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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um tilraunaverkefni sem fram fór við Háskólann á 

Akureyri þegar einstaklingur með 36 ára starfsreynslu sem blaðamaður, var 

metinn til raunfærni við Fjölmiðlafræðibraut háskólans. Um starfendarannsókn 

var að ræða þar sem höfundur skoðaði sjálfa sig, á sama tíma, í raunfærni-

matsferlinu sem ráðgjafi og verkefnastjóri.  

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hversu raunhæft er að meta hæfni sem 

áunnist hefur á vinnumarkaði, til ECTS háskólaeininga, með það í huga að 

stytta nám til háskólagráðu á grunnstigi? 

Niðurstaða raunfærnimats blaðamannsins var mat upp á 72 ECTS einingar upp 

í BA gráðu sem telur 180 einingar, en þar sem engar reglur eru til innan 

háskólans um raunfærnimat til eininga, byggt á þeirri hæfni sem áunnist hefur 

af reynslu af vinnumarkaði, þurfti fjölmiðlafræðibrautin að styðjast við reglur 

matsnefndar félagsvísinda- laga- og sálfræðideildar sem til staðar eru og varða 

mat á fyrra námi til eininga. Samkvæmt þeim er aðeins heimilt að meta 1/3 

náms eða 60 ECTS einingar því til þess að útskrifast frá Háskólanum á 

Akureyri þarf nemandi að hafa tekið 2/3 eininganna við skólann. Endanleg 

niðurstaða matsins er því 60 ECTS einingar sem blaðamaðurinn fékk skráðar í 

námsferilinn sinn þegar hann skráði sig í nám á fjölmiðlafræðbraut Háskólans 

á Akureyri.  

Styrkleikar og veikleikar þessa tilraunaverkefnis geta vonandi nýst sem hagnýt 

ráðgjöf til handa háskólastofnunum hér á landi sem hyggjast bjóða upp á raun-

færnimat til styttingar háskólanáms í framtíðinni.  

 





 

Abstract 

This thesis describes a pilot project that took place at the University of 

Akureyri when an individual with 36 years of work experience, as a journalist, 

was assessed for Recognition of Prior Learning (RPL) at the Faculty of Media 

Studies. The RPL process will be presented here as a report on an action 

research project conducted by the author with the cooperation of the 

department of social studies at the University of Akureyri, as the author 

validated herself as a consultant and a project manager, in the whole process, 

during the pilot. 

The research question is as follows: Is Recognition of Prior Learning realistic 

in Icelandic Universities? Is it realistic to assess the competence acquired on 

the labour market for ECTS credits? 

The result of the journalist's RPL was an assessment of 72 ECTS credits 

towards a BA program that counts 180 credits, but since there are no rules at 

the university for RPL, based on the competence gained from experience in the 

labour market, the Faculty of Media Studies had to rely on rules for transfer 

credit evaluation at the Faculty of Social Sciences, Law and Psychology that 

exist and concern the evaluation of previous university studies for ECTS 

credits. According to them, only 1/3 of credits from other universities or 60 

ECTS may be transferred, as a student who wants to graduate from the 

University of Akureyri, must have taken 2/3 of the credits towards the degree 

at the University of Akureyri. The final result of this assessment is therefore 

60 ECTS credits that the journalist received as he enrolled in his study career 

when he signed up for the Media Studies program at the University of 

Akureyri. 



 

The strengths and weaknesses of this pilot project can hopefully be used as 

practical advice for higher education institutions in Iceland that intend to offer 

RPL for credits in the future.  
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Formáli 

„The beginning of instructions shall be made with the experience learners 

already have… this experience and the capacities that have been developed 

during its course provide the starting point for all further learning“ 

(Dewey, 1938:74). 

John Dewey, hefur allt frá því ég hóf fyrst háskólanám, árið 1990, verið minn 

uppáhalds kennismiður. Mér fannst því tilvalið að hefja formálann að MA 

ritgerð minni á tilvitnun í hann. Dewey fjallar um reynsluna sem er svo 

mikilvægt að byggja á þegar hefja skal nám.  

Ég hef mikla trú á fólki. Ég hef unnið með stórum hópi ólíkra einstaklinga í 

störfum mínum, sem félagsmálastjóri, sem stofnandi starfsendurhæfingar, sem 

framkvæmdastjóri símenntunarmiðstöðvar og í núverandi starfi sem forstöðu-

maður Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra og Austurlandi. Þetta eru allt 

tiltölulega litlar starfseiningar og því hef ég alla tíð, samhliða stjórnenda-

störfum, starfað við ráðgjöf og vinnumiðlun. Ég hef upplifað hvernig ein-

staklingar blómstra, standa keikir og stoltir þegar þeir hafa komist á „beinu 

brautina“, ef svo mætti að orði komast, en þá vísa ég til þess þegar einstaklingar 

hafa góða stjórn á eigin lífi, þar með talið fjármálum, andlegri og líkamlegri 

heilsu og geta lifað frá degi til dags í þokkalegu jafnvægi. Þá öðlast þeir trú á 

sjálfum sér, upplifa sjálfsvirðingu og sjálfstraust og þeim eru allir vegir færir. 

Mér er það mikið í mun að fólk fái notið hæfni sinnar og þekkingar. Ef við 

ætlum að byggja upp heilbrigð samfélög með virkri þátttöku allra þá verðum 

við að bera virðingu fyrir fjölbreytni. Allir hafa eitthvað fram að færa og innst 

inni vilja allir vera virkir þátttakendur í samfélaginu með því að leggja sitt af 

mörkum. Við verðum því að passa uppá að útiloka ekki hæfa einstaklinga frá 



 

þátttöku á vinnumarkaði eingöngu vegna þess að þeir hafa ekki farið 

hefðbundna leið í lífinu. Fyrir ekki svo mörgum árum síðan, þegar ég var að 

ljúka framhaldsskóla, var auðvelt að fá vel launuð og spennandi störf á 

almennum vinnumarkaði. Það freistaði margra, mín þar á meðal, að taka sér frí 

frá námi, öðlast starfsreynslu og þar með lífsreynslu, þéna pening og jafnvel 

kaupa sér íbúð. Sum okkar sneru aftur á skólabekk að nokkrum árum liðnum, 

önnur menntuðust á vinnumarkaðnum. Samfélag okkar hefur þróast í að verða 

öflugt þekkingarsamfélag og því fylgir að kröfur um háskólamenntun á 

vinnumarkaði verða æ meiri. Það gerir einstaklingum, sem eru eingöngu með 

grunnmenntun eða jafnvel stúdentspróf, erfiðara fyrir að skipta um 

starfsvettvang. Með raunfærnimati hvort sem er til inngöngu í háskóla eða til 

styttingar háskólanáms virðum við þá þekkingu og þá reynslu sem þeir hafa 

áunnið sér á vinnumarkaði og þannig gerum við þeim kleift að þróast áfram 

svo lengi sem starfsorka þeirra varir. 
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1. Inngangur 

Þessi rannsókn fjallar um raunfærnimat í háskólanámi. Hún fjallar um mat á 

þeirri hæfni sem blaðamaður til 36 ára ávann sér með starfsreynslu sinni. 

Hæfnin var metin til ECTS eininga sem leiðir til styttingar háskólanáms á 

grunnstigi til BA gráðu.  

Ég hef um tíma mikið verið að velta fyrir mér hvort mögulegt sé að bjóða 

einstaklingum, án háskólamenntunar og með langa reynslu af vinnu-

markaðnum, upp á raunfærnimat í háskólanámi, raunfærnimat til styttingar 

náms. Ástæðuna má rekja að mestu leyti til starfs míns sem forstöðumanns 

Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra og Austurlandi síðastliðin 13 ár. Til 

mín leita fjölmargir einstaklingar á hverju ári, sem hafa starfað lengi á 

vinnumarkaði án háskólaprófs, í störfum sem krefjast háskólamenntunar, væru 

þau auglýst í dag. Þessir einstaklingar eiga það sammerkt að hafa fengið gott 

starf við lok stúdentsprófs og hafa þróað sig á vinnumarkaðnum, ýmist í einu 

eða fleiri störfum um árabil. Á einhverjum tímapunkti hafa svo þessir 

einstaklingar misst vinnuna, vegna hagræðingar, vegna búferlaflutninga eða 

annarra ástæðna og hefur gengið illa að fá störf við hæfi vegna skorts á 

háskólamenntun. Um er að ræða einstaklinga sem eru mjög hæfir og búa yfir 

gríðarlegri þekkingu og reynslu úr starfi. Þessir einstaklingar hafa alla tíð eflt 

sig í starfi með sjálfsnámi, með því að sækja námskeið og í gegnum félagslegt 

nám með kollegum sem þurftu að takast saman á við breytingar og tækni-

nýjungar. Þeir hafa verið eftirsóttir sem starfskraftar.  

Einhverjir þessara einstaklinga hafa gert tilraun til þess að hefja háskólanám. 

Þeir hafa síðan hrökklast frá námi vegna þess að þeim finnst þeir ekki eiga 

heima á skólabekk, í háskólanámi á grunnstigi. Þeir upplifa sig á röngum stað, 
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við hlið nemenda sem hafa nýlokið stúdentsprófi og hafa litla sem enga starfs-

reynslu. Það getur reynst erfitt fyrir sjálfsvirðinguna, að þurfa að endurtaka 

nám sem þeir hafa þegar tileinkað sér á vinnumarkaði með óformlegum hætti. 

Það væri til mikils að vinna að geta boðið þessum hópi styttingu á náms-

tímanum, í grunnnámi á háskólastigi, þar sem sú þekking og hæfni sem þeir 

hafa aflað sér í gegnum störf sín og reynslu af vinnumarkaði væri metin að 

verðleikum; metin til raunfærni. Það yrði þeim mikil hvatning til frekara náms. 

1.1 Rannsóknarmarkmið 

Megin markmið rannsóknarinnar er að gera fyrstu tilraun hér á landi við að 

meta hæfni einstaklings til styttingar háskólanáms. Hæfni sem einstaklingurinn 

hefur öðlast með áralangri starfsreynslu á vinnumarkaði. Ferlið var skráð frá 

upphafi til enda og verður metið í lokin með von um að hægt verði að byggja 

á því til framtíðar í háskólum hér á landi.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fylgja Skapta Hallgrímssyni, blaðamanni, í 

gegnum raunfærnimat á háskólastigi og freista þess að stytta háskólanám hans 

við Fjölmiðlafræði í Háskólanum á Akureyri. Skapti hefur 36 ára reynslu af 

vinnumarkaði, sem blaðamaður hjá Morgunblaðinu og verður hann fyrsti 

einstaklingurinn hér á landi sem fær hæfni sína metna til ECTS eininga í   

raunfærnimatstilraun við Fjölmiðlafræði í Háskólanum á Akureyri. 

Um starfendarannsókn er að ræða, en eftir töluverða umhugsun varð sú 

rannsóknaraðferð fyrir valinu. Ástæðan fyrir því er meðal annars sú að sá hluti 

raunfærnimatsins sem snýr að  verkefnastjórn og ráðgjöf verður unninn af mér 

sjálfri og því mikilvægt að skoða og skrá þau vinnubrögð samhliða. Það er mér 

mikilvægt að rannsóknin skilji eftir sig þekkingu á viðfangsefninu til framtíðar, 

því ekki vil ég láta hér staðar numið, heldur lít ég á þessa rannsókn sem upphaf 

að frekari tækifærum fyrir einstaklinga að fá hæfni sína metna til styttingar 

háskólanáms hér á landi. 
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Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hversu raunhæft er að meta hæfni 

sem áunnist hefur á vinnumarkaði, til ECTS háskólaeininga, með það í huga 

að stytta nám til háskólagráðu á grunnstigi? 

1.2 Skilgreining á hugtökum 

Í þessum kafla mun ég leitast við að skilgreina þau hugtök sem eru mest notuð 

í tengslum við raunfærnimat til þess að auðvelda skilning á þeim texta sem 

kemur hér í kjölfarið.   

Raunfærnimat er ekki orð sem er á hvers manns vörum, né hugtak sem þorra 

Íslendinga er tamt. Það er því ástæða til að skilgreina hugtakið áður en lengra 

er haldið. Í reglugerð um framhaldsfræðslu nr.1163/2011, III. kafla segir meðal 

annars: “Raunfærnimat er skipulegt ferli þar sem með formlegum hætti er lagt 

mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings. Matið getur byggst á skólagöngu, 

starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, félagsstörfum og 

lífsreynslu viðkomandi“. Þetta þýðir að einstaklingur sem hefur áhuga á að fá 

reynslu sína af vinnumarkaði metna sem og aðra þá þekkingu og færni sem 

hann hefur áunnið sér, getur lagt fram gögn sem byggja á þessum tilteknu 

atriðum sem upp eru talin hér að framan sem telst vera raunfærni viðkomandi 

einstaklings. En grunnhugmyndin er ætíð sú sama, að veita viðurkenningu á 

fyrra námi, hvar, hvenær og hvernig sem það nám hefur átt sér stað 

(Andersson, Fejes og Sandberg, 2013).  

Hæfni kemur fram í rannsóknarspurningunni, sem er jafnframt undirtitill rit-

gerðarinnar, þar sem ég spyr hvort raunæft sé að meta hæfni sem áunnist hefur 

á vinnumarkaði, til ECTS háskólaeininga, með það í huga að stytta nám til 

grunn háskólagráðu? En fyrir hvað stendur hæfni? Hróbjartur Árnason, 

leiðbeinandi minn hefur þýtt skilgreiningu Walter Bender á hugtakinu úr 

þýsku: „Hæfni samanstendur af þekkingu og leikni ásamt viðhorfum sem snúa 
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að vilja eða hvöt til athafna, sem birtast í sjálfsstýringu, sjálfsábyrgð og trú á 

eigin getu til að útfæra tilteknar athafnir og gera það á viðeigandi hátt í gefnum 

aðstæðum.“ (Bender, 2009:4). Í hugtakalista Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 

segir hins vegar um hæfni:  

Hæfni nær yfir þá eiginleika einstaklingsins sem hafa áhrif á það 

hvernig honum tekst að beita þeirri þekkingu og leikni sem hann 

býr yfir. Hér er litið á hæfni sem atferli sem skiptir meginmáli 

fyrir árangur í starfi, sem hægt er að mæla og bera saman við 

skilgreind viðmið og sem hægt er að efla með þjálfun og kennslu 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2017a:1).  

Þetta er hvorutveggja lík, en á sama tíma ólík nálgun til að skilgreina hugtakið 

hæfni. Í báðum tilfellum er hæfni yfirhugtak þekkingar og leikni, en Bender 

gengur lengra og bætir viðhorfi við þann lista, sem er að vísu viðurkennd 

nálgun af Evrópuráðinu (Council of the European Union) sem skilgreinir hæfni 

á þennan veg (2017), á ensku  „‘competence’ means the proven ability to use 

knowledge, skills and personal, social and/or methodological abilities, in work 

or study situations and in professional and personal development“  (Council of 

the European Union, 2017:20). Í þessari skilgreiningu mætti túlka “personal, 

social and/or methodological abilities” sem viðhorf. En í öllu falli er vísað til 

þeirrar getu að beita þeirri hæfni sem einstaklingar hafa áunnið sér því það 

stoðar lítið að búa yfir hæfni ef ekki á að nota hana eða beita henni. 

Hæfniviðmið er hugtak sem tengist raunfærnimati á þann hátt að sú hæfni sem 

metin er þarf að endurspegla, á sem bestan hátt, þau hæfniviðmið sem lögð eru 

til grundvallar í þeim námsgreinum sem meta skal. Á heimasíðu Kennslu-

miðstöðvar Háskóla Íslands eru hæfniviðmið námskeiða skilgreind á þennan 

hátt: „Hæfniviðmið námskeiða mæla þá lágmarkshæfni sem nemendur þurfa 

að búa yfir til að geta lokið námskeiði, hversu vel þeir standast þau er annar 

mælikvarði og nefnist námsmatsviðmið“ (Háskóli Íslands, kennslumiðstöð, 
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2020). Þar er líka vísað í flokkunarkerfi Bloom, sem gjarnan er stuðst við, við 

val á sagnorðum sem nota skal þegar hæfniviðmið eru skrifuð.  

Sem dæmi um hæfniviðmið má sjá hér dæmi úr Fjölmiðlafræði til BA prófs 

við Háskólann á Akureyri, úr námskeiðinu Íslenskir fjölmiðlar II, sem er á 

þriðja ári. 

Hæfniviðmið: 

Að námskeiðinu loknu skal nemandi:  

• Kunna skil á helstu einkennum íslensks fjölmiðlamarkaðar, 

markaðshlutdeild, eignarhaldi og löggjöf.  

• Vera meðvitaður um helstu álitamál varðandi dreifingu á stafrænu 

ljósvakaefni.  

• Vera meðvitaður um helstu álitamál varðandi samþjöppun 

eignarhalds  

• Kunna ítarleg skil á stöðu og starfsemi eins tiltekins fjölmiðils og 

hvert samspil hans er við aðra miðla. Nemendur verði meðvitaðir um 

öll helstu álitamál sem uppi eru varðandi íslenska fjölmiðla og helstu 

strauma og stefnur varðandi hugmyndir um hvernig taka skuli á þeim 

(Háskólinn á Akureyri, 2021). 

Námskeiðið sem hér er tilgreint, Íslenskir fjölmiðlar II, og tekið er dæmi um 

varðandi hæfniviðmið, er eitt af þeim námskeiðum sem Skapti Hallgrímsson 

fékk metið að fullu vegna reynslu sinnar í þessari rannsókn. Það þýðir að hann 

gat sýnt fram á hæfni sína með þeim gögnum sem hann lagði fram í ferilmöppu 

sinni sem endurspeglaði þau hæfiviðmið sem lögð eru til grundvallar þessu 

námskeiði. Þetta má sjá í kafla 6.1 um niðurstöðu raunfærnimatsins. 

Í tilmælum frá Ráðherraráði Evrópusambandsins frá árinu 2012 (Council of 

the European Union, 2012), sem ég get frekar um í kafla 2.3, er hvatt er til þess 

að meta, fordómalaust, þá þekkingu, færni og hæfni, að hluta til eða að öllu 
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leyti sem einstaklingar hafa öðlast í óformlegu (e. non formal) og formlausu 

(e. informal) námi á vinnumarkaði. En þá mætti spyrja, hvað er óformlegt og 

formlaust nám og til skýringar hvað er þá formlegt nám (e. formal)?  Smith, 

(2001) fjallar um þá áhrifamiklu þríhliða flokkun námskerfa sem verður til í 

byrjun sjöunda áratugarins, í grein sinni ‘What is non-formal education?’, en 

ég geri einmitt grein fyrir þróuninni í símenntun á þeim áratug í kafla 2.1. Hann 

vitnar þar í bók Coombs, P. H. sem hann skrifar í samvinnu við Prosser, C. og 

Ahmed, M. (1973), New Paths to Learning for Rural Children and Youth, en 

þeir koma fram með eina þekktustu yfirlýsingu um þessi umræddu hugtök sem 

ég nefndi hér fyrr. Ég set hana fram á ensku þar sem hún eru samin á því 

tungumáli til að hún skili sér ómenguð: 

Formal education: the hierarchically structured, chronologically 

graded ‘education system’, running from primary school through the 

university and including, in addition to general academic studies, a 

variety of specialised programmes and institutions for full-time 

technical and professional training. 

Informal education: the truly lifelong process whereby every 

individual acquires attitudes, values, skills and knowledge from daily 

experience and the educative influences and resources in his or her 

environment – from family and neighbours, from work and play, from 

the marketplace, the library and the mass media. 

Non-formal education: any organised educational activity outside the 

established formal system – whether operating separately or as an 

important feature of some broader activity – that is intended to serve 

identifiable learning clienteles and learning objectives (Smith, 2001). 

Á heimasíðu Menntamálastofnunar má sjá einfaldari útgáfu af skilgreiningum 

um óformlegt og formlaust nám:  
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formlaust nám  - nám sem er afleiðing af daglegum athöfnum tengdum 

starfi, fjölskyldu eða frítíma og er yfirleitt ekki vottað og óformlegt 

nám -  nám sem er innifalið í skipulögðu ferli en ekki augljóslega ætlað 

sem nám og leiðir venjulega ekki til prófskírteinis eða viðurkenninga 

sem t.d. fer fram í atvinnulífinu (Menntamálastofnun, ed.). 

Formlegt nám þarf vart að skilgreina betur þar sem allir Íslendingar hafa á 

einhverjum tímapunkti í sínu lífi verið þátttakendur í formlegu námi, en það er 

allt skipulegt nám, þar með talið skyldunám, sem fer fram innan mennta-

stofnana á öllum námsstigum og lýkur gjarnan með lokaprófi og útskrift. 

