dilemmas), en það 

felur í sér að fara bæði nýjar og gamlar leiðir í rökstuddu og yfirveguðu námsmati (Wiliam, 

2008). Hugtakið námsmat er yfirgripsmikið og hlaðið og hefur víðtæka merkingu. Námsmat er 

athöfn sem felur í sér að afla upplýsinga um nám, námsárangur og framvindu í námi. Það felur 

í sér túlkun á upplýsingum og gögnum út frá gefnum viðmiðum. Mat á ferli (e. process) eða 

mat á afurð eða útkomu (e. product) fjallar um ólíkan tilgang náms (Meyvant Þórólfsson, 

2015).  

Flokkunarkerfi námsmarkmiða Benjamin Bloom og samstarfsmanna hans frá árinu 1957 

(e. Bloom‘s Taxonomy) gerir ráð fyrir því að hægt sé að meta hæfileika í samfellu frá einfaldri 

til flókinnar hugsunar. Hugmyndir Bloom og félaga byggja á því að mannlegir hæfileikar séu 

margslungnir og því þurfi að reyna á þá flesta í námi. Flokkunarkerfinu er ætlað að samræma 

og flokka ólík lærdómsviðmið og það miðast við að skipta hæfileikum nemenda í þrjú 

meginsvið; þekkingarsvið (e. cognitive domain), þar sem markmiðin taka til kunnáttu, 

skilnings, rökhugsunar og þróunar vitsmunalegrar hæfni; viðhorfa-og tilfinningasvið (e. 

affective domain), þar sem markmiðin eru að þróa áhuga, viðhorf, gildismat og dómgreind; 

leiknisvið (e. psychomotor domain) en það snýr að líkamlegum þáttum og færni (Bloom o.fl., 

1956, Linn og Gronlund, 1997; Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Sveinspróf eru hvort tveggja, 

bókleg og verkleg. Þegar meta á bóklega hluta sveinsprófs er fyrst og fremst horft til þeirra 

markmiða sem felast í þekkingarsviðinu. Verklegi þáttur prófsins spannar öll sviðin.  

Í námsmati á sveinsprófum þurfa þeir sem meta próftaka að búa yfir yfirgripsmikilli 

þekkingu og skilningi á því sem meta á og hafa vel skilgreind viðmið um hvað eigi að meta. 

Þegar meta á afurð iðnnema á sveinsprófi þarf prófið að vera þannig að það mæli alla þá 
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þekkingar-, færni- og hæfniþætti sem neminn á að búa yfir eftir nám í iðngrein. 

Frammistöðumat hefur þann ókost að það er af mörgum talið of huglægt (e. subjective) og 

getur það leitt til þess að áreiðanleiki prófsins er lítill (Gronlund, 2006).  

Sveinsprófi er ætlað að meta marga afmarkaða þætti sem iðnneminn hefur tileinkað sér á 

námsferlinum öllum. Það er alhliða mat á því námi sem iðnneminn hefur stundað í skóla og á 

vinnustað. Námsmat í verklegum greinum byggir að stórum hluta á frammistöðumati (e. 

performance assessment). Próftaki þarf að sýna fram á gæði afurðar sem er miðdepill matsins. 

Auk þess er metið hvernig hann meðhöndlar tæki og tól sem notuð eru við verkið sem og þau 

efni sem eiga að verða að þeirri afurð sem um ræðir á prófinu. Horft er til hvernig próftaki 

hagar verkferlinu þannig að það sýni fram á skipulögð vinnubrögð. Leiknisvið byggir á því að 

metin er frammistaða nemandans og hæfileikar til að leysa verkefni á nákvæman hátt. 

Nemandinn þarf að hafa skilning á verkefninu, búa yfir nákvæmni og hafa tíma til að þjálfa sig 

í vinnubrögðum þannig að reynsla skapist og gæði afurðarinnar aukist (Gagné, Wagner, Golas 

og Keller, 2005).  

Frammistöðumat er gert með það að leiðarljósi að niðurstöðurnar endurspegli fjölbreytta 

færniþætti. Verklegi hluti sveinsprófsins er rauntengdur það er að matsaðstæður á prófstað 

líkjast raunverulegum aðstæðum og nær til allra helstu þekkingar- og færniþátta. Prófið þarf 

því að vera þannig uppbyggt frá hendi sveinsprófsnefnda að það innihaldi þá prófþætti sem 

teljast vera samnefnarar fyrir þá færni, þekkingu og leikni sem krafist er (Gronlund, 2006). Hér 

er vísað í hugtakið innihaldsréttmæti (e. content validity) en nánar verður fjallað um það hér 

á eftir. 

Í sveinsprófum er frammistaða sveinsprófstaka mæld eftir að námi lýkur. Nemandinn á að 

vera tilbúinn til að fara út á vinnumarkaðinn með réttindi sem sveinn í iðngrein eftir sveinspróf. 

Samkvæmt Gronlund (2006) er nauðsynlegt að skilgreina mælanleg lærdómsviðmið þegar 

námsáfangi (eða vinnutímabil) er skipulagður, samtímis færimarkmiðum. Þannig er hægt að 

hafa gildan skilgreindan námsárangur fyrir tiltekið nám. Lítið sem ekkert er talað um 

sveinsprófin sem námsmat eða hvernig þau eru uppbyggð ef skoðaðar eru heimasíður 

framhaldsskóla þeirra 15 framhaldskóla sem bjóða upp á iðnnám.  

Í 11. kafla aðalnámskrár er fjallað ítarlega um námsmat framhaldsskólanna og námið sem 

á sér stað í skólanum. Oftast eru námsbrautarlýsingar skólanna þannig að námið er tilgreint 

sem nám sem bæði fer fram í skóla og á vinnustað undir handleiðslu meistara og að því ljúki 

með sveinsprófi. Sett markmið fyrir iðngreinar og námsmat í verklega hluta námsins fara ekki 
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alltaf saman. Námsferilsbókin er ekki notuð sem skyldi en hún ætti að vera það tæki sem nýta 

væri til námsmats í vinnustaðahluta námsins og þar með liggja til grundvallar sveinsprófinu.  

Í vinnustaðahluta námsins væri ef til vill æskilegt að viðhafa leiðsagnarmat og skrá í þar til 

gerða námsferilsbók en leiðsagnarmat felur í sér að safna upplýsingum um framvindu og 

framfarir nemans yfir námstímann í þeim tilgangi að gera nauðsynlegar breytingar á námi og 

kennslu. Kilbane og Milman (2014) telja að markmið leiðsagnarmats sé að ákveða hvort og 

hvernig hægt sé að aðlaga nám og kennslu að þörfum nemans, kanna skilning og þekkingu 

hans á viðfangsefninu, leggja mat á beitingu kennsluaðferða, leiðrétta misskilning og styrkja 

réttar hugmyndir nemans um viðfangsefnið. 

Lokamat hefur þann tilgang að draga saman námsstöðu einstaklinga og leggja dóm á 

árangur náms og kennslu. Það er því formlegur mælikvarði á árangur nemanda og á að gefa til 

kynna kunnáttu hans að loknum námstíma og meta hvort viðhlítandi árangri hafi verið náð 

(Kilbane og Milman, 2014). Með lokamati er lögð áhersla á að meta þekkingu og skilning 

nemans á námsefninu. Þar er mælt hvort að nemandinn hafi tileinkað sér þær aðferðir sem 

nota á við ákveðin viðfangsefni. Lokamat ákvarðast af markmiðum og þarf að endurspegla alla 

þætti námskrárinnar en matið byggir oft á skriflegum prófum eða fjölbreyttum lokaverkefnum. 

Tilgangur námsmats í framhaldsskólum er að kanna að hve miklu leyti nemendur hafa tileinkað 

sér markmið aðalnámskrár í viðkomandi grein en einnig þarf að horfa til lykilhæfni nemenda 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011). 

4.2 Innihaldsréttmæti 

Þegar gæði í námsmati eru til umræðu eru áreiðanleiki (e. reliability) og réttmæti (e. validity) 

lykilhugtök. Áreiðanleiki matsins felst í því að hversu nákvæmar og stöðugar 

matsniðurstöðurnar eru. Próf getur verið áreiðanlegt án þess að vera réttmæt en getur ekki 

verið réttmæt án þess að vera áreiðanleg. Réttmæti hefur þannig takmarkað gildi ef skortur 

er á áreiðanleika (Furr og Bacharach, 2014). Réttmæti vísar til þess hvort metið var það sem 

átti að meta og hvort að þær ályktanir sem dregnar eru af matsniðurstöðum séu 

merkingarbærar og traustar. (Stiggins, 2001). Réttmæti sveinsprófs getur minnkað ef 

prófdómari túlkar niðurstöður prófþátta út frá öðrum forsendum en þeim sem liggja til 

grundvallar matsins hverju sinni. Því er afar mikilvægt til þess að tryggja réttmæti matsins að 

metið sé út frá þeim viðmiðum sem gefnar eru í prófútskýringum sem lagðar eru til grundvallar 

fyrir sveinsprófið og eru í samræmi við kröfur fagsins á hverjum tíma. Réttmæti hefur verið 

skipt upp í innihaldsréttmæti (e. content validity) þar sem horft er til þess hvort mæling taki 

til þess innihalds sem á að mæla (til dæmis hvort prófið sé gott úrtak úr markmiðum námsins), 
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viðmiðunarréttmæti (e. criterion validity) þar sem borið er saman við aðra mælingu sem hefur 

þekkt réttmæti og hugsmíðaréttmæti (e. constructive validity) þar sem eiginleikar matstækis, 

niðurstöður rannsókna á því og fræðilegar forsendur eru skoðaðar í samhengi.  

Í þessu verkefni er sjónum beint að innihaldsréttmæti sveinsprófa en það vísar til þess að 

hversu miklu leyti innihald prófs endurspegli hugsmíðina alla, það er, þegar rætt er um 

sveinspróf er mikilvægt að spyrja hvort það nái að endurspegla og taka til hæfni á námssviði 

sem iðnaðarmanni í tiltekinni iðngrein er ætlað að búa yfir. Mögulegt er að þegar prófað er í 

þeirri færni og kunnáttu sem krafist er í lok námstíma hafi prófið lágt innihaldsréttmæti 

(Gronlund, 2006:203-205). Einnig hefur réttmæti með innihald prófsins að gera, það er hvernig 

það samræmist þeim námsviðmiðum sem metin eru (Gronlund, 2006). Við mat á réttmæti 

þarf að skoða margvísleg gögn bæði megindleg og eigindleg sem styðja ákveðna túlkun á 

niðurstöðum matsins. Því meira samræmi sem er milli þessara þátta, þeim mun réttmætara 

er prófið (Gronlund, 2006). Horfa verður til þess að ekkert próf er altækt og inntaksréttmæti 

prófs tengist því hvort það er réttmætt fyrir tiltekna notkun og tiltekið þýði á tilteknum tíma 

(Linn og Gronlund, 1998). 

Innhaldsmunur getur verið á áherslum vinnustaðanáms og námskrár (Ragnar Wessman, 

2010). Það kemur skýrt fram þegar skoðuð eru sett markmið aðalnámskrár fyrir iðngreinar og 

námsferilsbókar. Áherslurnar fara ekki saman og varðar það innihaldsréttmæti, það er innihald 

námsins og markmið (Linn og Gronlund, 1998). Þetta gæti til dæmis átt við þegar próftaki hefur 

verið í vinnustaðanámi og þættir sem hann vinnur við eru ekki teknir til sveinsprófs, eins og 

getur gerist í allflestum iðngreinum þar sem fyrirtækin hafa oft sérhæft sig í ákveðnum 

verkþáttum og vinna afmörkuð störf. Þetta misræmi gæti líka leitt til þess að námsferilsbókin 

er ekki notuð sem skyldi. Einnig er hugsanlegt að ákvörðun kennara í nokkrum iðngreinum um 

að halda námskeið fyrir sveinspróf þar sem prófþættir eru æfðir sérstaklega fyrir sveinsprófið, 

vegna þess að neminn hefur ekki þekkingu og hæfni til þess að leysa það verk án þess að til 

námskeiðs komi, sé hluti af þessu sama vandamáli sem orsakar að innihaldsréttmæti er 

ábótavant þegar að sveinsprófunum kemur. 

4.3 Samantekt 

Í kaflanum voru skoðuð þau námsmatstæki sem notuð eru til þess að ná fram áreiðanlegri og 

réttmætri niðurstöðu þegar einstaklingur er metinn í prófi. Innihaldsréttmæti á að 

endurspegla þá þekkingu og færni sem neminn hefur öðlast á námstímanum og prófið á að 

byggjast á. Það sem hins vegar gerist er að innihaldsmunur getur verið á áherslum vinnustaðar 

og námskrár. Þess vegna er ekki óeðlilegt að velta því fyrir sér hvort að sveinsprófin 
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endurspegli í raun það nám sem fer fram í hinu tvöfalda kerfi iðnmenntunar, þar sem 

vinnustaðanámið er ekki skilgreint. Það getur orðið til þess að innhaldsréttmæti sveinsprófsins 

er ekki sanngjarnt. 

5. Rannsóknarspurningar  

Mikilvægt er að skoða hvernig sveinsprófin birtast þeim sem starfa á vettvangi, það er þeim 

sem kenna iðngreinar, sinna þjálfun nema og síðast en ekki síst þeim sem þreyta sveinsprófin 

sjálf. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver viðhorf þeirra sem starfa innan 

iðnmenntakerfisins, sveina, kennara og meistara, eru til hlutverks og framkvæmdar 

sveinsprófa. Unnið er að markmiðinu gegnum eftirfarandi rannsóknarspurningar 

1. Hvernig sjá sveinar, kennarar og meistarar framkvæmd sveinsprófanna og útfærslu 

þeirra? 

2. Hvernig upplifa sveinar, kennarar og meistarar sveinsprófin sem mat á hæfni? Finnst 

þeim prófin vera réttmæt mæling á hæfni iðngreinarinnar, það er inntaksréttmæti 

þeirra? 

3. Burtfararpróf frá skóla og sveinspróf: Finnst viðmælendum að sameina ætti þessi próf? 

Með þessum rannsóknarspurningum vil ég varpa ljósi á umgjörð iðnmenntunar á Íslandi 

með áherslu á sveinsprófin. Mat á hæfni einstaklinga sem þreyta sveinspróf getur verið 

óáreiðanlegt og óréttmætt og upplifun aðila sem að þeim koma verður skoðuð með tilliti til 

hversu áreiðanleg þau eru sem mat á hæfni. Fram hefur komið hér að framan að umgjörð 

prófanna er ekki sem best, bæði hvað varðar lög og reglugerðir og framkvæmdin sjálf er einnig 

vill ábótarvant með tilliti til áreiðanleika prófanna sem lokamat á prófi atvinnulífsins. Hin 

eiginlega nálgun rannsóknarinnar byggir á viðtölum sem tekin voru við fólk sem starfar á 

vettvangi sveinsprófanna, það er kennara, meistara og sveina.  

6. Aðferð  

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknaraðferðarinnar. Þá verður 

fjallað um þátttakendur, framkvæmd og öflun gagna. Að lokum verður fjallað um greiningu 

gagna. 
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6.1. Eigindlegar rannsóknir 

Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative research method) þar sem gagnaöflun með hálfopnum 

viðtölum (e. semi structured- interview) (Bryman, 2012; Flick, 2014; Kvale, 1996) var notuð. 

Eigindleg rannsókn er margslungin og spennandi aðferðarfræði sem fangar veruleikann eins 

og hann kemur fyrir, bæði ruglingslegur og flókinn. Með eigindlegri rannsókn fær 

rannsakandinn tækifæri til að lesa í merkingu hluta og koma auga á mynstur (Braun og Clarke, 

2006) Aðferðin er því heppileg þar sem tilgangurinn er að rannsaka viðhorf einstaklinga, 

upplifun og sýn á stöðu sveinsprófa innan iðnmenntakerfisins. Markmiðið með þessari nálgun 

er að öðlast dýpri skilning og sýn þátttakanda á því sem verið er að rannsaka en ekki að alhæfa 

fyrir stærri hóp (Taylor og Bogdan, 1998; Sigurlína Davíðsdótir, 2003; Braun og Clarke, 2013; 

Lichtman, 2013) og afla upplýsinga um reynslu þeirra af sveinsprófunum (Lichtman, 2013). 

Kostir eigindlegra rannsókna er að skilja menningarleg gildi og félagslega hegðun. 

Einstaklingsviðtölin flokkast til eigindlegrar aðferðarfræði og byggja á aðleiðslu og eru því 

sveigjanleg þar sem reynsla, upplifun og sjónarmið þátttakenda ræður för. Með því að nota 

einstaklingsviðtöl sem rannsóknaraðferð ná orðaskipti milli rannsakanda og viðmælanda að 

endurspegla samband milli hugsunar og hegðunar sem leiðir af sér meiri dýpt og skilning sem 

þarf til að skilja viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Til þess að tryggja réttmæti í viðtalsgögnum og þar með réttmætar niðurstöður verður 

spyrjandinn að hafa sem minnst áhrif á framgang samtalsins (Hitchcock og Hughes 2001). Í 

hálfopnum viðtölum er stuðst við viðtalsramma þar sem fram kemur hvert markmið 

rannsóknarinnar er, þar endurspeglast rannsóknarspurningin og undirspurningar. 

Viðtalsramminn er ekki eiginlegur spurningalisti eins og notaðir eru í megindlegum 

rannsóknum, heldur er hann frekar minnislisti fyrir rannsakanda og hjálpargagn. Auðveldara 

að hefja viðtal og láta það ganga ef notaður er minnislisti með viðtalsramma, og þar með að 

fá þær upplýsingar sem leitast er eftir (Hennink o.fl., 2011). Hægt er að líta á viðtölin sem spjall 

með tilgangi. Þó er æskilegra að þátttakandinn tjái sig meira en rannsakandinn. 

Eitt af einkennum viðtalskannanna er að viðtalsramminn inniheldur að miklu leyti fyrir 

fram ákveðin umræðuefni þar sem gengið er út frá því að allt komi fram sem rannsakandinn 

ætlar að ná fram með viðtalinu. Þannig eru viðtölin notuð til að ná fram skoðunum þeirra er 

hafa þekkingu á viðfangsefninu án þess að þeir upplifi að umræðurnar séu þvingaðar. Hægt á 

að vera að nota spurningarnar sem lagt er upp með í viðtölunum á sveigjanlegan hátt þannig 

að viðmælandinn upplifi frelsi í samræðunum þótt rannsakandi haldi sig innan viðtalsramma 

(Kvale, 1996; Merriam, 2009). Þannig ætti rannsakandinn að hafa sem minnst áhrif á framgang 

viðtalsins en með því tryggir hann réttmætar niðurstöður (Hitchcock og Hughes, 2001). Með 
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þessari aðferð tekst rannsakandanum að fanga hin ýmsu sjónarhorn sem þátttakandinn býr 

yfir. Hafa ber í huga að þó svo að eigindlegar rannsóknir hafi marga kosti þá hafa þær líka sína 

takmarkanir. Einn helsti ókostur þessarar rannsóknaraðferðar er að yfirleitt eru fáir 

þátttakendur og þess vegna er oft erfitt að sýna fram á réttmæti rannsóknarinnar (Rice og 

Ezzy, 1999). Til þess þyrfti að gera viðameiri rannsókn jafnvel með fleiri aðferðum. 

Spurningar vekur hvernig ég sem greinandi á rannsókn annarra stend gagnvart 

rannsókninni og hvernig tengslum mínum við viðfangsefnið er háttað. Ég er menntaður 

matreiðslumeistari, hef ávallt brunnið fyrir starfinu og möguleikum iðnnema til frekari 

menntunar. Miðalda rúmlega fór ég í kennsluréttindanám í Háskóla Íslands og í kjölfarið, 

kenndi ég í nokkur ár við Menntaskólann í Kópavogi á matreiðslusviði. Sveinsprófin hafa verið 

mér hugleikin þar sem þau eru lokamat á námi til iðnsveins. Mikil áhersla var lögð á 

sveinsprófin í náminu í skólanum í MK og mikill hluti kennsluefnis á lokaönn skólans var sniðinn 

að sveinsprófinu.  

6.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn eru tuttugu og fjórir, það er sex úr hverri þeirra fjögurra 

iðngreina sem skoðaðar voru. Þátttakendur skiptast jafnt í þrjá hópa: (1) átta sveinar sem lokið 

höfðu sveinsprófi í iðngreininni á síðastliðnum tveimur árum (n=8, á aldrinum 21-46 ára, þrjár 

konur og fimm karlar), (2) átta meistarar sem höfðu haft tilsjón með nema í vinnustaðanámi á 

síðastliðnum tveimur árum (n=8, á aldrinum 35-70 ára, þrjár konur og fimm karlar) og (3) átta 

kennarar sem kenna iðngreinina í framhaldsskóla (n=8, á aldrinum 35-65 ára, fjórar konur og 

fjórir karlar). Af þessum 24 þátttakendum bjuggu og störfuðu sex á landsbyggðinni.  

Þátttakendur voru valdir af handahófi úr þýði nema í hverri iðngrein og því er um lagskipt 

tilviljunarúrtak að ræða (e. stratified random sampling) (Bryman, 2012). Upplýsingar um þýði 

kennara var safnað af heimasíðu framhaldsskóla sem kenna iðngreinar. Upplýsingar um þýði 

meistara og sveina voru fengnar hjá þeim aðilum sem sjá um vinnustaðasamninga. 

Starfsmaður sem hafði aðgang að gagnabanka sá um að velja handahófskennt úr þýði. 

Rannsakendur höfðu samband við mögulega þátttakendur í tölvupósti í upphafi en síðan í síma 

ef ekki barst svar með tölvupósti. Rannsakandi og viðmælendur mæltu sér mót ef þátttaka var 

samþykkt. 

6.3 Framkvæmd 

Rannsóknin er viðtalsrannsókn þar sem hálfopin viðtalsrammi (sjá til dæmis Bryman, 2012; 

Flick, 2014; Kvale, 1996) var notaður til að draga saman ólík viðhorf þátttakanda. 
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Viðtalsrannsókn er góð aðferð þegar komast á að því hvað fólki finnst um eitthvað eða hvað 

það álítur (Esterberg, 2002). Gögnum var safnað sem hluta af stærri rannsókn á iðnnámi í skóla 

og á vinnustað sem stýrt var af Elsu Eiríksdóttur, en hér er aðeins unnið með hluta þeirra gagna 

sem snúa að sveinsprófum. Höfundur var ekki hluti af teyminu sem sá um gagnaöflun heldur 

fékk aðgang að viðtalsgögnum til úrvinnslu. 

Viðtölin voru einstaklingsviðtöl og tekin á tímabilinu október 2014 – apríl 2015, flest á 

vinnustöðum viðmælanda. Lengd viðtala var á bilinu 35 til 75 mínútur. Öll viðtölin (nema eitt) 

voru tekin upp og síðan afrituð til greiningar. 

Notaður var hálf opinn viðtalsrammi þar sem spurt var um samspil bóklegra og verklegra 

greina í skólaþætti námsins, samspil náms á vinnustað og í skóla, ferilbók, sveinspróf og 

grundvallarfærni í faginu. Í hálfopnum viðtölum er markmiðið að kanna umfjöllunarefnið með 

opnari hug og leyfa viðmælendum að tjá skoðanir sínar og hugmyndir með eigin orðum 

(Esterberg, 2002). Áður en viðtölin voru tekin var viðtalsramminn prófaður og rýndur af 

tveimur iðnmenntuðum einstaklingum. Það ferli leiddi til að orðaval var lagað og endanleg 

röðun spurninga. Til að auka réttmæti rannsóknarinnar hittust rannsakendur, ræddu orðalag 

og mögulegan misskilning og nálgun. Viðtalsrammi rannsóknarinnar var aðlagaður að hverjum 

hópi, en allir fengu sambærilegar spurningar. Oftast þegar tekin eru hálfopin viðtöl skráir 

rannsakandinn hjá sér punkta meðan á viðtalinu stendur og þá með leyfi þátttakenda, 

Silverman (2013) bendir á að skrifuðu punktarnir þjóni þeim tilgangi að skrá óyrta tjáningu 

viðmælanda og aðstoða rannsakanda við að endurorða spurningar ef á þarf að halda. Viðtölin 

voru afrituð orðrétt og vann höfundur þessarar ritgerðar með slík afrit. 

Viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki eftir að hafa lesið hver tilgangur 

rannsóknarinnar væri, um rétt þátttakenda og hvernig trúnaður við þá yrði tryggður (Flik, 

2014; Kvale, 1996). Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar. 

6.4 Greining gagna og siðferðislegir þættir 

Viðtölin voru þemagreind við úrvinnslu (Braun og Clarke, 2006; 2013) og þemun flokkuð til 

þess að fá sem besta heildarmynd af viðhorfum og reynslu þátttakenda af þeim þáttum sem 

tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar. Fólst greiningarvinnan í að skapa mynstur, kóða þau til 

þess að fá röklegt samhengi af þemum gagnsafnsins. Þemun sem undirbyggja 

rannsóknarspurningarnar þrjár voru fundin með kóðun sem gefa vísbendingar um 

niðurstöður.  
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Við gagnagreininguna er leitast við að greina þann rauða þráð sem kom fram í máli 

viðmælenda, þau þemu sem lýsa reynslu og sýn þátttakenda á viðfangsefnið. Þemagreining 

Braun og Clark hefur þann kost að hún er ekki tengd öðru fræðilegu sjónarhorni en afstöðu 

rannsakandans til gagnanna og er því hentug á margar tegundir texta (Braun og Clark 2006, 

2013). Þemagreining er einnig tiltölulega sveigjanleg nálgun og gefur rannsakanda svigrúm til 

að koma auga á og greina mynstur eða þemu í gögnunum. Árétta ber að þó að aðferðin sé 

sveigjanleg þarf rannsakandi ávallt að vera meðvitaður um fræðilegt sjónarhorn sitt og fylgja 

þeirri hugmyndafræði sem hann leggur upp með í ferlinu. 

Þemagreining er „bara“ aðferð, segja þær Braun og Clarke (2013) en með því vilja þær 

benda á sérstöðu aðferðarinnar innan eigindlegra rannsókna. Aðferðin er ekki bundin 

ákveðnum formúlum til gagnaöflunar og henni má beita með mismunandi kenningum og 

fræðilegri nálgun til þess að svara nær öllum gerðum rannsóknarspurninga. Aðferðin við 

meðferð ólíkra gagna og allskonar gagnasafna, hún getur verið djúp og breið , stutt og grunn. 

Braun og Clarke (2006) skipta aðferðinni í sex skref þar sem byrjað er á smáum einingum 

sem lagðar eru saman til þess að mynda stærri einingar, nokkurskonar legókubba uppröðun. 

Gögnin voru lesin og endurlesin gaumgæfilega og merkt við það sem viðkom rannsókninni eða 

vakti athygli Efnið var kóðað í samhengi við rannnsóknarspurningarr og kóðunum gefin lýsandi 

heiti. Að því loknu voru kóðar um svipað efni flokkuð saman í þemu. Þemun voru rýnd og 

gaumgæfð með tilliti til samhengis, hvert þema var skilgreint og gefið nafn út frá innihaldi. 

Þetta varð til þess að textinn þar sem lýsandi brot úr gögnunum voru nýtt til þess að varpa ljósi 

á þemu varð til. Í kóðun og flokkun í þemu hafði rannsakandi alltaf í huga tenginguna við 

rannsóknarspurningar um stöðu sveinsprófa innan iðnmenntakerfisins. Höfuðþemun sem 

komu fram í viðtalsgögnum voru þrjú. Hvert höfuðþemanna (yfirþemu) tekur mið af einni af 

rannsóknarspurningunum þremur. Spurningarnar þrjár taka til framkvæmdar og útfærslu 

sveinsprófa, inntaksréttmæti og eins lokamats.  

Viðmælendum í rannsókninni var heitið trúnaði og af þeirri ástæðu verður ekki gerð grein 

fyrir hvaða iðngreinar voru skoðaðar eða um hvað skóla eða vinnustaði rætt er um. 

Iðngreinarnar eru gjarnan fámennar og því auðvelt að leiða líkum að því hverjir viðmælendur 

eru út frá litlum upplýsingum. Því er leitast við að gefa eins lítið upp um viðmælendur og hægt 

er. Ekki er sagt frá aldri, starfsreynslu eða hvenær viðmælendur útskrifuðust. Öllum 

viðmælendum hefur einnig verið gefið dulnefni í umfjölluninni (sjá töflu 1). 
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Tafla 1  

Dulnefni viðmælenda eftir hópum 

Sveinar Kennarar Meistarar 

Andri Álfrún Guðrún 

Brá Björn Gunnar 

Máni Didda Helga 

Már Kristján Ívar 

Sóley Róbert Jón 

Sólrún Veiga Sigurður 

Stefán Vilborg Una 

Steinn Þórður Ýr  

7. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar á viðhorfum þeirra sem starfa 

innan iðnmenntakerfisins, sveina, kennara og meistara, til hlutverks og framkvæmdar 

sveinsprófa. Unnið var að markmiðinu gegnum rannsóknarspurningar. Í niðurstöðum mun ég 

flétta eigin ályktanir inn í umræðuna.  

Gerð verður grein fyrir niðurstöðum í þremur meginköflum og er í grófum dráttum fjallað 

um eina af rannsóknarspurningunum í hverjum kafla. Kaflarnir eru svo hver um sig með 

undirkafla, allt eftir umfangi. Undirkaflarnir eru afrakstur kóðunar en samkvæmt Gill (2000) er 

kóðun heppileg við greiningu gagna til að varpa ljósi á þá flokka sem heyra saman. Þemun eru 

undirbyggð af tugum kóða sem fanga viðfangsefnið og markmið rannsóknarinnar. Viðhorf 

viðmælanda til hlutverks og framkvæmdar sveinsprófa voru greind í höfuðþemu sem eru; 

framkvæmd og útfærsla sveinsprófa, inntaksréttmæti og eitt lokamat. 

7.1. Viðhorf til framkvæmdar og útfærslu sveinsprófa 

Hér verður skoðað þemað framkvæmd og útfærsla sem endurspeglar svör við fyrstu 

rannsóknarspurningunni. Hvernig sjá viðmælendur rannsóknarinnar framkvæmd og útfærslu 

sveinsprófanna? Upplifun þeirra á námi til iðnsveins verður gerð skil hér, þar sem hún leikur 

stóran þátt í því hvernig þau sjá fyrir sér lokamarkmiðið, sveinsprófið. 

7.1.1 „Að bíða í heilt ár“ 

„Ég útskrifast um jólin gekk illa að finna einhvern... held ég hafi haft samband við 

alla … endaði hérna um sumar.“ (sveinn um leit sína að vinnustaðasamningi). 
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Iðnmenntakerfið hefur verið kallað meistarakerfi og er það tvískipt kerfi sem skiptist í 

skóla- og vinnustaðanám sem lýkur með sveinsprófi. Heiti kaflans: Að bíða í heilt ár, vísar í 

ummæli eins viðmælanda og er tilkomið vegna þeirra slagsíðu sem nám til iðnsveins hefur 

þegar kemur að námssamningi. Í sumum iðngreinum er erfitt og jafnvel ógerlegt að fá 

námssamning. Í kaflanum endurspeglast því viðhorf viðmælenda til þessa tvískipta kerfis. 

Misjafnt er eftir iðngreinum hversu langt vinnustaðanámið er og hvernig það fléttast saman 

við skólaþáttinn ef það þá gerist. Fram kemur í svörum viðmælanda að upplifun þeirra er ekki 

alltaf sú sama þegar kemur að þessu þema. Umfjöllun um hið tvískipta nám er að mínu mati 

nauðsynlegt til að fá sýn á uppbyggingu náms til iðnsveins. Vinnustaðanámið spannar frá allt 

að 126 vikur af námi til sveins fer eftir iðngreinum því skiptir það máli að það tengist 

skólaþættinum þar sem að sveinsprófið er byggt á báðum þáttum. 

Jafnræði sveinsprófstaka til náms í báðum námsþáttum iðnnáms er ekki fyrir hendi þegar 

skoðaðar eru iðngreinarnar fjórar sem hér er unnið með. Þar gætir misræmis í möguleikum 

nemanna að komast á námssaming eftir iðngreinum. Í einni iðngrein sem skoðuð var er 

vinnustaðanámið eftir að skólaþætti lýkur sex mánuðir. Það hefur reynst nemum þrautin 

þyngri að útvega sér námssamning í þessari iðngrein því fá fyrirtæki í greininni bjóða upp á 

vinnustaðanám. Iðngreinin hefur verið að þróast í þá átt að námsleiðum hefur fjölgað og af 

þeim sökum er sveinspróf ekki alltaf lokamarkmiðið. Ástæða þess að ekki margir velja 

sveinsprófsleiðina í þeirri grein, gæti verið erfiðleikarnir sem nemarnir mæta við að komast á 

námssamning. Oft líður langur tími frá því að nemar klára skólaþátt námsins þangað til þeir 

komast á samning. Una, meistari í iðngreininni segir: „Ef þeir þá komast á samning.“ Þess vegna 

er henni umhugað um að koma á einhverri samfellu í náminu þannig að nemar geti tekið 

sveinspróf. Hún vill að skólinn hafi umsjón með náminu og segir af því tilefni: 

Nemarnir gætu þá farið á vinnustaðina á námskeið í ákveðnum námsþáttum sem 

ekki er hægt að kenna í skóla og fengu einingar fyrir það nám sem þeir tækju á 

vinnustað. 

Hún bætir við þegar hún rökstyður þessa skoðun sína og segir: 

Þau sem klára um jól (skólann) þau ná varla í sveinsprófið í maí (6mánuðir í 

vinnustaðanámi). Þetta er orðið … þannig að nú þarf Iðan að fara að hugsa líka , 

bíddu af hverju höfum við ekki líka próf á haustin. Þannig að þar er líka ekki 

samræmi. Þannig að þau byrja hjá okkur í janúar, þá ná þau ekki prófunum og þurfa 

að vinna, vera einhverstaðar í heilt ár, kannski fá ekki áframhaldandi vinnu á 

vinnustaðnum, kannski ekki við fagið, en þau þurfa að bíða í heilt ár eftir að fá að 
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taka prófið. Á þessu heila ári týnist margt [verkþættir] Tala nú ekki um ef þú ferð 

að vinna eitthvað annað en við fagið. 

Fram kom hjá viðmælendum í þessari iðngrein að vangaveltur eru innan hennar um hvort 

hún muni lifa af þar sem lítil endurnýjun er í faginu sökum þess sem að ofan er talið. Nemendur 

eru útskrifaðir frá framhaldsskóla tvisvar á ári og fara fæstir þeirra á samning samkvæmt Unu 

meistara og hún bætir við: „Þeir klára bara þetta [skólann] og fara svo bara að vinna. Af því í 

raun þurfa þau ekkert sveinspróf til að vinna við þetta.“ Í þessari iðngrein er sá háttur hafður 

á að þegar nemar útskrifast frá framhaldsskólanum þá eru þau á eigin vegum, það er þau þurfa 

á eigin spýtur að leita sér að námssamningi og fá ekki æfingaaðstöðu þegar kemur að 

sveinsprófi nema á vinnustaðnum ef þau eru í vinnu við fagið á þeim tímapunkti. Kennari, Björn 

í þessari sömu iðngrein segir: „Þau útskrifast frá okkur og eftir það vitum við lítið um hvað þau 

gera.“ og Sóley, sveinn í greininni, lýsti sinni sveinsprófstöku þannig:  

Ég tók sveinsprófið í maí var ekki alveg búin með samninginn en var heppin það 

hefði verið leiðinlegt fyrir mig, það hefði munað mánuði og þá hefði ég þurft að 

bíða í ár eftir að taka sveinsprófið. 

Kennari, Álfrún sömu í iðngrein, bendir á að hugmynd sé innan greinarinnar að lengja 

vinnustaðanámið í 12 mánuði sem er sennilega krafa atvinnulífsins: „Þeim finnst þetta stuttur 

tími, að neminn sé ekki farin að … taki langan tíma að læra sé ekki farinn að vinna fyrir sér.“ 

Þarna má greina það sjónarmið að neminn skili ekki nógu miklu tilbaka til fyrirtækisins.  

Í annarri iðngrein var sama vandamál á ferð, erfitt að fá námsamning. Viðmælendur töldu 

að breytinga væri þörf í uppbyggingu námsins þar sem vinnustaðanámið væri langt og margir 

kæmust ekki á samning. Vilborg, kennari sagði: „Það er hægt að skipuleggja námið … gera það 

þéttara, miklu árangursríkara ... Að skólinn stýrir starfsnáminu, ...fengju einingar fyrir námið 

... og færu í starfsþjálfun á mismunandi staði.“ Hún bætti við að nemendur lentu í tómarúmi 

milli skólaþáttar og vinnustaðaþáttar vegna þess að þeir kæmust ekki á samning. „Frekar að 

hafa þetta nám heilstætt frá a - ö og þau næðu að útskrifast svo kæmi reynslan á eftir,“ sagði 

Vilborg. Það kom einnig fram hjá meistara og eiganda fyrirtækis að dýrt væri að hafa nema.  

Ein þeirra iðngreina sem skoðaðar voru í þessari rannsókn sker sig úr að því leyti að þar er 

boðið upp á tvennskonar námsleiðir að sveinsprófinu, skólaleið eða meistaraleið. Munurinn á 

þessum leiðum er að vinnustaðanámið er styttra í skólaleiðinni eða 24 vikur en fleiri verklegir 

áfangar teknir í skólaþættinum á móti 48 vikum ef neminn kýs að fara meistaraleiðina. Í ljós 

kom að fleiri nemendur fara skólaleiðina þar sem erfitt getur verið að fá námssamning í 

greininni. Stór fyrirtæki í greininni taka marga nema. Fram hefur komið hjá nokkrum 
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viðmælendum annarra iðngreina að erfitt geti verið að vera á námsamning hjá of stórum 

fyrirtækjum því hætta væri á að ef viðkomandi er ekki framhleypinn þá falli hann bara inn í 

hópinn og týnist. Það geti leitt til þess að hann staðni í einum ákveðnum verkþætti og kynnist 

ekki öðrum verkþáttum á námstímanum. Að sjálfsögðu hefur fyrirkomulag hjá stórum 

fyrirtækjum bæði kosti og galla fyrir nemana. Ef borin er saman skólaleiðin og meistaraleiðin í 

þessari iðngrein sést að skólaleiðin tekur skemmri tíma og nemendur útskrifast fyrr með 

sveinspróf, í skólaleiðinni eru kenndir fleiri verklegir áfangar og þá er meiri samfella í náminu 

miðað við námskrá skólanna sem kenna iðngreinina. Meistaraleiðin býður upp á lengri 

samningstíma og þá getur tilhneigingin orðið sú hjá nemendum að þeir fresti prófi. En það kom 

fram hjá kennara í greininni að þegar nemar eru komnir út í atvinnulífið og eru farnir að 

skuldbinda sig fjölskyldu og fjárfestingum er hætta á að þeir láti líða hjá að fara í sveinsprófið. 

Skólaleiðin endar í flestum tilvikum á sveinsprófi á lokönn skólaþáttar.  

Ein iðngrein sker sig úr að því leyti að í langflestum tilvikum fara nemar í sveinspróf á 

síðustu önn skólanámsins. Skólanum hefur tekist að stýra þessu þannig, að samfella er í 

náminu og nemarnir koma ekki inn í skólann fyrr en þeir eru tilbúnir. „Það hefur óformlega 

verið settar skýrar reglur um það,“ sagði Róbert, kennari í greininni. Nemendur byrja í 

vinnustaðanámi og enda yfirleitt á lokaönn í skóla sem endar með sveinsprófi.  

Þær iðngreinar sem skoðaðar voru í rannsókninni eru mjög ólíkar að uppbyggingu og leiðin 

að sveinsprófum ólík eftir iðngreinum. Í tveimur af fjórum iðngreinum sem skoðaðar voru í 

rannsókninni, virtist erfitt að fá vinnustaðasamning. Þriðja iðngreinin á við sama vandamál að 

etja en ekki í eins miklum mæli. Skólaþáttur námsins getur einnig verið snúinn fyrir nemendur 

þar sem ekki er alltaf pláss fyrir þá vegna aðsóknar að ákveðnum greinum í skólunum. Jón 

meistari sagði:  

Skólinn er bara of lítill,…. Ég er með nema sem getur ekki kálarð önnina vegna þess 

að hann komst ekki inn í … [fag] ... það kostar mig síðan það að ég þarf … þegar 

[neminn] kemur inn ... og fer að vinna þá þarf ég að senda [nemann] tvisvar, 

næstum tvo heila daga, einn til tvo vinnudaga í skólann sem er náttúrulega mjög 

óþægilegt … því ég stóla á að þau séu að vinna hér.  

Einnig benti Sólrún nemi á að fögin eru jafnvel ekki kennd í skólanum vegna þess að ekki 

eru nógu margir nemendur skráðir í tiltekinn áfanga. Þetta leiðir til þess að námi seinkar. 

Nemendur í þessum iðngreinum sögðu að það yrði oft til þess að nemar hættu námi. Sóley 

sveinn, sagði:  
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Fer að reyna að finna mér samning, ég útskrifast um jólin og gekk illa að finna 

samning … ég fór aftur þegar byrjaði að vora … ég held að ég hafi haft samband við 

(öll fyrirtæki) sem ég fann. 

Námsamningur er grundvöllur þess að nemar geti lokið sveinsprófi og verður það að teljast 

afar óheppilegt að iðnnemar þurfi að ganga píslargöngu eftir samning sem óvíst er að þeir fái. 

Una sagði: „Þau þurfa að bíða í heilt ár eftir því að fá að taka prófið … jafnvel ekki að vinna við 

fagið, búin með vinnustaðanámið og fá ekki áframhaldandi vinnu.“ Vandamálið er að það er 

verið að bjóða upp á nám í framhaldsskólum sem ljúka á með sveinsprófi en er ekki hægt að 

klára. Eins og Vilborg, einn kennarinn, spurði:  

Til hvers að vera að bjóða upp á nám sem ekki er hægt að klára, það er vöntun á 

[fagfólki] í stéttinni ... ef við útskrifum engan, þá endar þetta með því að verða bara 

ófaglærðir. 

„Mér finnst galli að það geta ekki allir fengið starfsþjálfunarpláss sko,“ sagði Álfrún kennari. 

Samt eru dæmi um að þessu sé öfugt farið og meistarar í sumum iðngreinum taka eins marga 

nema og þeir þurfa á samning og jafnvel fleiri en þeir hafa leyfi fyrir. Ívar meistari sagði: „Við 

getum tekið nema ef við höfum þetta marga sveina þá getum við tekið þetta marga nema. Það 

er hlutfall á því sko. Við erum auðvitað fyrir ofan þau hlutföll það er ekkert sem bægir frá okkur 

nemum í dag.“ 

Skólinn tekur inn eins marga nema og hann kemur fyrir. Meistari, Guðrún, nefndi að 

skólarnir tækju of marga nema inn þar sem fjárframlög til skólanna byggðist á nemendafjölda. 

Meistari, Helgi, sagði; „Af því að þeir fá einhverjar X krónur fyrir hvern nemenda … rosalegt 

brottfall úr stéttinni ... það er svo erfitt að komast á samning.“ Ýr meistari sagði að það væri 

dýrt að hafa nema og að fyrirtækin ættu erfitt með að standa undir kostnaðinum, „Það er 

vandamálið.“  

Það voru eðlilega sveinarnir sem höfðu hvað mestu áhyggjur af þessum flöskuhálsi í 

náminu. Þeir nefndu að ekki væri gott að þurfa að seinka námi vegna þess að einhver hluti af 

því væri ekki í boði þegar þeir ættu að fara í það. Sérstaklega töluðu sveinarnir um 

vinnustaðasamninginn. Sólrún sveinn sagði; „Við vorum 24 og vorum fjögur sem náðum 

samningi …  Það mættu fleiri fyrirtæki taka nema.“ Umræðan innan iðngreinarinnar hefur verið 

á þann veg ef vilji er til að halda í greinina sem löggilta iðngrein en þá þurfi útfærslan á náminu 

að breytast. Bendir Álfrún kennari á að margar leiðir séu fyrir hendi í náminu. Ein leiðin er 

sveinspróf og þá þarf kerfið að koma meira inn í skipulag námsins: „Mér finnst það galli að það 

auðvitað geta ekki allir fengið starfsþjálfaunarapláss sko,“ segir hún og bætir við að hún hafi 
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frétt af einni sem hafi verið að fá samning núna en sú hafi verið að vinna í apóteki í eitt ár frá 

því að skólanámi lauk. Starfsnámið er stutt og ef til vill væri hentugra að flétta það betur inn í 

skólann. Álfrún og Björn sem bæði eru kennarar við fagið voru sammála um að þegar 

nemendur væru útskrifaðir frá skóla, væri vont að þau væru á eigin vegum fram að sveinsprófi. 