Hér á undan hef ég skilgreint þau helstu hugtök sem koma fram tengd 

raunfærnimati og vænti þess að það muni auðvelda skilning lesenda á efni 

ritgerðarinnar. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla og fjölda undirkafla eins og kemur fram í efnis-

yfirlitinu. Í inngangskaflanum er fjallað um rannsóknarmarkmið, skil-

greiningu á hugtökum og uppbyggingu ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er farið í 

fræðilegan bakgrunn. Hann hefst á sögulegu yfirliti um raunfærnimat og síðan 

er fjallað um upphaf og þróun raunfærnimats hér á landi. Í kjölfarið er fjallað 

um raunfærnimat á háskólastigi í nágrannalöndum okkar sem og víðar og stöðu 

raunfærnimats í háskólanámi á Íslandi. Því næst er fjallað um fræðilegt nám 

sem fer fram í háskóla í samanburði við það nám sem fer fram á vinnustað og 

fjallað er um gildi reynslu. Farið er yfir þann ávinning sem raunfærnimat í 

háskólanámi getur skilað og matsferli raunfærnimats er útskýrt. Í lok annars 

kafla er fjallað um þjálfun þess sérhæfða starfsfólks sem fæst við raun-

færnimat. Í þriðja kafla er farið yfir rannsóknaraðferðina þar sem fjallað er um 

starfendarannsóknir, um öflun og greiningu gagna. Þar er einnig fjallað um 

þátttakendur rannsóknarinnar sem og siðferðileg álitamál. Fjórði kaflinn fjallar 
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um Skapta Hallgrímsson, einstaklinginn sem fer í gegnum raunfærnimatið í 

þessari rannsókn og í þeim kafla er ferilmöppunni (e. portfolio) gerð skil þar 

sem hún er megin gagnið sem stuðst er við í raunfærnimatinu. Fimmti kaflinn 

er niðurstöðukaflinn. Þar er gerð grein fyrir niðurstöðum raunfærnimatsins sem 

og þemagreiningunni sem unnin var úr dagbókarskrifum rannsóknarinnar. 

Þemun sem gerð eru skil eru; menntunarskortur, fordómar, virðing, fag-

mennska, gæði og laun tengd háskólamenntun. Í sjötta kafla eru umræður og 

ályktanir og í sjöunda kafla eru lokaorð. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Raunfærnimat getur stytt einstaklingi leiðina í námi, t.d. getur einstaklingur 

sem hefur lengi starfað sem verkamaður við smíðar fengið hæfni sína metna til 

að stytta sér leiðina í iðnnámi í húsasmíði. Einstaklingur sem hefur hug á að 

fara í háskóla getur fengið hæfni sína metna til framhaldsskólaeininga og 

þannig stytt leiðina að háskólagöngu. Þessar tvær leiðir í raunfærnimati eru í 

boði hér á landi, en ef einstaklingur óskar eftir því að fá hæfni sína metna til 

háskólaeininga og þar af leiðandi til styttingar náms, út frá þeirri færni og 

þekkingu sem hann hefur tileinkað sér, er sú þjónusta ekki ennþá í boði, en 

verður það vonandi í nánustu framtíð. 

2.1 Sögulegt yfirlit raunfærnimats 

Í upphafi er gott að skoða sögu raunfærnimats á heimsvísu. Gjarnan er vísað 

til upphafs raunfærnimats í tengslum við The Servicemen‘s Readjustment Act 

frá 1944, betur þekkt sem „GI Bill“ í Bandaríkjunum. Með þeirri lagasetningu 

var ákveðið að koma á víðtækri aðstoð við hermenn sem komu heim eftir 

herþjónustu seinni heimstyrjaldarinnar. Eitt af þeim tilboðum sem tengdust GI 

Bill var að bjóða hermönnum aðgang að háskóla (e. college) án tillits til bak-

grunns þeirra í fyrra námi og  meta þannig hæfni þeirra úr herþjónustunni. 

Hugtakið raunfærnimat var eflaust ekki mótað á þessum árum, en hugmynda-

fræðin var skýr, að meta þá reynslu og þekkingu sem hermennirnir höfðu aflað 

sér til móts við þær hæfnikröfur sem gerðar voru til inngöngu í háskóla. Hér 

var um víðtækt samstarf ríkisstjórnarinnar, hersins og háskólasamfélagsins að 

ræða, aðferð sem þeir sættust á til þess að opna aðgang að menntakerfinu og 

um leið ryðja hindrunum úr veginum sem að öðrum kosti hefðu verið of háar 

fyrir hermennina að komast yfir. Með þessum lögum mætti segja að „ameríski 

draumurinn“ hafi verið raungerður (Hutt og Stevens, 2017). Þetta var mjög 



10 

mikilvæg aðgerð fyrir stóran hóp hermanna sem að öðrum kosti hefði ekki 

kosið menntaveginn og hefði eflaust aldrei látið sér detta í hug að þessi mögu-

leiki væri í stöðunni að lokinni herþjónustu. Þetta markaði upphafið á þeirri 

hugmyndafræði að meta þá þekkingu sem einstaklingar hafa áunnið sér til 

framgöngu í námi á æðra menntunarstigi.  

Tilkoma raunfærnimats er nátengt símenntun eða ævimenntun og þróun þess 

menntastigs, fullorðins fræðslunni. Farið var að gera rannsóknir á fullorðins 

fræðslu á 3. áratug síðustu aldar, talsvert áður en GI Bill lagasetningin var 

samþykkt,  með stofnun samtakanna American Association for Adult Edu-

cation árið 1926. Það sama ár gefur Eduard C. Lindeman út bók sína The 

Meaning of Adult Education sem ég kem nánar inn á í kafla 2.8 um gildi 

reynslu. Umræðan um menntun þróaðist og fékk að mörgu leyti mannúðlegri 

skilgreiningu á 6. og 7. áratugnum með minni fókus á menntun en meiri á 

þekkingu (Andersson o.fl., 2013). Á þeim árum er UNESCO að gefa út 

skýrslur um símenntun. Einstaklingurinn skyldi ráða ferðinni og mennta sig 

sjálfur, en ekki vera menntaður (Andersson o.fl., 2013:406). Á sjötta 

áratugnum byggðist aðgengi að æðra námi fyrir fullorðna námsmenn á „hæfni“ 

þeirra til að læra (e. ability means competence), en þeir þurftu að sýna fram á 

þessa hæfni og ef þeir höfðu stuðningsnet sem gat staðfest hæfni þeirra til að 

læra, byggða á reynslu þeirra, fengu þeir aðgang að menntun (Andersson og 

Fejes, 2005:561-562). Þessi stefna hafði tilhneigingu til að draga fólk í dilka, 

þeir „útvöldu“ fengu tækifæri til menntunar. Á sjöunda áratugnum var því farið 

að horfa til almennrar hæfni og reynslu, (e. general ability and experience 

means competence). Hér var jafnréttissjónarmiðið komið inn í umræðuna og í 

Svíþjóð var stofnað kerfið 25:4 sem er enn við lýði í dag. Það snýst um að þeir 

sem eru orðnir 25 ára og búa yfir a.m.k. fjögurra ára starfsreynslu fá inngöngu 

í háskóla. Þessari almennu leið fylgdi viss togsteita, á milli þessa kerfis og þess 

formlega sem byggði á tilteknum kröfum til inngöngu. Til þess að koma til 

móts við kröfur háskólasamfélagsins og draga um leið úr togstreitu var á 
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áttunda áratugnum gerð aukin krafa til viðbótar við fjögurra ára starfsreynslu 

en það var inntökupróf, í formi krossaprófs, til að velja úr þá sem þóttu 

líklegastir til að ná árangri í námi (Andersson og Fejes, 2005:561-563). 

Fullorðins fræðsla þróaðist og stofnanir eins og UNESCO og OECD fóru að 

leggja ríka áherslu á símenntun á árunum 1994-1996. Evrópusambandið 

tilnefndi árið 1996 sem ár símenntunar. Með Lissabon sáttmálanum, 2001, 

fékk símenntun sérstakt vægi í markmiði Framkvæmdastjórnar Evrópu-

sambandsins hvað varðar þróun þess sem þekkingarsamfélags (Andersson 

o.fl.,2013). 

Raunfærnimat hefur þróast víða um heim og er því skilgreint á ýmsa vegu. Í 

Evrópu er talað um RPL (Recognition of Prior Learning) og svo má sjá skamm-

stafanir í öðrum löndum eins og PLAR (Prior Learning Assessment and 

Recognition), APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) og VPL 

(Valdidation of Prior Learning). Hugmyndafræði raunfærnimats byggir upp-

runalega að miklu leyti meðal annars á hugmyndafræði um félagslegt réttlæti 

(e. social justice), þ.e. að þeir sem höfðu ekki tök á eða tækifæri til að fara í 

háskóla fengju hæfni sína metna til að feta þá leið. Þessi hugmyndafræði hefur 

síðan þróast úr því að einblína eingöngu á félagslegt réttlæti í að líta á 

raunfærnimat sem mikilvægan þátt hvað varðar efnahagslegan ávinning sam-

félagsins (Andersson o.fl., 2013). 

Í þessari rannsókn mun ég einblína á raunfærnimat til styttingar háskólanáms, 

eins og áður hefur komið fram, og mun ég fara nánar yfir þróun raunfærnimats 

í háskólanámi í kafla 2.3.  

2.2 Upphaf og þróun raunfærnimats á Íslandi 

Þegar farið var að stíga fyrstu skrefin í raunfærnimati á Íslandi árið 2004 

skrifaði Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, sem var þá framkvæmdastjóri Fræðslu-

miðstöðvar atvinnulífsins, grein um mat á raunfærni í GÁTT, sem er ársrit um 
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fræðslumál fullorðinna og er gefið út af Fræðslumiðstöðinni. Í greininni  bendir 

hún á að áherslubreyting hafi orðið á því að tengja nám og menntun einkum 

við hið formlega skólakerfi, framhaldsskóla og háskóla, þótt áður fyrr hafi 

verið talað um sjálfmenntað fólk af virðingu en að með raunfærnimati megi 

mögulega endurheimta þá virðingu: „Með hugtakinu raunfærni og þróun þess 

er mögulegt að endurheimta virðingu fyrir námi fólks sem aflar sér þekkingar 

og færni með símenntun, starfsreynslu, sjálfsnámi eða öðrum hætti utan hins 

formlega skólakerfis“ (Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2004:28).  

Raunfærnimat á framhaldsskólastigi hefur verið þróað af hálfu Fræðslu-

miðstöðvar atvinnulífsins allt frá árinu 2004. Það má rekja til verkefnisins 

Bættu um betur, samstarfsverkefnis á vegum fjölmargra fræðsluaðila hér á 

landi sem hafa meðal annars sérstaka skírskotun til iðnaðarstarfa; Mímis 

símenntunar, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Borgarholtsskóla, Fræðslu-

miðstöðvar málmiðnaðarins, Fræðsluráðs hótel- og matvælagreina, Fræðslu-

ráðs rafiðnaðarins, Menntafélags byggingariðnaðarins, Fræðslumiðstöðvar bíl-

greina, Iðnskólans í Reykjavík, Menntaskólans í Kópavogi og Prenttækni-

stofnunar sem styrkt var af Starfsmenntaráði. Verkefnið skiptist í tvo megin 

hluta, annars vegar sá hluti sem snýr að atvinnulífi og framhaldsskóla sem 

miðar að því að auka skilning á hugtakinu raunfærni sem og að þróa aðferðir 

til raunfærnimats. Hins vegar sá hluti sem snýr að einstaklingum sem tóku þátt 

í verkefninu: 

Á vinnumarkaði eru aðilar sem hófu iðnnám en hafa af einhverjum 

ástæðum ekki náð að ljúka því. Verkefnið gengur út á að ná til 

einstaklinga innan þessa hóps, greina stöðu þeirra og gefa þeim kost á 

og hvetja þá til að ljúka því iðnnámi sem þeir hófu á sínum tíma. Þetta 

felst í eftirfarandi: 

- Að greina stærð hópsins og ná til einstaklinga innan hans. 

- Greina stöðu einstaklinga og veita ráðgjöf út frá henni. 

- Opna leiðir fyrir þessa einstaklinga til að ljúka námi  
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(Mímir símenntun, 2006:5). 

Þetta var eitt af fyrstu raunfærnimatsverkefnum sinnar tegundar á Íslandi og 

það tókst mjög vel. Niðurstaðan sýndi að þörfin væri fyrir hendi, samstarf 

þátttakenda, atvinnulífs og skóla gekk vel, matsferlið gekk vel og meðmælin 

frá þátttakendum voru góð eins og kemur fram í umsögn eins þátttakanda: 

Fyrir mig var mikið gagn í þessu verkefni og verkefnið var eins og 

auglýsingin hljómaði. Eitt af því sem er mikilvægt er að nú er ég kominn 

með tengingar inn í skólann og við námskráðgjafa. Hugsanlega breyti 

ég um braut og fer nær því sem ég er að vinna við í dag en ljóst er að ég 

held áfram (Mímir símenntun, 2006:15). 

Eftir þetta tilraunaverkefni raunfærnimats hér á landi og frekari upplýsinga-

öflun um reynslu annarra þjóða, bæði Norrænna sem og annarra Evrópuþjóða, 

sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins stóð fyrir, sendi miðstöðin frá sér 

stefnumarkandi tillögur til Menntamálaráðuneytisins. Í kjölfarið var skipaður 

starfshópur til að fjalla um tillögurnar og til að skilgreina nýtingu fjár til 

verkefnisins. Árið 2008 komu svo út endurskoðuð lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008 þar sem kveðið er á um rétt nemenda sem innritast í framhaldsskóla 

til þess að fá raunfærni sína metna en þar segir í 31. grein: 

Nemandi sem innritast í framhaldsskóla á rétt á því að raunfærni hans sé 

metin til náms og námseininga, enda falli metin raunfærni að námskrá 

og námsbrautarlýsingum viðkomandi skóla. Viðurkennda raunfærni 

sem fellur utan brautarkjarna ber að meta sem valgreinar.  

Hafist var handa við að smíða löggjöf um framhaldsfræðslu, en frumvarp þess 

efnis var lagt fram á alþingi haustið 2009 og varð að lögum vorið 2010. Þessi 

lög kallast meðal annars á við 31. grein laga um framhaldsskóla, en sú hæfni, 

sem metin skal til eininga innan framhaldsskólastigsins, byggir einmitt á lögum 

um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. Þar segir í 8. grein um Raunfærnimat, náms- 

og starfsráðgjöf: 
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Þeir sem hafa stutta formlega skólagöngu og kjósa að leggja stund á nám 

sem skipulagt er á grundvelli laga þessara eða laga um framhaldsskóla 

eiga rétt á að einstaklingsbundin raunfærni þeirra sé metin. Matið fer 

fram samkvæmt reglum sem ráðherra setur um raunfærnimat og 

tilhögun þess. 

Það var mikilvægt skref fyrir þróun raunfærnimats hér á landi að fá lagalegan 

grunn til að byggja á og eru stoðir þess styrktar enn frekar í reglugerðinni um 

framhaldsfræðslu nr. 1163/2011, en þar má lesa í 12. grein um inntak mats:  

Raunfærnimat er skipulegt ferli þar sem með formlegum hætti er lagt 

mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings. Matið getur byggst á 

skólagöngu, starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, 

félagsstörfum og lífsreynslu viðkomandi. Raunfærnimat er einkum 

ætlað fólki sem hefur verið á vinnumarkaði í a.m.k. þrjú ár og náð 

tuttugu og þriggja ára aldri að lágmarki. Viðkomandi skal hafa aflað sér 

þekkingar, leikni og hæfni á tilteknu sviði sem nýst getur í námi til 

lokaprófs eða til skilgreindra starfa á vinnumarkaði. Sá sem sækir um 

raunfærnimat skal leggja fram nauðsynleg gögn sem styðja umsóknina, 

svo sem yfirlit yfir nám og störf. Matsaðilar útfæra nánari viðmið fyrir 

hverja grein um sig.  

Raunfærnimatið hélt áfram að þróast á Íslandi og má sjá hvernig til hefur tekist 

í úttekt sem Capacent Gallup gerði, að beiðni Mennta- og menningar-

málaráðuneytisins, á framhaldsfræðslukerfinu 2009-2013 og þar á meðal á 

raunfærnimatinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Viðmælendur 

voru almennt ánægðir með þróun raunfærnimatsins og töldu meðal annars að 

raunfærnimatið væri „ein mesta bylting sem orðið hefur í fræðslustarfi á 

Íslandi“  og töldu að raunfærnimatið væri „ódýr aðferð miðað við hefðbundið 

nám og gefur þátttakendum mikið sjálfstraust“ (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2014:46). Þetta eru mjög jákvæðar umsagnir sem framhalds-

fræðsluaðilar gátu tekið sem skýr skilaboð um það að halda áfram að þróa 
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raunfærnimatið innan framhaldsfræðslunnar. Á síðastliðnum árum hefur fjöldi 

starfsgreina verið undirbúinn til raunfærnimats og nú er svo komið að tugir 

starfsgreina eru í boði fyrir einstaklinga sem hafa í hyggju að láta meta færni 

sína innan framhaldsfræðslunnar. Yfirlit yfir þær starfsgreinar má sjá á 

heimasíðunni Næsta skref, undir liðnum; Raunfærnimat í boði, sem Fræðslu-

miðstöð atvinnulífsins ber ábyrgð á (Næsta skref, 2020). 

2.3 Raunfærnimat á háskólastigi 

Hér á undan hefur verið fjallað um raunfærnimat innan framhaldsfræðslunnar 

á Íslandi sem er komið vel á veg innan kerfisins og er búið að skapa sér 

viðurkenndan vettvang og traust í samfélaginu. Það er mikilvægt að horfa til 

þessarar þróunar þegar íhuga skal hvort bjóða skuli upp á raunfærnimat á 

háskólastigi þar sem verkferlar og vinnulag getur verið mjög sambærilegt.  

Í kafla 2.1 fór ég í stuttu máli yfir sögu raunfærnimats, en í þessum kafla mun 

ég gera betur grein fyrir raunfærnimati eins og það hefur þróast á þessari öld. 

Ég kýs að byrja þessa umræðu á tilmælum frá Ráðherraráði Evrópu-

sambandsins frá árinu 2012 (Council of the European Union, 2012), þar sem 

mælt er með því að öll lönd Evrópusambandsins og EFTA landanna innleiði 

raunfærnimat á öllum skólastigum, þar á meðal háskólastiginu, fyrir árið 2018. 

Tilmælin kveða meðal annars á um raunfærnimat til styttingar háskólanáms 

með tilliti til starfsreynslu einstaklinga af vinnumarkaði. Hvatt er til þess að 

meta, fordómalaust, þá þekkingu, færni og hæfni, að hluta til eða að öllu leyti 

sem einstaklingar hafa öðlast í óformlegu og formlausu námi á vinnumarkaði, 

í óformlega skólakerfinu og í einkalífi. Raunfærnimatið skuli fara fram í 

fjórum þrepum;  

a) Greining (e. identification) hæfniviðmiða (e. learning outcomes) úr óform-

legu og formlausu námi, byggða á reynslu einstaklinga, sem fram fer með 

samræðu. 
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b) Skráning (e. documentation) á hæfni einstaklinga úr óformlegu og form-

lausu námi.  

c) Mat (e. assessment) á hæfni einstaklinga úr óformlegu og formlausu námi. 

d) Vottun (e. certification) á raunfærnimati einstaklings meðal annars í formi 

eininga, svo sem ECTS eininga við háskóla. 

Í tilmælunum er mælst til víðtæks samráðs hagsmunaaðila svo sem samtaka 

atvinnulífsins, verkalýðsfélaga, vottunaraðila, vinnumálastofnana, fræðslu-

aðila og stjórnvalda (Council of the European Union, 2012:1-5). 

Þessu til viðbótar, á fundi sínum í Yerevan í Armeníu árið 2015, samþykktu 

ráðherrar samevrópska háskólasvæðisins, European Higher Education Area 

(EHEA) að fjarlægja skyldi þær hindranir sem standa í vegi fyrir mati á fyrra 

námi til að liðka fyrir inngöngu í háskóla og að endurskoða skyldi innlenda 

hæfniramma, með það fyrir augum að tryggja að námsleiðir innan rammans 

kveði nægilega á um viðurkenningu á fyrra námi (Yerevan Communiqué, 

2015). 

Í tengslum við tilmæli Ráðherraráðs Evrópusambandsins sem og samþykktir 

EHEA kallaði kennslusvið Háskóla Íslands (Ína Dögg Eyþórsdóttir o.fl., 2017) 

saman vinnuhóp sem skildi kanna þá reynslu sem komin var nú þegar í 

háskólum nágrannalanda okkar hvað varðar innleiðingu raunfærnimats á 

háskólastigi. Í þessum vinnuhópi sátu Ína Dögg Eyþórsdóttir, verkefnisstjóri 

hjá Matsskrifstofu HÍ, sem stýrði hópnum, en aðrir meðlimir vinnuhópsins 

voru Hróbjartur Árnason, lektor á Menntavísindasviði HÍ, Fjóla María Lárus-

dóttir, þróunarstjóri hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Einar Hreinsson, 

kennslustjóri Háskólans í Reykjavík, Ása Björk Stefánsdóttir, verkefnisstjóri 

hjá Kennslumiðstöð og Kristjana Mjöll Sigurðardóttir, náms- og starfsráðgjafi 

hjá HÍ (Ína Dögg Eyþórsdóttir o.fl., 2017:4). Verkefni hópsins var tvíþætt. 

„Annars vegar að kanna hvort og hvernig háskólastigið gæti nýtt sér 

raunfærnimat við inntöku í háskóla og hins vegar hvernig mætti innleiða 
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raunfærnimat á háskólastigi til styttingar náms“ (Ína Dögg Eyþórsdóttir o.fl., 

2017:5).  

Vinnuhópurinn sendi frá sér skýrslu sem unnin var af þremur aðilum hans, sem 

eru jafnframt þrír af okkar megin sérfræðingum í raunfærnimati, þeim Ínu 

Dögg Eyþórsdóttur, Hróbjarti Árnasyni  og Fjólu Maríu Lárusdóttur. Skýrslan 

er mjög áhugaverð en þar gerðu höfundarnir grein fyrir raunfærnimati og út á 

hvað það gengi og fóru svo vel yfir stöðuna í nágrannaríkjum okkar sem ég 

mun koma nánar að hér á eftir. Í lok skýrslunnar settu þau fram tillögur í fjórum 

liðum: 

A: Skilgreiningar og samræmt vinnulag: Til að styðja við þróun 

raunfærnimats á háskólastigi er nauðsynlegt að samræma skilning á því 

hvað telst til raunfærnimats og hvaða vinnulag er notað við matið. 