Björn, segir: 

Í draumsýn væri nú kannski bara að þetta færi jafnvel aðeins meira inn í skólann í 

samvinnu við fyrirtæki. Að þau væru ekki svona háð því að geta lokið sem sagt 

sveinsprófi, að komast á samning. Að það væri einhverskonar samvinna við 

atvinnulífið og að þau hefðu að það væri betri aðstaða í skólanum til að kenna þeim 

meira. 

Ljóst er að ef ekkert verður að gert í þessari iðngrein leiðir það til fækkunar fagmanna að 

mati þeirra sem að iðngreininni koma. Ekki er þar með sagt að þekkingin glatist en sem löggilt 

iðngrein mun hún ekki lifa af ef fram heldur sem horfir. En er það svo slæmt? Þá bentu 

viðmælendur á að margir sem útskrifast frá skólanum fara að vinna við fagið þó að þeir hafi 

ekki löggildingu í iðngreininni. Fagið væri orðið svo fjölbreytt og næði til svo margra þátta sem 

nemarnir hefði þekkingu á og oft væri auðvelt að fá vinnu, eða jafnvel fara í framhaldsnám á 

öðrum vettvangi þar sem þetta nám nýttist sem undirbúningur. Þá veltir maður fyrir sér hvort 

að það sé þess virði að bíða svo lengi, jafnvel ekki með vinnu við fagið. Viðmælendur voru 

sammála um að ef aðilar innan faggreinarinnar vilja að greinin lifi sem löggilt iðngrein, þá þurfi 

að endurskipuleggja námið í greininni. Í umræðunni við viðmælendur iðngreinarinnar kom 

fram að þeir sem vilja komast á samning komast yfirleitt að endingu í vinnustaðanám þótt 

biðin geti verið allt að ár. 

Þetta leiðir hugann að því hvar ábyrgðin liggur á framkvæmd og útfærslu iðnnámsins í 

heild. Er þetta ekki brot á jafnræðisreglunni sem kveður á um að sambærileg mál eigi að fá 

sambærilega úrlausn (Páll Hreinsson. 2002). Viðmælendur spurðu sömu spurningar. Bent var 

á að fjöldi nemenda gæti ekki klárað nám sitt vegna þess að flöskuháls gæti myndast, bæði í 

skóla- og vinnustaðahluta iðnnámsins. Framkvæmd, skipulag og útfærsla námsins er 

ábótavant þar sem annars vegar vinnustaðirnir eru ekki með laus pláss fyrir nemana, og taka 

jafnvel ekki nema, og hins vegar eru taka skólarnir oft of marga nema í nám án þess að huga 

að vinnustaðaþættinum sem fram fer eftir að skóla lýkur. 

Stýringu í námið er ábótavant eins og kom fram í máli Sólrúnar sveins er hún benti á að 4 

af 24 nemum hefðu fengið samning eftir útskrift frá skóla. Hins vegar sagði Róbert: „Skólinn 

er of lítill fyrir alla þessa nemendur.“ Viðmælendur í tveimur iðngreinum töldu að náminu væri 

jafnvel betur borgið ef meistaraleiðin væri færð inn í skólana eins og gert er í einni iðngrein 
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sem hér er fjallað um. Skipti þá ekki máli hvort um væri að ræða kennara sveina eða meistara. 

Benda má á rannsókn Elsu Eiríksdóttur (2017), Nám í skóla og á vinnustað: viðhorf og reynsla 

sveina, þar sem mun ítarlegar er fjallað um þennan efnisþátt, og mikilvægi þess að skólinn og 

vinnustaðurinn tali saman undirstrikað. 

7.1.2 Hver ber ábyrgð á námi til iðnsveins 

Kennarinn segir: námsmaðurinn. Námsmaðurinn: segir; skólinn. Meistarinn segir: 

nja, ja … ég átta mig ekki alveg á samt sko…..Kerfið segir: ekki ég. 

Viðmælendur voru ekki á einu máli um það hver ætti að bera ábyrgð á náminu. Mikilvægt 

hlýtur þó að vera að ákveðinn ábyrgðaraðili hafi umsjón með náminu, svo nemendur geti 

stundað samfellt nám sem lýkur með sveinsprófi án þess að gap myndist á námstímanum af 

ástæðum sem fram koma hér að framan (7.1.1). Almennt velta þeir sem starfa innan kerfisins, 

kennarar, meistarar, og sveinar, þessu ekki mikið fyrir sér, eins og einn meistari, Sigurður, lýsti 

þegar hann var spurður um ábyrgð á náminu í heild „Aðallega kennararnir … hvort það ætti að 

vera eitthvað ráð sem situr um þetta sko … ég veit það ekki ... hef aldrei pælt í þessu.“ Stefán 

sveinn sagði: „Neminn sjálfur á að bera ábyrgð á sjálfum sér, en ég mundi segja meistarinn … 

eigi að passa upp á sinn nema.“ Guðrún, meistari tók undir að neminn bæri ábyrgðina og sagði: 

„Já mér finnst það, það er hans að læra þetta.“ 

Engu er líkara en að viðmælendur hafi túlkað spurninguna sem svo að ekki væri verið að 

ræða um heildarábyrgð á náminu. Margir viðmælendur telja að skólinn eigi að bera ábyrgð á 

framkvæmd og skipulagningu námsins en nemandinn eigi að hugsa um og bera ábyrgð á eigin 

námi. Greina má skoðanamun milli iðngreina og jafnvel innan þeirra líka en skoðun 

viðmælenda á ábyrgðarhluta námsins tengist því oft hvar stærsti hluti námsins fer fram. Af 

þessu að dæma virðist sem ábyrgðarhluti námsins sé ekki á hreinu hjá viðmælendum og að 

þeir velti því ekki mikið fyrir sér hvar hann eigi að liggja.  

Gagnvart framkvæmd og útfærslu námsins er þetta ekki góð staða og alveg ljóst að það 

þarf skilgreindan ábyrgðaraðila, annan en menntamálaráðherra, fyrir náminu í heild. Allir 

virðast kasta ábyrgðinni á annan en greina mátti að fleiri en færri töldu skólann vera vænlegan 

ábyrgðaraðila. Námið ætti að vera ein samfeld heild sem lyki með sveinsprófi og það ætti að 

vera kappsmál þeirra sem vinna innan kerfisins að koma því í hendur eins ábyrgðaraðila.  

Fram kom hjá viðmælendum að allur gangur er á því hvernig framkvæmd og útfærsla 

námsins er í kerfinu. Bent var á að margir meistarar taki ekki nema þar sem starfsumhverfi 

þeirra er orðið þannig að það svarar ekki kostnaði að vera með nema, eins og kom fram í máli 
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tveggja meistara sömu iðngreinar. Einnig kom fram að fyrirtæki eru ekki með meistara í vinnu 

þó að þau starfi í löggiltum iðnaði. Þessar niðurstöður sýna að flókið getur verið að stýra námi 

til iðnsveins og þar með tryggja að framkvæmd og útfærsla náms sem lýkur með sveinsprófi 

sé eins og best verður við komið. Því þarf að huga að framtíð iðngreina, og þar með 

sveinsprófa, því ef fram fer sem horfir og ekkert verður að gert fljóta sveinsprófin að 

feigðarósi. 

7.1.3 Samantekt. 

Viðmælendur voru sammál um að skilgreindur aðili ætti að stýra námi til iðnsveins. Á Íslandi 

virðist kerfið vera þannig að skólinn hugsar um sitt, meistarinn um sitt og neminn svífur þarna 

á milli í leit að festu. Neminn er sjálfur í leit að vinnustaðaplássi til að ljúka náminu svo hann 

geti þreytt sveinspróf, algerlega án skilgreindri aðkomu skólans. Ef hann finnur ekki námsstað, 

þá er hann búinn að eyða tíma í nám sem í versta falli skilar honum ekki réttindum. Eða hitt 

að gap myndast á námsferlinum sem getur orðið til þess að neminn tapi færni í faginu þar sem 

hann fær ekki vinnu til að þjálfa það sem hann þegar hefur lært í skólanum. Einnig er hætta á 

að gap myndist þegar neminn er í vinnustaðahluta námsins en getur ekki tengt það sem hann 

var að læra í skólanum við vinnu sína. Meistari, Jón, bendir á að þar sem hann þekki til í Noregi 

hafi verið samvinna milli skóla og vinnustaðar á þann hátt að nemarnir þurftu að leysa ákveðin 

verkefni frá skólanum á netinu meðan þeir voru í verknáminu. Það var gert til þess að fylgjast 

með námsframvindu á verknámsstað. Jón sagði: 

Það voru samskipti allan tímann. Mér fannst haldið mjög vel utan um nemendur frá 

skólanum þar … þar komu fulltrúar frá skólanum á vinnustaðina, fóru í gegnum, 

ræddu við nemana..hvernig gengur á þriggja mánaða fresti ... spurðu hvort þau 

væru sátt og hvort að þeim fyndist þau vera að læra eitthvað. 

Sveinsprófið er lokamat á námi til iðnsveins og er vinnustaðanámið stór þáttur í því námi á 

móti skólaþætti. Í flestum iðngreinum er vinnustaðanámið lengra en skólaþáttur námsins en 

tenging þessara tveggja námsþátta/-staða er nauðsynleg. 

Viðmælendur, höfðu margir sterka skoðun á innihaldi námsins á vinnustað og tenginu þess 

við skóla. „Færniþjálfun liggur í vinnustaðanáminu,“ sagði Róbert einn kennaranna og bætti 

við „Helsti bölvaldur vinnustaðanámsins er hvað það er misjafnt.“ Hann lýsir því á þessa leið:  

Vinnustaðirnir eru bæði góðir og vondir, síðan eru þeir góðir og góðir, af því leyti 

að sumir staðir sem við álítum góða (fólk nýtir þjónustu þess) og allt það, eru bara 

með svo takmarkaða ferla, það er að segja takmarkað nám að það er smættað niður 

í mjög afmarkaða vinnuferla og taka ekkert mið af því sem vinnustaðurinn á að gera.  
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Það sem kennarinn sagði hér að framan um vinnustaðaþátt námsins í hans iðngrein er 

umhugsunarvert vegna þess að ef rétt reynist eru nemarnir vinnuafl fremur en að vera í námi. 

Brá nemi segir: „Sumt fannst mér rosa barnalegt í þessum verklegu greinum svo fannst mér 

verknámið meira hardcore,“ og lýsing Sólrúnar sveins á vinnustaðahluta námsins: „… lærði á 

því að gera, það var ekkert alveg kennsla maður bara spurði og fékk bara.“ Jón meistari hafði 

þetta að segja: „Þeir sem eru duglegir og viljugir að vinna …þeir fá meiri athygli … þeir sem ekki 

nenna að vinna aukavinnu eru bara settir á lengst aftur í listann … þannig að þeir fá bara lakari 

kennslu,“ hann lagði áherslu á að ef neminn sýndi áhuga þá fengi hann meiri þjónustu í formi 

kennslu sem að vísu var óskilgreind, en mæting í aukavinnu skilaði meiri kennslu að hans mati. 

Ætla mætti að vinnustaðanámið væri betra eftir því sem fleiri tímar lægju að baki þess 

samkvæmt þessari skilgreiningu. Hins vegar er það svo, eins og fram kemur í máli nemanna, 

að oft eru þeir að vinna mjög hratt við fábreytt verkefni í vinnustaðahlutanum. Spurningin er 

hins vegar hvort þetta geri nemana að betri fagmönnum. Ef tekið er mið af því sem sveinarnir 

segja um vinnustaðanámið lítur það út fyrir að vera ómarkvist og æði misjafnt eftir 

námsstöðum. Ekki er alltaf verið að þjálfa þá markvisst og nefndu nokkrir að stundum væru 

þeir bara látnir hanga í sama verkinu í langan tíma eins og upplifun Stefáns var á þeim 

námsstað þar sem hann byrjaði að læra. Hann var settur í verk sem hann var látinn gera aftur 

og aftur sá um sama atriðið á vinnustaðnum í allt að tvö ár án tilbreytingar. Stefán sagði: 

Ég var fljótur að ná tökum á því og var orðin rosa snöggur að undirbúa allt…ég var 

aldrei á eftir eða neitt svoleiðis, þá bara, ok, þessi er hrikalega góður í þessu. Höfum 

hann bara þarna. Ég náði aldrei ... það tók mig tvö og hálft ár að fatta að þetta var 

ekki fyrir mig, ég kvartaði og það var lítið gert fyrir mig. 

Iðnsveinarnir voru nokkurn veginn sammála um að staða sveinsprófanna væri óljós innan 

vinnustaðanna og ekki væri verið að þjálfa nemana gagngert til sveinsprófsins á 

námstímanum. Ekkert væri rætt um prófin fyrr en á síðustu stigum námsins. Þeir bentu á að 

ekki væri verið að kenna þætti sem æskilegt væri að kenna á vinnustöðum og nefndu í því 

samhengi yfirleitt aðra vinnustaði en sína eigin. Már sveinn benti á að eftirlit þyrfti að vera í 

einhverju formi á vinnustöðum sem tækju nema og sagði: „Á vissum stöðum já, þar sem ekki 

er nógu mikil kennsla, eins og á stórum vinnustað þar sem þú dettur svolítið bara inn í hópinn, 

það gleymist að kenna kannski tveimur eða þremur.“ 

Niðurstöður sýna að framkvæmd og útfærsla iðnmenntunar er ábótavant í íslensku 

samfélagi. Gæðin virðast fólgin í námstækifærum sem neminn fær í vinnustaðahlutanum en 

erfitt er að átta sig á hvernig kennslan fer fram eða hvort um kennslu í einhverju formi sé að 

ræða. Reynsla sveinanna af vinnustaðanáminu var ólík sem styður þá hugmynd að afar 
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misjafnt sé, bæði eftir iðngreinum og innan iðngreinanna hvernig nám iðnnema á vinnustað 

nýtist. Námsmatið er handahófskennt og ekki skilgreint. Námsferilsbækurnar, sem upphaflega 

voru ætlaðar til að skrásetja vinnustaðaþátt námsins. eru lítið eða ekkert notaðar. Nánar 

verður fjallað um viðbrögð viðmælanda við námsferilbókunum síðar.  

Sveinar segja misjafnar sögur af vinnustaðanáminu. Margir eru ánægðir en aðrir greina frá 

þeirri upplifun að vera notaðir sem ódýrt vinnuafl og lítil sem engin kennsla hafi átt sér stað. 

Námstækifærin virðast byggja á því hvort nemar séu tilbúnir til að vinna mikið og þá er 

spurningin hvort kennsla eigi sér stað þegar mikið álag er á vinnustaðnum eða hversu mikil 

gæði eru fólgin í þeirri kennslu. Ekki er hægt að merkja á tilsvörum viðmælenda að 

vinnustaðanámið á hverjum tíma einkenndist af lokamarkmiðinu, sveinsprófi. Bentu nemar á 

að vinnustaðanámið væri meira í þá átt að læra vinnubrögð og hraða. Meistari, Sigurður, 

bendir á að nemarnir fái að gera ef þau eru jákvæð og dugandi og mæti til vinnu þegar þarf.  

Nemi, Brá, segir að hún hafi bara lært af því að gera sjálf og ef hún strandaði í verkefnum þá 

spurði hún bara. Kennari, Róbert, heldur því fram að vinnustaðirnir líti á nemana sem ódýrt 

vinnuafl og segir nemendur hafa kvartað. Róbert vildi koma því á framfæri að meistari er ígildi 

kennara. Hann taldi að nemar væru bara í færibandavinnu á mörgum verknámsstöðum. 

Það kom á óvart hversu litla áhyggjur margir viðmælendur úr öllum hópum höfðu þegar 

talið barst að því að kennslufræðileg uppbygging vinnustaðanámsins væri ekki skýr. 

Viðmælendur virtust ekki velta fyrir sér hvað nemar ættu að kunna að tilteknu vinnustaðanámi 

loknu og  þeir virtust ekki tengja vinnustaðanámið sveinsprófinu. Helst lítur út fyrir að 

nemarnir hugsi tímann á vinnustöðum sem ákveðna plikt sem þeir þurfa að uppfylla áður en 

þeir geti farið í sveinspróf en þess ber þó að geta að almennt eru nemar ánægðir á 

námsstöðum sínum í vinnustaðahlutanum.  

Um leið og nemi skilar inn námssamningi til fræðsluseturs sem hefur umsjón með 

vinnustaðahluta námsins fær hann afhenta námsferilbók þar sem hann á að skrásetja námið 

sem fer fram á vinnustaðnum. Viðmælendur voru spurðir út í námsferilsbókina og hvernig hún 

nýttist þeim í náminu. Sveinarnir svöruðu á ýmsa vegu Már sagði: „Ertu að meina möppuna 

sem maður fær í byrjun náms … ég skoðaði hana ... en ég fyllti ekki út í hana … ég veit að það 

eru ekki margir að gera það.“ Stefán sagði aftur á móti: „Já ég held að þetta sé orðin skylda 

fyrir hvern nema.“ Þess má geta að Stefán og Máni eru úr sömu iðngrein. Sólrún sveinn benti 

á: „Það væri þægilegt fyrir sveinsprófið þá sæi maður hvaða þætti þyrfti að æfa.“ Andri sveinn 

hváði og sagðist ekkert vita um svoleiðis en Sóley, sveinn segist hafa notað bókina, hún sagði:  

Já ég var með þannig við hliðina á mér allt námið og í rauninni settist ég niður 

nokkrum sinnum með mínum meistara eða með deildarstjóranum … fórum yfir 
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tékklista. Það var margt á þessum lista sem ég mundi ekkert eftir að hafa heyrt um 

í skóla eða kom ekkert fram á sveinsprófi, ekki nálægt því. 

Meistarar eiga samkvæmt ferilbókinni að vera nemum innan handar við að fylla í bókina. 

En eins og kemur fram á heimasíðu Iðunnar fræðsluseturs er námsferilsbókin til leiðsagnar í 

vinnustaðahluta námsins og nemi og meistari staðfesta með undirritun sinni að kennsla hafi 

farið fram í þeim verkþáttum sem merkt er við á eyðublöðum/gátlista (Iðan. e.d). Gunnar 

meistari benti á að ferilbókin væri sniðug og það gætu allir verið með hana í símanum og skráð 

jafnóðum í hana: „Þeir geta skráð tímana sína í þetta … en við erum með öflugt kerfi sem þeir 

skrá alla tímana sína í.“ Jón meistari sagði:  

Þau fá þetta í pósti ég veit ekki einu sinni hvort þau opna þær ... Í ferilbókinni er 

ákveðinn grunnur sem þau þurfa að kunna, svo er kallað eftir bókinni, það var kallað 

eftir bókinni um daginn. Það var engin sem fylgdi því eftir.. og það hefur enginn 

spurt aftur hvar bókin er, Hún í raun og veru skiptir ekki máli.  

Bent var á að það væri jafnvel hentugra að meistarinn fengi bókin afhenta og hún væri á 

vinnustaðnum. En þá er líka spurning um að hafa hana á rafrænu formi svo báðir aðilar geti 

haft eintak af henni og byggju sér til tíma til að fylla hana út eins og Gunnar meistari benti á. 

Guðrún, meistari sagði: „Mér finnst ferilbókin frábær ... bara svo gott kennslutæki ... þá er 

maður með þetta svona niður njörvað og skipulagt.“ Annar meistari, Ýr, benti á að í raun væri 

auðvelt að fylla þetta út og skila: „Þetta er ekkert merkilegra en það …. kannski ekkert traust í 

því.“ Kennarar höfðu þetta um námsferilbókina að segja: „Ég á ekki endilega í rauninni.. það 

er ekki okkar.“ Álfrún sagði: „Mér finnst sumt svolítið gamaldags,“  og taldi að hægt væri að 

nota námsferilsbækurnar meira ef þær yrðu uppfærðar. Róbert sagði: „Hún er mest að 

þvælast fyrir sem einhver bók sem aldrei var gefin út. Hún hefur dottið ofan í skúffu.“ Bókin 

hefur lengi verið í tilraunarútgáfu svo eðlilegt er að heyra svona aðfinnslur. Róbert benti á að  

námsferilsbókin standist ekki viðmiðnámskránna. Tengja þarf bókina við þrepaskiptingu 

námsins og námsstíganda. Eins og Róbert bendir á: „Einn stór feill í henni er það að 

skilgreiningin nákvæmlega á því hverju á að vera búið að , fyrir fyrst, annað og þriðja árið.“ 

Kristján, kennari benti á að í Hollandi, þar sem hann þekkir til, er gerður samningur milli skóla 

og meistara um það hvort viðkomandi nemi geti haldið áfram námi, hvort að hann hafi 

tileinkað sér þá færniþætti sem krafist er til áframhaldandi náms: „Það eru reglulegir fundir … 

meistarinn og skólinn sko ... þar sem fundað er um framvindu námsins.“  

Niðurstaða þessarar umfjöllunar um námsferilsbækurnar er að ekki hefur náðst að gera 

þær að virku verkfæri í námsmati á vinnustað. Framkvæmd og útfærsla sveinsprófsins ætti að 

einhverju leyti að vera byggð á námsferilsbók. Í henni væri heppilegt að skilgreina þá þætti 
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sem neminn á að hafa hæfni til að framkvæma að loknu námi fyrir sveinsprófið. Fram kemur í 

viðtölum að töluverð togstreita er milli kennara og iðnmeistara um hvað eigi að kenna og hvar.  

Viðmælendur í öllum greinum bentu á að samtal ætti sér stað vikurnar fyrir sveinsprófið 

þar sem sveinsprófsnefnd og kennarar færu yfir framkvæmd og útfærslu prófsins. Bent var á 

að hægt væri að formgera samtalið fyrr á námsferlinum með námsferilsbók þar sem fram 

kæmu þeir þættir sem neminn ætti að hafa fengið færni í að gera. „Hann mætti taka sig betur 

á í þessu og þessu. Ok þá læt ég hann æfa sig í því,“ sagði Guðrún meistari um hvernig 

samvinna kennara og meistara gæti formgerst. Ef námið væri skipulagt þannig að námskrá 

fyrir vinnustaðahlutann væri tiltæk þá þyrftu þeir sem að kennslunni koma á námstímanum 

ekki að efast um hlutverk hvors annars eða hvar hver færniþáttur ætti að fara fram og lærast. 

Þar með væri komin vísir að áreiðanleika námi iðnsveins.  

Inntak kennslunnar á vinnustað væri þannig í takti við þær kröfu sem gerðar væru í faginu 

á hverjum tíma og þar með væri sveinsprófið réttmæt afurð þess. Um leið fengju iðnnemar 

meiri samfellu í nám sitt og yfirfærslan væri skýr. Sveinsprófið, lokamat í vinnustaðaþætti 

námsins, væri þannig skilgreint í einhvers konar námsferilsbók eða námskrá þar sem neminn 

meistarinn og kennarinn hefðu aðgang að upplýsingunum og gætu þannig treyst 

innihaldsréttmæti sveinsprófa þar sem allir nemar innan sömu iðngreinar fengju sambærilega 

kennslu eins og í skólaþætti námsins. Þannig gætu kennarar fengið skýrara hlutverk meðan 

vinnustaðanámið færi fram. Framkvæmd og útfærsla námsins í báðum námsþáttum miðaði 

þá að því að sveinsprófin væri lokamarkmið. 

7.2 Sveinspróf sem lokamat á hæfni í iðnnámi 

Í þessum kafla mun ég ræða niðurstöður úr viðtölunum sem snúa að einu af höfuðþemanu, 

inntaksréttmæti. Rannsóknarspurningin sem tengist þessu þema er: Hvernig upplifa sveinar, 

kennarar og meistara sveinsprófin sem mat á hæfni? Finnst þeim prófin vera réttmæt mæling 

á hæfni í iðngreininni,, það er hvert er inntaksréttmæti þeirra? 

Sveinsprófið, umgjörð þess, framkvæmd og útfærsla er á valdsviði atvinnulífsins og er próf 

atvinnulífsins í heildarnámi iðnsveins, heildstætt lokamat sem veitir lögvernduð réttindi til 

starfa og er staðfesting á kunnáttu einstaklings í iðngreininni. Til þess að vinnustaðanámið sé 

trúverðugt sem mat á námi sem átt hefur sér stað og staðfest er með sveinsprófi og þar með 

löggildingu í iðn, verður inntak þess að vera áreiðanlegt, réttmætt og skjalfest. Það er því ekki 

óeðlilegt að spyrja: Eiga nemendur einungis að þjálfa vinnubrögð á vinnustað og nota þau á 

sveinsprófinu eða á sveinsprófið að mæla og meta þá þætti sem nemar eru að vinna við í 

vinnustaðanámi sínu. Skólinn undirbýr nemendur fyrir sveinsprófið á sínum forsendum, Þegar 
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kemur að sveinsprófinu þá þjálfa skólarnir þá námsþætti sem ekki eru þjálfaðir í 

vinnustaðahluta námsins. Þetta kom fram í öllum iðngreinum sem skoðaðar voru nema einni. 

Nemendur eiga kost á námskeiði í sklóunum sérstaklega fyrir sveinspróf án aðkomu 

vinnustaðar, til þess að æfa ákveðna þætti sem eiga að vera til prófs. Kennarar prófa líka 

verklega þætti á burtfararprófi frá skóla. 

Stefán, nemi talaði um hversu námið væri ólíkt á vinnustað og í skólanum og sagði um 

sveinsprófið: 

Ég slapp mjög vel í gegnum prófið og það var bara að ég undirbjó mig persónulega 

mjög vel…fékk að æfa mig í vinnunni svo hafði ég samband við [fyrirtæki] og fékk 

að æfa og læra hjá þeim [námsþætti] sem ekki voru í vinnunni.. ég mætti hjá þeim 

í tvær vikur til þess að æfa hraðann í verkferlinu fyrst þegar ég byrjaði var ég 1.klst 

[með einn prófþátt] en var kominn niður í átta eða tíu mínútur þegar ég fór í prófið 

Svo voru þættir sem ég þurfti að æfa, ég hef aldrei séð þetta gert áður…nema á 

einhverjum 30-40 ára gömlum myndum kannski… Margt af því sem prófað er úr er 

ekki kennt á vinnustaðnum og ég á aldrei eftir að gera þetta . … Skólinn er fastur í 

þessu gamla dóti þannig að það er rosalega erfitt að koma með það sem þú ert að 

gera á vinnustað en það virkar í hina áttina. 

Misskilningur eða þekkingarleysi, jafnvel hefð fyrir því hvernig sveinsprófin hafa verið 

framkvæmd hingað til, er ráðandi innan allra iðngreinanna sem skoðaðar voru. Í tilfelli Stefáns 

hér að ofan kemur fram að hann þurfti að setja upp æfingaplan til þess að þjálfa þætti sem 

átti að prófa á sveinsprófinu. Stefán þurfti að leita til annarra fyrirtækja en hann var að vinna 

hjá til þess að æfa prófþætti. Á prófinu voru einnig þættir sem hann hafði aldrei séð gerða 

áður, hvað þá fengið þjálfun í. Inntak prófsins er ekki í samræmi við það sem hann er að læra 

og þjálfa á vinnustað né í skóla. Í mörgum iðngreinum er lokaönn í skóla notuð sem 

undirbúningur fyrir sveinspróf á meðan aðrar iðngreinar hafa þann háttinn á að neminn þarf 

að standa á eigin fótum í atvinnulífinu, jafnvel án vinnustaðasamnings og bíður þess að komast 

í sveinsprófið. 

7.2.1 Hulduherinn 

Kennari. Róbert: „við höfum sameiginlega sýn.“ Kennari: Didda. „ Þetta eru bara gamlir karlar.“ Meistari 

Una: „ þeir vinna ekki við fagið.“ 

Í viðtölunum kom fram að engin skilgreind tenging, samvinna eða samtal er milli fulltrúa í 

sveinsprófsnefnd, kennara og meistara í iðngreinunum. Óformlegt samtal á sér stað á milli 



  

61 

nefndarinnar og kennara í einhverjum iðngreinum. Kennari, Róbert, sagðist vera í góðu 

persónulegu sambandi við sveinsprófsnefndina af því að hann þekkti þá sem sætu í henni:  

Svo er ákaflega gott flæði á milli skólans og sveinsprófsnefndar og 

nemaleyfisnefndar svoleiðis að þar er mikill flötur og það má kannski segja … að 

með því að tala um þetta síðastliðin þrjú ár er sýnin orðin nokkuð sterk og hún er 

sameiginleg. 

Viðmælendur voru ekki allir jafnánægðir með samstarf og samtal við sveinsprófsnefnd og 

Róbert, hér er Kristján kennari:  

Ég var mjög óhress með sveinsprófsnefndina hjá okkur, þeir litu á þetta sem einhver 

leyndamál og þetta var allt lokað hjá þeim, þeir sýndu ekki nein próf og ég mátti 

ekki sjá nein próf hjá þeim ... vildu ekki sýna gömul próf … Margt af því sem var í 

prófunum var ekki í takt við kröfur fagsins og við vorum mjög ósáttir við ýmislegt 

sem spurt var um þarna sem okkur fannst bara beinlínis vitlaust.  

Annar kennari, Didda, í sömu iðngrein tekur í sama streng um samskiptin við 

sveinsprófsnefndina og segir:  

Þetta eru bara gamlir karlar og búnir að vera þarna í 20 ár. Það þarf að hrista i upp 

í þessu…þetta er ekki nógu markvisst ... þú ert ekki að láta menn taka próf í því sem 

þeir eiga að vera góðir í … ekkert í takt við það sem er að gerast í faginu … Hann veit 

allt og getur allt best [sveinsprófsnefndarmaður] … hann er bara svo leiðinlegur 

kallinn að ég labbaði bara burt áður en ég segði eitthvað. 

Ljóst er af svörunum hér að ofan að kennarar og sveinsprófsnefnd ganga ekki í takt. 

Sveinsprófsnefndin virkar eins og eyland, hulduher sem birtist þegar fer að nálgast sveinspróf, 

nema ef um er að ræða persónuleg tengsl eða kunningsskap milli kennara og nefndarinnar, 

eins og Róbert benti á. Auðvelt er að draga þá ályktun að prófin mæli ekki þá hæfni sem 

neminn hefur tileinkað sér á námstímanum.  

Samskipti iðnmeistara við sveinsprófsnefndina eru mjög takmörkuð og jafnvel engin. Una 

meistari bendir á að í sveinsprófsnefndinni séu ef til vill bara karlar, kannski búnir að vinna 

mjög lengi í þessu og segir um nefndina: 

Vinna kannski ekki alveg við þetta svona per se, við fagið, kannski komnir meira á 

skrifstofu, ég veit það ekki alveg. Þetta er búið að vera eins dálítið í mörg ár og 

kannski ekki alveg eins og markaðurinn er í dag ... mér finnst þeir vera að prófa bara 



  

62 

hvort þú ert hæfur til að vinna ... annaðhvort þarf að endurskipuleggja þetta allt 

saman eða hætta þessu ... bara leyfa þeim að fara í gegnum skóla. 

Það kom ekki fram hjá meisturum að þeir væru almennt í samskiptum við aðra sem að 

sveinsprófunum koma en nemendur. Helst væri að samskiptin byggðust á persónulegum 

nótum og gömlum kynnum annarsstaðar frá. Samskipti þeirra á milli um nám nemans fara 

yfirleitt fram í gegnum nemann sjálfan, sögðu meistararnir, og leiðir það hugann að 

áreiðanleika þeirra upplýsinga sem bornar eru á milli með þriðja aðila. Nemarnir koma með 

upplýsingar um það sem á að vera á sveinsprófinu inn á vinnustaðinn og meistarinn eða 

vinnustaðurinn hjálpa þeim að æfa fyrir prófið. Eins og Jón meistari sagði: 

Já ég veit yfirleitt út á hvað sveinsprófið gengur ... hvað er metið, þau [neminn] 

koma með það til okkar, þau þurfa að æfa sig náttúrulega við reynum að hjálpa eins 

og hægt er við þá hluti … þau fá alla þá aðstoð sem þau þurfa en ef þau biðja ekki 

um hana þá fá þau hana ekki heldur. Þau þurfa að koma og segja mér hvað þau 

þurfa ... ég panta fyrir þau og við fylgjumst með þeim æfa sig. 

Ljóst er að sveinsprófsnefndin er sama eyland gagnvart meisturum og hún er gagnvart 

kennurum, virðist starfa sjálfstætt og vera engum háð. Athygli vekja einnig ummæli Jóns um 

þá aðstoð sem hann veitir nemunum fyrir prófið, ef þau biðja ekki um hana þá fá þau hana 

ekki heldur. 

Viðmælendur úr hópi nema tala ekki um sveinsprófsnefndina og virðast ekkert hafa af 

henni að segja fyrr en kemur að prófdeginum sjálfum. Flestar sveinsprófsnefndir bjóða upp á 

fundi þar sem iðnneminn getur hitt sveinsprófsnefnd fyrir próf til að ræða vafa atriði ef einhver 

eru. Velta má fyrir sér hversu mikið samtal á sér stað milli sveinsprófsnefndar og 

starfsgreinaráða, sem eru umsýsluaðilar með starfsnámi og þar með sveinsprófi. Ekki verður 

betur séð en að sveinsprófsnefnd hafi alvald í mörgum iðngreinum þegar kemur að lokamati í 

námi til iðnsveins. Nefndin virðist vera eyland sem rís úr hafi þegar kemur að sveinsprófunum 

og fellur svo með sólu í haf aftur að þeim loknum, að minnsta kosti er það sú ályktun sem ég 

dreg eftir þessa yfirferð.  

Á námstímanum kemur sveinsprófsnefndin hvergi nærri náminu en sem dæmi þá gæti 

hlutverk hennar verið að fylgja eftir námsferilsbókinni. Einnig gæti hún heimsótt vinnustaði og 

fylgst með því námi sem þar á sér stað og jafnvel metið til sveinsprófs einstaka námsþætti á 

við raunverulegar aðstæður á vinnustöðunum. Margir viðmælendur bentu á að í 

sveinsprófsnefndinni væru einstaklingar sem ekki væru lengur tengdir inn í fagið, væru til 

dæmis framkvæmdarstjórar fyrirtækis og þar af leiðandi ekki í beinum tengslum við sjálfa 
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iðngreinina. Bent var á fulltrúar í sveinsprófsnefndum væru gamlir og ekki lengur í tengslum 

við kröfur fagsins eða þá þróun sem á sér stað. Að mati nokkurra viðmælenda er lítil 

endurnýjun í nefndunum og nefndarmenn hanga inni af gömlum vana. Sú afstaða sem kom 

fram í umræðu viðmælenda um hvað þyrfti til þess að framkvæmd og mat á  sveinsprófum 

yrði skilvirkara var skýr, þess efnis að vilji væri fyrir því að samtal þeirra sem að sveinsprófunum 

koma yrði formlegra og með skýrari hætti, að samskiptin ættu sér stað á námsferlinum öllum. 

Það þyrfti að formgera samskiptin í kerfinu sem hluta af skyldum og vinnu kennara og 

meistara. 

7.2.2 „En við gerum ekki svona hér“ 

Í rannsókninni voru viðmælendur spurðir hvort að þeim þættu sveinsprófin standast kröfur 

um námsmat í iðngreininni. Hér verður farið yfir hvað viðmælendur höfðu að segja, um hvort 

að þau meti þá hæfni sem sveinn á að búa yfir að loknu námi í iðngrein. Kaflaheitið vísar í 

ummæli sveinsprófsnefndar þegar Andri nemi sagði frá samskiptum sínum við nefndarmann í 

prófi varðand vinnu við einn námsþátt/prófþátt. 

 Í viðtölunum kom fram að flestum fannst svo vera. Til dæmis sagði Sólrún sveinn: „Já alveg 

þannig sko ... þú veist.“ Sóley sveinn var sama sinnis en hún sagði: „Já já, sveinsprófið var í tvo 

daga og það er náttúrulega takmarkað hvað þú getur gert á því … þú getur ekki látið einhvern 

gera [námsþáttur] á sveinsprófi það tekur of langan tíma.“ Fleiri töluðu á þessum nótum að 

sveinsprófin væru í takt við kröfur dagsins, en að á þeim væru kannski ekki metin mikilvæg 

atriði sem snúa að faginu því þau atriði séu of flókin og umfangsmikil til þess að rúmast innan 

próftímans. Ívar meistari hafði þetta að segja af kynnum sínum af faginu í Noregi: „Þeir fá 

svona námslokavottorð um að þeir kunni þetta kunni hitt og svo koll af kolli.“ Hann benti einnig 

á að nemarnir í Noregi þyrftu að skila inn staðfestingu til þess að geta hafið nám í öðrum 

námsþætti. Viðmælendur voru almennt þeirrar skoðunar að það vantaði tengingu skóla og 

vinnustaðar yfirfærsla náms á sér ekki stað milli námsstaða. Meðal annars kom fram hjá 

sveinunum að þau hefðu viljað fá meiri faglega kennslu í skólanum og markvissari á því sem 

þau höfðu lært í vinnustaðahlutanum. Stefán sveinn sagði: „Það þyrfti að kenna þér meira á 

stöðununum um það sem verið er að gera í skólanum.“ Af viðmælendum var ekki hægt að 

heyra að meistarar iðnsveina kæmu að skipulagi og kennslu fyrir sveinsprófið. Ýr meistari sagði 

að hún ætlaðist að sjálfsögðu til að þau næðu sveinsprófinu með glans en svaraði spurningunni 

um hvort að hún undirbyggi þau sérstaklega fyrir sveinsprófin: „Ekkert endilega.“ Hægt er að 

merkja það hjá öllum viðmælendum að samtal virðist ekki eiga sér stað hvað beri að kenna á 

vinnustað og hvað í skóla. Kennarar iðngreinanna virðast hafa það á sínum herðum að 

undirbúa nemendur fyrir sveinsprófið. Kennari, Þórður, benti á að: 
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Það var þannig fyrir x mörgum árum, ég held að það hafi farið upp í 70% fall á 
sveinsprófi. Þá var skólinn og sveinsprófsnefndin, það var ekkert að vinna saman 
sko. Skólinn var með þessar kröfur og svo kom sveinsprófsnefnd með allt aðrar 
hugmyndir og svo hérna var á milli 40-70% nemenda sem féllu bara. Það eru þessir 
tveir turnar sko. 

Athygli höfundar beinist að samtali Þórðar við sveinsprófsnefnd, ekki formlegt samtal við 

meistarana sem nemarnir eru á námsamningi hjá, um hvað eigi að prófa úr og kenna. Skólinn 

og sveinsprófsnefndin eiga samtalið án aðkomu meistara en æskilegt væri að hann væri með 

í samtalinu um námstilhögun og sveinsprófið. Róbert kennari segir:  

Ég hef nú alltaf sagt við sveinsprófsnefndina að við tökum ekki til prófs eitthvað 

sem ekki er í þessari bók (lyftir bók) og ekki er búið að fara yfir í skóla. Það er 

nefnilega þannig að á undan prófi kemur nám … Sveinsprófsnefndin hefur svo 

marga snertifleti úti í atvinnulífinu og þessi samtöl [kennara og 

sveinsprófsnefndar]sem eiga sér stað á þessum fjórum til fimm dögum [fyrir 

sveinsprófið]  eru svo innhaldsrík og áköf að það verða oft góðar niðurstöður sem 

allir græða á. 

Hann telur að í hans fagi tali menn saman og hafi orðið sammála um framkvæmd og 

útfærslu á prófinu. Snertifletir sem sveinsprófsnefndir hafa eru byggðir á persónulegum 

kynnum manna en ekki með formlegum samskiptum milli aðila atvinnulífsins og skólanna. 

Vilborg kennari segir að skoðanir séu mjög skiptar í hennar iðngrein á því hvort sveinsprófið sé 

í takt við kröfur fagsins. Hún bendir á að ekki sé prófað í öllum þeim þáttum á sveinsprófinu 

sem æskilegt væri að nemarnir hefðu hæfni í og segir: 

Eins og [námsþáttur] sem er kannski svolítið dottið upp fyrir, eða minna um það, 

þá finnst mér samt svona sem atvinnuréttindapróf að þú þurfir að taka próf í 

þessum þætti, þetta er stór þáttur í faginu.  

Þessi tiltekni námsþáttur sem Vilborg er að tala um er ekki notaður í vinnustaðanáminu 

þar sem ekki er eftirspurn eftir honum. Didda, kennari segir: „Það er verið að prófa í einhverju 

sem er bæði gamaldags annarsvegar og síðan er hinsvegar að það er verið að prófa í einhverju 

sem nemendur nota aldrei.“ Hún bætir við: „Þessir aðilar sem eru í sveinsprófsnefndinni þarna 

þeir hafa ekki komið nálægt faginu í tuttugu ár. Af hverju er þetta látið viðgangast.“ Hún telur 

að þar sem þetta er svona þá þurfi kennarar að undirbúa nemana fyrir prófið svo að þeir komist 

í gegn. „Þetta er lokapunkturinn að búa til góða fagmenn, ég djöflast í þeim (nemunum) í tvær 

vikur fyrir sveinspróf að kenna þeim þetta,“ segir Didda. Máni sveinn segir: „Mér finnst að 

sveinsprófið eigi að vera prufa í því sem þú ert búin að læra á vinnumarkaðinum,“ og telur 

hann að prófa eigi þá þætti sem kenndir eru úti í atvinnulífinu. Stefán sveinn tók undir þetta 
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og benti á að margt sem hann þurfti að gera á sveinsprófinu notar hann ekki í vinnu sinni og 

mun ekki gera í framtíðinni. Meistari, Sigurður, sagði: „Sveinsprófið er ekki alveg í takt við fagið 

og þeir hafa bætt við (þáttum) án þess að láta vita fyrirfram og allt fór í uppnám, nemendur 

kunnu ekkert þessa aðferðarfræði sem lá að baki.“ Kristján kennari tekur undir það sem fram 

hefur komið en bætir við:  

Mér fannst sveinsprófið ekki vera í takt við kröfur fagsins, en það hefur breyst, [eftir 

samtal sem hann átti við sveinsprófsnefndina]. Við vorum að krítisera, hvað er, til 

hvers eruð þið að spyrja að þessu? Hvernig viljið þið fá svarið við þessu? Þannig að 

það eftir þetta breyttist töluvert í þessu dóti. 

Andri sveinn tók í sama streng þegar hann sagði frá því að hann hefði verið ósáttur við 

mínusstig sem honum voru gefinn fyrir einn námsþátt á bóklega sveinsprófinu. Hann hafi spurt 

sveinsprófsnefndarmanninn af hverju hann fengi ekki fullt hús fyrir námsþáttinn en sá hefði 

svarað að hann ætti: „Bara að vera sáttur þetta væri alveg nógu gott. Ekkert hægt að fá 

útskýringu hjá þeim heldur.“ Andri var ekki heldur sáttur við verklega hlutann: 

Þá var ég að [verkþáttur] þá fékk ég mínusstig fyrir það. Þá spurði ég hann af hverju 

þetta væri gert svona á vinnumarkaðinum. Hann sagði já ég veit það, en við gerum 

ekki svona hér. Þá er það bara af því að þeir vilja ekki gefa tíu eða eitthvað svona út 

af orðrómur þarna yfir þessu að enginn fái tíu. 