Reglugerðir þurfa að vera skýrar og tryggja þarf að ekki gæti 

misskilnings um það hvað raunfærnimat felur í sér. Tryggja þarf að lög 

og reglur um raunfærnimat á háskólastigi séu samræmdar og miðlægar 

þótt hver stofnun útfæri sínar leiðir við að innleiða það. Gæðaeftirlit er 

nauðsynlegt og mikilvægt er að halda utan um tölfræði og árangur (Ína 

Dögg Eyþórsdóttir o.fl., 2017:12). 

Samræming vinnulags skiptir miklu máli en engu að síður er nauðsynlegt að 

hver og ein háskólastofnun móti sínar eigin leiðir. Ekki síst til að koma málum 

á hreyfingu innan háskólanna án þess að þurfa að bíða eftir því að allir séu 

tilbúnir til að veita þessa þjónustu. Þannig getur einhver háskólanna ákveðið 

að taka sér stöðu og veita þróun raunfærnimats forystu á háskólastiginu. 

B: Raunfærnimat til inngöngu í háskóla: (Stytt útgáfa) Raunfærnimat 

snýst um að meta færni umsækjanda og bera hana saman við 

hæfniviðmið tiltekinna námskeiða. Að þessu ferli þurfa að koma 

námsráðgjafar og fagaðilar frá deildum. Þótt hver háskóli sé sjálfstæður 

og beri ábyrgð á inntöku nemenda í eigið nám, telur vinnuhópurinn það 

mikilvægt fyrir umsækjendur að tryggt sé að niðurstaða raunfærni-
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matsins verði skráð og veiti einingar í almennu skólakerfi þannig að 

raunfærnimatið veiti almenna leið til áframhaldandi skólagöngu/ 

menntunar en veiti ekki aðeins aðgang að einum háskóla. Telur hópurinn 

nauðsynlegt að tryggja að við matið verði stuðst við viðurkenndar 

aðferðir raunfærnimats og að einstaklingar hafi möguleika á að útskrif-

ast frá framhaldsskólum landsins að loknu mati og/eða viðbótarnámi 

(Ína Dögg Eyþórsdóttir o.fl., 2017:12). 

Þetta er sú leið raunfærnimatsins sem er lengst á veg komin hér á landi. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur í samvinnu við símenntunarmiðstöðvar 

um allt land framkvæmt slíkt raunfærnimat, en vel að merkja nær eingöngu í 

starfsnámi, enda eru hæfniviðmiðin í starfsnáminu áþreifanlegri en í bók-

náminu. Það verður spennandi að fylgjast áfram með þessari þróun og ekki síst 

með raunfærnimati í bóklegum greinum. 

C) Raunfærnimat til styttingar náms: Lagt er til að hver háskóli og 

háskóladeild fyrir sig skipuleggi og þrói raunfærnimat til styttingar 

náms. Raunfærnimat til styttingar náms hentar misvel við deildir og 

fræðasvið háskólanna, og því er nauðsynlegt að slíkt ferli sé unnið 

sérstaklega fyrir hverja deild eða námsleið fyrir sig (Ína Dögg 

Eyþórsdóttir o.fl., 2017:12). 

Sú rannsókn sem hér um ræðir í þessari meistararitgerð snýst um raunfærnimat 

til styttingar náms við háskóla og er það í fyrsta sinn sem slíkt raunfærnimat 

fer fram til styttingar náms við háskóla hér á landi. Raunfærnimatið fór fram í 

Fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri, en fjölmiðlafræðin er grunnnám til 

BA prófs. Um fræðilegt nám er að ræða og því var það áskorun fyrir matsaðila 

að meta starf af almenna vinnumarkaðnum til ECTS eininga. Eins og segir í 

tillögunum hér að framan er nauðsynlegt að ferli raunfærnimatsins sé unnið 

sérstaklega fyrir hverja deild fyrir sig og grundvallaratriðið er að hæfniviðmið 

námskeiðanna séu skýr (Ína Dögg Eyþórsdóttir o.fl., 2017:12). 
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D: Þróunarverkefni: Lagt er til að farið verði af stað með 

þróunarverkefni um raunfærnimat á háskólastigi til styttingar náms í 

ákveðnum deildum háskólanna. Þessar deildir geta þróað aðferðirnar og 

verið fyrirmynd fyrir aðrar deildir í framtíðinni. Lagt er til að 

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild HÍ og 

Tölvunarfræðideild HR taki að sér að þróa raunfærnimat fyrir 

tölvunarfræðina og sömuleiðis mætti kanna hvort einhverjar námsleiðir 

innan Menntavísindasviðs HÍ sjái möguleika á að mæta þörfum 

samfélagsins fyrir fleiri leik- og grunnskólakennara með tilboðum um 

raunfærnimat til styttingar náms (Ína Dögg Eyþórsdóttir o.fl., 2017:12-

13). 

Menntavísindasvið HÍ er þegar með þróunarverkefni í gangi í leikskóla-

fræðum, svonefnt fagháskólanám, en það verður spennandi að sjá hvaða há-

skólar aðrir og hvaða deildir þeirra ríða næst á vaðið og bjóða upp á 

þróunarverkefni í raunfærnimati til styttingar háskólanáms. Háskólar eru 

sjálfstæðar stofnanir og getur hver þeirra fyrir sig tekið ákvörðun um að bjóða 

upp á raunfærnimat án aðkomu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, enda 

Evrópulagaramminn skýr í þessum efnum (Council of the European Union, 

2012). 

Í samantekt skýrslu háskólans (2017) fjalla höfundarnir sérstaklega um fjár-

mögnun raunfærnimats, en til þess að auka vilja háskóla til að bjóða upp á 

þessa leið þarf að tryggja að skólarnir fái greiðslur fyrir þær þreyttu einingar 

sem eru metnar hverju sinni. Raunfærnimati fylgir krefjandi fagleg vinna og 

fyrir hana mætti greiða með verðgildi þeirra eininga sem eru þreyttar utan hins 

formlega skólakerfis.  

Eins og fyrr sagði kem ég inn á  hvað hefur gerst varðandi þróunarverkefni í 

raunfærnimati á háskólastigi, í kjölfar þessarar skýrslu, í kafla 2.4 sem fjallar 

um stöðu raunfærnimats í háskólanámi á Íslandi. Í kaflanum koma fram bútar 

úr viðtali sem ég átti við Ínu Dögg Eyþórsdóttur, einn höfunda skýrslunnar, til 
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þess að átta mig á hvað hefði gerst hér á landi frá árinu 2017 þegar skýrslan 

kom út. 

Í skýrslunni koma fram upplýsingar um þróun raunfærnimats á háskólastigi í 

nágrannalöndum Íslands, en höfundar fengu gögn send frá menntamála-

yfirvöldum nokkurra ríkja. Hér á eftir mun ég fjalla um nokkur þeirra landa 

ásamt því að skoða stöðu víðar eins og í Kanada. Ég mun fyrst og fremst 

einblína á raunfærnimat til styttingar náms í háskóla, en þegar þróa skal slíkt 

ferli er gagnlegt að skoða hvað hefur gerst og hvað hefur verið þróað víða um 

heim, hvað hefur gengið vel og hvað ber að forðast.  

Þegar litið er Norðurlandanna þá er Finnland það land sem er lengst komið 

hvað varðar raunfærnimat til styttingar náms í háskóla. Finnland hefur lengi 

þótt skara fram úr í menntamálum, ekki eingöngu á Norðurlöndum, heldur í 

heiminum öllum. Finnar hafa skapað skólakerfi þar sem formlegt og óformlegt 

nám hefur verið þróað samhliða sem gerir það að verkum að auðvelt er að fara 

á milli kerfa. Raunfærnimat til styttingar náms á háskólastigi í Finnlandi hefur 

verið í boði frá árinu 2003 og þá fyrst á fagháskólasviðinu en frá árinu 2005 á 

hefðbundna háskólastiginu. Það er Brahea miðstöðin við háskólann í Turku 

sem hefur haft veg og vanda af þróun raunfærnimats í háskólakerfinu í 

Finnlandi sem aðrir háskólar þar í landi hafa byggt sínar aðferðir á (Merikallio, 

2019:30-31). Stöðugt er verið að þróa ferli raunfærnimatsins í Finnlandi og 

mikið er lagt upp úr þjálfun matsaðila. Ekki hefur verið sett þak á fjölda þeirra 

ECTS eininga sem hægt er að fá metnar með raunfærnimati í finnskum 

háskólum að undanskilinni lokaritgerð, en nemendur skulu ávallt skrifa hana. 

Finnskir nemendur geta sótt um raunfærnimat við skráningu í háskóla og 

greiða ekki sérstaklega fyrir það, heldur er það finnska ríkið sem kostar 

raunfærnimatið. Það er ekki að finna tölulegar upplýsingar um fjölda þeirra 

nemenda sem farið hafa í raunfærnimat til styttingar náms í finnskum 

háskólum (Karttunen, 2016). 
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Írar hafa verið framarlega á sviði raunfærnimats í háskólanámi og þar fer 

fremstur í flokki Cork Institute of Technology (CIT), en þar hefur raunfærni-

mat verið viðurkennt og framkvæmt síðan 1999. Sá mikli árangur sem CIT 

hefur náð á sviði raunfærnimats er ekki síst því að þakka að það hefur verið 

samþætt í öllum deildum skólans hvað varðar stjórnun, fræði og gæði. 

Skrifstofu raunfærnimatsins hefur líka verið gert hátt undir höfði með því að 

hafa hana miðsvæðis og aðgengilega öllum. Fulltrúar raunfærnimatsins (RPL, 

recognition of prior learning) í CIT líta svo á að raunfærnimatið sé lykillinn að 

því að virða og viðurkenna það nám og þá þekkingu sem er til staðar og koma 

þannig í veg fyrir að einstaklingar þurfi að endurtaka nám. Þetta skiptir máli 

fyrir skilvirkni í námi og skapar verðmæti í samfélaginu, en á síðastliðnum 

rúmum 20 árum hafa 6.000 umsóknir um raunfærnimat verið samþykktar og 

hafa um 500 starfsmenn háskólans komið að þessu verkefni á einn eða annan 

hátt. Á bak við þessar tölur eru einstaklingar sem hafa fengið ómæld tækifæri 

til náms og þeir hafa byggt upp sjálfstraust sem hefur fleytt þeim áfram til betra 

lífs og bættari afkomu (Cork Institute of Technology, 2019). Hvað varðar írsku 

leiðina í raunfærnimati er vert að geta þess að þeir nemendur sem hafa fengið 

hæfni sína metna og ljúka námi frá írskum háskólum fá prófskírteini sín í 

hendur án sérstakrar tilvísunar um hvaðan þær einingar koma, hvort sem það 

er úr formlegu eða óformlegu námi (OEDC, 2010). Með þessu standa þeir 

nemendur sem hafa fengið hæfni sína metna fullkomlega jafnfætis öðrum 

nemendum sem ljúka námi og ber það vott um mikið jafnræði og er til fyrir-

myndar. 

Kanada á sér langa sögu í raunfærnimati og þar hafa hagsmunaaðilar, með víða 

skírskotun þar í landi, sameinast um eina stofnun CAPLA (Canadian Associ-

ation for Prior Learning Assessment) sem er í forsvari, á landsvísu, fyrir allt 

raunfærnimat á háskólastigi.  CAPLA hefur verið starfandi síðan 1994 og var 

formuð sem sjálfseignarstofnun 1997. Stofnaðilar og virkir meðlimir CAPLA 

eru meðal annarra: Stjórnvöld, sérfræðingar á sviði raunfærnimats, 
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vísindamenn, vinnuveitendur, fræðslustofnanir, fullorðnir námsmenn, samtök 

atvinnurekenda, samtök iðnaðar, byggðastofnanir og frjáls félagasamtök 

(Canadian Association for Prior Learning Assessment, 2020). Margir háskólar 

í ríkjum Kanada eru samstarfsaðilar CAPLA og þar á meðal er Athabasca 

University í Alberta ríki. Sá háskóli hefur sérhæft sig í raunfærnimati og þykir 

skara fram úr á þessu sviði, enda skuldbindur háskólinn sig, í stefnu sinni, að 

draga úr hindrunum fyrir háskólamenntun. Ein af þeirra lykilstoðum í því 

sambandi er sérhæfing á sviði raunfærnimats en skólinn stendur framar öðrum 

skólum í þessum efnum m.a. með sérhæfðri raunfærnimatsskrifstofu (Centre 

for Learning Accreditation) sem leiðbeinir og aðstoðar alla þá sem eru í raun-

færnimatshugleiðingum, sem felst meðal annars í því að aðstoða einstaklinga 

við að útbúa vandaða ferilmöppu (Conrad, 2008).  

Það sama má segja um Skotland, en þar er löng hefð fyrir raunfærnimati á 

háskólastigi og SCQF (The Scottish credit and qualifications framework) er 

samræmingar aðili á þessu sviði þar, með mjög víða skírskotun, ekki ósvipað 

CAPLA í Kanada. SCQF leggur ekki eingöngu áherslu á raunfærnimat til 

styttingar háskólanáms, heldur einnig til að auka sjálfstraust einstaklinga með 

því að skrá árangur og hæfni á skipulegan máta og þar með auðvelda þeim að 

ná markmiðum sínum hvort sem er í námi eða á vinnumarkaði. SCQF þjónustar 

hvort sem er einstaklinga sem hafa hug á raunfærnimati sem og atvinnu-

rekendur sem vilja skrá þá hæfni sem starfsmenn þeirra búa yfir og hafa til-

einkað sér í starfi (Scottish credit and qualifications framework, 2021). 

Þeir Andersson, Fejes og Sandberg (2013) kalla eftir fræðilegum rannsóknum 

á raunfærnimati, en þær rannsóknir sem gerðar hafa verið  í gegnum tíðina hafa 

einkennst af því að vera hagnýtar, mun frekar en fræðilegar (Andersson, o.fl., 

2013). Þetta er umhugsunarvert, en eftir sem þróun raunfærnimats verður 

almennari í heiminum má gera ráð fyrir því að fræðilegar rannsóknir á þessu 

efni verði mun almennari. Ég mun ljúka þessari yfirferð um raunfærnimat á 

háskólastigi með tilvísun í rannsókn sem EURASHE, European Association of 
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Institutes in Higher Education gerði á meðal 11 Evrópuríkja á árunum 2019-

2020 um stöðu raunfærnimats í viðkomandi löndum, framkvæmd af Karpíšek 

og Garbuglia (2021). Megin svörunin var frá Svíþjóð og Írlandi en það bárust 

einnig upplýsingar frá Íslandi. Miðað við þátttöku og svörun er ekki hægt að 

fullyrða nokkuð um niðurstöður á evrópskan mælikvarða, en svörin færa okkur 

vísbendingar sem vert er að skoða við þróun og uppbyggingu raunfærnimats á 

háskólastigi. Í niðurstöðunum koma fram helstu ástæður fyrir því að boðið sé 

upp á raunfærnimat en þær eru m.a. til að veita betra aðgengi að háskólanámi, 

að hvetja til skilvirkrar endurmenntunar og þar af leiðandi frekari 

atvinnutækifæra sem og að auka fjölbreytni nemenda í háskólum. Þar kom 

einnig fram að flestir þeirra sem fara í gegnum raunfærnimat til styttingar 

háskólanáms eru á BA/BS stigi í náminu, eða á sjötta hæfniþrepi Evrópska 

hæfnirammans, EQF6, sem skilgreinist á fimmta hæfniþrepi íslenska hæfni-

rammans ISQF5 (Menntamálastofnun, e.d.). Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

voru svo dregnar upp helstu áskoranir sem háskólar standa frammi fyrir er 

varða raunfærnimat, sem eru meðal annars að það skorti skilning á 

verklagsreglum og kröfum sem gerðar eru til raunfærnimatsins, að viðhorf 

fræðasamfélagsins í garð raunfærnimats geti verið ábótavant, að það skorti 

sérþekkingu á raunfærnimati og gagnvart þeim einstaklingum sem fara í 

raunfærnimat þá er helsta áskorunin sá langi tími sem raunfærnimatið tekur 

(Karpíšek og Garbuglia, 2021). Þetta eru góðir punktar til að vinna með fyrir 

þróun raunfærnimats til styttingar háskólanáms hér á landi og sérstaklega er 

mikilvægt að kynna sér þær áskoranir sem háskólar standa frammi fyrir þegar 

boðið er upp á þessa leið í háskólanámi. Auðvelt er að veita þá fræðslu og 

þjálfun sem nauðsynleg er þegar bjóða skal upp á raunfærnimat, en viðhorf til 

verkefnisins þarf að fá að þróast í huga háskólafólks og mun alltaf endur-

speglast af því hversu vel er vandað til verka. 
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2.4 Staða raunfærnimats í háskólanámi á  

Íslandi 

Það má rekja umræðu um raunfærnimat í háskólanámi á Íslandi meðal annars 

til ársins 2016 þegar út kom skýrsla Mennta- og menningarmálaráðuneytisins,  

sem ber heitið Niðurstöður verkefnahóps um fagháskólanám. Gjarnan þegar 

verið er að fjalla um fagháskólanám er vísað til raunfærnimats í háskólanámi 

(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2016). Í skýrslunni er skilgreiningin á 

fagháskólanámi eftirfarandi:                     

Þegar vísað er til hugtaksins „fagháskólanám“ í þessari skýrslu er átt við 

námsleiðir með námslok á háskólastigi (diploma, bakkalár, annað) sem 

hafa atvinnutengd lokamarkmið. Það sem einkennir fagháskólanám er 

að skipulag og uppbygging námsins byggir á mun nánari tengslum við 

atvinnulíf og að starfsmenntun og/eða starfstengd sérþekking er viður-

kennd sem undirbúningur fyrir námið í ríkara mæli en í hefðbundnu 

háskólanámi og getur í vissum tilvikum nýst sem hluti námsins, t.d. með 

raunfærnimati (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016:9). 

Þarna er vísað til raunfærnimatsins og ekki í fyrsta sinn í skýrslunni, án þess 

að því séu gerð frekari skil. Í samantekt verkefnahópsins í þessari tilteknu 

skýrslu er þó kveðið fastar að orði er varðar raunfærnimat í háskólanámi en þar 

kemur fram í fjórða lið samantektarinnar: 

Markvisst þarf að vinna að því að háskólar bjóði upp á raunfærnimat og 

nám sem hentar þörfum nemenda með „óhefðbundinn“ bakgrunn. 

Þannig verði til aukið námsframboð fyrir einstaklinga á vinnumarkaði 

til að þróa sig í starfi og afla sér menntunar við hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016:28). 
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Þetta lofaði góðu um frekari umræðu og skoðun er varðar raunfærnimat á 

háskólastigi og ári síðar kom út sú skýrsla sem ég hef getið um hér að framan, 

Raunfærnimat á háskólastigi, niðurstöður vinnuhóps um raunfærnimat á 

háskólastigi. Ég ræddi við Ínu Dögg, einn af höfundum skýrslunnar til þess að 

fá nánari upplýsingar um stöðuna í raunfærnimati á háskólastiginu hér á landi 

sem og hvaða áhrif þessi skýrsla hafi haft á ferlið. Viðtalið fór fram á skrifstofu 

Ínu Daggar í Setbergi 29. nóvember 2019. Hér verða birtir nokkrir bútar úr því 

samtali sem tengdir eru við stöðuna hér á landi: 

Eftir að skýrslan kom út hefur ráðuneytið sýnt mikinn áhuga á þessu. Nú 

sit ég í nefnd sem er að skoða fagháskólanámið á vegum Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins og ég er að vona að við séum að koma 

raunfærnimatinu í gang á háskólastigi í fagháskólanáminu til að byrja 

með, því það er tengdara iðngreinunum, þar sem reynslan og þekkingin 

á raunfærnimati er til staðar. Við getum innleitt raunfærnimatið þar og 

þá vonandi smitast það hægt og rólega inn í aðrar greinar innan 

háskólans. 

Eins og áður hefur komið fram er umræða um fagháskólanám gjarnan tengt 

umræðu um raunfærnimat og í júní 2018 höfðu Háskóli Íslands og Fræðslu-

miðstöð atvinnulífsins gert með sér samning um hæfnigreiningu eftirtalinna 

starfa; ferðamennsku, leikskólafræða og heilbrigðisgagnafræða. Til stóð svo í 

framhaldinu að hæfnigreina störf í iðn- og tæknigreinum. Úr frétt sem birtist á 

heimasíðu Háskóla Íslands vegna undirritunar samningsins er fjallað um tengsl 

fagháskóla og raunfærnimats:  

Fagháskólanám er starfstengt nám á fræðasviði háskóla og niðurstöður 

úr hæfnigreiningu starfa eru nýttar til að skipuleggja fagháskólanám og 

við þróun raunfærnimats. Raunfærnimat snýst um að meta færni 

umsækjanda og bera hana saman við hæfniviðmið tiltekinna námskeiða. 

Slíkt mat er notað víða erlendis bæði við inntöku í nám og til styttingar 
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náms. Með fagháskólanámi verður til aukið námsframboð fyrir 

einstaklinga á vinnumarkaði til að þróa sig í starfi og afla sér menntunar 

við hæfi (Háskóli Íslands, 2018). 