Í þessu tilviki er Andri að benda á hvernig sveinsprófsnefndin dregur niður á prófi þegar 

verkþáttur er unninn eins og tíðkast úti á vinnumarkaði. Þetta finnst mér harla einkennilegt og 

sýnir að sveinprófsnefnd dæmir í þessu tilfelli ekki prófið út frá námi sveinsins og þar með er 

ekki verið að meta þá hæfni sem er þjálfuð á vinnustað. Í besta falli er hér um að ræða 

þvermóðsku prófdómara. 

Vilborg kennari benti á að misræmi væri í mati á prófum skólans og sveinsprófsnefndar og 

því til stuðnings sagði hún:  

Sveinsprófsnefndin þarf að vera með alveg á kristalstæru hvað það var sem var að 

í úrlausn nemans. Af því að þau fá bara fall, bar F, þau gefa ekki tölur. Þarna er 

ósamræmi við það sem skólinn er að gera … þau bentu á tvo hluti sem voru að og 

nemandinn fékk fall. En til dæmis í námsmati í skólanum hjá okkur, þá er þetta ekki 

fall þó það dragi vissulega einkunn niður um ákveðin prósent ... ekki fall. 

Nokkrir viðmælendur töluðu um að það væri oft ekki alveg á hreinu hvað kæmi á 

sveinsprófinu og það mætti alveg búast við einhverju óvæntu, jafnvel einhverju sem ekki hefur 
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verið farið yfir. Bent var á að nú er hægt að nálgast gömul próf á netinu í mörgum iðngreinum. 

Eflaust er um að ræða einhverja prófþætti sem þau sjá í atriðalistanum og þau jafnvel ekki 

þekkja. Eða eins og kom fram hjá nokkrum viðmælendum meðal annars Diddu, kennara: 

60% af prófinu á rétt á sér. Annað á bara ekki rétt á sér. Það er verið að prófa í 

einhverju sem er bæði gamaldags annars vegar og síðan er hins vegar verið að prófa 

í einhverju sem nemendur nota aldrei. 

Niðurstaða þessarar umræðu um inntak prófanna er sú að sveinspróf í mörgum 

iðngreinum mæla ekki skilgreinda hæfni sem neminn hefur öðlast á námsferlinum. Miklu 

fremur er verið að meta þætti sem sveinsprófsnefndin hefur ákveðið að skulu teknir til prófs 

og oft eru það þættir sem neminn þarf að æfa sérstaklega fyrir prófið, jafnvel fara á námskeið 

eins og boðið er uppá í mörgum iðngreinum. Í einni iðngreininni kom það fram að lokaönn í 

skólaþætti námsins væri í raun æfing fyrir sveinsprófið en í þeirri iðngrein sagði kennari að 

gott samtal sveinsprófsnefndar og kennara hefðu leitt aðila að niðurstöðu um hvað bæri að 

meta á sveinsprófinu.  

Í svörum viðmælenda um innihald prófanna og samræmi þeirra við kröfur dagsins í faginu 

komu fram nokkur þemu. Eitt þeirra er mjög áberandi í tveimur af fjórum iðngreinum og snýr 

að mati á einstökum prófþáttum. Í annarri iðngreininni sögðu viðmælendur að mikill munur 

væri á prófunum milli ára. Ekki væri hægt að fá svör við því til dæmis af hverju nemi fellur í 

ákveðnum þætti og Brá sveinn sagði þetta: 

Sko nærri allur okkar bekkur féll í fyrsta skiptið. Já ég man að ég féll í [námsþáttur] 

Svo tókum við þetta öll aftur. Þá í rauninni var (það sem hún féll í) miklu verri en 

verið hafði áður. Ég sá það bara en ég fékk mjög háa og fína einkunn, mér fannst 

það mjög spes… ég hugsaði bara, ok hugsaðu eins og prófnefndin, gerðu barasmá… 

og þá vissi ég alveg að ég var að blikka þau. 

Viðmælendur voru margir á þeirri skoðun að ekki væri alltaf prófað í því sem nemarnir 

lærðu á vinnustöðunum, enda eru margir vinnustaðir sérhæfðir í ákveðnum þáttum fagsins. 

Það sem skiptir máli að þeirra mati er að þjálfa grunnfærni nemans, að þeir nái að tileinka sér 

það, eins og kennari Þórður benti á. Már nemi sagði: 

Þessi grunnur skiptir rosalega miklu máli, að það sé byrjað að kenna rétt bara á 

vinnustöðum. Að það sé gefinn sér tími í að kenna nemum svo hægt sé að byggja 

ofan á.  
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Þegar viðmælendur áttu að svara því hvort verið væri á námstímanum að undirbúa 

nemana sérstaklega með sveinsprófið í huga kom fram að undirbúningur fyrir sveinsprófið 

hæfist á seinni hluta námstímans og þá í skólaþætti námsins. Í tveimur af fjórum iðngreinum 

sem skoðaðar voru er boðið upp á námskeið í þeim skólum sem nemarnir stunduðu nám í. Í 

einni iðngrein fara iðnnemar í sveinsprófið í beinu framhaldi af lokaönn í skóla. Ein iðngrein 

sker sig úr og er það iðngreinin þar sem nemarnir fá ekki alltaf samning og langt getur liðið á 

milli loka vinnustaðanáms og sveinsprófs. Viðmælendur sem fóru á námskeið og þeir sem ljúka 

prófinu á lokaönn í skóla töluðu um að prófið væri æft og þeir þættir sem þau ekki kunnu en 

voru á atriðaskrá sveinsprófsnefndar væru kenndir á námskeiði hjá kennurum skólanna. Máni 

sveinn benti á að nauðsynlegt væri að fara á þessi námskeið sem tækju að meðaltali 2-3 vikur. 

Hann sagði: 

Námskeiðið skiptir máli af því að sveinsprófið er svolítið mikið bóklegt, og svo 

verklegi þátturinn í sveinsprófinu snýr eingöngu að (nefnir afmarkaðan þátt) þegar 

ég fór í sveinspróf þá var ég ekkert búinn að vinna í þessu. Manni finnst það svona 

pínu hvað á maður að segja, einhæft í rauninni að það er bara einblínt á einn þátt, 

fagið er orðið svo fjölbreytt í dag. Sveinsprófið ætti að vera prufa í því hvað þú ert 

búinn að læra á vinnumarkaðnum. Sveinsprófið á ekki að vera bóklegt það er búið 

að taka það próf í skólanum sko.  

Mána fannst nauðsynlegt að komast á námskeiðið fyrir prófið. Nokkrir viðmælendur nefna 

að ef ekki væri námskeið fyrir sveinsprófin þá gengi þeim ekki eins vel á prófinu. Máni sveinn 

benti til dæmis á hversu nauðsynlegt það hefði verið fyrir hann að komast á námskeið fyrir 

prófið: „Ég fór náttúrulega í skólann á námskeið til að undirbúa mig, það munaði miklu.“ Andri 

sveinn tekur í sama streng: „Ég hefði aldrei náð sveinsprófinu nema af því að ég fór á námskeið. 

Maður er búin að gleyma allskonar ... og svona dóti. Maður rifjar allt upp.“ 

Kristján, kennari tók undir með Mána hvað varðar að langt getur liðið á milli þess að 

nemarnir ljúka námi í skóla, þangað til þeir fara í sveinsprófið. Hann benti á að námskeiðin 

væru nauðsynleg þar sem nemarnir væru oft búnir að gleyma einhverjum þáttum námsins 

sem þeir eru ekki að vinna við. Hann sagði: „Við höldum hálfsmánaðar undirbúnings námskeið 

þar sem er rifjað upp svona samantekið allt saman sem okkur dettur í hug að komi á 

sveinsprófi.“ Didda kennari benti á að hún hefði ekki áhuga á að eyða púðri dags daglega í 

kennslunni í eitthvað sem engin þörf væri á. Þess vegna hugsar hún þetta svona: „Svo fara þeir 

í sveinsprófið, þá verð ég að djöflast í þeim og kenna þeim þetta á tveimur vikum.“ Kennari, 

Þórður, sagði:  
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Það er verið að prófa það sama í grunninn þetta eru ákveðnar grunnaðferðir sem 

þú þarft að kunna og þær eru prófaðar. Svo hafa menn skálda leyfi til að spinna 

ofan á grun aðferðirnar. En ef þú kannt ekki þennan grunn þá floppar þú á 

sveinsprófinu. 

Námsstaðirnir undirbúa ekki nemana fyrir sveinsprófið fyrr en á lokametrum námsins 

þegar þeir fá að æfa sig fyrir prófið. Nemarnir fá þá æfingaaðstöðu á vinnustað og geta æft sig 

fyrir prófið. Meistarar þeirra eru ekki alltaf viðstaddir æfingarnar, að þeirra sögn, nemarnir eru 

á eigin vegum en fá hjálp ef þeir bera sig eftir henni, eins og meistari, Jón, sagði: „Já þau koma 

í vinnuna og æfa sig og við borgum hráefnið allt í það.“ Sveinninn Andri lýsir 

vinnustaðaæfingum fyrir sveinsprófið á þennan hátt:  

Já þeir voru alveg að undirbúa mig, létu okkur gera … allskonar svoleiðis dót, það 

var ekki beint verið að fylgjast með einhverju handbragði eins og gert er á 

sveinsprófinu, maður þurfti bara aða rifja þetta upp sjálfur. 

Greina má í svörum viðmælanda að þeir litu ekki sérstaklega á prófin sem próf 

atvinnulífsins. Þau séu einungis próf sem þurfi að taka og ná til þess að fá réttindi, löggildingu 

til starfsins. Niðurstaða þessarar umræðu er að sveinsprófin eru í hugum viðmælenda frekar 

tengd því að vera próf frá skóla en vinnustað. Sveinarnir sérstaklega tengja prófin skólunum 

og líta á námskeið sem haldin eru fyrir sveinspróf sem upprifjun úr skólaþætti námsins fyrir 

sveinprófin.  

Skiptar skoðanir voru á því hvort að sveinsprófin væru í takt við kröfur fagsins. Samhæfing 

í náminu milli skóla og vinnustaðar er ekki til staðar og vinnustaðir með ólík viðfangsefni. 

Inntak vinnustaðanáms er því ekki metið á sveinsprófi nema að litlu leyti. Þar með meta prófin 

ekki það nám sem á sér stað á báðum námstöðum og þar af leiðandi ekki alla hæfniþætti sem 

sveinarnir búa yfir. Sérstakar æfingar í formi námskeiða fyrir prófin eru sönnun þess þar sem 

„djöflast“ er, eins og Didda kennari sagði, í nemendum til að læra námsþætti sem koma á 

prófinu. Nauðsynlegt er að matsskalar séu þannig úr garði gerðir að þeir gæti réttmætis við 

mælingu og séu áreiðanlegir. Allmörgum viðmælendum fannst að prófið ætti einungis að vera 

verklegt.  

7.2.3 Einkunn: „Finnst þér 4,5 í lagi?“ 

Eitt þeirra þema sem tekin voru fyrir í greiningunni var einkunn. Mat á hæfni eða námsmat 

hverskonar er tilgreint með einkunn, oftast í tölustöfum og þá sem hluti af 100, það er ef 

einkunn er 10 þá hefur neminn náð 100% árangri. Vangaveltum viðmælanda um námsárangur 
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og þær kröfur sem gerðar eru til lokaeinkunnar verður gerð skil hér sem einum af þeim þáttum 

sem mæla hæfni.  

Róbert, kennari benti á að vinnustaðanámið væri stór hluti af heildarnámi til iðnsveins og 

nemendur kæmu frá mjög misjöfnum stöðum. „Spönnin er mjög stór,“ sagði hann og benti á 

að til þess að taka nemanda á samning, þarf viðkomandi að vera með meistaragráðu í 

viðkomandi iðngrein. Ef sveinsprófið er skilgreint með því sem er kallað leikni próf (e.mastery 

test), en skilgreiningin á leikniprófi er að nemandi sýni fram á að hann hafi náð tökum á tilteknu 

viðfangsefni og, þá ætti ekki að vera nóg að ná bara 50% af prófinu, hvað þá 45% eins og 

stundum er tekið gilt. Viðmælendum fannst mörgum einkunnin 4,5 mjög lág. Nokkrir bentu á 

að það væri ekki ásættanlegt að útskrifast með lágmarkseinkunn 4,5 og lítill metnaður í faginu 

ef þetta væri látið duga. Róbert kennari sagði: „Mjög sérstakt og á ekki við, þetta er hluti af 

vandamálinu.“ Már sveinn sagði: 

Mér finnst það of lágt. Þú þarft náttúrulega að kunna það sem þú ert að útskrifast 

úr. Eins og núna um jólin, þá voru verkefnin einföld og þegar var verið að spyrja út 

í af hverju þetta væri svona einfalt að þá var sagt; nemarnir eru svo mislangt komnir 

í námi að það er verið að leyfa öllum að sýna hvað þeir geta. Mér finnst þetta 

svolítið slappt það er verið að hleypa of mörgum í gegn. Sem er ekki gott fyrir fagið 

það voru rosalega margir sem sögðu, ég ætla bara að ná. 

Viðmælendur voru flestir á þeirri skoðun að sveinsprófið væri skilgreint sem próf þar sem 

próftaki hefur náð tiltekinni færni eða tökum á ákveðnu viðfangsefni, iðngrein. Þegar 

iðnsveinn útskrifast er hann sérhæfður iðnaðarmaður með löggild réttindi. Þetta atriði er 

mikilvægt að mati viðmælenda. Umræðan um kröfur kemur fram hjá öllum viðmælendum sem 

koma að prófinu og eru flestir sammála um að þær séu ekki nægar. Kröfur um ásættanlegar 

einkunnir og færni í faginu eru gjarnan ekki nægar að þeirra mati. Sveinarnir töldu það skjóta 

skökku við að hægt væri ná sveinsprófi, án þess að hafa grunnfærni í mikilvægum þáttum 

fagsins eða eins og Már sveinn sagði varðandi kröfur:  

Mér finnst rosalega slæmt að það komi einhver í sveinspróf sem aldrei hefur gert 

[nefnir mikilvæga grunnþætti]. Mér finnst það ekki eiga að vera. Samt getur sú 

manneskja komist í gegnum sveinspróf og náð, vegna þess að það eru svo litlar 

kröfur. Ég verð eiginlega reiður stundum þegar ég fer að tala um þetta, hvað það 

eru litlar kröfur gerðar til okkar.  

Sóley nemi bendir á: „Mér fannst sko sveinsprófið þannig að hleypa kannski nemendum 

sem er ekki hæfir of auðveldlega í gegn." Meistari, Ýr, var ekki alveg viss hvort sveinsprófið 

væri í takt við kröfur fagsins og velti fyrir sér hvernig sumir komast í gegnum sveinspróf á 
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meðan aðrir falla. Hún segir: „Ég hef ekki alveg skilið þetta.“ Hún segir það stundum 

óskiljanlegt af hverju einn fékk sveinspróf og annar var felldur: „Ég er ekki bara alltaf, maður 

heyrir að það eru ekki allir sammála eða slíkt.“ Þá bendir hún á að ef til vill væri betra að vera 

bara með símat í stað þessa prófs:  

Ég er hérna, í sjálfu sér að hallast að því sérstaklega í fullorðinsnámi að það þurfi 
ekki endilega að taka próf. 

Sveinsprófið er lokapróf og staðfesting þess að sá sem það hefur geti unnið í löggiltri 

iðngrein þar sem krafist er sérfræðiþekkingar. Því eru áhyggjur viðmælenda af kröfum um 

lágmarkseinkunn skiljanlegar. Spurningin hvort að einkunnin 5 sýni raunverulega þá hæfni sem 

iðnsveinninn býr yfir þegar hann fer út á vinnumarkaðinn sem löggildur sveinn. Einkunnin ein 

og sér er ekki endilega til marks um að viðkomandi sveinn sé lélegur iðnaðarmaður.  

7.2.4 Samantekt  

Viðmælendur virðast ekki allir tengja sveinsprófið við vinnustaðinn heldur miklu fremur við 

skólann. Hvort hefð sé að myndast fyrir því að skólarnir beri meiri ábyrgð á nemendum fyrir 

sveinsprófin er ekki alveg ljóst. Sveinarnir átta voru nær allir sammála að ekki væri mikið verið 

að kenna þeim til sveinsprófs á vinnustöðunum. Þeir voru meira að læra að vinna hratt og 

undir álagi og að koma afurðinni frá á sem skemmstum tíma. Már sveinn sagði: „Mikið álag í 

þessu starfi, þú þarft að hafa hraðann.“ Andri sveinn benti á að: „Þegar verið væri að vinna á 

tímakaupi þá þyrfti maður að vera snöggur að vinna bara.“ Lítið væri gert af því að ígrunda, 

það væri meira gert í skólanum. Þetta leiðir hugann að gæðum vinnustaðanámsins og 

námstækifæra, þeirri þjálfun sem neminn á að fá á vinnustaðnum og á enda á sveinsprófi.  

Samspil vinnustaðar og skóla er ekki fyrir hendi og allt bendir til þess að sveinsprófin séu 

áhyggjuefni skólanna þar sem þeir halda námskeið fyrir sveinsprófstaka. Hlutverk meistara er 

ekki skýrt en það ætti að vera að meta námsþarfir nemenda. Þeir nýsveinar sem rætt var við 

höfðu misjafna sögu af samskiptum sínum við meistara að segja en það sem kom verulega á 

óvart var að nýsveinninn Sólrún hafði verið með meistara sem ekki var meistari í hennar 

iðngrein. Hún sagði: „Sú sem var yfir okkur, þarna meistarinn okkar, hún var meistari í annarri 

iðngrein, það var svolítið öðruvísi.“ Sóley benti á:  

Meistarinn minn hann kenndi mér ekki neitt, það er bara út af því að það var bara 

einn meistari, það er framkvæmdarstjórinn. Hann er í raun skráður sem meistarinn 

minn út af því að hinar stelpurnar gátu það ekki, (höfðu ekki réttindi) en þær 

kenndu mér samt allt.“ 
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Brá sveinn tekur undir þetta og segir: „Meistarinn þarf definitely að setja sig meira inn í 

það sem neminn er að gera.“ Almennt höfðu sveinarnir sömu sögu að segja þegar kom að 

þætti meistarans í námi þeirra á vinnustað. Þeir sögðu að þeir lærðu bara af þeim sem þeir 

væru að vinna með, sveinum eða ófaglærðum.  

Þegar meistarar voru spurðir út í aðkomu þeirra að námi má greina í svörum viðmælenda 

að þeir svara eins og verið sé að spyrja um þjálfun fyrir sveinspróf. Jón, meistari var spurður 

hvort að hann tæki mið af sveinsprófinu við þjálfun og kennslu. Hann svaraði: „Já þau fá alla 

þá aðstoð sem þau þurfa, en ef þau biðja ekki um það, þá fá þau hana ekki heldur. Þau þurfa 

að koma og segja ég þarf að gera þetta og þetta.“ Ýr meistari svarar sömu spurningu: „Auðvitað 

maður ætlast til þess að þau nái þessu með glans.“ Ívar, meistari svarar sömu spurningu á þann 

veg að hann hefði gert æfingaaðstöðu til þeirra verka sem menn væru að falla mest í á 

sveinsprófinu. Meistari Una svaraði spurningunni um hvort að hún skoðaði sína þjálfun að 

einhverju leyti í samhengi við sveinsprófið, það er hvort að hún tæki mið af því í þjálfun 

nemans. Hún svaraði:  

Nei í rauninni ekki. En við svona reynum … ég er alltaf að hamra á því að þau æfi sig 

fyrir prófin, ég hef líka hvatt þau til að til að ... af því að við erum alltaf með nema 

frá síðasta ári sem eru þá bara eitt ár síðan þau fóru í próf. Að tala saman og láta 

hin sem sagt að fara með nýja nemandanum í gegnum, hvað er farið í gegnum á 

sveinsprófi. Þannig að þau eru betur undirbúin undir … sveinsprófið 

Sóley sveinn í þessu sama fagi og Una er meistari í sagði: „Maður spurði náttúrulega í kring 

um sig: Hvernig var sveinsprófið þegar þú fórst í það? En maður fékk lang oftast bara svörin: 

„ég man það ekkert. Hún talaði um muninn á sveinsprófinu og burtfararprófinu frá skólanum 

og sagði:  

Maður vissi mikið betur hvað var verið að fara út í þar (burtfararpróf) því kennarar 

voru ekkert að fara að prófa mann í því sem þeir voru ekki búnir að kenna. Skriflega 

prófið var til dæmis mun ítarlegra en í sveinsprófinu. Margar spurningar þar voru 

meira að segja frekar erfiðar miðað við hvað sveinsprófs spurningarnar voru léttar 

það var bara djók … Mér finnst sveinsprófið vera þannig að hleypa kannski 

nemendum sem eru ekki hæfir of auðveldlega í gegn. Mér fannst það þannig sko. 

Þess má geta að svörin hér að ofan koma frá nemum sem eiga mjög erfitt með að fá 

samning og eru í hvað mestri óvissu eftir að skólaþætti námsins lýkur. Sveinspróf eru haldin 

einu sinni á ári og liðið getur langur tími frá því að skólanámi lýkur, þar til viðkomandi fer á 

samning og einnig langur tími, allt að ár, þar til hann kemst í sveinspróf. Sveinar í öðrum 

iðngreinum ræddu einnig um þessi tvö aðskildu próf og sagði Máni: 
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Að sveinsprófið ætti að vera prufa í því hvað þú ert búin að læra á vinnnumarkaði. 

Það er búið [skólaprófið] þú ert búinn að taka prófið úr skólanum, þess vegna á 

meira að einblína á það sem þú ert að læra á vinnumarkaðinum heldur en allt þetta 

bóklega sko. 

Ef tekið er mið af því sem sveinarnir segja um vinnustaðanámið lítur helst út fyrir að það 

sé ómarkvisst og mismunandi eftir námsstöðum. Ekki er alltaf verið að þjálfa nemana 

markvisst og nefndu nokkrir að stundum væru þeir bara látnir hanga lengi í sama verkinu eins 

og upplifun Stefáns var á þeim námsstað sem hann byrjaði að læra á. Hann var settur í verk 

sem hann var bara látinn gera aftur og aftur, sá um sama atriðið á vinnustaðnum í nærri tvö 

ár án tilbreytingar. Stefán sagði: 

Ég var fljótur að ná tökum á því og var orðin rosa snöggur að undirbúa allt…ég var 

aldrei á eftir eða neitt svoleiðis, þá bara, ok, þessi er hrikalega góður í þessu. Höfum 

hann bara þarna. Ég náði aldrei ... það tók mig tvö og hálft ár að fatta að þetta var 

ekki fyrir mig, ég kvartaði og það var lítið gert fyrir mig. 

Iðnsveinarnir voru nokkurn vegin sammála um að staða sveinsprófanna innan 

vinnustaðanna væri óljós og að ekki væri verið að þjálfa þá á námstímanum gagngert til 

sveinsprófsins og ekkert væri talað um prófin fyrr en á síðustu stigum námsins. Þeir bentu á 

ekki væri verið að kenna allt sem æskilegt væri að kenna á vinnustöðum og nefndu þá oft aðra 

vinnustaði en sína eigin. Már sveinn benti á að eftirlit í einhverju formi þyrfti að vera á þeim 

stöðum og sagði: „Á vissum stöðum já, þar sem ekki er nógu mikil kennsla, eins og á stórum 

vinnustað þar sem þú dettur svolítið bara inn í hópinn, það gleymist að kenna kannski tveimur 

eða þremur.“ Sveinarnir eru sammála um að þeir læri helling í vinnustaðanáminu, það er bara 

ekki beint það sem viðkemur sveinsprófinu. Vitnað var í viðmælendur hér að framan þar sem 

kom fram að oft væri prófað úr einhverju sem ekki væri notað eða unnið við í faginu nú.  

Andri sveinn benti á að ef til vill mætti breyta sveinsprófunum og sagði: „Við vorum að 

skoða gömul próf og það eru bara gamlir karlar þarna (sveinsprófsnefnd) sem ekkert er hægt 

að tjónka við.“ Í upphafi svöruðu viðmælendur því hvort að sveinsprófin væru í takt við kröfur 

dagsins í faginu frekar jákvætt en þegar dýpra var kafað í spurninguna mátti greina af svörum 

þeirra að þau væru ekki í miklum takti við vinnustaðanámið. Bent var á að það gæti verið 

sökum samskiptaleysis þeirra sem að þeim koma. Af svörum viðmælanda mátti greina að þeir 

litu ekki sérstaklega á prófin sem próf atvinnulífsins. Þau væru einungis próf sem þyrfti að taka 

og ná til þess að fá réttindi, löggildingu, til starfsins.  
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Niðurstaða þessarar umræðu er að sveinsprófin eru í hugum viðmælenda frekar tengd því 

að vera próf frá skóla en próf frá vinnustað. Sérstaklega sveinarnir tengja prófin við skólana og 

líta á námskeið sem haldin eru fyrir sveinspróf sem upprifjun úr skólaþætti námsins fyrir 

sveinprófin. Að mati viðmælenda vinna sveinsprófsnefndir yfirleitt ekki í takt við það sem 

gerist á vinnustöðum. Margir viðmælendur bentu á að í sveinsprófsnefndinni væru 

einstaklingar sem ekki væru lengur tengdir inn í fagið, væru til dæmis framkvæmdarstjórar 

fyrirtækja, eins og ein benti á, og væru þar af leiðandi ekki beint í tengslum við það sem væri 

að gerast á gólfinu í viðkomandi iðngrein. Margir þessara einstaklinga væru gamlir og ekki 

lengur tengdir kröfum fagsins í dag eða þeirri þróun sem á sér stað. Lítil endurnýjun er í 

nefndunum og nefndarmenn hanga inni af gömlum vana að mati sumra viðmælendanna. 

Nokkrir kennarar nefndu að samtal ætti sér stað fyrir sveinsprófin milli kennara og 

sveinsprófsnefdarmanna, þar sem farið væri yfir hvað taka ætti til prófs, framkvæmd prófsins 

og skipulag. Ekki var hægt að merkja á viðmælendum að samskonar samtal ætti sér stað milli 

meistara iðnsveinanna og sveinsprófsnefndar eða kennara og meistara, nema ef vera skyldi á 

persónulegum og óformlegum grunni, ekkert formgert samtal.  

Meistarar sem tjáðu sig um hvort sveinsprófin væru í takt við kröfur dagsins í faginu fannst 

það tæplega vera svo. Ívar meistari sagði til að mynda að hann efaðist um það og væri ekki 

alveg viss: „Ég held að það væri rétt að skoða þetta gaumgæfilega.“ Una meistari sagði: „Mér 

finnst það bara vera einhver lokapunktur, það fara allir í gegn um þetta, það er ekki í takt við 

kröfur fagsins.“ Gunnar meistari bendir á að sveinsprófið eigi bara að vera verklegt: „Það er 

ekki í takt að vera með þetta bóklega ... skólinn á að sjá um bóklega hlutann, sveinsprófið 

verklegt eingöngu, kanna verkhæfni manna.“ Þannig að meistarar voru sammála um að 

sveinsprófið væri ekki alveg í takt við kröfur fagsins. Þessi tvö þemu voru áberandi í svörum 

meistara, annars vegar að nemar kæmust auðveldlega í gegnum sveinsprófin og hins vegar að 

prófin væru oft gamladags og ekki í takt við kröfur fagsins í dag.  

Viðmælendur líta frekar á sveinsprófin sem staðfestingu þess að iðnneminn hafi öðlast 

réttindi til að kalla sig iðnsvein í faginu og þar með fengið löggildingu. Hvernig löggildingin er 

tilkomin er ekki alltaf ljóst og erfitt að greina í svörum iðnsveinanna hvaðan hún kemur. Þeir 

líta ekki á vinnustaðanámið sem undanfara sveinsprófsins og virðast ekki sjá samhengi milli 

vinnustaðanámsins og sveinsprófsis, prófs atvinnulífsins. Þeir tengja sveinsprófið miklu fremur 

við skólaþátt námsins. Það sama á við um kennara, samanber að þeir vilja halda námskeið fyrir 

verðandi sveina í skólunum og telja það nauðsynlegt. Meistarar nemanna líta yfirleitt ekki á 

tilgang vinnustaðanámsins sem undanfara sveinsprófs á meðan sveinarnir voru á samningi, 

samanber að þeir eru látir vinna lengi í þeim námsþáttum sem þeir hafa náð færni í og ekki 

hugað að því að koma þeim á annað plan eða að þjálfa aðra verkþætti. Meistarar eru í flestum 
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tilfellum tilbúnir til að hjálpa nemunum þegar kemur að sveinsprófinu en þá aðallega með því 

að leggja til aðstöðu og afla aðfanga.  

Áður en að sveinsprófum kemur er yfirleitt frekar litið á nemana sem vinnuafl, jafnvel ódýrt 

vinnuafl, en námsmenn. Vinnustaðaþáttur námsins er mikilvægur að mati sveinanna. Þar læra 

þeir að raungera verkefni sem lögð eru fyrir þau og þar læra þau fagið að eigin sögn. Nokkrir 

nemar nefndu að oft fyndist þau  að þau væru ódýrt vinnuafl í vinnustaðaþætti námsins  og að 

ekki væri alltaf verið að kenna þeim. Sveinarnir töldu að á heildina litið væri mikill lærdómur 

fólgin í því að vera á staðnum innan um aðra fagmenn. Viðmælendur voru sammál um að 

æskilegt væri að sveinsprófið tæki meira mið af vinnustaðaþættinum og flestum fannst að 

sveinsprófið ætti einungis að vera verklegt. Skólinn útskrifar nema með burtfararpróf frá 

skólaþættinum. Eins og fram hefur komið er í einni iðgrein af þeim fjórum sem hér eru til 

umfjöllunar prófað í bóklega hluta sveinsprófsins á lokaönn skólanámsins. Nemendur vinna 

bókleg verkefni alla önnina og eru þau tengd verklega sveinsprófinu ásamt burtfararprófi frá 

skóla. Verklega sveinsprófið í þeirri iðngrein er á sama tíma og burtfararpróf frá skóla og er 

almenn ánægja með þetta fyrirkomulag meðal viðmælenda í þessari iðngrein. Áhugavert væri 

að skoða hvort viðmælendur innan annarra iðngreina séu á sama máli. Innihaldsréttmæti 

námsins, og þar með sveinsprófanna, hlýtur að byggjast á því að námið sé skjalfest og formgert 

á báðum námsstöðum og myndi samfellu eða heild. 

Niðurstöður þessarar umræðu eru að ekki er litið á sveinsprófið sem heildstætt próf 

atvinnulífs og skóla í flestum iðngreinum að öðru leyti en með aðkomu sveinsprófsnefndar að 

prófunum. Róbert kennari telur samtalið sem unnið hefur verið að að koma á fót síðast liðin 

þrjú ár milli kennara og sveinsprófsnefndar væri nóg til þess að gera sveinsprófin réttmæt og 

áreiðanleg. Hann talar einnig um að vinnustaðanámið sé færibandavinna og að nemendur séu 

notaðir sem ódýrt vinnuafl. Í þessari tilteknu iðngrein á höfundur erfitt með að sjá að 

sveinsprófið sé heildstætt próf úr báðum námsþáttum. Miklu heldur er verið að þjálfa nemana 

og kenna á lokaönn í skóla fyrir sveinsprófið og oft verið að æfa vinnuaðferðir og námsþætti 

sem ekki eru viðhafðir á vinnustöðum nemanna, eins og fram kom í máli þeirra. 

Sveinsprófsnefndin leggur fyrir sama próf og skólinn í verklega hluta prófsins og bóklegi 

skólaþátturinn er látinn duga í báðum þáttum. Í hinum þremur iðngreinunum kemur fram 

óánægja með sveinsprófsnefndir og benda tveir kennarar sömu iðngreinar á að ekki sé prófað 

í því sem kennt er. Kennarar virðast almennt ekki líta á prófin sem próf atvinnulífsins frekar en 

sveinar og meistarar. Miklu fremur eru þau staðfesting á löggildingu, eins og einn neminn, 

Sólrún, benti á.  
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Viðmælendur einnar iðngreinar benda á að ekki sé nauðsynlegt að hafa sveinspróf til þess 

að starfa í greininni. Nemendur geta hafið nám og margir ljúka því ekki með sveinsprófi. 

Hugsanlega er að fæðast þarna breytt námsleið sem hefur margar útgangsleiðir því eins og 

kom fram í máli viðmælenda úr þeirri grein er erfitt að fá námssamning og margir af þeim 

nemendum sem útskrifast fara ekki í sveinspróf. Ef til vill hentaði þessari grein betur að bjóða 

upp á nám í skólanum eins og gerist í iðngreininni sem býður upp á skólaleið og meistaraleið. 

Kennarar í öllum iðngreinum sem kenndar eru í skólum eru iðnmeistarar með kennsluréttindi. 

Þannig að hæg eru heimatökin. Þá gæti skólinn gert samning við meistara á vinnustöðum þar 

sem einstakir námsþættir væru æfðir. Aðilar sem að náminu koma yrðu þar af leiðandi í meira 

sambandi um framvindu náms hjá viðkomandi nemum.  

Í umræðunni um hvort í sveinsprófum væri prófað út frá kröfum dagsins í dag kemur fram 

að iðulega er prófað í námsþáttum sem nemar hafa hvorki lært né unnið við. Bent var á að 

atvinnulífið hefði tengingu við námið í gegnum sveinsprófsnefndina.  

Inntak sveinsprófanna er því ekki réttmætt og áreiðanlegt þar sem ekki er verið að meta 

alla þætti námsins. Mikilvægt er að til þess að líta megi á sveinsprófin sem mat á þeim 

námsþáttum sem iðnneminn hefur stundað nám í og að matið sé réttmætt og áreiðanlegt fái 

nemendur góða og heildstæða þjálfun á námstímanum og að sveinsprófið þarf þar að vera í 

takt við þann lærdóm sem á sér stað.  

Nokkrir kennarana sögðu að fundir væru nú haldnir fyrir sveinsprófin. Má því með góðu 

móti segja að grundvöllur er að myndast um samtalið innan iðngreinanna. Álfrún kennari benti 

á að í hennar iðngrein væru aðilar byrjaðir að hittast: „Já já við höldum saman fundi, 

sveinsprófsnefndin og kennararnir, til að aðeins að samræma okkur og sveinsprófsnefnd.“ 

Meistarar iðngreinanna voru aldrei nefndir í þessari umræðu hjá viðmælendum. Þeir eru ekki 

hafðir með á fundum þar sem inntak og framkvæmd sveinsprófanna eru rædd þó að þeirra 

hlutverk sé að kenna nemunum fyrir sveinsprófið. Meistari, Ívar, taldi að samtal þyrfti að eiga 

sér stað milli aðila vegna sveinsprófsins og bætti við: „Mér finnst, að ef skóli og vinnustaður 

eru að vinna að því sama að koma einhverjum manni á einhverja endastöð í námi, þá þurfi 

kannski að líta á það sem eina heild.“ Viðmælendur voru almennt á þeirri skoðun að í gegnum 

tíðina hefði oft verið stirt á milli aðila, en tímarnir væru að breytast og þeir aðilar sem koma 

að iðnmenntakerfinu sjái sífellt betur hversu mikilvægt það er fyrir iðngreinarnar að þeir eigi í 

formlegu samtali um kröfur, framkvæmd og inntak fagsins á hverjum tíma. Mikilvægt væri að 

samtalið ætti sér stað fyrr á námstímanum og að heildarsýn á námi til iðnsveins væri skipulagt 

af öllum aðilum sem að því koma eins og einn viðmælandi lagði til. Ekki er nóg að samtal eigi 

sér einungis stað milli kennara og sveinsprófsnefndar heldur þarf vinnustaðahluti námsins að 
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fléttast inn í umræðuna. Skilgreina þarf hverskonar nám á að fara fram á hvorum 

námsstaðnum um sig og nauðsynlegt er að kerfisbinda samvinnuna. 

7.3 Sveinspróf og burtfararpróf: „Bara nákvæmlega eins“ 

Þriðja höfuðþemað sem gert verður grein fyrir birtist þegar viðmælendur voru spurðir út í 

burtfararpróf frá skólaþætti námsins annars vegar og sveinspróf hins vegar. Skýrt var í máli 

viðmælenda að þetta væru tvö stór próf í lok námstíma. Skólaprófin eru á síðustu námsönn í 

skóla og eru verkleg og skrifleg próf eins og sveinsprófin. Í tveimur af fjórum iðngreinum sem 

skoðaðar voru, áttu nemarnir erfitt með að komast á samning og þar hafa kennarar og nemar 

vakið athygli á uppbyggingu námsins og þessum annmörkum. Viðmælendur úr 

kennarahópnum voru þeirrar skoðunar að vinnustaðanámið gæti allt eins orðið hluti af 

skólaþættinum. Nemendur færu þá í vinnustaðanámið í formi mislangra námskeiða. Þessi 

hugmynd er góð að því leyti að viðmælendur greinanna töldu að vinnustaðahluti námsins væri 

oft einhæf vinna við sérhæfð verk og að neminn fengi ekki þá yfirsýn yfir fagið sem hann þarf. 

Viðmælendur höfðu mjög sterkar skoðanir á þeim lokaprófum sem nemarnir taka í lok 

námstímans, annars vegar skólaprófin sem eru burtfararpróf úr skólaþætti námsins og 

hinsvegar sveinsprófið sem er próf atvinnulífsins. Kom fram, meðal annars hjá Gunnari, 

meistara, að honum fannst ekki við hæfi að vera að spyrja um sömu hlutina á skólaprófinu og 

sveinsprófinu því oft liði langur tími á milli prófa hjá nemum. Hann sagði: 

Svo kemur aftur á móti þegar sveinsprófið kemur, þá er hluti af því sem þeir voru 

með í skólanum, hann er tekinn með í sveinsprófið og eftir tvö ár eru menn 

náttúrulega búnir að gleyma því stór hluti af þessu er bara í svona bókum sem við 

erum með. Maður man ekki alla þessa doðranta sko. 

Hér er Gunnar að vísa í að langur tími líður á milli þess sem nemarnir taka skólaprófin. Og 

fara síðan í sveinspróf. Þetta getur átt við þar sem nemarnir fá ekki námsamning fyrr en eftir 

dúk og disk og þegar nemar fara úr skóla og beint í vinnustaðanám og koma svo aftur eingöngu 

til að taka sveinspróf þegar vinnustaðanámi er lokið.  

Meistarar voru flestir þeirrar skoðunar að sveinsprófið ætti eingöngu að vera verklegt. Í 

þeim iðngreinunum sem skoðaðar voru í rannsókninni eru prófin bæði verkleg og bókleg, utan 

einnar. Þar eru bóklegu áfangarnir látnir gilda í báðum prófþáttum, skóla- og sveinsprófi, en 

Róbert kennari í þeirri iðngrein segir:  

Lokapróf og sveinspróf er sameiginlegt, það er allt okkar mat er símat og það er 

verið að meta alla önnina. En 60% af áfanganum er metinn í símati hjá okkur 
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[skólanum] honum lýkur á önninni með stanslausri endurgjöf og með myndum og 

umsögnum og díalóg milli nemenda og kennara. Hann [neminn] getur þá fært rök 

fyrir því hvað hann er að gera: stundum veldur það breytingum stundum ekki eins 

og gerist. Síðan er 40% sameiginlegur [þáttur] sem er eiginlega besta tækið sem við 

höfum til að meta heilstætt verk. Það er rauntengdara en annað. Ekki afmarkaða 

verkþætti, heldur samspil margra verkþátta sem mynda heilstætt verk. 

Í þessari iðngrein hafa nemendur klárað bóklega hluta námsins í skólanum. Verklega 

burtfararprófið frá skóla er á sama tíma og sveinsprófið, sama verkefni, tveggja daga próf sem 

er bæði metið af kennurum og sveinsprófsnefnd. Þetta er eina iðngreinin þar sem slíkt kerfi er 

viðhaft og virðist almenn ánægja hjá öllum aðilum með þetta form. Sigurður, meistari í 

greininni, hafði samt ekki almenna vitneskju um þetta fyrirkomulag og hafði ekki gert sér grein 

fyrir skólaprófinu, að það væri yfir höfuð próf og að það væri á sama tíma: „Hvernig virkar 

það?“ Guðrún, meistari annarrar iðngreinar, velti fyrir sér tilgangi þess að prófa úr mörgum 

þáttum í tveimur prófum og benti á að mikil spenna væri milli kennara í skólanum og 

sveinsprófsnefndar um hvað ætti að taka til prófs,hver höndin væri upp á móti annarri: „Mér 

finnst svolítið skrýtið að þau skuli ekki setja sig í spor nemenda.“ Þá er hún að vísa til þess að 

erfitt getur verið fyrir nemendur að fá aðföng í tvö ólík próf um nánast sama hlutinn. 

Viðmælendur innan annarra iðngreina voru að mörgu leyti sammála þessari aðferð varðandi 

lokamat í skóla- og vinnustaðaþætti námsins. Helst voru það iðnmeistararnir sem ekki áttuðu 

sig á þessum tveimur prófum, álaginu sem fylgdi þeim og fyrirhöfninni. Í tveimur greinum voru 

þeir þó meðvitaðir um að það gæti liðið talsverður tími milli burtfararpófs frá skóla og 

sveinsprófs. Gunnar meistari lýsti því hversu erfitt væri fyrir nema að taka sveinspróf löngu 

eftir að burtfararprófi frá skóla lýkur: „Sko [nemendurnir] eru búnir að gleyma þessu eftir tvö 

ár þá er svo erfitt fyrir þá að fara yfir bóklega þáttinn á sveinsprófinu, sveinsprófið ætti að vera 

verklegt.“ Annar meistari, Ýr, segist ekki skilja hvert hlutverk burtfararprófs sé. Hún sagði að 

þetta væri eins og eitthvert málamiðlunarpróf: „Að einhver hafi fallið á burtfararprófi og sé 

látinn taka bekkinn aftur, væri ekki betra að prófa bara allan veturinn.“ Burtfararprófið gefur 

ekki neitt að mati Ýrar. Máni sveinn sagði að hann hefði ekki orðið betri fagmaður þótt hann 

tæki bæði þessi próf. „Sveinsprófið bætir ekki neinu við burtfararprófið,“ sagði Máni. Hann 

bætti svo við að honum hafi fundist sveinsprófið of einhæft: „Það er bara einblínt á einn þátt 

… [Fagið] er bara orðið svo miklu fjölbreyttara í dag.“ Sóley sveinn talaði um að sveinsprófið 

væri bara nákvæmlega eins í hennar grein og burtfararprófið. Hún nefnir að hún hafi æft sig 

vel fyrir sveinsprófið og farið yfir alla þætti bæði frá skólanáminu og vinnustaðnum:  

Svo í rauninni kom ég í sveinsprófið og þá var bara, sveinsprófið var eiginlega bara 

nákvæmlega eins og burtfararprófið frá skólanum nema í burtfararprófinu þá tók 

maður verklegt og bóklegt en í sveinsprófinu tók ég bara verklegt. Mér fannst það 
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mjög fyndið, ég hélt að sveinsprófið yrði miklu erfiðara, mér fannst það mjög létt 

miðað við hvað ég hélt að það yrði. 

Fram kom hjá sveininum, Brá, að henni hefði fundist skrýtið að eyða miklum tíma í skólanum 

í undirbúning undir sveinsprófið og að það væri „bjánalegt.“ Fyrir próf: „Ættir þú að mastera 

… [námsþátt] í staðinn fyrir að bara..já,“ sagði hún. Þegar rætt var um þessi tvö próf sagði hún: 

„Mig minnir að mér hafi fundist þetta eitthvað ferlega bjánalegt. Einhver svona tvöföld útskrift. 