Í fyrsta sinn, haustið 2018 var boðið upp á fagháskólanám í leikskólafræðum í 

samvinnu Háskólafélags Suðurlands og Háskóla Íslands, en það hófst með 

innritun ellefu leiðbeinenda úr sunnlenskum leikskólum í 60 ECTS eininga 

Diplómanám. Um fjarnám var að ræða og fyrstu önnina fóru staðloturnar fram 

í Fjölheimum við Tryggvagarð á Selfossi en um áramótin 2019 innrituðust 

nemendurnir í Háskóla Íslands (Háskólafélag Suðurlands, 2019). Frá hausti 

2020 hefur síðan verið boðið upp á fagháskólanám á Suðurnesjum í samvinnu 

Keilis og Háskóla Íslands. Einnig er um 60 ECTS eininga Diplómanám að 

ræða og tekur tvö ár, enda skilgreint sem nám samhliða starfi.  Þetta er fjarnám 

með staðlotum hjá Keili og er markhópurinn leiðbeinendur sem starfa á 

leikskólum á Suðurnesjum. Þessar 60 ECTS einingar má síðan nýta til stytt-

ingar frekara náms í leikskólafræðum við Háskóla Íslands. Með fagháskóla-

náminu vilja samstarfsaðilarnir stuðla að: 

• öflugu námi í leikskólafræðum á Suðurnesjum 

• eflingu menntunar innan leikskólanna á svæðinu 

• fleiri möguleikum starfsfólks leikskóla til starfsþróunar 

• því að sameina styrkleika formlegrar menntunar og þess óformlega 

náms sem fer fram á vettvangi leikskóla 

• samlegðaráhrifum sem verða til þegar Keilir, Háskóli Íslands, 

sveitarfélög og leikskólar á Suðurnesjum taka höndum saman 

(Keilir, 2021). 

Til að fá frekari upplýsingar um þetta fagháskólanám hafði ég samband við  

Heiðrúnu Scheving sem er verkefnastjóri fagháskólanámsins hjá Keili. Í 

samtali okkar kom fram að ákveðið hafi verið að bjóða upp á fagháskólanámið 
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fyrir nemendur af Suðurlandi og Suðurnesjum. Alls höfðu 33 einstaklingar 

skráð sig í námið, 10 af Suðurlandi og 23 af Suðurnesjum, en 9 höfðu helst úr 

lestinni þegar samtalið átti sér stað vegna ýmissa aðstæðna, m.a. vegna tungu-

málaörðugleika, en þó nokkrir nemendanna voru af erlendum uppruna. 

Nemendurnir eru allt konur á aldrinum 23–58 ára. Námið hófst haustið 2020 í 

Keili þar sem nemendur tóku 30 ECTS einingar á tveimur önnum, en fluttu sig 

svo yfir til Háskóla Íslands haustið 2021 og eru nú að taka 30 ECTS einingar 

til viðbótar og munu ljúka náminu vorið 2022. Forsendur þess að fá að hefja 

námið eru þær að hafa að minnsta kosti 3ja ára starfsreynslu í leikskóla og að 

vera starfandi í leikskóla. Einnig þurfa viðkomandi nemendur að vera 

leikskólaliðar eða að hafa lokið 100 einingum í framhaldsskóla. Samningur 

hefur verið gerður við sveitarfélögin þar sem nemendurnir starfa og fá þeir að 

vera í námsleyfi á launum alla þriðjudagsmorgna.  

Ef við víkjum svo aftur að samtali okkar Ínu Daggar þá ræddi hún um aðra 

tengingu við raunfærnimat á háskólastigi til mats eða til styttingar háskóla-

náms, en það er þegar innflytjendur eða flóttafólk sem búsett er á Íslandi hyggst 

fá fyrra nám sitt metið inn í íslenskt skólakerfi. Um það segir Ína Dögg: 

Við hjá ENIC/NARIC matsskrifstofunni erum m.a. að skoða verkferla, 

hvernig við getum metið nám innflytjenda og flóttamanna á landinu. 

Flóttamenn sem ekki geta lagt fram staðfestingu á menntun sinni geta 

sótt um bakgrunnsskýrslu. Skýrslan lýsir menntun þeirra og skýrir 

hvernig ENIC/NARIC Ísland myndi undir venjulegum kringumstæðum 

meta sambærilega menntun.  

Þessi þjónusta er mjög mikilvæg fyrir þennan hóp innflytjenda og flóttafólks, 

sem þegar hefur aflað sér háskólamenntunar, en hefur af margvíslegum 

ástæðum ekki tök á að leggja fram gögn því til staðfestu. Þetta er dæmi um að 

bera virðingu fyrir þeirri þekkingu sem einstaklingur hefur þegar aflað sér svo 
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að hún glatist ekki. Ég ræddi mismunandi aðferðir um mat á raunfærni  við Ínu 

Dögg og spurði hana hvort hún sæi fram á að raunfærnimat til styttingar 

háskólanáms yrði að veruleika áður en langt um líður og þetta hafði Ína Dögg 

um málið að segja: 

Það verða alltaf mismunandi leiðir til raunfærnimats. Stundum eru það 

viðtöl, stundum eru það greinar sem viðkomandi hefur skrifað, bækur 

sem viðkomandi hefur skrifað, stundum óformleg próf eða verkefni. 

Þetta verður alltaf rosalega fjölbreytt. Ef allir eru að pota og allir eru 

að móta úr öllum áttum þá smátt og smátt er hægt að fara af stað í 

raunfærnimat á háskólastigi. Ef þú getur t.d. sýnt fram á það að þetta sé 

hægt þá tekur það eina hindrunina í burtu fyrir okkur hin. Og ef að þú 

sýnir fram á að þetta sé ekki hægt eins og staðan er í dag, þá vitum við 

vonandi hver hindrunin er og getum unnið út frá henni, hvað þarf að 

laga? 

Það mætti túlka þessi lokaorð Ínu Daggar með orðatiltækinu „dropinn holar 

steininn“ og því er um að gera að halda áfram og hvetja um leið alla áhugasama 

til að vinna að framgangi raunfærnimats á háskólastigi. Íslenskar stofnanir hafa 

í gegnum tíðina komið að þróun áhugaverðra verkefna í Evrópusamvinnu og 

hafa verkefni á sviði raunfærnimats í háskólanámi verið þar á meðal. Háskól-

inn á Akureyri stýrir Evrópuverkefninu APELE (Accreditation of prior experi-

ential learning in European Universities) í samvinnu við háskóla á Ítalíu, í 

Danmörku og í Grikklandi. APELE verkefnið vinnur að því að skrá hvernig 

fyrri reynsla og nám er viðurkennt í mismunandi löndum Evrópu, með sérstaka 

áherslu á nám og reynslu innflytjenda, og um leið að bera kennsl á hindranir 

og sameiginlega veikleika í viðurkenningarferlinu. Starfshópurinn vinnur að 

matsaðferð, til viðurkenningar á fyrra námi og reynslu, með gerð ferilmöppu. 

Verkefninu mun ljúka haustið 2021 (Accreditation of prior experiential 
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learning in European Universities, 2021). RANNÍS ásamt Listaháskóla Íslands 

og ENIC/NARIC matsskrifstofunni við Háskóla Íslands, í umboði Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins voru um tveggja ára skeið, frá því í apríl 2019 

fram í apríl 2021 þátttakendur í Evrópuverkefni um raunfærnimat í háskóla-

námi, The Recognition of Prior Learning in Practice, í samvinnu við opinbera 

aðila og háskólastofnanir í Austurríki, Króatíu, Írlandi og Svíþjóð sem og 

EURASHE, (European Association of Institutions in Higher Education) í 

Brussel í Belgíu. Meðal samstarfsaðila í verkefninu var Cork Institute of 

Technology (CIT), einn fremsti háskóli á sviði raunfærnimats sem hefur áður 

verið nefndur í kafla 2.3. Verkefnið miðaði að því að minnka bilið á milli stefnu 

landanna í raunfærnimati annars vegar og framkvæmdar á raunfærnimati hins 

vegar  með því að stofna jafningjahóp sérfræðinga á þessu sviði sem beitti sér 

fyrir að þróa leiðir til innleiðingar raunfærnimats á háskólastigi. Samstarfs-

aðilarnir skoðuðu hvað gengi vel í raunfærnimati á háskólastigi og hvaða 

áskoranir háskólasamfélagið þyrfti að yfirstíga til þess að framboð á raun-

færnimati yrði almennt í öllum löndum Evrópu. Megin stefið í verkefninu var 

þetta: Nobody should be required to study something they already know. 

(Swedish Council for Higher Education, 2021a). Verkefninu lauk í apríl 2021 

og lokaráðstefnan var haldin þann 16. mars, vefrænt vegna COVID19, þar sem 

150 manns tóku þátt. Ein megin spurningin sem leitað var svara við í 

verkefninu var: Því gengur svona hægt að innleiða raunfærnimat á háskólastigi 

í EHEA (European Higher Education Area) löndunum? Helstu svörin voru 

eftirfarandi: 

- Lagalegir innviðir vegna raunfærnimats á háskólastigi eru ekki til 

staðar í öllum löndunum. 

- Mikil ásókn í formlegt háskólanám. Frá árinu 2000–2020 hefur 

háskólanemendum fjölgað um 18 milljónir í EHEA löndunum og 
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háskólarnir eiga fullt í fangi með að sinna þeim fjölda. Þeir hafa 

því lítinn tíma eða mannafla aflögu til að huga að raunfærnimati. 

- Yfirvöld gera sér ekki grein fyrir þeim samfélagslega ávinningi 

sem felst í raunfærnimati á háskólastigi. 

- Afstaða háskólanna til raunfærnimatsins sem felst m.a. í skorti á 

hvatningu, upplýsingum og fjármagni.  

- Sá hópur sem myndi helst hagnast af raunfærnimati á háskólastigi 

er ekki nógu meðvitaður um þennan möguleika og því er 

þrýstihópurinn lítill (Swedish Council for Higher Education, 

2021b). 

Það er ánægjulegt að fylgjast með vaxandi áhuga og umræðu um raunfærnimat 

í háskólanámi hér á landi sem mun án efa koma sér vel, sérstaklega fyrir 

mannauðinn í samfélaginu sem á eftir að fá hæfni sína metna. Vonandi mun 

þetta Evrópuverkefni, ásamt öðrum þeim verkefnum sem hér hefur verið gerð 

grein fyrir skila þeim afurðum sem þarf til að ýta verkefnum, á sviði raun-

færnimats á háskólastigi, áfram innan íslenska háskólasamfélagsins. 

2.5 Fræðilegt nám í háskóla í samanburði við 

nám sem fer fram á vinnustað 

Í þessum kafla mun ég gera tilraun til að bera saman það fræðilega nám sem 

fer fram í háskóla í samanburði við það óformlega og formlausa nám sem fer 

fram á vinnumarkaðnum. Það skiptir máli að hæfniviðmið í formlegu námi séu 

vel útfærð til þess að auðvelda skilgreiningu á þeirri hæfni sem á að meta 

hverju sinni þegar einstaklingur fer í raunfærnimat með jafnvel áratuga reynslu 

af óformlegu og formlausu námi af vinnumarkaði og af annarri lífreynslu. Með 

öðrum orðum að sú hæfni, sem einstaklingar hafa áunnið sér í gegnum reynslu 

sína og þekkingu af vinnumarkaði, geti verið metin þegar hún er jafngild þeirri 

hæfni sem fólk ávinnur sér við háskólanám. Vel útfærð hæfniviðmið eru því 
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forsenda þess að mögulegt sé að meta þá mikilvægu hæfni sem einstaklingar 

með mikla reynslu af vinnumarkaði koma með til raunfærnimats í háskóla, 

hæfni sem getur jafnvel, í sumum tilfellum, verið metin til jafns við fullt 

háskólanám. Hugmyndafræði raunfærnimats snýst um það að meta hæfni 

einstaklinga sem byggir á starfs- og lífsreynslu þeirra. Einnig að hæfni þeirra 

og þekking, sem þeir hafa aflað sér á óformlegan hátt, verði virt til jafns við þá 

hæfni sem einstaklingar hafa aflað sér í hinu formlega skólakerfi. Það er 

mikilvægt að allt ferli raunfærnimatsins sé vandað, hagnýtt og að gæðaviðmið 

séu tryggð. Við lærum alla daga og öðlumst þekkingu, ýmist á formlegan, 

óformlegan eða formlausan hátt. Formleg, fræðileg þekking með sinn langa og 

sögulega uppruna hefur haft forskot, sem viðurkennd þekking á alþjóða vísu, 

á hina óformlegu og formlausu þekkingu sem fólk hefur öðlast á vinnumarkaði 

og í lífinu. Líta má því á raunfærnimat sem tæki til að kortleggja þekkingar-

líkan frá einni tegund af þekkingu yfir á aðra, frá þekkingu sem byggir á 

reynslu yfir á kerfisbundna þekkingu (Cooper og Harris, 2013). Þær stöllur 

Cooper og Harris könnuðu þekkingarhugtakið innan raunfærnimatsins og í 

niðurstöðum þeirra kemur meðal annars fram að þrátt fyrir að háskólar líti ekki 

á þá þekkingu sem byggir á reynslu „nægjanlega í sjálfri sér“ og hafi jafnvel 

efasemdir um að einstaklingar með „þannig þekkingu“ hafi „vitsmunalega 

hæfni“, sækjast þeir eftir því að fá reynslumikla nemendur í nám til þess að 

auðga þá umræðu sem fer fram í skólastofunni vegna þess að þeir koma með 

verðmæta innsýn úr reynsluheimi vinnumarkaðarins inn í skólann (Cooper og 

Harris, 2013:455). Þetta er mikilvægur punktur og mögulega hægt að skoða 

hann sem eins konar málamiðlun á milli hins hefðbundna þekkingarsamfélags 

háskólanna og vinnumarkaðarins. Að þessu leyti bera háskólarnir ákveðna 

virðingu fyrir þeirri þekkingu sem vinnumarkaðurinn býr yfir og þykir sú 

þekking eiga vel heima í þekkingarfræðilegum samræðum í því skyni að tengja 

akademíska þekkingu við þá praktísku. Raunfærnimat getur þannig verið brú 
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á milli hins formlega og óformlega náms og getur þannig komið í veg fyrir 

fordóma. 

Snúum okkur þá að vinnumarkaðnum og hvort möguleiki sé að tengja þá 

þekkingu, sem fæst í mjög svo fjölbreyttum störfum þar, við þá þekkingu sem 

fæst í formlegu námi. Cameron (2012) telur að því betur sem störf eru skil-

greind innan vinnustaða, því sterkari sé annars vegar vinnustaðurinn og hins 

vegar vinnumarkaðurinn. Það hefur í för með sér sterkari samkeppnisstöðu 

fyrirtækja og stofnana.  Það mætti vafalaust rannsaka frekar það nám sem fer 

fram á vinnustöðum til samanburðar við það nám sem fer fram innan hins 

formlega skólakerfis. Sú reynsla sem einstaklingar hafa öðlast á vinnumark-

aðnum hefur orðið til í skipulögðu og formlegu umhverfi sem hefur þó ekki 

verið byggt upp með formlegt nám í huga. Því getur verið vandasamt að greina 

hvað það er sem einstaklingar læra á vinnustaðnum, hvernig námið fer fram á 

vinnustaðnum og hvaða þættir það eru, í þessu óformlega námi, sem hafa 

skírskotun í formlegan hæfniramma. Það getur því verið flókið fyrir einstak-

linga að lýsa fjölbreyttum þáttum í starfi sínu og eðli þeirrar sérþekkingar sem 

hefur áunnist. Þessu er hægt að líkja við hversu flókið það getur verið yfirfæra 

þá þekkingu sem einstaklingur hefur hlotið í formlegu námi yfir á vinnustaða-

þekkingu, en í báðum tilfellum er verið að samþætta aðstæður við þá þekkingu 

sem er til staðar (Eraut, 2004). En hvernig er hægt að meta þá hæfni sem 

ávinnst í starfi svo hún endurspegli með skýrari hætti hæfniviðmið í hinu 

formlega skólakerfi og þá um leið til þess að hið formlega skólakerfi fái betri 

skilning og meira traust á hæfniviðmiðum starfa á vinnumarkaði? Eitt er t.d. 

hvaða hæfni þú þarft til að geta útfært tiltekið starf og annað er hvaða hæfni þú 

hefur aflað þér við það að stunda það starf og vinna verkefni tengd því (Cooper 

og Harris, 2013). 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur nýlokið tveggja ára tilraunaverkefni við 

að meta hæfni sem ávinnst í tilteknum störfum í samvinnu við Samtök atvinnu-

lífsins og Alþýðusamband Íslands. Verkefnið nefnist Raunfærnimat á móti 
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viðmiðum starfa – Mat og staðfesting á færni sem aflað hefur verið í starfi. Í 

lokaskýrslunni sem kom út í desember 2020 kemur meðal annars fram að 

helstu atriði sem greiningar á hæfniviðmiðum starfa þurfa að uppfylla eru:  

• Greining á hæfniviðmiðum starfs þarf að vera þvert á fyrirtæki, það 

er ekki bundin við einstök fyrirtæki.  

• Greiningin þarf að ná yfir þau viðfangsefni og fagþætti sem þarf til 

að uppfylla hæfnikörfur viðkomandi starfs.  

• Greiningin þarf að draga fram þá almennu starfshæfni sem starfið 

krefst. Staðsetja þarf starfið á hæfniþrep út frá greiningu á 

hæfniviðmiðum (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2020:6). 

Í þessu verkefni var unnið að raunfærnimati á fimm störfum í nánu samstarfi 

við atvinnulífið og fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar. Þróun starfa er mjög 

hröð og því taka hæfnikröfur starfa örum breytingum.  Mikilvægt er því að 

tryggja reglulegar uppfærslur á hæfniviðmiðum. Það er meðal annars forsenda 

þess að hægt sé að byggja upp raunfærnimatskerfi á vinnumarkaði. Þau hæfni-

viðmið sem dregin eru fram fyrir hvert starf eru síðan þrepatengd svo hægt sé 

að tengja þau saman við hæfniviðmið innan formlega skólakerfisins. (Fræðslu-

miðstöð atvinnulífsins, 2020). Í niðurstöðum skýrslunnar kemur m.a. fram að: 

Viðurkenning á hæfni í gegnum raunfærnimat sé valdeflandi fyrir einstak-

linga, hvetur til frekari þróunar í námi og starfi og styrkir um leið sam-

keppnishæfni fyrirtækja. Aðrir þættir sem vega þungt eru að ferlið dregur 

fram raunverulega þekkingu meðal starfsfólks og gefur glögga mynd af 

tækifærum til frekari þróunar, veitir staðfestingu (á hæfni) sem auðveldar 

yfirfærslu á hæfni á milli starfa og veitir yfirsýn á hæfni innan fyrirtækja 

sem er mikilvægt í ljósi aukinnar sjálfvirknivæðingar (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, 2020:4).  

Til stendur að raunfærnimeta 10-20 störf til viðbótar á árinu 2021, en engu að 

síður að halda áfram með matið á þeim 5 sem þegar hefur verið unnið með þar 
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sem þróun starfa er mjög hröð. Hvað varðar raunfærnimat á þeim störfum sem 

krefjast háskólamenntunar þá gæti verið áhugavert að byggja slíkt mat á þess-

um grunni. Það kom í ljós í þessari rannsókn að vel má nýta þá aðferðafræði 

sem þróuð hefur verið innan framhaldsfræðslunnar á raunfærnimati einstak-

linga á framhaldsskólastigi við raunfærnimat einstaklinga á háskólastigi eins 

og kemur fram í niðurstöðukaflanum. 

Víða í Evrópu er áhersla á að tengja starfslýsingar við hæfniramma viðkomandi 

lands.  Vottun á starfi evrópskra vinnumiðlara og skilgreining á faglegri hæfni 

þeirra sem á ensku útleggst „Certification and Qualification for Europe’s Job 

Brokers” er Erasmus+ verkefni sem Vinnumálastofnun hér á landi tekur þátt í 

ásamt átta öðrum evrópskum stofnunum á ýmsum sviðum vinnumarkaðsmála 

og símenntunar á háskólastigi. Megin markmið verkefnisins er að setja fram 

nýja sameiginlega evrópska starfslýsingu og skilgreiningu á starfshæfni sem 

mun samrýmast ISO: 17024 vottuninni, og sjötta stigi evrópska hæfnirammans 

(EQF). Þetta felur í sér yfirgripsmikla skilgreiningu á matsstöðlum og kröfum 

um staðfestingu á starfshæfni, en þar á meðal eru veigamiklir þættir byggðir á 

starfstengdu námi sem umsækjendur verða að standast, auk gæðatryggingar-

ferla sem tengjast viðurkenningu og vottun á starfshæfni. Einnig verður í þessu 

samhengi lagt mat á ISO vottunarkerfið eins og það er skilgreint vegna 

starfstengdrar námsleiðar (diploma) á grundvelli ECTS eininga. Gefin verður 

út kennsluhandbók fyrir þá aðila sem munu bjóða upp á þetta vottaða starfsnám 

til að tryggja gæði þess (Certification & Qualification for Europe‘s Job 

Brokers, 2021).  

Það er ljóst að mikið er að gerast úti á vinnumarkaðnum, bæði þeim íslenska 

og þeim evrópska til að hæfnigreina störf sem mun vissulega auðvelda allt 

raunfærnimat í framtíðinni. Öll þessi þróun getur verið áríðandi skref í átt til 

frekari samvinnu og samstarfs hins formlega menntakerfis og vinnumarkað-

arins um mat á raunfærni. Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, fyrrverandi fram-
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kvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, kemst vel að orði í þessu 

sambandi: 

Öll þessi kerfi þurfa að vera öflug og traust, styðja hvert annað og vinna 

saman. Þar í liggur krafa um tjáskipti, gagnsæi, sveigjanleika og viðmót 

sem opna dyr frekar en að reisa múra milli kerfanna. Til þess að það 

megi takast, þarf að koma til samstarf á breiðum grundvelli milli allra 

sem að málum koma (Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, 2017:12). 

Þetta eru orð að sönnu því kerfin verða að vinna saman og bera virðingu hvert 

fyrir öðru. Þeir sem hafa fengið sína þekkingu í háskóla og farið svo út á 

vinnumarkaðinn þurfa að halda áfram að þróa hæfni sína. Sú hæfni sem þú 

hefur áunnið þér í formlega skólakerfinu dugir þér yfirleitt til að fá starf við 

hæfi, en störfin þróast og með stafrænni byltingu þróast þau mun hraðar en 

áður. Sú hæfni sem þú þróar með þér á vinnumarkaði er gjarnan skilgreind sem 

hagnýt, en sú sem þú aflar þér í skóla fræðileg. Við þurfum að bera virðingu 

fyrir hvoru tveggja og meta þessa tvenns konar hæfni með sanngjörnum hætti.   

2.6 Um gildi reynslu 

Þegar fjallað er um raunfærnimat, sem byggir á að meta hæfni einstaklinga, út 

frá því sem þeir hafa lært af reynslu sinni, verður ekki hjá því komist að 

minnast á kenningar John Dewey. Það má segja að John Dewey sé einn sá 

kennismiða sem mest áhrif hefur haft á uppeldis- og menntunarfræði tuttugustu 

aldarinnar, og hefur enn. Kenningar hans eru að mörgu leyti tímalausar. Hann 

má virða, ekki einungis fyrir hugmyndir hans um menntun og reynslu, heldur 

einnig fyrir það að hafa verið tilbúinn til að endurskoða og ígrunda kenningar 

sínar eftir að þær fengu á sig gagnrýni. Í bókinni Experience & Education 

fjallar Dewey (1938) um heimspeki reynslunnar og tengingu hennar við 

menntun. Hann fjallar gjarnan um reynslu í fleirtölu (experiences) og í íslenskri 



36 

þýðingu Gunnars Ragnarssonar kaus hann að nota orðin „upplifanir“ eða 

jafnvel „líf“ (Dewey, 1996). Þetta á vel við í heimi raunfærnimatsins þar sem 

sú hæfni sem verið er að meta byggir á mjög breiðum grunni, ekki eingöngu 

tengda tiltekinni starfsreynslu heldur einnig lífsreynslu. Þegar meta skal hæfni 

bendir John Dewey á, að þó svo að sönn menntun eigi sér stað með tilstilli 

reynslu merkir ekki að öll reynsla stuðli að sannri menntun (Dewey, 1938:25). 

Því þarf að vanda til verka þegar meta skal hæfni til jafns við menntun. En 

sérhver reynsla er hreyfiafl og þá með vísun í félagslega hreyfingu, en gildi 

hennar verður einungis metið út frá því hvert hún stefnir og að hvaða marki 

(Dewey, 1938:38). Í þessu samhengi verður að hafa í huga að með mati á hæfni 

til háskólaeininga verður að meta gildi þeirrar reynslu, sem einstaklingur hefur 

áunnið sér, með tilliti til þeirra hæfniviðmiða sem skulu metin hverju sinni. 

Við mat á raunfærni í háskólanámi er því nauðsynlegt að ígrunda þann augljósa 

mun á þeirri hæfni sem einstaklingur hefur áunnið sér í reynsluheiminum 

annars vegar og þeirri hæfni sem hann gæti hafa áunnið sér í formlegu námi 

hins vegar. Í formlega náminu er  námsumhverfið gjarnan mjög einangrað og 

verndað á meðan reynsluheimurinn er iðulega mjög fjölbreyttur, fullur af 

óvæntum atburðum, þar sem alls kyns utanaðkomandi áreiti geta haft áhrif 

bæði til hins betra og til hins verra. Það er því þannig að þegar einstaklingur 

hefur lokið formlegri menntun sinni er kominn tími til að fá reynslu á 

vinnumarkaði, en þegar einstaklingur hefur fengið mikla reynslu af vinnu-

markaði getur verið jafn áhugavert að meta þá hæfni sem viðkomandi hefur 

áunnið sér til formlegra eininga, að menntun og reynsla sé þannig metin í báðar 

áttir. Í bók sinni, Reynsla og menntun, bendir Dewey lesendum á þá ein-

staklinga sem eru lítt skólagengnir en hafa þó borið gæfu til að menntast með 

því að nýta eigin meðfæddu dómgreind og skynsemi til þess að læra af 

reynslunni (Dewey, 1938:48). Þetta eru áríðandi skilaboð því mikill mann-

auður er í samfélagi okkar sem fær ekki metna þá þekkingu sem áunnist hefur 

með mikilvægri reynslu af vinnumarkaði sem og af lífinu sjálfu. Þetta eru þeir 
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einstaklingar sem ég fjallaði um í formála þessarar ritgerðar, einstaklingar sem 

hafa þroskað hæfni sína á vinnumarkaði, í félagsstörfum, í óformlegu og 

formlausu námi um áratuga skeið. Með því að bjóða þessum einstaklingum 

raunfærnimat, þar sem hæfni þeirra er metin, hvort sem er til inngöngu í 

háskóla eða  til styttingar háskólanáms virðum við þá þekkingu og reynslu sem 

þeir hafa áunnið sér á vinnumarkaði og þannig gerum við þeim kleift að þróast 

þar áfram svo lengi sem starfsorka þeirra varir. 

Einn er sá kennismiður sem tók mið af  kenningum Dewey um reynsluna, en 

það er David A. Kolb og byggði hann kenningar sínar um reynslumiðað nám 

(Experiential Learning) meðal annars á þeim. Hann setur kenningu sína 

myndrænt fram sem hringferli, svokallaðan námshring (sjá mynd): 

 

Fjögurra þátta námshringur Kolbs  (McLeod, 2017). 

 

Námshringur Kolbs byggir á fjórum þáttum; concrete experience, eða beinni 

upplifun - reynslu, reflective observation, eða ígrundun, abstract conceptuali-

sation sem er myndun hugtaka og active experimentation sem felst í því að 

beita aðferðinni. Þetta er hringlaga ferli, eins konar spírall sem gengur hring 

eftir hring. Kolb taldi að hringurinn þyrfti ekki endilega að hefjast á efsta 
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punktinum sem er reynsla, heldur væri hægt að koma inn á hann á hvaða stað 

sem er (Kolb, 1984). Þennan námshring má vel tengja við feril raunfærnimats 

þar sem reynslan er skimuð, færnin skráð, síðan staðfest og viðurkennd, enda 

hefur námshringur Kolbs til að mynda verið nýttur við raunfærnimat (Pokorny 

og Whittaker, 2014). Þær Pokorny og Whittaker, könnuðu reynslu nemenda af 

raunfærnimati, sem ég kem m.a. inn á í kafla 2.9 um ávinning raunfærnimats. 

Í umfjöllun þeirra kemur fram að þeir nemendur sem studdust við námshring 

Kolbs þegar þeir voru að taka saman ferilmöppuna áttu auðveldar með að setja 

lífsreynslu sína í samhengi. Það getur verið krefjandi að setjast niður og ætla 

að skrá allan sinn lífsferil og alla þá hæfni sem einstaklingur hefur áunnið sér 

á lífsleiðinni, bæði formlega og óformlega. En með því að nýta námshring 

Kolbs er hægt að fylgja hringferlinu, aftur og aftur með mismunandi lífsreynslu 

í huga hverju sinni. Þannig er hægt að fara kerfisbundið í gegnum lífsferilinn, 

stig af stigi og fá að lokum nokkuð skýra mynd sem viðkomandi getur skráð í 

ferilmöppuna. 

Annar áhugaverður kennismiður sem vert er að minnast á í tengslum við 

raunfærnimat er Paulo Freire. Hann fjallar (1998) um sambandið á milli 

þekkingar og þroska og hvernig annað þessara hugtaka geti ekki án hins verið 

og öfugt. Á sama hátt og ekki er hægt að aðskilja kenningu (theory) annars 

vegar og framkvæmd (practice) hins vegar því kenningin upplýsir fram-

kvæmdina og öfugt. Hann veltir því upp hvenær maður öðlast þekkingu af 

reynslu og hvenær ekki? Hvernig hversdagslegir hlutir geta skapað þekkingu 

svo lengi sem við erum í meðvituðu sjálfi, en aftur á móti geta hverdagslegir 

hlutir runnið saman í eitt þegar meðvitundin er víðs fjarri, þegar við tökum 

hlutum sem gefnum. Í bók sinni Teachers as Cultural Workers. Letters to 

Those Who Dare Teach (1998) vísar Freire í viðtal sem hann átti við franskan 

erfðafræðing en þar kom fram að maðurinn væri „prógrammeraður“ til að læra 

og þess vegna þroskaðist hann þekkingarfræðilega í fjölbreyttum reynslu-

heimi. Þetta er vert að hafa í huga og um leið bera virðingu fyrir þeirri þekkingu 
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sem einstaklingar öðlast með víðtækri reynslu sinni í gegnum lífið hvort sem 

er á starfsferlinum eða í lífinu sjálfu. Öll förum við í gegnum formlegt nám í 

æsku, mismikið vissulega, en að því loknu fetum við okkur út á vinnumarkað-

inn og nýtum þar þá hæfni sem við höfum öðlast fram að því. Við hættum ekki 

að mennta okkur, heldur höldum við áfram á þroskaferlinum í gegnum lífið og 

tileinkum okkur alls konar þekkingu. Sú reynsla og þekking er ekki síður 

verðmæt, frekar en sú þekking sem við öðluðumst í hinu formlega skólakerfi. 

Þá hæfni má meta með raunfærnimati. 

Kenningar um nám á fullorðins árum snúast mikið um gildi reynslunnar. 

Hugmyndafræði raunfærnimats er náskyld hugmyndafræði fullorðins fræðslu, 

eins og áður hefur komið fram í sögulega yfirlitinu í kafla 2.1, enda er raun-

færnimat ekki framkvæmt fyrr en einstaklingur er kominn á fullorðinsár og 

hefur áunnið sér hæfni með fenginni reynslu og þekkingu.  Kristín Aðalsteins-

dóttir, fyrrverandi deildarforseti kennaradeildar Háskólans á Akureyri, gerir 

þessum kenningum góð skil í bók sinni Lífsfylling, nám á fullorðins árum sem 

kom út 2013. Þar fjallar hún meðal annars um Eduard D. Lindeman sem hún 

taldi hafa verið langt á undan sinni samtíð er kom að kennismíð um nám 

fullorðinna (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2013), en hann skrifaði í bók sinni frá 

1926, The Meaning of Adult Education, að „auðlindin sem nám fullorðinna 

ætti að byggja á væri lífsreynslan“ og bætir við „að ef menntun er lífið þá sé 

lífið líka menntun“ (Lindeman, 1926:9). Lindeman hóf sitt formlega nám 21 

árs eftir að hafa starfað í ýmsum verksmiðjum frá 9 ára aldri, þannig að hann 

var með 12 ára reynslu af vinnumarkaði þegar hann hóf formlegt nám. Enda 

skrifar hann í formála bókarinnar að hún verði „best skilin í ljósi persónulegrar 

reynslu“ (Lindeman, 1926:xiv). Þannig getur sú hæfni sem við ávinnum okkur 

með lífsreynslunni, í sinni fjölbreyttustu mynd og jafnvel sem gutti starfandi í 

verksmiðju, verið sá grunnur sem við leggjum til við raunfærnimat. Það má 

því alls ekki vanmeta reynsluna.  
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Að lokum, í umfjöllun minni um reynsluna ætla ég að minnast á  kennismiðinn 

Malcolm S. Knowles. en hann hafði töluverð áhrif á hugmyndir um nám 

fullorðinna. „Hann skilgreindi nám fullorðinna, hann greindi það frá námi 

yngra fólks og setti fram hugmyndir að kennslufræði fyrir fullorðna“ (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2013:59). Knowles fjallar einmitt um mikilvægi reynslunnar 

í sínum kenningum sem og um sjálfsmynd námsmannsins. Hann telur að 

fullorðnir einstaklingar skilgreini sjálfsmynd sína út frá reynslunni og þegar 

þessi reynsla er hunsuð eða vanmetin upplifa þeir það ekki aðeins sem höfnun 

á reynslunni sem slíkri heldur á einstaklingnum sjálfum (Knowles, Holton III 

og Swanson, 2015:48). Þetta verðum við að hafa í huga við raunfærnimat. Við 

verðum að bera virðingu fyrir einstaklingnum og hæfni hans. En um leið 

verðum við líka að hafa í huga orð Dewey sem ég nefndi fyrr í þessum kafla 

„að þó svo að sönn menntun eigi sér stað með tilstilli reynslu merkir ekki að 

öll reynsla stuðli að sannri menntun“.  

2.7 Ávinningur raunfærnimats  

Í þessum kafla mun ég leitast við að útskýra hvernig ávinningur raunfærnimats 

getur verið allt í senn persónulegur, samfélagslegur og efnahagslegur. Í 

sögulega yfirlitinu, hér að framan, í kafla 2.1, kom fram að hugmyndafræði 

raunfærnimats byggir meðal annars á hugmyndafræði um félagslegt réttlæti en 

þróast síðan í þá átt að líta á raunfærnimat sem mikilvægan þátt hvað varðar 

efnahagslegan ávinning samfélagsins. Persónulegur ávinningur raunfærnimats 

er síðan óumdeildur þar sem um gríðarlegan stökkpall getur verið að ræða fyrir 

einstakling sem aukin menntun getur leitt til. Það á sér stað mikil valdefling 

fyrir þann einstakling sem fer í gegnum raunfærnimat, sama á hvaða skólastigi 

það er. Um slíkt má lesa í fjölda ummæla einstaklinga sem hafa farið í gegnum 

raunfærnimat:  
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Á skalanum 1-10 fór ég inn í þetta ferli með væntingar upp á 4-5 en 

raunfærnimatið sprengdi væntingaskalann og niðurstaðan var 12! 

Sannast sagna var ég svolítið leið þegar þessu ferli  var lokið. Raun-

færnimatið staðfesti að ég veit miklu meira en ég hélt að ég vissi og það 

hefur svo sannarlega aukið mér sjálfstraust til þess að halda áfram (Anna 

Björk Ívarsdóttir um raunfærnimat í Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar), 

(Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, 2021). 

Um reynslu sína af raunfærnimati í háskólanámi við Athabasca University í 

Kanada segir Joan: 

Þegar ég vann að ferilmöppunni gerði ég mér grein fyrir því hversu 

mikið ég hafði lært á 25 ára ferli mínum á vinnumarkaði í hinum ýmsu 

störfum.  Þar öðlaðist ég, á óformlegan hátt og í gegnum reynsluna, ýmsa 

þekkingu og færni sem veitti mér forskot í námi mínu (Conrad, 

2008:145). 

Önnur reynslusaga úr herbúðum Athabasca University, frá Alva: 

Þó að mér hafi fundist raunfærnimatið mjög sérhæft, ítarlegt og 

tímafrekt ferli, þá var það í raun dulbúin heppni. Við vinnslu feril-

möppunnar, sem matstækis, skráði ég skipulega og kerfisbundið 

óformlega námið mitt. Fyrri starfsreynsla, þjálfun og menntun urðu að 

lærdómsklösum og að lokum að raunfærni (Conrad, 2008:145). 

Hér kemur reynslusaga sem lýsir tilfinningum þess sem fær þekkingu sína og 

færni metna. Þetta er tilvísun í reynsluna af því að leggja fram ferilmöppuna til 

matsaðila: 

Ég naut þess. ….Ég vildi að þeir skynjuðu hvernig mér leið, ég vildi að 

þeir vissu hvar ég hafði verið og hvernig mér leið þegar ég var þar. Ég 

meina, ég hafði ekki skrifað aðrar sjálfsævisögur. ….Ég vildi að þeir 

vissu að þetta er saga um mig (Brown, 2002:238). 

Svona reynslusögur staðfesta mikilvægi raunfærnimats, sama á hvaða stigi það 

er. Reynslusögur einstaklinga sem farið hafa í gegnum allt raunfærnimats- 
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ferlið, með þeim áskorunum sem því fylgir, staðfesta mikilvægi þess að bjóða 

almennt upp á raunfærnimat. Þessu fylgir ekki einungis jákvæð endurgjöf 

heldur eru lang jákvæðustu áhrif raunfærnimats aukið sjálfstraust nemenda, 

aukið sjálfsálit og sú hugarfarsbreyting sem verður og er svo nauðsynleg til að 

takast á við frekara nám og þroska (Pokorny og Whittaker, 2014). Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) fjallar einmitt um þetta málefni í bók sinni Virðing 

og umhyggja, hvernig sjálfsvirðing byggir á verðleikum okkar, að við séum 

metin af verðleikum okkar. Hversu mikilvægt það er að hafa sterka sjálfsmynd, 

að sjá sjálfan sig sem sterkan og sjálfstæðan einstakling sem allir vegir eru 

færir og hvernig sjálfsálitið er nátengt því heildarmati sem einstaklingur leggur 

af sjálfum sér, en sjálfstraust ber vott um þá trú sem einstaklingurinn hefur á 

sjálfum sér (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Samkvæmt skýrslu OECD frá 2003, Beyond Rhetoric, Adult Learning, 

Policies and Practice er markmiðið með raunfærnimati að forðast það að 

einstaklingar endurtaki nám. Þar með hefji þeir nám að nýju þar sem þeir eru 

staddir, hvað varðar þekkingu og færni, og stytti þar með námsferilinn (OECD, 

2003). Þetta endurspeglar hugmyndir Lindeman (1926) sem ég fjallaði um hér 

að framan í kafla 2.6 en að hans mati ætti fræðsla fullorðinna að taka mið af 

reynslu þeirra og þekkingu og námskrár í fullorðinsfræðslu ættu að byggja á 

þörfum og áhuga hins fullorðna nemanda (Lindeman, 1926:8-9). 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins gerir raunfærnimati til styttingar náms skil í 

bæklingi um raunfærni og raunfærnimat, sem gefinn hefur verið út af þeirra 

hálfu, en þar segir: 

Raunfærnimat til styttingar á námi miðar að því að meta raunfærni sem 

jafngilda námsáfanga eða hluta af námsáfanga og skipuleggja nám 

einstaklingsins með tilliti til raunfærni hans. Raunfærnimat er ekki 

gjaldfelling náms á nokkurn hátt. Raunfærnimat er til þess að komast að 

raunverulegri færni einstaklings og þannig koma í veg fyrir að hann 

þurfi að sækja nám í efni sem hann þegar kann. Þess konar viðurkenning 
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getur stuðlað að aukinni þátttöku í símenntun og í því felst einnig 

sparnaður á tíma og fé fyrir einstaklinginn og samfélagið 

(Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, 2017b:4). 

Með því að bjóða upp á raunfærnimat erum  við að spara tíma einstaklinga og 

fjármuni hagkerfisins. Einstaklingurinn fær metna þá þekkingu og færni sem 

hann hefur áunnið sér í lífinu og hefur nám þar sem hann er metinn staddur, út 

frá þeim gögnum sem hann leggur fram í ferilmöppu sinni. Við spörum 

fjármuni þar sem sá tími sem varið er í skólagöngu er styttur út frá 

raunfærnimatinu. Samfélagslegi ávinningurinn er síðan sá að einstaklingur, 

sem fær hæfni sína metna, skapar samfélagsleg verðmæti með þátttöku sinni í 

námi og í framhaldi af því á vinnumarkaði í stað þess að horfa mögulega upp 

á atvinnuleysi og þær afleiðingar sem því fylgja. Helsti ávinningur 

raunfærnimatsins er því ekki eingöngu einstaklinganna sem styrkja sig í námi 

og starfi, heldur ekki síður samfélagsins, bæði efnahagslegur og félagslegur. 

Gary S. Becker, kemst vel að orði í bók sinni Human Capital (1994) hvað þetta 

varðar: „Með hækkun menntunarstigsins skapast möguleiki á auknum hagvexti 

og með viðurkenningu á þeirri þekkingu sem einstaklingarnir búa yfir byggjum 

við upp öflugri mannauð í samfélaginu. Því er mikilvægt að hafa í huga að með 

aukinni menntun og þjálfun erum við að fjárfesta í mannauði“ (Becker, 

1994:17).  