Allir að bíða eftir að taka sveinsprófið. Mér finnst að þetta eigi að koma á sama tíma. Það 

fannst öllum bekknum.“ „Svo í rauninni kom ég í sveinsprófið og þá var bara, sveinsprófið var 

eiginlega bara nákvæmlega eins og burtfararprófið“ sagði Brá 

Einn sveinninn sker sig úr þegar kemur að þessari tvöföldu útskrift en Sólrún sagði: „Fyrir 

mig hafði það þýðingu að útskrifast úr náminu, sjálfu náminu þá er maður búin með það, en 

sveinsprófið, þá ertu búin með námssamninginn og þá ertu einhvern vegin fulllærð.“ Margir 

nemar sem útskrifast frá skólaþætti í fagi Sólrúnar eiga mjög erfitt með að fá samning og 

hverfa frá faginu áður en þeir ljúka sveinsprófi, mennta sig til annarra starfa eða fara að vinna 

við fagið eða önnur störf. Þeir kennarar sem talað var við voru ekki allir á sama máli. Fram kom 

hjá Vilborgu að henni fundust sveinsprófin vera endurtekning á burtfararprófinu. Þó hefur það 

komið fram hjá aðilum úr sömu iðngrein og Vilborg tilheyrir að prófin meti ólíka þætti en 

Vilborg sagði: „Þetta er bara sama prófið. Generalprufa, það má kalla það það.“ Veiga sem er 

kennari í sömu iðngrein sagði að henni fyndist burtfararprófið svona tékklisti: „Ertu búin að - 

að læra alla þessa þætti.“ Svo bætti hún við að á burtfararprófi væri verið að prófa í mörgum 

þáttum sem ekki væru á sveinsprófi. 

Vilborg sagði frá því að hún og fleiri í sama fagi hefðu verið að kynna sér námsfyrirkomulag 

á Norðurlöndum: „Í Finnlandi til dæmis, þannig að þeir eru með bara heila stofu sem er fyrir 

verklega kennslu. Stór hluti af vinnustaðanáminu fer fram þar … sveinspróf þar er, þá er það 

bara meistarinn neminn og kennarinn. Það eru dómararnir á sveinsprófinu.“ Hún bætir svo við 

að nemendur klári eitt verk, taki umræðu og ígrundun um það með kennara og meistara og 

svo meti þessir þrír aðilar verkið. Kennari, Didda nefnir að gott sé ef nemarnir geti farið nánast 

beint í sveinspróf eftir útskriftina frá skóla: „Það er besta leiðin nemendur útskrifist héðan úr 

skólanum um áramót og fara síðan í sveinsprófið í febrúar, þá eru þeir bara búnir með sitt 

nám.“ Didda er að kenna iðngrein þar sem hægt er að fara tvær leiðir að sveinsprófinu, 

skólaleið og meistaraleið. Þarna er hún að tala um skólaleiðina því þá eru nemendur yfirleitt 

búnir með samninginn þegar þeir eru á lokaönn í skóla. Hún bætir við að sú leið sé að öllum 

líkindum betri leiðin: „Því þegar upp er staðið verður viðkomandi mun betri fagmaður ef hann 
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fer skólaleiðina því þar er farið mun dýpra í fagið og meira nám á sér stað.“ Möguleikar ættu 

að vera fyrir hendi að sameina þessi próf í framtíðinni í þessari iðngrein.  

Önnur iðngrein hefur skapað sér sitt eigið form þegar kemur að lokamati og heldur 

sveinspróf og burtfararpróf frá skóla í verklegum greinum á sama tíma. Róbert kennari í 

iðngreininni sagði:  

Það er sameiginlegt… að það er helmingur af sveinsprófsnefnd og helmingur af 

prófnefnd fagkennara sem notar svokallað blind mat. Þeir koma ekki nálægt …sjá 

aldrei nemendur… fá afurðina merkta með númeri, þetta er til þess að byggja undir 

hlutleysi og það er alltaf skemmtilegasta sem ég geri er að reikna út frávikin og 

hvort að mönnum hefur borið saman. Í næstum 100% tilvika hefur þetta vísun í 

áreiðanleika … það er örlítið bil á milli einkunna, en goggunnarröðin er 95-97% 

tilvika nákvæmlega eins. 

Í þessari iðngrein ríkir almenn ánægja með þetta fyrirkomulag á sveinsprófinu. Sveinarnir 

lýstu því að gott væri að vera búinn með bóklega hlutann fyrir sveinsprófsdaginn en áréttuðu 

að mikil vinna væri á önninni sem gæti verið íþyngjandi álag, ásamt öllum þeim æfingum sem 

taka þurfti fyrir sveinspróf. Lokaönnin í skólanum væri í raun undirlögð fyrir sveinsprófið. Við 

matið á sveinprófinu eru þessir tveir aðilar aðskildir þegar þeir meta prófið. Sveinsprófsnefnd 

á einum stað og kennarar á öðrum. Almenn ánægja er innan greinarinnar með þetta 

fyrirkomulag sagði Róbert kennari.  

Niðurstöður sýna að viðmælendur hafa miklar skoðanir á þessum tveimur prófum. Vilji er 

hjá þeim flestum til að sameina þessi tvö próf í eitt lokapróf. Iðnnámið er snúið og vandkvæðin 

sem geta fylgt tvískiptu námi til iðnsveins eru æði mörg. Það sem helst stendur upp úr varðandi 

sameiningu prófanna er að þau sem að þeim koma telja það ekki þjóna tilgangi að vera með 

tvö próf. Það er því á ábyrgð þeirra sem valdið hafa að sameina þau og hægt væri að nýta  það 

sem þegar hefur verið gert í þeirri iðngrein sem þessi háttur er þegar hafður á. Skólanámsleiðin 

í iðngrein sem nefnd hefur verið kemur einnig vel út en þá fara nemar í vinnustaðanám í 

áföngum, eftir því hvar þeir eru staddir, en meistari þeirra er jafnframt kennari í skólanum. 

Markmið skóla og vinnustaðar eru mjög ólík en að sama skapi er hvorttveggja mjög mikilvægt 

í námi til iðnsveins að mati viðmælenda. Samstarf aðila sem að náminu koma er grundvöllur 

fyrir því að hægt væri að halda eitt próf fyrir báða námsþættina, skóla og vinnustað. 

Viðmælendur tjáðu sig ekki um frekari útfærslu á þessari hugmynd. Þeir töldu að hún yrði til 

hagsbóta fyrir kerfið, og ekki síður nemendur, ef af henni yrði. Staðan er snúin og ekki nemum 

í hag. Æskilegast væri að skipting námsins væri þannig að nemendur enduðu námstíma sinn á 

skólaþætti námsins og tækju svo lokapróf sem væri próf atvinnulífsins og skólans.  
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8. Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða viðhorf þeirra sem starfa innan 

iðnmenntakerfisins, sveina, kennara og meistara, til hlutverks og framkvæmdar sveinsprófa. 

Unnið var að markmiðinu gegnum eftirfarandi rannsóknarspurningar.  

1. Hvernig sjá sveinar, kennarar, og meistarar framkvæmd sveinsprófanna og útfærslu 

þeirra. 

2. Hvernig upplifa sveinar, kennarar og meistara sveinsprófin sem mat á hæfni? Finnst 

þeim prófin vera réttmæt mæling á hæfni iðngreinarinnar, það er inntaksréttmæti 

þeirra. 

3. Burtfararpróf frá skóla og sveinspróf: Finnst viðmælendum að ætti að sameina þessi 

próf. 

Í undirköflum verða teknar saman þær niðurstöður sem komu fram hér að ofan og fjallað 

um þær út frá hverri rannsóknarspurningu. 

8.1 Framkvæmd og útfærsla 

„Þetta eru bara gamlir karlar ... “ 

Leiðin í námi iðnsveins eins og hún birtist í þessari rannsókn er oft á tíðum grýtt og 

óreiðukennd. Hið tvískipta kerfi í náminu samspil þess og samhæfing birtist oft þannig að það 

virkar ekki. Ábyrgðin á náminu sem heild var meðal þess sem vakti athygli höfundar. Námið 

fer bæði fram í skóla og á vinnustað. Framhaldsskólinn tekur inn nema í iðnnám án þess að 

liggi fyrir að neminn geti klárað nám sitt. Vinnustaðaþátturinn er í höndum iðnnemanna sjálfra, 

þar sem þeir þurfa að útvega sér samning og skipuleggja nám sitt á vinnustað. Í mörgum 

tilfellum kemur fyrir að erfitt getur reynst að komast á samning og þar með að geta lokið námi.  

Í tveimur iðngreinum af fjórum sem skoðaðar eru hér lentu nemar í erfiðleikum með að 

útvega sér námssamning. Þetta getur leitt til þess að nemendur lenda í tómarúmi á milli skóla- 

og vinnustaðaþáttar. Bent var á að þetta leiddi oft til brotthvarfs nemenda. Hugsanlega gæti 

þetta verið ein af ástæðum brotthvarfs úr starfsmenntun á Íslandi (OECD, 2013). Ábyrgð á 

námi til iðnsveins virðist óljós í raun og erfitt að sjá hver á að bera hana. Samkvæmt lögum ber 

ráðherra menntamála ábyrgð á þessum málaflokki, en ábyrgð á framkvæmd í raun er ekki skýr. 

Úthýsing verkefna til starfsgreinaráða, starfsgreinanefnda og fræðslustofnanna hefur gert það 

að verkum að boðleiðir eru langar og óreiða hefur myndast á lögvarðaða leið iðnnema til 
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iðnsveins. Velta má fyrir sér hvort að þetta sé meðal ástæðna þess sem kom fram hjá 

kennurum í tveimur af fjórum iðngreinum, að skólinn ætti að sjá um námið í heild.  

Tengsl milli innihalds náms á vinnustað og skóla virðist ekki vera í miklu samræmi og nefndu 

nemar hversu ólík viðfangsefnin eru í skóla og á vinnustað og að erfitt væri að tengja þau. 

Þetta ýtir stoðum undir þá hefðbundnu nálgun er varðar samspil náms í skóla og á vinnustað. 

Gert er ráð fyrir að nám gerist sjálfkrafa á vettvangi þar sem neminn er við vinnu og að 

samhæfing skóla og vinnustaðar sé óþörf (Guile og Griffiths, 2001; Tynjälä, 2008). Þó hafa 

rannsóknir sýnt fram á annað þar sem talið er að samræming og samfella í tvískiptakerfinu sé 

mikilvæg (Billett, 2012; Mulder o.fl., 2015; Schaap o.fl., 2012; Sloane, 2014; Tynjälä, 2008).  

Námstækifærin virðast byggja á því hvort nemarnir séu tilbúnir að vinna mikið, og undir 

miklu álagi. Gæði kennslunnar eru þá ef til vill takmörkuð og sýna niðurstöður að nemarnir eru 

oft látnir vinna við skilgreindan námsþátt í langan tíma ef þeir hafa náð góðri færni í honum. 

Þetta leiðir hugann að því hvort nemar séu nýttir sem ódýrt vinnuafl, eins og kemur fram hjá 

nokkrum kennurum og nemendum í rannsókninni. Vinnustaðirnir eru samkvæmt þessu ekki 

að undirbúa nemendur undir sveinsprófið. Meistarar eru ekki að undirbúa nemendur gagngert 

fyrir námslok, miklu fremur að láta þá vinna og skila til baka kostnaði sem hlotist hefur af því 

að hafa nema í vinnu, eins og einn meistari í rannsókninni benti á.  

Mat höfundar er að ekki sé hægt að líta fram hjá því að skrásetja þurfi vinnustaðanámið, 

gera áætlun og aðlaga að námslýsingu viðkomandi iðngreinar með skilgreindum markmiðum. 

Hægt væri að nýta ferilbækur til að skrásetja allt vinnustaðanám. Í þeim væri skýrt hvaða hæfni 

iðnneminn ætti að hafa náð á ákveðnum stað í námsferlinu á vinnustað. Því skal haldið til haga 

á þessum vettvangi að sveinarnir voru almennt þeirrar skoðunar að námið í heild væri hagnýtt 

og í takt við þarfir atvinnulífsins. 

Samskipti kennara og meistara eru ekki formleg heldur einungis persónuleg séu þau fyrir 

hendi. Ekkert í kerfinu bendir til að þessir aðilar eigi að tala saman og í niðurstöðum kemur 

fram að meistarar eru hvergi með í umræðunni milli aðila um framkvæmd og skipulag á 

sveinsprófinu. Viðmælendur voru fúsir til meiri samvinnu, formlegri samskipta og tengingu 

þessara tveggja námsstaða, til að tryggja heildstætt samspil náms til sveinsprófs. Það er því 

nauðsynlegt að huga að samvinnu þessarar aðila til þess að svo geti orðið. 

Sveinsprófin eru haldin í skólum flestra iðngreina, fræðslumiðstöðvar hafa þó með 

höndum framkvæmd sveinsprófa innan sumra iðngreina sem og einstaka prófþætti og þurfa 

iðnnemar þá að mæta í próf á starfstöðvar þeirra. Ætla mætti að þegar að sveinsprófinu kemur 

væri meistari búinn að undirbúa nemann fyrir prófið. Niðurstöður benda hins vegar til að svo 
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sé alls ekki og að neminn sé iðulega að taka sveinsprófið í umsjón kennara eða á eigin vegum, 

eins og kom fram hjá nemum einnar iðngreinar þar sem neminn hangir í raun í lausu lofti milli 

skólanáms og vinnustaðanáms og þarf  sjálfur að sjá um undirbúning undir sveinspróf án 

aðkomu meistara. Þessir misbrestir í kerfinu leiða hugann að gæðum náms til iðnsveins, 

sveinsprófum og innitaksréttmæti þeirra sem próf atvinnulífsins. Fram kom að margir eru 

ánægðir með núverandi fyrirkomulag og finnst það að virka vel. Að minnsta kosti skila  

iðnaðarmenn góðu verki víða í þjóðfélaginu. 

8.2 Inntaksréttmæti prófanna  

„Mér fannst ég sleppa mjög vel í gegn um það.“ 

Rannsókninni var ætlað að skoða sýn þeirra sem að sveinsprófunum koma, og skoða 

sérstaklega inntakréttmæt sveinsprófanna. Inntaksréttmæti í þessu verkefni vísar þess hvort 

að prófin meti það nám sem á sér stað á vinnustað og hvort að þau eru í takt við kröfur fagsins 

í dag.  

Fram kom hjá viðmælendum að þeim fyndist sveinsprófsnefndir ekki gera sér grein fyrir 

því hversu mikilvægt er að áreiðanleiki og réttmæti verði að vera leiðarljós í námsmati ef prófin 

eiga að vera trúverðug og mæla það sem þeim er ætlað. Í niðurstöðum kom fram að nemum 

reyndist erfitt að fá útskýringu á því hvers vegna var gefið fall fyrir einn námsþátt og ekki fullt 

hús fyrir annan þegar þeir spurðu nefndina út í niðurstöður prófanna. Inntaksréttmæti prófa 

á að byggist á stöðuleika en neminn sem fékk fall fór aftur í prófið og sagðist hafa blikkað 

nefndina til þess að ná prófinu. Fram kom hjá mörgum viðmælendum að 

sveinsprófsnefndirnar uppfærðu sig ekki í takt við fagið og gildi nefndarmanna væru oft gömul 

og úrelt. Gagnrýni viðmælenda beindist einnig að þvermóðsku og þrjósku nefndarmanna.  

Mikilvægt er að mennta þá fagmenn sem sitja í sveinsprófsnefndum ef marka má orð 

viðmælanda. Sveinsprófsnefndin er skipuð iðnaðarmönnum úr greinum tiltekinnar iðngreinar 

og er það gagnrýnivert að ætla að þeir hafi sjálfkrafa þekkingu á námsmati en hlutverk þeirra 

er framkvæmd og skipulag sveinsprófa, auk þess að semja og meta prófin með réttmæti, 

áreiðanleika og þar með inntaksréttmæti, að leiðarljósi. Í reglugerð um sveinspróf er kveðið á 

um að sveinsprófsnefndarmenn skulu vera þrír iðnaðarmenn og jafnmargir til vara. Einn 

nefndarmanna á að skipa án tilnefningar og þarf hann að hafa kennslureynslu, sé þess kostur 

(Reglugerð um sveinspróf, 2009, 6. gr.). Höfundur mælir með að gerð verði krafa um 

grunnmenntun nefndarinnar í námsmatsfræðum. Hægt væri til dæmis að bjóða upp á 

námskeið fyrir nefndarmenn. Einnig væri æskilegt að tryggja áreiðanleika og inntaksréttmæti 
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á framkvæmd og mati prófanna með skilgreindum matskvörðum eða viðmiðunartöflum sem 

studdar eru með skýrum viðmiðum 

Fram kom í niðurstöðum að vinnustaðir eru misjafnir og leiðir það til þess að námið þar er 

misgott og námstækifærin ótrygg. Trúverðugleiki varðandi inntak vinnustaðanámsins minnkar 

einnig vegna þess að starfsvið margra vinnustaða er þröngt og breidd í verkefnum iðnnema 

þar af leiðandi lítil. Af þeim sökum er hætta á að á mörgum vinnustöðum sé ekki hægt að 

kenna alla þá verk- og færniþætti sem þarf til að uppfylla öll þekkingar-, færni- og 

hæfnimarkmið sem skilgreind eru í námskrám skólanna.  

Þetta varðar innihaldsréttmæti sveinsprófanna, það er að innihald og markmið náms á 

vinnustöðum sé ekki í samræmi við innihald prófanna. Vinnustaðahluti námsins tekur í 

mörgum iðngreinum til verulegs hluta af námstímans og því nauðsynlegt að tilhögun þess sé 

þannig háttað að nemendur nái að nýta sér styrkleika hvors námsumhverfis fyrir sig og tengja 

á milli þeirra, ásamt því að yfirfæra þekkingu og leikni svo nám eigi sér stað.  

Bent hefur verið á nokkrar leiðir til að efla vinnustaðahlutann og gera hann sýnilegri og má 

í því sambandi nefna námsferilsbækurnar. Námsferilsbókin átti í upphafi líklega að tryggja 

gæði náms á vinnustað og vera leiðbeinandi fyrir vinnustaðanámið og brúa bilið sem myndast 

milli námsþáttanna tveggja, vera einhverskonar námskrá í verknámi, en lítið gagn er af henni 

þar sem hún er ekki skilgreind sem námstæki og ekki notuð. Hugmyndin hefur upphaflega 

verið sú að námsferilsbækurnar ættu að skjalfesta það nám sem fram fer á vinnustað og þar 

með tryggja innihaldsréttmæti vinnustaðanámsins en það hefur ekki gengið eftir. 

Raunin er sú, eins og fram kom í niðurstöðum, að aðstaða nema til vinnustaðanáms er 

misjöfn og tækifæri til náms sömuleiðis. Þessi staða leiðir til þess að margir iðnnemar ná ekki 

að tileinka sér þá hæfni sem krafist er og er nauðsynleg til þess að ljúka sveinsprófi. Skýr 

skilgreind markmið eru ekki til staðar í vinnustaðanáminu eða verkefni þar sem byggja á 

markvisst upp hæfni og gera hana sýnilega. Margir nemar bentu á að lærdómurinn á vinnustað 

miðar að því að ná hraða og skilvirkni þar sem unnin eru raunhæf verkefni með áherslu á þróun 

fagsins sem verður að teljast jákvætt. Hins vegar er afleiðing af óskilgreindu námi sú að ekki er 

tiltækt verkfæri í hendi til þess að skoða það sem fram fer í námi á vinnustað og tengingu þess 

við sveinsprófin. Það varðar innihaldsréttmæti sveinsprófanna og gerir að verkum að innihald 

og markmið vinnustaðanámsins eru ekki í samræmi við innihald sveinsprófsins. 

Að þessu sögðu er spurning hvernig mati á námi til sveins yrði best fyrir komið. En eins og 

kom fram í kaflanum um námsmat er leiðsagnarmat einn af þeim kostum sem vert er að skoða 

þegar kemur að mati á vinnustaðaþætti námsins. Markmið þess er að laga nám og kennslu að 
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þörfum nemans. Nemandinn fær stuðning og leiðbeiningu frá kennara (í þessu tilviki meistara 

á vinnustað), jafnt og þétt yfir námstímann, og kennarinn getur á sama tíma ígrundað störf sín 

og gert sér grein fyrir hvar áherslur í kennslunni eigi að liggja. Leiðsagnarmat er námsmat sem 

báðir aðilar hagnast á þegar því er beitt.  

Ef hugað er að ábyrgðarhluta náms til iðnsveins og þeim lögum og reglum sem um það 

gilda kemur á óvart hversu erfitt er að greina hvar ábyrgðin á náminu liggur. Fram hefur komið 

að menntamálaráðherra á að sjá til þess samkvæmt lögum að námið geti farið fram og hægt 

sé að ljúka því á þeim tíma sem gefinn er upp samkvæmt námskrá. Mennta- og 

menningarmálráðherra setur lög og reglugerðir um framkvæmd og tilhögun náms til iðnsveins 

en erfitt getur verið að framfylgja þeim lögum og reglum sem gilda. 

Á heildina litið benda niðurstöður til þess að sveinsprófin meti ekki vinnustaðaþátt náms 

til iðnsveins og þar með er inntak þeirra ekki að mæla alla þá hæfni sem neminn á að búa yfir. 

Viðmælendur tengja sveinsprófin ekki atvinnulífinu og líta mikið fremur á þau sem próf til 

löggildingar, án þess þó að gera meira úr því. Ástæða þessa er án efa sú að skólarnir hafa í 

auknum mæli tekið við þjálfun nemanna fyrir sveinsprófin og að meistarar þeirra á 

vinnustöðum koma lítið sem ekkert nálægt undirbúningi fyrir sveinsprófið. Vinnustaðanámið 

gengur meira út á það að komast yfir fleiri verkefni en að læra af þeim. Sjálfsagt er því um að 

kenna að námskrá er fyrir hendi í vinnustaðahluta námsins en nemendur þurfa sjálfir að bera 

sig eftir námstækifærum og ef þeir eru ekki framhleypnir þá getur gengið illa að komast áfram 

í náminu.  

Ljóst er af niðurstöðum að ekki er allt sem sýnist í iðnmenntakerfinu og draga má þá 

ályktun að innihaldsréttmæti sveinsprófanna sé ekki nægilega gott. Hugmyndir sem getið var 

um fyrr í verkefninu um að skipuleggja vinnustaðanámið í tiltekinn tíma í formi skilgreindra 

áfanga sem metnir eru til eininga, væru að mati höfundar líklegar til að bæta raunverulegt 

samstarf atvinnulífs og skóla. Að öllum líkindum myndi þetta auka gæði námsins og þeir aðilar, 

skóli og vinnustaður, yrðu meðvitaðri um verkefnin sem neminn leysir á hvorum stað fyrir sig. 

Þetta þýddi þá að inntak námsins á báðum stöðum yrði lagt til grundvallar við skipulagningu 

og framkvæmd sveinprófa. Þar með væru iðnsveinar færari um að takast á við störf sín að 

loknu námi.  

Sveinsprófin ein og sér, eins og þau eru nú framkvæmd og skipulögð í mörgum iðngreinum, 

virðast sem próf atvinnulífsins vera „bleikur fíll í stofunni“ og brýnt er að lagfæra 

fyrirkomulagið með nemandann í forgrunni. Hver skóli ætti því að stofna til samstarfs innan 

þeirra iðngreina sem kenndar eru í viðkomandi skóla með þeim hætti sem hann telur 

árangursríkast og henta best því umhverfi sem hann býr við. Þannig væri hægt að koma í veg 
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fyrir að sveinsprófið, próf atvinnulífsins væri eyland og innihaldsréttmæti þess yrði tryggt því 

námið væri heildstætt frá upphafi til enda námstíma. Tilfinning höfundar er samt sú, og ber að 

halda til haga, að Íslendingar eigi í flestum tilfellum ágæta fagmenn í iðnaði. Skýringin getur 

verið sú að æfingin skapar meistarann og sveinsprófið sem slíkt er ekki mælikvarði á hæfni 

sveinsins. Heldur og miklu frekar er það hann sjálfur sem með ötulli vinnu við fagið öðlast 

hæfni. 

8.3 Eitt lokapróf 

„Þá er þetta orðið heildstætt og meira skipulag á þessu“ 

Þriðja höfuðþema rannsóknarinnar var: eitt lokapróf og í rannsókninni voru viðmælendur 

spurðir út í hvort að þeim hugnaðist að einungis yrði eitt lokapróf. 

Fram kom í ritgerðinni að tvö lokapróf eru í iðngreinum og eru þau umfangsmikil og oft á 

svipuðum tíma í námsferlinu. Í tveimur iðngreinum er prófið jafnvel löngu eftir að skólaþætti 

lýkur og þá þurfa nemarnir að sæta lagi varðandi tímasetningu sveinsprófs þar sem einungis 

er prófað einu sinni á ári í annarri iðngreininni og tvisvar á ári í hinni. Þetta þýðir að nemi getur 

þurft að bíða eftir að geta tekið sveinsprófið í allt að ár eftir að hann hefur lokið 

vinnustaðahluta námsins. Í versta falli er hann án vinnu og meistarinn búinn að kveðja hann 

áður en kemur að sveinsprófunum.  

Höfundur spyr sig af þessu tilefni hvort nauðsynlegt sé að iðnneminn taki þessi tvö stóru 

próf við lok námstímans og beinist þá athyglin sérstaklega að verklega prófinu. Ef til vill væri 

hentugra að einungis væri eitt próf þar sem kennari og meistari færu yfir lokaafurð ásamt 

sveinsprófsnefnd, telji menn það kost að hafa slíka nefnd. 

Bent var á að víða í löndunum í kringum okkur hefur sú breyting átt sér stað að nemarnir 

eru metnir í vinnustaðaþætti með reglulegum verkefnum frá skóla. Einnig var bent á að í 

Noregi eru verknámsstofur í skólanum þar sem aðstæður eru raungerðar fyrir sveinspróf og 

kennari, meistari og nemi ígrunda niðurstöður úr prófþáttum. Viðmælendur innan tveggja 

iðngreina þessarar rannsóknar töluðu um gap sem myndast hjá nemum eftir að þau útskrifast 

frá skóla og fara á námssamning, ef þau fá hann. Bæði nemendur og kennarar í þeirri iðngrein 

höfðu verulegar áhyggjur af stöðu iðngreinarinnar þar sem bæði brottfall og vinna án réttinda 

voru afrakstur þess að fá ekki námsamning. Í þeirri iðngrein benti kennari á að náminu væri ef 

til vill betur borgið í skóla sem væri með samning við fyrirtæki um námstöður hjá fjölbreyttum 

fyrirtækjum í iðngreininni þannig að nemarnir fengju góða yfirsýn yfir fagið á námstímanum 

með því að fara í starfsnám í einstökum starfsþáttum, styttri tíma í senn.  
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Breytingar eru á vinnumarkaði og margar iðngreinar eru því marki brenndar að erfitt er að 

komast á námssamning. Þetta ýtir undir þá hugmynd að endurmeta þurfi iðnmenntun og þar 

með sveinsprófin. Sú er þetta ritar mun ekki koma með lausn á málinu hér en ljóst er eftir þá 

yfirferð sem hér hefur verið unnin að leiðin að sveinsprófinu er grýtt. Ekki er hægt að horfa 

fram hjá þeirri staðreynd að prófin eru að færast nær skólaþætti námsins og ekki er prófað úr 

vinnustaðaþætti þess. Með því að þeir aðilar sem eiga að sjá um skipulag og framkvæmd 

sveinsprófanna; starfsgreinaráðin, sveinsprófsnefndin og meistarar koma sér ekki saman um 

hvernig haga eigi prófunum, eru það skólarnir sem tekið hafa keflið og undirbúið nema fyrir 

sveinspróf. Skólarnir hafa í nokkrum iðngreinum kallað til sveinsprófsnefndir til samræðu og 

sáttar varðandi uppbygginu og inntak sveinsprófa og hafa þá prófin orðið skólamiðuð eða í 

takt við það sem er kennt í skólanum fremur en í takt við það sem er að gerast á vinnustöðum, 

að mati iðnsveinanna. Leiða verður líkum að því að hagkvæmara sé fyrir sveinsprófstaka að 

samræðan hafi átt sér stað milli þessara aðila því hinn möguleikinn virðist vera sá í einhverjum 

tilfellum að þvermóðska og þrjóska sveinsprófsnefnda hefur ráðið gangi sveinsprófa, eins og 

fram kom í niðurstöðum.  

Viðmælendur rannsóknarinnar þar sem burtfararpróf frá skóla og sveinspróf eru sama 

prófið voru sammála um að sú framkvæmd væri afar heppileg. Með samvinnu tveggja aðila í 

kerfinu, það er kennara og sveinsprófsnefndar, hefur tekist að minnka álag á nemana með 

einu lokaprófi. Verklegt sveinspróf er sama próf og burtfararpróf úr skóla og matsaðilarnir eru 

tveir, kennarar og sveinsprófsnefnd. Skriflega prófið hefur átt sér stað áður en til verklega 

prófsins kemur og er það einnig sama prófið fyrir báða námsþættina, skóla og vinnustað. Þetta 

hugnast höfundi vel.  

Í iðngreinum þar sem ekki eru tök á að útvega námssamninga, og þar með meistara til þess 

að neminn geti klárað námið, væri ef til vill heppilegra að hann stundaði vinnustaðahluta 

námsins undir handleiðslu meistara í skóla því allir iðngreinakennarar eru meistarar í því fagi 

sem þeir kenna. Námstími nemanna yrði þá ein samfeld heild og ekki kæmi til þess að gap 

myndaðist á námstímanum. Hægt væri að byggja námsleiðirnar þannig upp að um heildstætt 

nám væri að ræða þar sem vinnustaðanámið væri í formi námskeiða, stuttra eða lengri allt 

eftir eðli iðngreinarinnar og þeirra námsþátta sem þyrfti að æfa. Þetta fyrirkomulag er 

aðkallandi í greinum þar sem erfitt er að komast í vinnustaðahluta námsins og heftir nema og 

seinkar námi. Lokaprófið væri metið af kennurum skólanna með aðstoð sveinsprófsnefndar og 

meisturum viðkomandi iðngreina.  

Undirstaða góðs námsmats er áreiðanleiki og réttmæti en fram kom í ritgerðinni að 

sveinsprófsnefndarmenn hafa ekki menntun í námsmatsfræði sem höfundur telur 
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nauðsynlega fyrir innihaldsréttmæti prófanna. Með einu lokaprófi á lokaönn skólanámsins 

væri hægt að koma í veg fyrir þá þætti sem höfundi finnst hindra inntaksréttmæti prófanna. 

Neminn hefði lokið vinnustaðahluta námsins en vert er að árétta að nauðsynlegt er að 

skilgreina vinnustaðanámið og kerfisbinda samvinnu þessara tveggja námsstaða frá upphafi 

námsferils. Brýnt er að forgangsraða uppbyggingu starfsnáms, meðal annars á grundvelli 

mannaflaþarfar, skipulags grunn- og framhaldsnáms í iðn-og menntun og fyrirkomulags 

vinnustaðanáms. Þá má einnig nefna að hugmynd að skipulögðu vinnustaðanámi í tiltekinn 

tíma í formi skilgreindra áfanga sem metnir væru til eininga væru ef til vill líklegar til að bæta 

raunverulegt samstarf atvinnulífs og skóla. 

8.4 Lokaorð 

Á námstímanum kemur sveinsprófsnefndin hvergi nærri náminu, en sem dæmi þá gæti 

hlutverk hennar verið að fylgja eftir námsferilsbókinni. Einnig gæti hún heimsótt vinnustaði og 

fylgst með því námi sem þar á sér stað og jafnvel metið til sveinsprófs einstaka námsþætti á 

við raunverulegar aðstæður á vinnustöðunum. 

Viðmælendur höfðu ekki allir sömu sýn á það hvort að sveinsprófið væri í takt við kröfur fagsins 

og þess sem kennt væri á vinnustöðum, en flestir voru sammála um að svo væri ekki. Það segir 

að inntaksréttmæti þeirra er ekki réttmætt og áræðanlegt. Einnig sýna niðurstöður að 

lagaumhverfi sveinsprófa er flókið og þarfnast endurskoðunar og lagfæringar. Það kom fram 

að skilvirkni vantar og samtal á milli þeirra aðila sem sjá um umsýslu sveinsprófa. 

Starfsgreinaráðs, sveinsprófsnefndar, kennara og meistara iðnnemanna. Hitt er svo annað að 

nokkrir viðmælendur úr öllum iðngreinum sögðu að samtalið væri að hefjast, hlutaðeigendur 

gerðu sér ljóst að ekki væri áfram haldið án þess að svo yrði. Því er afarnauðsynlegt að 

kerfisbinda það samtal og skilgreina ábyrgðar aðila. Nám til iðnsveins í tvískiptu kerfi löggiltra 

iðngreina er ekki heildstætt. Gæði náms á vinnustað er ekki markvisst og þarf því að lagfæra 

fyrirkomulagið til þess að tryggja að sveinsprófin mæli þá þekkingu, hæfni og leikni sem 

iðnneminn á að hafa fengið í vinnustaðhluta námsins. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða viðhorf þeirra sem starfa innan iðnmenntakerfisins, 

sveina, kennara og meistara, til hlutverks og framkvæmdar sveinsprófa.  

Niðurstöður benda til þess að sveinsprófið meti ekki þá hæfni sem iðnnemi á að búa yfir 

að loknu námi í iðngrein. Nám í tvískiptu kerfi löggiltra iðngreina er rekið eins og tvö samhliða 

kerfi. Vinnustaðahluti námsins er ekki skilgreindur og ekkert námsmat fer þar fram. Þá kom 

fram í rannsókninni að námið er afar mismunandi eftir vinnustöðum.  
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Starfsgreinaráðin sem hafa mikið vald yfir iðnnámsbrautum skólanna virðast ekki gegna 

hlutverki sínu þegar kemur að því að gera tillögur um inntak náms í vinnustaðahluta námsins. 

Þeirra hlutverk er einnig að koma með hugmyndir að inntaki prófa og uppbyggingu á einstaka 

starfsgreinum. Þau virðast í mörgum iðngreinum ekki sinna þessu hlutverki sínu og bitnar það 

á námi til sveins.  

Athygli vakti að meistarar iðnnemanna koma lítið við sögu þegar kemur að sveinsprófum 

og þáttur þeirra í lærdómsferlinu er oft rýr. Námsferilsbókin þjónar ekki tilgangi sínum og er 

afar lítið notuð. Ábyrgðaraðilar námsins eru ekki skilgreindir með skýrum hætti en hér var 

komist að þeirri niðurstöðu að raunverulegur ábyrgðaraðili væri framhaldsskólinn sem kenndi 

viðkomandi iðngrein. Skilgreindir ábyrgðaraðilar þyrftu að vera á námi iðnsveins þannig að 

nám hans væri heildstætt og án hnökra og kerfisbinda þyrfti samvinnu námsstaðanna tveggja.  

Skólinn hefur tekið keflið og undirbýr nemendur undir sveinsprófin í flestum iðngreinum. 

Það er ekki endilega slæmt. Hins vegar er morgunljóst að endurskoðun á iðnmenntakerfinu er 

nauðsynleg til þess að ná nægilega góðum takti í því. Vinnustaðanámið, eins og það birtist í 

rannsókninni, er ómarkvisst og ósamræmi er á á því eftir vinnustöðum sem gerir það að 

verkum að ekki er öruggt að jafnræðis sé gætt gagnvart nemum um nám á vinnustað. Það kom 

fram að hæfni nemanna er æði misjöfn þegar þeir koma í skólaþátt námsins og erfitt getur 

verið að sníða námið að heildinni sem mögulega hefur áhrif á að innihald námsins er ekki 

endilega sambærilegt á milli ára.  

Ljóst er að víða er pottur brotinn þegar en kemur að framkvæmd og útfærslu sveinsprófa 

og vakti það höfund til umhugsunar um stöðu náms til iðnsveins. Iðnneminn er í lausu lofti 

þegar kemur að því að finna námssamning í tveimur greinum af þeim fjórum sem skoðaðar 

voru. Það er átakanlegt að sjá að kerfið skuli ekki virka vel í öllum iðngreinum og að nemendum 

skuli vera boðin skólavist í iðnnámi án þess að því fylgi loforð um vinnustaðanám. Nemar 

komast ekki á samning og ná jafnvel ekki að klára námið. Iðngreinar sem bjóða ekki upp á 

nemapláss nema fyrir örfáa verða að ráða bót á því, vilji þær lifa af.  

Annað mál er að ef til vill er ekki áhugi á að halda lífi í löggildingunni en þá þyrfti sú stefna 

að vera skýr og henni framfylgt. Þeir aðilar sem að iðnmenntakerfinu koma þurfa að marka 

stefnu og aðgerðaráætlun þarf að fylgja. Breytingar eiga sér stað við störfin og ný störf verða 

til, jafnvel nýjar námsleiðir einnig. Meistarakerfið er hugsanlega að líða undir lok í þeirri mynd 

sem það er og nýjar stefnur að taka við eins og heyra mátti á viðmælendum einnar 

iðngreinarinnar. Í ljós kom að almenn ánægja ríkti með námið í skólanaum og nýttist það 

nemunum vel sem undirbúningur fyrir störf tengd greininni og/eða í áframhaldandi námi á 

öðru skólastigi. Þeir nemar sem hins vegar vildu fara meistaraleiðina og fá sveinspróf gekk illa 
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að fá námssamning. Hugsanlegt er að greinarnar hafi ekki þróast í takt við nútíma tækni og 

séu þar af leiðandi lítt aðlaðandi fyrir ungt fólk sem kýs þá að fara aðrar leiðir í námi, leiðir sem 

ekki flokkast undir iðn- og starfsmenntun  

Höfundur þessarar ritgerðar lagði upp í það ferðlag að skoða sveinsprófin í 

iðnmenntakerfinu með það í farteskinu að þau væri prófið sem skipti höfuðmáli í námi til 

iðnsveins, stórt lokapróf sem mældi það sem neminn hefur lært á námstímanum. Vissulega 

eru þetta mikilvæg próf og réttindin eru góð eftir að þeim er lokið. Þau eru löggilding á starfi í 

iðngrein sem viðkomandi einstaklingur hefur stundað nám í. Vinnan leiddi höfund, sem er 

iðnmeistari, að þeirri niðurstöðu að sveinsprófin væru bleiki fíllinn í stofunni þegar kemur að 

námsmati í iðnnámi. Umgjörð námsins er þannig háttað að sveinsprófin detta sem bleikur fíll 

inn á stofugólf iðnmenntakerfisins vegna þess að ekki er samvinna um hver á að kenna hvað 

milli kerfanna sem sjá um námið en málið er samt ekki dregið upp á yfirborðið og rætt. 

Útkoman er sú að hver um sig gerir það sem hann telur réttast hverju sinni, sem stundum felst 

í því að gera ekkert eða lítið. Umbóta er þörf til að brúa það rof sem kemur í ljós á milli 

vinnustaðnáms og skólanáms, a.m.k. í sumum iðngreinum. Umgjörð iðnnáms eins og hún 

birtist í þessari rannsókn er í besta falli ruglingsleg fyrir nemendur þar sem þeir þurfa á eigin 

ábyrgð að finna leiðir til að klára námið og þá sér í lagi vinnustaðahlutann.  

Nauðsynlegt er að endurvinna iðnlöggjöfina til að skýra ábyrgðina á sveinsprófum þannig að 

hægt verði að fylgja lögum. Niðurstöður sýna að lagaumhverfi sveinsprófa er flókið og þarfnast 

endurskoðunar og lagfæringar. Nám til iðnsveins í tvískiptu kerfi löggiltra iðngreina er ekki 

heildstætt. Gæði náms á vinnustað er ekki markvisst og þarf því að lagfæra fyrirkomulagið til 

þess að tryggja að sveinsprófin mæli þá þekkingu, hæfni og leikni sem iðnneminn á að hafa 

fengið í vinnustaðhluta námsins. 

Endurskoðun laganna gæti orðið til þess að eftirlit með því sem er að gerast í greinunum 

yrði sýnilegra. Þau lög og reglugerðir sem fjallað er um í þessari ritgerð eru yfirleitt aðeins 

viðmið vegna þess að ekki er alltaf farið eftir þeim. Það ætti því að vera yfirvöldum kappsmál 

að koma málum í betri farveg þannig að kerfið væri skilvirkt og eftirlit auðvelt. Hér var komist 

að því að ef til vill væri best að skólinn tæki alfarið ábyrgð á náminu. Samtalið sem er svo þarft 

milli námstaðanna yrði skilgreint og ábyrgðaraðili innan skólanna væri fundinn 

Sveinsprófin eru lokamat á hæfni í iðnnámi. Til þess að prófin nái tilgangi sínum þarf að 

tryggja innihaldsréttmæti þeirra og samræmi við það sem kennt er. Vinnustaðanám margra 

nema tekur ekki til allrar þeirra færni og verkþátta sem krafist er á sveinsprófum og þeirra 

hæfniviðmiða sem getið er um í aðalnámskrá framhaldsskóla. Þess vegna er innihald námsins 

á vinnustöðum ekki í samræmi við innihald sveinsprófsins, prófi atvinnulífsins. Viðmælendur 
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voru margir sammála því að prófið væri ekki í takt við kröfur dagsins í faginu. Það vekur upp 

spurningu um hvort að eitt próf geti í raun metið alla þá þætti sem ætlast er til að neminn hafi 

tileinkað sér í námi til iðnsveins. Gæði námsins eru ekki tryggð og því auðvelt að álykta að 

sveinsprófið sem lokamat á námi til iðnsveins hafi afar lítið inntaksréttmæti ef horft er til 

beggja námsþáttanna.  
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Viðauki A Kennsla og leiðsögn, meistaranám  

Lýsing 

Nemandi þekki námskröfur og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni og viti 
hvernig skóli og fyrirtæki þurfa að vinna saman að menntun einstaklingsins. Þekki réttindi og 
skyldur iðnmeistara og iðnnema á náms -og starfsþjálfunarsamningi. Viti hvernig meistari 
geti búið iðnnema æskileg skilyrði til náms og þroska í fyrirtækinu og kunni aðferðir til að 
miðla þekkingu og annast handleiðslu í samræmi við námsþarfir nemans og námskröfur 
iðngreinarinnar. Þekki helstu aðferðir kennslufræði og námsmats og geti skipulagt 
endurmenntun í samræmi við þarfir fyrirtækis.  

Þekkingarviðmið  

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:  

·ákvæðum laga og reglugerða er varða iðnmenntun á Íslandi  

·algengum aðferðum við fræðslu og þjálfun ólíkra einstaklinga  

·helstu kenningum um nám, kennslu og félagsleg samskipti  

·helstu aðferðum við mat á árangri þjálfunar og frammistöðu í starfi  

·námskröfum og uppbyggingu náms til sveinsprófs í iðngrein sinni samkvæmt aðalnámskrá  

·ákvæðum iðnnámssamninga um réttindi og skyldur iðnmeistara og iðnnema  

·kennslu, leiðsögn og námskröfum á fagsviði sínu  

·helstu sí-og endurmenntunarstofnunum á Íslandi  

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

·setja fram einföld markmið fyrir tiltekinn þjálfunarþátt í iðngrein sinni  

·velja viðeigandi aðferðir við þjálfun og mat á frammistöðu  

·skipuleggja afmarkað þjálfunarferli  

·greina færnikröfur starfa og einstakra verkþátta í iðngrein sinni  

·skipuleggja þjálfun í einstökum þáttum, velja viðeigandi aðferðir við leiðsögn og mat og 
beita þeim aðferðum  
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·skrá frammistöðu iðnnema á skipulegan hátt  

·meta þekkingarþörf fyrirtækis og þekkingu starfsmanna  

Hæfniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að:  

·hagnýta þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér um kennslu og leiðsögn iðnnema og 
nýrra starfsmanna á vinnustað  

·meta námsþarfir iðnnema með hliðsjón af aðalnámskrá og að gera heildstæða 
þjálfunaráætlun  

·leiðbeina og meta frammistöðu og framfarir iðnnema og nýrra starfsmanna með ólíkum 
aðferðum  

·útskýra og rökstyðja þjálfunaráætlanir og val aðferða við kennslu, leiðsögn og mat  

·meta einstaklingsmun iðnnema og annarra samstarfsmanna og koma fram við þá af virðingu 
og nærgætni  

·nota hvatningu, endurgjöf og hrós í leiðsögn og kennslu  

·ígrunda og meta eigið framlag við skipulagningu, framkvæmd og mat á þjálfun annarra og 
endurskoða áætlanir og aðferðir ef þörf er á  

·gera endurmenntunaráætlun sem byggir á þekkingargreiningu fyrirtækis og starfsmanna 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla. Nám til iðnmeistara 2017)  

 

 

 

 

 

 