Á Íslandi er öflugur vinnumarkaður með mikilli atvinnuþátttöku allra kynja og 

litlu atvinnuleysi. Þetta er mikill mannauður en engu að síður ríkir ákveðið 

ójafnvægi milli starfa og menntunar sem væri vert að leiðrétta með 

raunfærnimati til styttingar háskólanáms. Allt að 30% fólks með starfs- og 

framhaldsmenntun á Íslandi, þar með talið stúdentspróf, er í störfum umfram 

menntunarstig, það er störfum sem krefjast háskólamenntunar. Hér að neðan 

má sjá mynd sem útskýrir þetta ójafnvægi (Karl Sigurðsson, 2017). 
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Ójafnvægi starfa og menntunar 2017 

 

Með tilvísun í myndina dregur Karl fram þann hóp sem er með háskóla-

menntun og gegnir störfum sem ekki krefjast slíkrar menntunar (15%). Hann 

dregur einnig fram þann hóp sem er með grunnmenntun og gegnir störfum sem 

krefjast háskólamenntunar eða sérhæfingar (16%). Ég kýs að rýna líka í 

miðlínuna, á þann hóp sem er með starfs- og framhaldsmenntun og þar með 

talið stúdentspróf því það er sá hópur sem ég er að einblína á er varðar 

raunfærnimat til styttingar háskólanáms. Þessi hópur er í störfum sem alla jafna 

krefjast hærra menntunarstigs, en hann hefur til að bera. Þetta eru sem dæmi 

stjórnunarstörf, störf embættismanna og sérfræðinga og sérmenntað starfsfólk, 

sem getur átt við starfsfólk t.d. í bönkum. Þessi hópur er, vegna starfa sinna, 

með hærri laun en gerist og gengur miðað við menntunarstig. Hann getur átt á 

hættu að missa störfin af ýmsum orsökum, t.d. vegna skipulagsbreytinga og 

situr þá uppi með reynsluna eina að vopni og þá hæfni og þekkingu sem hann 

hefur áunnið sér á vinnumarkaðnum, en ekki háskólagráðuna. Það væri mikill 

ávinningur fyrir þennan hóp, persónulega, að tryggja stöðu hans á 

vinnumarkaði með raunfærnimati. Það væri líka mikill ávinningur fyrir 

samfélagið þar sem þessi hópur getur annars átt það á hættu, detti hann út af 

vinnumarkaði,  að þurfa að treysta á fjárhagslegan stuðning samfélagsins, sem 
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og aðra samfélagslega þjónustu og þá um leið er þetta efnahagslegur ávinn-

ingur.  

Ávinningi raunfærnimats  mætti líkja við ávinning starfsendurhæfingar. Virði 

þess að endurhæfa einstakling út á vinnumarkaðinn að nýju hefur t.d.  verið 

metið af Talnakönnun fyrir Virk starfendurhæfingarsjóð frá árinu 2013, en 

verkefnið snýr að því að: 

…..reyna að finna mælikvarða á sparnað af starfsemi VIRK sem taki 

mið af raunverulegum árangri undanfarin ár. Starfsemi eins og VIRK 

sýnir í bókhaldi fyrst og fremst kostnað. Árangurinn, sem felst í því að 

flýta endurhæfingu og stytta tímabil óvinnufærni og minnka tíðni 

örorku, er ekki mældur til fjár (Talnakönnun, 2021, bls. 5). 

Á þessari mynd hér að neðan, sem fengin er úr skýrslu Talnakönnunar, má sjá 

þann fjárhagslega sparnað sem hefur hlotist af starfsendurhæfingunni á árinu 

2020 og til samanburðar sparnaður frá árinu 2013. 

 

(Talnakönnun, 2021:8) 

Með þessari samlíkingu á raunfærnimati og starfsendurhæfingu er verið að vísa 

til efnahagslegs virði einstaklinga. Það er mikilvægt að gera efnahagslegan 
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ávinning af raunfærnimati eins skýran og kostur er en til þess skortir okkur 

gögn hér á Íslandi. Á sama tíma og fjallað er um efnahagslegan ábata af 

raunfærnimati skal ekki vanmeta þann samfélagslega ávinning sem verður til 

og ekki síst hjá einstaklingum sem fá hæfni sína metna. Sjálfsvirðing þeirra 

vex og um leið upplifa þeir sig samfélagslega sterkari. Því þarf að vanda vel til 

verka og huga að því hvernig niðurstöður raunfærnimatsins eru settar fram til 

þess að þær virki hvetjandi og uppbyggjandi á einstaklinginn frekar en letjandi 

og sem niðurbrot. Í þessu samhengi má heldur ekki undan skilja það félagslega 

réttlæti, með tilvísun í kafla 2.1, sem getur átt sér stað við raunfærnimat, en þá 

er helst verið að vísa til mats á hæfni þess fjölbreytta hóps sem gæti sóst eftir 

raunfærnimati, svo sem flóttafólks og innflytjenda, þegar það á við. Markmið 

félagslegs réttlætis er að auka velferð einstaklinga og samfélagsins um leið, t.d. 

með því að auðvelda aðgengi að háskólanámi fyrir slíka jaðarhópa (Wong, 

2014). 

Í lok þessa kafla um ávinning er vert að skoða möguleikann, sem raunfærnimat 

til styttingar háskólanáms gæti haft á aukið kynjajafnvægi innan háskólans en 

hér á landi er verulega farið að halla á karlkyns nemendur samanber skýrslu 

Hagstofunnar um kynjaskiptingu þeirra sem luku háskólaprófi skólaárið 2018-

2019. Hlutfall kvenna sem lauk háskólaprófi var 65,8%, eða tveir af hverjum 

þremur nemendum (Hagstofa Íslands, 2020). Þessari staðreynd er gerð skil í 

The Washington Post í október 2019 þar sem fjallað er um þennan mikla fjölda 

kvenna í háskólanámi á Íslandi og þar er meðal annars vísað í viðtal við rektor 

Háskólans á Akureyri þar sem hlutfall kvenna er enn hærra, eða 77%. Í grein-

inni er fjallað um að fyrir 50 árum síðan hafi fjöldi karlmanna í bandarískum 

háskólum verið 58% en nú hefur þetta nánast snúist við þar sem fjöldi kvenna 

er 56% (The Washington Post, 2019). Það þarf að staldra við og skoða þessar 

tölur hér á landi og ef til vill væri hægt að snúa þessari þróun við með því að 

bjóða, meðal annars, upp á raunfærnimat til styttingar háskólanáms og ná 
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þannig til ákveðins fjölda karlamanna sem hefur sérhæft sig á vinnumarkaði 

án formlegrar háskólamenntunar. 

Hér í þessum kafla hefur verið fjallað um þann ávinning sem raunfærnimat 

gæti skapað, á breiðum grunni hér á landi. Í fyrsta lagi persónulegan ávinning, 

sem felst í valdeflingu einstaklinga, auknu sjálfstrausti þeirra, auknu sjálfsáliti, 

aukinni sjálfsvirðingu og þar af leiðandi sterkari sjálfsmynd. Í öðru lagi sam-

félagslegan ávinning, sem felst í virkri þátttöku í námi sem og á vinnumarkaði, 

auknu félagslegu réttlæti og mögulega auknu kynjajafnrétti innan háskólanna. 

Í þriðja lagi efnahagslegan ávinning, sem felst í tímasparnaði einstaklinga og 

þar af leiðandi sparnaði á fjármunum hagkerfisins, auknum hagvexti og auknu 

efnahagslegu virði einstaklinga. 

2.8 Matsferli raunfærnimats 

Eins og áður hefur komið fram í kafla 2.2 er Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sá 

aðili hér á landi sem hefur þróað raunfærnimat frá upphafi og þar með talið 

matsferli raunfærnimatsins. Auk þess hefur þar verið þróað kennsluefni og á 

vegum Fræðslumiðstöðvarinnar hafa verið haldin reglubundin námskeið fyrir 

matsaðila raunfærnimats, eins og kemur fram hér á eftir í kafla 2.9. Raunfærni-

mat er flókið ferli og krefst samvinnu fjölda fagaðila, en þeir eru samkvæmt 

Leiðarvísi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins fyrir fagaðila í raunfærnimati 

(2018): 

• Verkefnastjóri, sem skipuleggur og hefur yfirumsjón með framkvæmd 

raunfærnimatsins. 

• Ráðgjafi, sem veitir einstaklingsbundna ráðgjöf til þess sem fær hæfni 

sína metna í raunfærnimatsferlinu, leiðbeinir viðkomandi og styður í 

gegnum allt ferlið. 
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• Fagaðili, sem framkvæmir raunfærnimatið og er sérfræðingur á því 

fagsviði sem metið er til raunfærni. 

• Stýrihópur,  sem í sitja lykilpersónur þess fags sem um ræðir hverju 

sinni. Þetta eru fulltrúar meðal annars frá atvinnurekendum, fag-

félögum, stéttarfélögum, skólum, fræðslumiðstöðvum, starfsgreina-

ráði o.fl. Hlutverk stýrihópsins er meðal annars að „samþykkja þau 

viðmið (unna gátlista) sem metið verður úr frá og leggja sitt af mörkum 

við skipulag og gæði verkefnisins, meðal annars með aðkomu að vali 

á fagaðilum og samþykki niðurstaðna (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2018:33). 

Matsferlið fer fram í eftirfarandi fimm þáttum: 

1. Upplýsingar og skimun. 

2. Skráning á raunfærni sem byggir á sjálfsmati einstaklings. 

3. Matssamtal sem gengur út á það að bera saman raunfærni. 

einstaklings við þau hæfniviðmið sem um ræðir hverju sinni. 

4. Staðfesting á raunfærni. 

5. Viðurkenning og vottun. 

Hér að neðan má sjá skýringarmynd um yfirlit raunfærnimatsins út frá 

þessum fimm þáttum og sem og út frá raunfærnimatsferlinu: 
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Yfirlit raunfærnimatsferlis 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2018:13) 

Raunfærnimatsferlið hefst á því að einstaklingur, sem hefur áhuga á því að fá 

færni sína metna aflar sér upplýsinga um raunfærnimat. Gott aðgengi að 

upplýsingum er lykilatriði til þess að viðkomandi geti tekið upplýsta ákvörðun  

um þátttöku í matinu. Áður en að einstaklingur er samþykktur til raun-

færnimats fer fram skimun af hálfu ráðgjafa þar sem líkindi þess að 

viðkomandi eigi erindi í raunfærnimat eru metin. Fái einstaklingur samþykki 

um þátttöku í raunfærnimati tekur við annar þáttur matsferlisins sem er tímabil 

gagnaöflunar og skráningar á raunfærni, en það byggir á sjálfsmati viðkomandi 

með aðstoð ráðgjafa. Afurð þessarar skráningar er í formi ferilmöppu. Því 

vandaðri sem ferilmappan er því áreiðanlegra verður raunfærnimatið. Þegar 

ferilmöppunni er skilað er komið að þriðja þætti ferlisins sem er matssamtal. 

Það gengur út á að bera saman raunfærni einstaklingsins sem um ræðir og 

hæfniviðmið þess námsáfanga sem er verið að meta hverju sinni. Það sem 

matsaðilinn verður að hafa í huga við raunfærnimatið er að verið sé að meta 

sambærilega eða jafngilda hæfni þar sem sú færni sem meta skal hefur áunnist 

í óformlegu og formlausu námi, m.a. á vinnumarkaði. Eftir matssamtalið er 

komið að fjórða þættinum, staðfestingarferlinu, þar sem skipulega er borin 
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saman raunveruleg færni einstaklingsins við hæfniviðmið hvers námsáfanga 

fyrir sig sem meta skal. Í þessum fasa getur það komið upp að matsaðili þurfi 

á frekari upplýsingum að halda til að geta staðfest raunfærnina og gæti þá 

komið til að lagt sé fyrir einstaklinginn verkefni, sem sýnir með raundæmum 

hver raunveruleg færni viðkomandi er. Fimmti og síðasti þáttur matsferlisins 

er viðurkenning og vottun á raunfærni. Þá eru þau námskeið sem metin eru til 

raunfærni skráð í námsferlisskrá einstaklingsins hjá þeirri menntastofnun sem 

raunfærnimatið tengdist. Í gegnum allt ferlið, frá upphafi til enda, er viðhöfð 

ákveðin verkefnastýring sem verkefnastjóri raunfærnimatsins heldur utan um. 

Þetta er mikilvægt þar sem margir fagaðilar geta komið að hverju raunfærni-

mati fyrir sig, en verkefnastjórinn heldur utan um alla þræði matsferlisins. Eins 

og sjá má á skýringarmyndinni eru það undirbúningur raunfærnimatsins, sam-

skipti við hagsmunaaðila (stýrihópinn), fjármögnun raunfærnimatsins, að út-

búa  hæfniviðmið, stjórnun verkefnisins og verkaskipting. Það sama má segja 

um ráðgjöfina, en ráðgjafinn fylgir þeim einstaklingi sem fær hæfni sína metna 

í gegnum allt ferlið frá því að veita upphaflegar upplýsingar og kynna viðkom-

andi réttindi sín. Ráðgjafinn passar sömuleiðis upp á að allt ferlið sé gagnsætt. 

Að lokum sér ráðgjafinn um eftirfylgni til að aðstoða einstaklinginn við 

ákvarðanatöku um frekara nám eða annað starf (Fræðslumiðstöð atvinnu-

lífsins, 2018).  

Eins og lesa má hér að framan er matsferli raunfærnimats viðamikið og það 

getur verið tímafrekt. Allir hlutaðeigandi þurfa að bera virðingu fyrir hverjum 

þætti matsferlisins frá upphafi til enda til að tryggja gæði matsins. Í skýrslu 

OECD (2010) um viðurkenningu á óformlegu og formlausu námi (Recognition 

of Non-Formal and Informal Learning) er sérstaklega fjallað um að gæða-

trygging sé ein megin forsenda vandaðs og viðurkennds raunfærnimats og 

jafnframt sé hún besta vörnin gegn fordómum í garð þess. Ferlið þarf því að 

vera allt í senn, gagnsætt, faglegt og sanngjarnt (OECD, 2010). 
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2.9 Þjálfun fagaðila í framkvæmd 

raunfærnimats 

Eins og áður hefur komið fram í kafla 2.8 býður Fræðslumiðstöð atvinnu-

lífsins fagaðilum upp á þjálfun í framkvæmd raunfærnimats og hefur gert það 

með reglubundnum hætti til fjölda ára. Námskeiðið er ætlað þeim fagaðilum 

sem eru að búa sig undir aðkomu að raunfærnimati ýmist sem matsaðilar, 

verkefnastjórar eða ráðgjafar. Þjálfun fagaðila er lykilatriði til þess að gæði 

raunfærnimatsins séu tryggð eins og áður hefur verið komið inná. Krafa um 

þjálfun liggur þó ekki fyrir frá yfirvöldum menntamála, en „það er ein grund-

vallarforsenda varðandi hversu vel hefur tekist til með raunfærnimatsverkefnið 

hingað til“ (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2018:12).  

Um tveggja daga námskeið er að ræða þar sem farið er skipulega yfir 

hugmyndafræði raunfærnimatsins, evrópskar- og Norrænar upplýsingar og 

leiðbeiningar, sem íslenska raunfærnimatskerfið byggir á, sem og tölulegar 

upplýsingar. Farið er yfir gátlista ráðgjafa, verkefnastjóra og matsaðila ásamt 

því að hlutverk hvers fagaðila fyrir sig eru skilgreind sérstaklega. Að lokum er 

farið yfir lög og reglugerðir sem og leiðbeiningar hvar nálgast megi fræðsluefni 

um raunfærnimat hér á landi og víða um heim. Það skal tekið fram að áhersla 

er lögð á raunfærnimat framhaldsfræðslunnar, enda er ekki boðið upp á raun-

færnimat á háskólastigi og því hefur ekki verið skilgreint sérstaklega þjálfun 

fagaðila á því stigi. Þetta námskeið er þó til þess fallið að það getur vel nýst á 

öllum skólastigum, enda um aðferðafræði raunfærnimats að ræða. Það get ég 

vottað um, en námskeiðið nýttist mér vel sem undirbúningur þessa tilrauna-

verkefnis. Það þarf alltaf, á hverju stigi raunfærnimats, að vera meðvitaður um 

gæði þess og því skiptir þjálfun fagaðila miklu máli, eins og kemur fram í 

Leiðarvísi fyrir fagaðila í raunfærnimati og hefur reyndar áður komið fram í 

þessari ritgerð. „Trúverðugleiki raunfærnimatsferlisins felst í gæðum þess. 

Færni fagaðila er mikilvægur liður hvað varðar gæði raunfærnimatsferlisins“ 
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(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2018:36). Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

hefur í norrænni samvinnu við NVL (Nordisk nätverk för vuxnas lärende) og 

Nordplus Voksen unnið gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum. 

Gæðaþættir raunfærnimatsins eru að upplýsingar séu aðgengilegar og auð-

skiljanlegar, að lagasetning og regluverk séu til staðar, að ferlið sé skjalfest og 

að réttindi séu tryggð, að verkefnastjórnun tryggi samstarf og samhæfingu allra 

hlutaðeigandi, að fagleg ráðgjöf sé tryggð í ferlinu, að færniskráning sé ítarleg 

og nákvæm og að einstaklingurinn sem raunfærnimatið snýst um sé virkur í 

skráningarferlinu, að matið byggi á áreiðanleika, óhlutdrægni og færni fagaðila 

í ferlinu og að lokum eftirfylgni við einstaklinginn sem hefur fengið hæfni sína 

metna til raunfærni, að ferli kvartana liggi fyrir og upplýsingar um aðgengi að 

námi (Nordisk nätverk för vuxnas lärende, 2014). 

Í tengslum við rannsóknina og tilraunaverkefnið um raunfærnimatið við 

fjölmiðlafræðibraut Háskólans á Akureyri bauð Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

upp á vinnustofu í raunfærnimati. Þetta var þriggja tíma vinnustofa, eins konar 

hraðnámskeið, til þess að kynna hugmyndafræði og framkvæmd raunfærni-

mats fyrir áhugasömum starfsmönnum háskólans. Markmiðið með vinnu-

stofunni var að: 

- Upplýsa hvaða þróun og árangur hefur náðst í raunfærnimati á 

Íslandi.  

- Auðvelda HA og/eða einstökum deildum að taka ákvörðun um hvort 

eigi að taka upp raunfærnimat og þá á hvaða forsendum. 

- Upplýsa um þróun raunfærnimats í Evrópu og á norðurlöndum.   

Vinnustofan var öllum opin og skráðu sig 10 þátttakendur frá öllum sviðum 

háskólans. Allflestir þátttakendanna voru áhugasamir og sáu margs konar 

tækifæri til þess að bjóða upp á raunfærnimat innan háskólans, m.a. í 

lögreglufræði í sambandi við raunfærnimat á héraðslögreglumönnum, í við-

skiptafræði og við auðlindadeild háskólans, í sjávarútvegsfræði. Á námskeið-

inu gætti þó líka tortryggni í garð raunfærnimats á háskólastigi til styttingar 
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náms, sem er mjög eðlilegt í ljósi þess hversu stutt á veg raunfærnimat í háskóla 

er komið við íslenska háskóla og þar af leiðandi er lítil sem engin þekking til 

staðar. Það var mikilvægt að bjóða upp á þessa vinnustofu í raunfærnimati við 

Háskólann á Akureyri, sérstaklega til þess að fá umræðu um verkefnið því í 

samræðunni komu svo vel fram þau ólíku sjónarmið sem ríkja um það hvort 

mögulegt sé að bjóða upp á raunfærnimat til ECTS eininga við háskóla á 

Íslandi eða ekki. 

Í þessum fræðilega kafla hef ég leitast við að gefa lesandanum innsýn í hinn 

fjölbreytilega heim raunfærnimats með sögulegu yfirliti, með umfjöllun um 

þróun þess og  ávinning. Með því að fjalla um gildi reynslu í því sambandi og 

með því að bera saman það nám sem fram fer í háskóla í samanburði við það 

nám sem fer fram á vinnustað ásamt því að fjalla um þjálfun fagfólks sem er 

svo mikilvæg til þess að raunfærnimat sem faglega unnið með gæðaviðmið að 

leiðarljósi. 
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3. Rannsóknaraðferð 

Eftir töluverða umhugsun, eins og áður hefur komið fram í kaflanum um 

rannsóknarmarkmið, ákvað ég eftir samtöl við Hildi Betty, gagnrýna vinkonu 

(sjá kafla 3.3 um þátttakendur í rannsókninni) og í samráði við leiðbeinanda 

minn að velja starfendarannsókn sem rannsóknaraðferð. Ástæðan fyrir því er 

meðal annars sú að sá hluti raunfærnimatsins sem snýr að verkefnastjórn og 

ráðgjöf var unninn af mér sjálfri og því mikilvægt að skoða og skrá þau vinnu-

brögð samhliða. Þau skoðaði ég og skráði í rannsóknardagbók jafnt og þétt 

ásamt því að skrá viðhorf, hugsanir og líðan, vandamál og úrlausnir sem komu 

upp í rannsóknarferlinu. Ég er ekki starfandi sérfræðingur á sviði raun-

færnimats á háskólastigi, enda ekkert slíkt starf til eins og er, en vonir standa 

til þess að slík sérfræðistörf verði til við háskólastofnanir hér á landi í 

framtíðinni. Ég hef þó komið að raunfærnimati, sem framkvæmdastjóri 

Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar á fyrstu árum raunfærnimatsins hér á landi 

ásamt því að hafa komið að því í gegnum starf mitt hjá Vinnumálastofnun. Ég 

sat námskeiðið hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sem vísað hefur verið til hér 

að framan, haustið 2019. Þessi undirbúningur var mikilvægur til þess að vinna 

ferli raunfærnimatsins faglega og skipulega frá upphafi. 

Það eru mörg störf sem tengjast raunfærnimati eins og kemur fram í kafla 2.8 

og eins og áður sagði einblíndi ég í rannsókninni á hlutverk verkefnastjóra og 

ráðgjafa í ferlinu, samhliða því að vinna að raunfærnimatinu í samvinnu við 

annað fagfólk sem því tengdist.  

3.1 Um starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir hafa verið að ryðja sér til rúms hér á landi á undanförnum 

áratugum, sérstaklega innan menntavísinda og njóta vaxandi virðingar sem 

rannsóknaraðferð. Það má rekja upphaf þessarar tegundar rannsókna til þeirra 



55 

Hafdísar Guðjónsdóttur og Hafþórs Guðjónssonar sem stunduðu doktorsnám 

á þessu sviði Vestanhafs, Hafdís í Bandaríkjunum og Hafþór í Kanada, en upp 

úr aldamótum sneru þau heim og tóku að breiða út boðskapinn (Hafþór 

Guðjónsson, 2011). Starfendarannsóknir eru í flokki eigindlegra rannsókna og 

einkennast m.a. af því að koma auga á mynstur í hugmyndafræði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Eitt helsta sérkenni starfendarannsókna og það mikil-

vægasta er „að rannsakandinn er sjálfur hluti af rannsókninni, í stað þess að 

standa utan við hana í sporum hins hlutlausa athuganda“ (Kristín Þórarinsdóttir 

og Rúnar Sigþórsson, 2013:350). En þetta kallar Hafþór Guðjónsson sjálfs-

skoðun eða sjálfsíhugun (e. self-reflection) og talar um valdeflingu rann-

sakandans í því samhengi (Hafþór Guðjónsson, 2013). Með því að beita þessari 

rannsóknaraðferð styrkir rannsakandinn sjálfan sig um leið sem fagmann, með 

þeirri þekkingu sem hann skapar í rannsóknarferlinu, þar sem upp geta komið 

óvæntar aðstæður sem þarf að bregðast við jafnóðum. Þannig er ekki hægt að 

tala um línulegt ferli heldur er frekar um hringferli að ræða þar sem rann-

sakandinn getur þurft að fara í marga hringi og endurskilgreina viðfangsefni 

og framkvæmdaáætlun til að bregðast við því sem verður á vegi hans á leiðinni 

(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Í umfjöllun þeirra Kristínar og Rúnars um starfenda- og þátttökurannsóknir 

(2013), fjalla þau um ígrundaða hugsun að hætti John Dewey. Það er gott 

veganesti fyrir rannsakandann að fylgja þeim 5 þrepum ígrundaðrar hugsunar, 

sem Dewey leggur til, en þau eru eftirfarandi: 

1. Hugmynd fæðist sem tengist raunfærnimati. 

2. Vandinn er skilgreindur og mögulegar lausnir afmarkaðar og skýrðar. 

3. Tilgáta sett fram sem leiðarljós við lausn. 

4. Ítarlega rökleiðsla þar sem hugmyndir og tilgátur eru settar í 

samhengi. 

5. Endanlega tilgáta prófuð í verki og látið á reyna hvort hún dugar til 

að leysa vandann. 
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(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013:351) 

Gagnaöflun er mikilvæg í starfendarannsóknum sem og öðrum rannsóknum, 

og þær byggja gjarnan á fleiri en einni aðferð. Hafdís Guðjónsdóttir (2011) 

kemst svo að orði í grein sinni: Rýnt í vinnubrögð starfendarannsókna. Ólíkar 

leiðir við gagnaöflun.: „Engin rannsókn verður til án rannsóknargagna. Þau eru 

notuð sem staðfesting eða vísbending um það sem er rannsakað“ (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011:3). Rannsakendur þurfa því fyrir fram að ígrunda vel gæði 

rannsóknarinnar því „áreiðanleiki rannsóknar ræðst af rannsóknaraðferðum, 

rannsóknargögnum og vönduðum vinnubrögðum“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011:3). Starfendarannsóknir eru mjög fjölbreyttar og eins geta tilefni þeirra 

verið mismunandi. Kennarar rannsaka gjarnan eigin störf í þessum rann-

sóknum og þær eru oft tengdar við þá starfsgrein. Í mínu tilviki er það ekki 

svo, enda eru til margar víddir innan starfsgreinarannsókna. Í grein sinni (2011) 

útskýrir Hafþór Guðjónsson mismunandi tegundir rýni út frá þessum víddum:  

Við leggjum áherslu á að starfendarannsóknir hafi margar víddir og leyfi 

þess vegna mismunandi tegundir rýni (e. inquiry): starfsrýni eða 

kennslurýni (þróa starfshætti/kennsluhætti), sjálfsrýni (rannsaka eigin 

viðhorf eða gildi), þekkingarrýni (gera starfsþekkingu sýnilega, skapa 

nýja þekkingu), menningarrýni (skoða og rýna í ríkjandi hugmyndir og 

hugmyndafræði) og jafnvel stéttarrýni (efla fagmennsku og sjálfsvirð-

ingu kennarastéttarinnar) (Hafþór Guðjónsson, 2011:6). 

Þessa starfendarannsókn, um tilraunaverkefni í raunfærnimati á háskólastigi, 

mætti tengja við þekkingarrýni. Með rannsókninni vonast ég til þess að skapa 

nýja þekkingu innan íslenska háskólasamfélagsins með von um að það leiði til 

þess að háskólar fari að bjóða upp á slíka þjónustu í auknum mæli og um leið 

leitast ég við að gera þá starfsþekkingu sýnilega og eftirsóknarverða. 
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3.2 Gagnaöflun og greining gagna 

Gagnaöflun fór fram samhliða raunfærnimatinu, en söfnun og úrvinnsla gagna 

er lykilatriði í ferli starfendarannsóknarinnar. Upphafleg tímalína rannsóknar-

innar var frá ágúst 2019 til maí 2020 en vegna óvænts heimsfaraldurs dróst 

verkefnið á langinn, og þar á meðal öflun gagna, fram í febrúar 2021 þegar 

niðurstaða raunfærnimatsins var staðfest.  

Raunfærnimatið er mikilvægt gagn í tilraunaverkefninu en ég geri ferli þess 

sérstaklega skil hér í undirkafla. Ég hélt rannsóknardagbók þar sem skráðar 

voru aðgerðir, hugleiðingar mínar og allt mögulegt sem kom upp á þessu 19 

mánaða rannsóknartímabili. Henni verða líka gerð skil hér á eftir. Viðtöl voru 

tekin og skráð sem og óformleg samtöl, fundir og námskeið og hélt ég utan um 

þær upplýsingar m.a. í rannsóknardagbókinni. Myndir voru teknar, sem 

tengjast þó aðallega einstaklingnum sem fékk hæfni sína metna til raunfærni, 

Skapta Hallgrímssyni, blaðamanni.  

3.2.1 Raunfærnimatið 

Mikilvægasta rannsóknargagnið í þessari rannsókn var raunfærnimatið í heild 

sinni. Í rannsókninni fylgdi ég því matsferli sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

hefur þróað í raunfærnimati, og sem ég hafði numið af námskeiðinu Þróun í 

raunfærnimati á þeirra vegum haustið 2019. Gerð var grein fyrir þessu 

matsferli í kafla 2.8 hér að undan. Í niðurstöðukaflanum, 5.1 hér á eftir, mun 

ég lýsa nákvæmu matsferli raunfærnimatsins sem unnið var í þessari rannsókn 

og fara í gegnum það lið fyrir lið út frá þeim fimm þáttum sem Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins hefur þróað.  

3.2.2 Rannsóknardagbók 

Í starfendarannsóknum, eins og þessari er rannsóknardagbókin eitt af megin 

verkfærunum, en án hennar hefði verið flókið að halda utan um verkefnið í 
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þessa 19 mánuði og hafa heildaryfirsýn allan tímann. Ég skrifaði jafnt og þétt 

í dagbókina, skráði allt sem tengdist rannsókninni og leitaðist við að skrá upp-

lifun mína og líðan og inn í það fléttaðist líka upplifun Skapta í ferlinu. Ég 

skráði niður búta úr þeim viðtölum sem ég tók upp og skráði einnig punkta úr 

óformlegum samtölum sem ég átti við ýmsa aðila sem ég taldi að gætu styrkt 

rannsóknina. Ég var meðvitað að skoða starf mitt annars vegar sem ráðgjafi og 

hins vegar sem verkefnastjóri við raunfærnimat, sem ég byggði á mínum fyrri 

störfum á þessum vettvangi. Í lok dagbókarinnar tók  ég  saman nokkur orð um 

niðurstöðuna á þeirri skoðun, sem ég geri grein fyrir í umræðukaflanum hér á 

eftir. Ég þemagreindi rannsóknardagbókina og mun gera grein fyrir þeim sex 

þemum, í kafla 6.2, sem mér þóttu standa upp úr í rannsókninni. 

3.2.3 Viðtöl og samtöl 

Ég átti bæði formleg viðtöl og óformlegar samræður við  hina ýmsu fagaðila 

sem tengjast raunfærnimati, á einhver hátt og á mjög breiðum grunni. Þessi 

viðtöl og samtöl voru dýrmæt fyrir rannsóknina í heild sinni og fyrir mig sem 

rannsakanda þar sem þeir einstaklingar sem ég ræddi við voru fjársjóður af 

upplýsingum sem nýttust í heildarmyndina. Þetta varð ákveðin keðjuverkun 

þar sem aðilarnir bentu mér síðan á aðra sem gott væri að tala við og þannig 

mynduðust ansi margir þræðir í rannsóknina. Fagaðilarnir höfðu mjög góða 

yfirsýn yfir heimildaöflun sem nýttist mér afar vel. Að eiga samræður eins og 

þessar bætir svo mörgum smáatriðum inn í rannsóknina. Í spjalli koma fram 

alls kyns hugleiðingar og pælingar um efnið og rökræðan skilar sér í dýpri 

þekkingu á viðfangsefninu. 

3.2.4 Myndir 

Mér fannst það lýsandi fyrir rannsóknina að birta myndir, þar sem Skapti 

Hallgrímsson, sem um ræðir er blaðamaður og hefur einnig starfað sem 
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blaðaljósmyndari á sínum ferli. Í umfjölluninni um hann skipti því máli, til að 

fá skýra heildarmynd af honum, að birta myndir, bæði af honum sem aðrir 

höfðu tekið, þar á meðal ég, og einnig, og ekki síður að birta myndir sem hann 

hafði tekið á starfsferli sínum. Þannig flétta ég myndum inn í frásögnina um 

Skapta, í kafla 4.2, sem byggir á ferilmöppunni hans og formlegu viðtali við 

hann. 

3.3 Þátttakendur í rannsókninni 

Þátttakendur í rannsókninni eru ásamt sjálfri mér, Skapti Hallgrímsson, 

fyrrverandi blaðamaður hjá Morgunblaðinu, starfsfólk Fjölmiðlafræðibrautar 

Háskólans á Akureyri, leiðbeinandinn Hróbjartur Árnason, starfsfólk 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og starfsfólk HA sem skipuðu stýrihóp 

raunfærnimatsins, en hann var: 

Ég sjálf, Soffía Gísladóttir, MA nemandi í menntavísindum við HA, 

Birgir Guðmundsson, dósent við fjölmiðlafræði HA, nú prófessor, 

Árný Þóra Ármannsdóttir, náms- og starfsráðgjafi við HA, 

Andrea Hjálmsdóttir, Náms- og matsnefnd við Hug- og félagsvísindasvið, 

Páll Björnsson, Náms- og matsnefnd við Hug- og félagsvísindasvið, 

Til viðbótar, sem þátttakendur, voru annars vegar Vaka Óttarsdóttir, 

gæðastjóri við HA sem var mér innan handar sem tenging við stjórnsýslu 

háskólans og hins vegar gagnrýnin vinkona (e. critical friend) Hildur Betty 

Kristjánsdóttir, doktorsnemi við HÍ í raunfærnimati í framhaldsfræðslu. 

3.4 Staða rannsakandans og siðferðileg 

álitaefni 

„Eigi rannsókn að standa undir nafni þarf hún að uppfylla siðferðilegar kröfur 

ekki síður en aðferðafræðilegar“ (Sigurður Kristinsson, 2013:71). Ég var frá 
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fyrstu stundu rannsóknarinnar mjög meðvituð um siðareglur vísindasam-

félagsins. Ég aflaði upplýsts samþykkis frá þátttakandanum í rannsókninni, 

blaðamanninum sem fjallað yrði um og rannsóknin beindist að. Ég er starfandi 

forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra og Austurlandi og 

hafði samband við þátttakandann í tengslum við starfið og stöðu þátttakandans 

sem atvinnuleitanda hjá stofnuninni. Ég þekkti blaðamanninn einnig persónu-

lega þar sem við erum nágrannar. Það komu nokkrir einstaklingar til greina 

varðandi rannsóknina, allt einstaklingar með mikla reynslu af vinnumarkaði og 

voru allir atvinnuleitendur á þessum tíma, en Skapti var sá sem ég ræddi við 

fyrst og hann samþykkti strax þátttöku í rannsókninni. Að mínu mati hafði það 

ekki áhrif á rannsóknarhagsmuni, að Skapti væri nágranni minn, enda um 

hefðbundið nágrannasamband að ræða sem felst í kurteislegum samræðum 

granna í milli. Eflaust hafði þessi nálægð við Skapta jákvæð áhrif fyrir hann 

þar sem við hittumst gjarnan óformlega og ræddum þá stöðu tilrauna-

verkefnisins. Þannig hélt ég Skapta betur upplýstum með mjög reglubundnum 

hætti í gegnum allt ferli rannsóknarinnar og hann fékk upplýsingar um öll 

samskipti mín við starfsfólk háskólans sem tengdust raunfærnimatinu. Skapti 

samþykkti að koma fram undir eigin nafni í rannsókninni, en öll samskipti 

okkar á milli voru munnleg, ekki liggur því fyrir skrifleg samþykkt. 

Gagnkvæmt traust hefur ríkt á milli mín og Skapta allan þann tíma sem 

rannsóknin hefur staðið. Ég hef haft fullt traust á samstarfsaðilum, en í þessari 

rannsókn hefur reynt á öflun gagna af hendi þátttakandans og mat á gögnum 

frá starfsfólki Háskólans á Akureyri. Ég hef á engan hátt reynt að hafa áhrif á 

þátt þessara fagaðila hvað varðar raunfærnimatið.  
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4. Tilraunaverkefnið 

Hér kynni ég til leiks þann einstakling sem rannsóknin fjallar um. Það sýnir 

kjark og þor að koma fram með sögu sína á þennan hátt, með því að vera 

þátttakandi í tilraunaverkefni þar sem ævistarfið er lagt til grundvallar. Þetta er 

í fyrsta sinn sem einstaklingur leggur fram ferlimöppu sína til mats á raunfærni 

til styttingar náms og til mats á ECTS einingum við háskóla á Íslandi, og það 

var við Háskólann á Akureyri.   

En áður en kemur að kaflanum um Skapta mun ferilmöppu hans verða gerð 

skil, enda byggir frásögnin af Skapta annars vegar á viðtali við hann á heimili 

hans og hins vegar á þeim gögnum sem hann skilaði til fjölmiðlafræðibrautar 

Háskólans á Akureyri í formi ferlimöppu. 

4.1 Ferilmappa - Portfolio 

Ferilmappa eða portfolio, eins og ensku mælandi þjóðir myndu nefna gögnin 

og er orðið alþjóðlegt heiti fyrir fyrirbærið innan fræða raunfærnimats, er ein 

algengasta aðferð við undirbúning raunfærnimats á háskólastigi. Aðrar að-

ferðir eru t.d. viðtöl, verkefni, próf, 360° mat, spurningakannanir o.fl. sem geta 

líka verið notaðar samhliða ferilmöppunni (OECD, 2010). Ferilmöppu er ætlað 

að lýsa hæfni einstaklings sem byggir á þeirri þekkingu, reynslu og leikni sem 

hann hefur áunnið sér á ýmsum vettvangi, svo sem í launaðri vinnu, hvort sem 

um er að ræða fullt starf eða hlutastörf, í sjálfboðastarfi hvers konar, í 

formlegu, óformlegu og formlausu námi, í frístundum sínum og í lífsvið-

burðum tengdum hvers konar viðurkenningum (Athabasca University, 2020:8-

9). 
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Þessi ferilmöppuaðferð hefur fest í sessi, enda felst í henni nákvæm skráning á 

sögu einstaklingsins og á því lærdómsferli sem viðkomandi hefur farið í 

gegnum á sinni lífstíð. Ferilmappan lýsir þér sem einstaklingi og fagaðila, hún 

staðfestir sömuleiðis þekkingu þína og þá hæfni sem þú hefur að geyma 

(Athabasca Unirversity, 2020). Þessi aðferð er mjög uppbyggjandi og 

hvetjandi þar sem einstaklingurinn rýnir á mjög skipulegan hátt í störf sín og 

alla þá þekkingu sem hann hefur aflað sér á vinnumarkaði og í sínu persónulega 

lífi, oft í áratugi. Ólíkt fræðilegu námi sem fer fram í skipulögðu, ferluðu og 

vernduðu umhverfi fer óhefðbundið nám fram í alls konar mismunandi 

aðstæðum. Vissulega eru þessar aðstæður oft ferlaðar, en alls ekki alltaf og í 

litlum mæli og því reynir á einstaklingana sem fara í gegnum raunfærnimatið 

að útbúa ferilmöppuna þannig að mögulegt sé að bera hana saman við þau 

hæfniviðmið sem skilgreind eru fyrir það tiltekna fag sem meta skal hæfni 

einstaklingsins inn í. Matsfólk raunfærnimatsins hverju sinni þarf að reiða sig 

á ferilmöppuna til þess að bera hana saman við hæfniviðmiðin og því betur 

sem mappan endurspeglar viðmiðin því líklegra er að raunhæft mat fáist. En 

því skal þó haldið til haga að starfsreynsla á vinnumarkaði er aldrei sú sama og 

listuð hæfniviðmið segja til um og því reynir á víðsýni og skilning fagfólksins 

til þess að meta á raunsannan hátt þær einingar sem metnar verða fyrir þá 

reynslu sem listuð er upp í ferilmöppunni. Ábyrgðin er því mikil, bæði hjá 

einstaklingnum sem fer í raunfærnimatið sem og fagfólkinu sem metur hæfni 

einstaklingsins til eininga. Með því að fá einingar metnar fer einstaklingurinn 

hraðar í gegnum námið og mikilvægt er að það ferli sé samþykkt og viðurkennt 

innan þess háskóla þar sem raunfærnimatið fer fram (Conrad, 2008). 

Það getur verið mjög flókið ferli að taka saman ferilmöppu og einnig mjög 

tímafrekt ferli. Þeim til aðstoðar skal vera ráðgjafi sem sérhæfir sig í raun-

færnimati til þess að styðja við einstaklinginn annars vegar og hins vegar til að 

sjá til þess að ekkert vanti upp á. Það má sækja sniðmát að ferilmöppu í smiðjur 

háskóla erlendis sem hafa sérhæft sig í framboði á raunfærnimati í háskólum, 
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t.d. hjá Athabasca University í Kanada sem hefur gefið út vandaða handbók 

um gerð ferilmöppu (Athabasca University, 2020). Nú orðið mætti þó tala um 

rafræna ferilmöppu, eða e-portfolio, enda er ferilmappan unnin rafrænt þar sem 

öllum gögnum er safnað saman í eina skjalamöppu með fjölmörgum undir-

möppum sem hver um sig tilgreinir þá reynslu, þekkingu og hæfni sem einstak-

lingurinn hefur viðað að sér í gegnum tíðina (Cameron, 2012). 

Undirbúningurinn að gerð ferilmöppunnar er  mikilvægur og ígrunda þarf vel 

alla þá hæfni sem einstaklingur býr yfir og  áætlað er að láta meta á formlegan 

hátt. Það þarf að velja á ábyrgan hátt þá lærdómsþætti sem koma fram í 

ferilmöppunni, því um langa ævi og mikla reynslu getur verið að ræða og því 

mikilvægt að fanga vel þá þekkingu og þá færni sem meta skal. Í þessu ferli 

öllu er mikilvægt að hafa til hliðsjónar þau hæfniviðmið sem matið mun 

byggjast á, en þau má nálgast í námslýsingu þess fags sem raunfærnimatið 

beinist að. Að lokum er svo mikilvægt að kynna ferilmöppuna faglega og 

skipulega þegar hún er afhent þeim háskóla þar sem hún mun verða metin 

(Conrad, 2008).  

Í tilfelli Skapta var raunin sú að hann var með mjög skýra yfirsýn yfir 

starfsferilinn og þá reynslu og þekkingu sem hann hafði öðlast á þessum 36 

árum sem voru til viðmiðunar við gerð ferilmöppunnar. Skapti var heppinn að 

því leytinu til að gögn úr blaðamennsku eru skjalfest og varðveitt og því 

auðvelt að nálgast þau. Það reyndist honum líka vel í ferilmöppu vinnunni að 

hafa áratuga langa reynslu af skrifum og það gaf honum ákveðið forskot við 

að koma hugsunum sínum á blað. Skapti skilað ferilmöppunni til raunfærni-

mats við HA þann 16. janúar 2020, en ferilmappan samanstóð af 8 möppum: 

• Upphaf starfsferils frá 16 ára aldri 

• Íþróttir 

• Viðtöl 

• Fréttaefni 
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• Pistlar 

• Mannlífsefni 

• Fyrirlestrar  

• Skapti frá A-Ö, lífssaga 

Matið á raunfærni Skapta fór alfarið fram hjá fagaðilum innan Fjölmiðla-

fræðibrautar í Háskólanum á Akureyri þar sem hæfniviðmið námskeiða voru 

borin saman við gögnin úr ferilmöppu Skapta. Í kafla 5.1 má sjá hvernig gögnin 

eru borin saman við námskeið og lærdómsviðmið þeirra. En til þess að gefa 

mynd af Skapta kemur hér á eftir sér kafli, 4.2, þar sem lesa má brot af 

ferilmöppu Skapta sem skeytt er saman við viðtal sem fór fram á heimili hans, 

en það er mikilvægt að kynna sér sögu hans til að skilja það mat sem síðar fór 

fram. 

4.2 Skapti Hallgrímsson 

Þann tíma sem rannsóknin stóð yfir átti ég mörg óformleg samtöl við Skapta. 

Þau samtöl eru skráð í dagbókarfærslur, en hér verður greint frá ítarlegu viðtali 

sem ég átti við hann þann 11. janúar 2020 og fór fram á heimili hans í Þorpinu 

á Akureyri og inn á milli skeyti ég brotum úr ferilmöppunni hans ásamt 

myndum sem hann hefur tekið eða sem tengjast starfsævi hans.  

Eins og áður sagði fór viðtalið fram á heimili Skapta, á skrifstofunni þar sem 

hann er með svokallaðan frægðarvegg, “e. wall of fame”, en þar má sjá 

blaðamannapassa frá öllum mögulegum viðburðum víða um heim, og 

skemmtilegar myndir sem hann hefur tekið í gegnum ferilinn, ein af honum og 

Messi og glæsileg mynd af  Gareth Bale, markmanni Manchester United, sem 

Skapti fékk áritaða. Á skrifstofunni má líka sjá rússneskan foringjajakka og 

hatt frá opinberri heimsókn til Rússlands, risastóran tölvuskjá, enda leggur 

Skapti mikið upp úr vönduðu myndefni og þar má líka finna bækur sem hann 

hefur skrifað. 
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Messi og Skapti Hallgrímsson (mynd tekin á síma Skapta af ónefndum sessunaut) 

 

 

                               Skapti á skrifstofu sinni við frægðarvegginn (mynd tekin af höfundi) 
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Skapti Hallgrímsson fæddist á Akureyri 22. apríl 1962, stúdent frá MA 1982. 

Hann hóf störf á Morgunblaðinu 20. júní 1982 og var sagt upp í sparnaðarskyni 

31. ágúst 2018. 

Skapti byrjaði snemma að ljósmynda íþróttaviðburði, en elstu myndirnar sem 

hafa verið birtar eftir hann eru frá árinu 1975, þegar hann var 13 ára. Hann 

byrjaði í hlutastarfi sem íþróttafréttaritari Morgunblaðsins á Akureyri veturinn 

1978-1979 ásamt vini sínum, en þá var hann á fyrsta ári í MA. Þeir sáu starfið 

auglýst, sóttu um og voru ráðnir, þá 16 ára gamlir. Skapti var svo ráðinn sem 

sumarstarfsmaður íþróttadeildar Morgunblaðsins í Reykjavík 1982, strax eftir 

stúdentspróf og var fast ráðinn við blaðið strax um haustið. Árin á Morgun-

blaðinu voru miklir lærdómstímar hjá Skapta. Hann upplifði til að mynda 

gífurlegar tæknibreytingar á Morgunblaðsárunum, en um þær segir Skapti: 

Fyrstu árin skrifaði ég á ritvél og setjarar fengu í hendur blöð með texta 

blaðamanna og slógu inni í tölvukerfi. Erlendar fréttastofur sendu 

blaðinu fréttir og myndir með telextæki; þær runnu jafnt og þétt út úr 

tækinu allan sólarhringinn á pappír, sem blaðamenn klipptu niður og 

flokkuðu. Faxtækin voru bylting; með þeim var hægt að senda 

upplýsingar á milli staða hvar sem var úr heiminum. Þá var hringt til 

útlanda í gegnum 09, talsamband við útlönd. Árið 1995 fór ég, fyrstur 

blaðamanna á Morgunblaðinu með farsíma í vinnuferð til útlanda. 

Blaðið kom lengi vel ekki út á mánudögum. Þegar fréttaritarar hringdu 

utan af landi með fréttir eða upplýsingar um leiki sem þeir fylgdust með, 

tók blaðamaður í Reykjavík niður upplýsingar í gegnum síma og sló inn 

í tölvu eða á ritvél. Blaðamaður og ljósmyndari sem fylgdust með 

kappleik drifu sig að honum loknum á skrifstofu blaðsins til að ganga 

frá efninu, framkalla filmu, stækka myndir á pappír og skrifa texta. 

Nú koma fréttir stafrænt inn í tölvukerfi blaðsins, jafnt og þétt allan 

sólarhringinn. Það sama gildir um ljósmyndir og erlendar fréttir, þær 

streyma inn í tölvukerfi blaðsins sama hvað klukkan er. Stafræna 
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byltingin hefur gjörbreytt vinnuumhverfi blaðamanna. Allur texti er nú 

skrifaður beint í tölvu og sendur inn í ritstjórnarkerfið í höfuð-

stöðvunum. Mynd er færð á augabragði úr myndavél í tölvu og send í 

tölvukerfi blaðsins.  

Eins og áður hefur komið fram var Skapti ráðinn til Morgunblaðsins sem 

blaðamaður strax að loknu stúdentsprófi, en hvað með frekari menntun í 

fjölmiðlafræði eða blaðamennsku? Þetta hafði Skapti um það að segja: 

Ég hugleiddi oft að fara í háskóla, en bæði var starfið „of“ skemmtilegt 

til að hætta, þó ekki væri nema tímabundið, auk þess sem samstarf við 

eldri starfsmenn blaðsins, marga með áratuga reynslu var ómetanlegt. 

Þar fór mitt nám fram, mín sérmenntun. Alls kyns kenningar og þess 

kyns fræði voru ekki í boði eða saga fjölmiðlunar á heimsvísu en það 

sem mestu máli skipti bar á góma flesta daga en þá er ég að tala um  

forvitni, vandvirkni, heiðarleika, virðingu fyrir viðfangsefninu, og það 

að skrifa gott, íslenskt mál. Starfinu fylgdi einnig kennsla í fyrirsagna-

smíð, umræður um viðtalstækni, uppbyggingu frétta,  heimildamenn, 

vægi myndmáls og myndskurð, rætt var um þjóðmál af öllu tagi og 

vöngum velt um hvað skyldi birta af upplýsingum og hvað væri ekki 

ástæða til þess að birta, eða að til þess væru ekki nógu traustar 

heimildir. Þegar fjölbreytt reynsla bættist smám saman við var rökrétt 

að spyrja: til hvers prófgráðu? Launin hækka ekki einu sinni. 

Skapti sinnti mjög fjölbreyttum störfum hjá Morgunblaðinu á 36 ára ferli 

sínum þar, almennri blaðamennsku, íþróttafréttamennsku, fréttastjóra íþrótta-

síðunnar, ritstjóra sunnudagsblaðsins, Akureyrarsíðunni, sem pistlahöfundur 

og einnig tók hann mikið af vönduðum viðtölum sem tilnefnd hafa verið til 

blaðamannaverðlaunanna ásamt því að vera liðtækur ljósmyndari. Hann var 

vakinn og sofinn yfir fréttum og myndefni því ekkert vildi hann senda frá sér 

sem ekki var 100%.  
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Skapti ferðaðist víða sem blaðamaður og ljósmyndari, en á þeim árum tíðkaðist 

ekki að senda sérmenntaða ljósmyndara með blaðamönnum, þeir sáu um það 

sjálfir og þar sem Skapti var mjög snjall ljósmyndari var hann mjög gjarnan 

sendur í slík verkefni, á íþróttaviðburði, Ólympíuleika, Evrópumót og heims-

meistaramót svo dæmi séu tekin. Á Ólympíuleikunum í Atlanta 1996 varð 

hann fyrir miklum hughrifum þegar Muhammad Ali tendraði Ólympíueldinn: 

Ótrúleg stund þegar Múhameð Ali tendraði Ólympíueldinn og allir 

fengu gæsahúð, hann þessi goðsögn orðinn mjög veikur af Parkinson 

sjúkdómnum. 

Hann ferðaðist líka í fréttatengdum verkefnum og var meðal annars sendur til 

Sarajevo, fyrrum Júgóslavíu, rétt eftir stríðið 1998: 

Ég tók ótrúlega áhrifaríkar myndir þar.  T.d. þessi mynd af skilti í stór-

verslun þar sem  bannað var  að vera með hunda, bannað var að vera á 

hjólabretti eða hjóli og það var líka bannað að vera með skammbyssur. 

  

 

Skilti í stórverslun í Sarajevo 1998 
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Og þessi mynd, en hér má sjá Þinghús Bosníu allt sundur skotið og í rúst  

 

Þinghúsið í Bosníu allt sundur skotið og í rúst, en stendur uppi 

 

Árið 2002 fór Skapti, sem blaðamaður með Ólafi Ragnari, þáverandi forseta 

Íslands og sendinefnd í opinbera heimsókn til Rússlands þar sem þeir fengu 

tækifæri til að heimsækja Gúlagið í Síberíu.  

 

Ég var svo heppinn, að þegar ég var með Ólafi Ragnari í opinberri 

heimsókn í Rússlandi þá var hann fyrsti þjóðarleiðtoginn í heiminum 

sem fór fram á það að fá að skoða Gúlag og honum að óvörum var það 

bara samþykkt. Við flugum þrjá tíma í austur frá Moskvu, eitthvað inn í 

Síberíu, inn í ógeðslegt Gúlag. Héraðsstjórinn sem tók á móti okkur 

hafði fæðst í Gúlaginu því foreldrar hans höfðu starfað þar. 
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Frá Gúlaginu í Síberíu, hér má sjá Ólaf Ragnar og Dorrit 

 

Eins og áður sagði fór Skapti mikið á stóra íþróttaviðburði víða um heim og 

sumarið 2016 var Skapti ljósmyndari og blaðamaður Morgunblaðsins á 

Evrópukeppninni í knattspyrnu í Frakklandi, fyrsta stórmótinu sem landslið 

karla komst á. Hlutverk hans var að skrifa mannlífspistlana en íþrótta-

fréttamenn blaðsins sinntu keppnishliðinni.  

 

 Fyrirliðinn Aron faðmar móður sína 
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Þessi ferð var söguleg og hafði mikil áhrif á Skapta sem blaðamann sem og 

alla íslensku þjóðina, að fá að fylgjast með „strákunum okkar“ spreyta sig á 

stóra sviðinu. Hann hafði um þá reynslu þetta að segja: 

Ég skráði mig inn sjálfur sem ljósmyndari og gerði mannlífslýsingar 

fyrir Moggann. Það skiptir máli að hafa mann á staðnum sem þekkir til 

því annars eru svona myndir ekki teknar eins og myndin af Aroni og 

mömmu hans t.d. Svona mannlegar myndir skipta miklu máli. Þetta var 

vinna alla daga, öll kvöld og langt fram á nótt.   

Hér má sjá eina af sögulegum myndum sem Skapti tók á ferli sínum sem 

blaðamaður hjá Mogganum þegar íslenska landsliðið lagði Englendinga að 

velli í 16. liða úrslitum í Evrópukeppninni í Frakklandi. 

 

 

Eggert Magnússon og Dorrit Moussaieff stíga sigurdans á Stade de Nice 

þegar Landslið Íslands hafði lagt Englendinga að velli í 16 liða úrslitum. 
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Sumarið 2018 komst íslenska landsliðið í knattspyrnu í fyrsta sinn á 

heimsmeistaramót sem haldið var í Rússlandi og var Skapti að sjálfsögðu 

staddur þar í sama hlutverki og á Evrópumótinu, tveimur árum áður, við að 

taka myndir og skrifa mannlífslýsingar frá mótinu. 

Aron fyrirliði hendir árituðum bolta upp í stúku á heimsmeistaramótinu í Rússlandi 

 

Um augnablik eins og þetta segir Skapti: 

Ég var alltaf viðbúinn og það er svo mikilvægt að skynja augnablikið og 

ná því á mynd því augnablikið kemur ekki aftur. 

Ferilmappan hans Skapta er gríðarlega umfangsmikil, í átta undirmöppum, 

eins og áður hefur komið fram og hér hefur aðeins verið fjallað um nokkur brot 

úr henni. En að lokum koma nokkrir punktar úr viðtalinu við Skapta, svona til 
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þess að bæta aðeins við heildarmyndina, á örfáum síðum, um starfs- og 

lífsreynslu Skapta, sem lögð var fram til raunfærnimatsins: 

Ég var sendur til USA og fór í Pentagon, ég náði óvænt viðtali við 

Donald Rumsfeld þar sem við stóðum allt í einu tveir saman, talandi um 

að grípa augnablikið.  

Ég fékk tækifæri til að spyrja Pútín spurningar á blaðamannafundi þar 

sem hann vildi úthluta Íslandi einni spurningu. Þá var eins gott að vera 

„spot on“ og upphugsa eina góða. 

Þarna náði ég með naumundum mynd af yngsta landsliðsmanninum 

Sigurði Jónssyni að fara inn á völlinn. Ég sat uppi í stúku og sá að það 

var enginn að bregðast við og ég rétt náði augnablikinu. Vond mynd er 

betri en engin mynd því augnablikið er þá til á filmu. 

Ég fór fram í fjörð þegar skriðan féll á húsið, tók myndir í nærmynd, en 

líka frá sjónarhorni hinum megin í dalnum sem sýndi betur stærð 

flóðsins. Þú þarft að sýna heildarmyndina, hvað gerðist í raun. Það 

segir mun skýrari sögu.   

Blaðamenn og ljósmyndarar verða að mynda og skrifa umfjöllun um 

mjög erfiða viðburði, en við þurfum að gera þetta og við gerum þetta 

sem fagmenn, ekki sem forvitnir einstaklingar. Okkur er stundum 

stuggað frá, en þarna erum við að skrásetja söguna, sem er svo 

mikilvægt sbr. flugslysið hjá bílaklúbbnum um verslunarmannahelgina. 

Það er ekki gaman að þessu, að mynda, bílslys, flugslys, snjóflóð og þess 

háttar, en við verðum að gera þetta. 

Allt það sem getið er um hér á undan er einungis brotabrot af langri og farsælli 

starfsævi Skapta Hallgrímssonar sem blaðamanns, en ferilmappan hans er því 

til staðfestu. Skapti hefur líka skrifað 3 bækur sem hafa verið gefnar út: Leikni 

framar líkamsburðum - Saga körfuknattleiks á Íslandi í hálfa öld (2001), 

Bikardraumar - Saga bikarkeppninnar í knattspyrnu í hálfa öld (2009) og 

Ævintýri í Austurvegi - Strákarnir okkar á HM í Rússlandi (2018). Hann hefur 
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verið formaður samtaka íþróttafréttaritara, skrifað fyrir íþróttablaðið Kicker í 

Þýskalandi og síðustu ár fyrir enska tímaritið World Soccer. Um tíma skrifaði 

hann líka fyrir frönsku blöðin L'Equipe og France football. Hann hefur tekið 

þátt í kjöri knattspyrnumanns ársins í Evrópu fyrir hönd Íslands. Á árum áður 

fyrir France football, þegar tímaritið stóð fyrir kjörinu, en frá 2011 fyrir ESM 

(European Sports Media) sem stendur að kjörinu í samstarfi við Knattspyrnu-

samband Evrópu (UEFA).  

Eins og komið hefur fram starfaði Skapti ekki einungis sem blaðamaður heldur 

líka sem ljósmyndari fyrir Morgunblaðið og allar þær myndir sem hafa verið 

birtar hér í umfjölluninni um Skapta eru eftir hann fyrir utan myndina sem ég 

tók af honum sjálfum við frægðarvegginn sem og myndin af honum og Messi 

sem var tekin af óþekktum ljósmyndara. 
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5. Niðurstöður rannsóknarinnar 

Hér á eftir mun verða fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi 

verður gerð grein matsferli raunfærnimatsins, en í rannsókninni studdist ég við 

það matsferli sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur þróað og sem gert hefur 

verið grein fyrir í kafla 2.8 hér að undan. Í öðru lagi verður gerð grein fyrir 

ítarlegu raunfærnimati sem framkvæmt var af hálfu fjölmiðlafræðibrautar 

Háskólans á Akureyri sem og samþykktum náms- og matsnefndar félags-

vísinda- laga- og sálfræðideildar HA, deildarfundar félagsvísindadeildar HA 

og að lokum blessun sviðsforseta hug- og félagsvísindasviðs HA. Í þriðja lagi 

verður þemagreiningu raunfærnimatsins gerð skil í sex undirköflum. 

5.1 Matsferli raunfærnimatsins 

Raunfærnimat til styttingar háskólanáms og til ECTS eininga hafði ekki áður 

verið framkvæmt hér á landi og því tel ég mikilvægt að gera sérstaklega grein 

fyrir því matsferli, sem vonandi getur nýst við slíkt raunfærnimat í framtíðinni, 

en fyrst mun ég segja frá aðdragandanum að þessari rannsókn til þess að setja 

matsferlið í samhengi. 

Eins og áður hefur komið fram, í inngangi þessarar ritgerðar, hef ég í störfum 

mínum unnið með fjölbreyttum hópi einstaklinga sem eru að byggja sig upp á 

einhvern hátt eftir að hafa misst vinnu eða af öðrum ástæðum. Þegar ég fór að 

nálgast námslok í menntavísindum við HA langaði mig til að gera lokaverkefni 

sem skyldi eftir sig spor sem hægt væri að nýta til framtíðar. Ég hafði lengi 

velt fyrir mér möguleikanum að í boði yrði raunfærnimat á háskólastigi, til 

styttingar háskólanáms, út frá reynslu minni að vinna með atvinnuleitendum 

sem voru eingöngu með stúdentspróf en ríka starfsreynslu. Ég hafði rætt 

þennan möguleika við nokkra starfsmenn við HA og fengið  mjög mismunandi 

viðbrögð, sum mjög jákvæð en önnur neikvæð sem lýstu um leið talsverðum 
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fordómum gagnvart raunfærnimati á háskólastigi. Ekki síst vegna þessara 

neikvæðu viðbragða sem ég fékk, var ég ákveðnari í að gera tilraun til að meta 

einstakling til raunfærni í háskólanámi, til styttingar náms og  til ECTS eininga 

innan einhvers háskóla hér á landi, hvort sem það yrði HA eða einhver annar 

háskóli. Ég þurfti bara að finna réttu samstarfsaðilana. Að þessu sögðu er 

komið að því að lýsa matsferlinu: 

5.1.1 Upplýsingar og skimun 

Til að byrja með var mikilvægt að finna einstakling sem var tilbúinn að taka 

þátt í þessu tilraunaverkefni og komu mér nokkrir í hug sem ég hafði kynni af 

í gegnum starf mitt. Ég ákvað að bjóða fyrst til mín, í viðtal um hugmyndina, 

Skapta Hallgrímssyni sem hafði 36 ára starfsreynslu sem blaðamaður, en hann 

var eingöngu með stúdentspróf. Í viðtalinu fór ég mjög nákvæmlega yfir það 

út á hvað raunfærnimat gengur og bað hann um að íhuga tilboð mitt um að 

verða „tilraunadýr“ í þessari fyrstu tilraun hér á landi við að meta hæfni 

einstaklings til styttingar háskólanáms. Skapti tók sér ekki langan um-

hugsunarfrest og ákvað að taka þátt. Þá var komið að næsta fasa, en sá var að 

finna háskóla sem væri tilbúinn til samstarfs og sem teldi Skapta líklegan til að 

eiga erindi í raunfærnimat. Mín fyrsta hugsun var að ræða við Háskólann á 

Akureyri, enda nærtækast þar sem ég er búsett á Akureyri, var í námi við 

skólann og eins býður skólinn upp á grunnnám í fjölmiðlafræði. Ég óskaði því 

eftir fundi við Birgi Guðmundsson, dósent við fjölmiðlafræðina, nú prófessor. 

Hann tók mér vel og var strax spenntur fyrir verkefninu. Á fundinum fór ég 

yfir þann hluta raunfærnimatsins sem sneri að háskólanum, matshlutanum og 

ræddi möguleikann á að fá norður námskeið frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

til þess að hjálpa því fagfólki innan háskólans sem myndi koma að matinu.  

Birgir var sannfærður um að Skapti ætti fullt erindi í raunfærnimat, enda þekkti 

hann Skapta vel þar sem hann hafði tekið að sér að kenna, í nokkur skipti, hluta 

úr námskeiði við háskólann, Inngangi að fjölmiðlafræði, sem fjallaði annars 
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vegar um myndmál í fjölmiðlum og hins vegar um blaðamannsstarfið. Þeir 

höfðu hist vegna aðstæðna Skapta, fljótlega eftir uppsögnina hjá Morgun-

blaðinu og hafði Skapti farið þess á leit við Birgi að hann fengi starf sitt að 

einhverju leyti metið inn í Fjölmiðlafræðina. Það voru engar heimildir fyrir því 

innan HA og því benti Birgir honum á að hefja nám frá grunni við fjölmiðla-

fræðibrautina, sem Skapta hugnaðist ekki á þeim tímapunkti. Eftir fund okkar 

Birgis handsöluðum við samkomulag um að fara í samstarf í tilrauna-

verkefninu um raunfærnimat á háskólastigi til styttingar náms. Birgir kynnti 

hugmyndina í kjölfarið innan háskólans.  

5.1.2 Skráning á raunfærni sem byggir á sjálfsmati  

einstaklings 

Áður en Skapti gat hafist handa við að undirbúa ferilmöppuna sína var 

nauðsynlegt fyrir mig að sitja námskeiðið, Þjálfun í raunfærnimati, á vegum 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, en því námskeiði er lýst í kafla 2.9. Ég sat 

það námskeið í október 2019 sem gerði mig tilbúnari en áður við að leiðbeina 

Skapta sem ráðgjafi hans í raunfærnimatsferlinu og við ferilmöppugerðina. Í 

kjölfar námskeiðsins fórum við Skapti vel yfir þau gögn sem æskilegt væri að 

hann safnaði saman við ferilmöppugerðina. Við áttum þó nokkur óformleg 

samtöl ýmist í síma eða á förnum vegi í Þorpinu á Akureyri þar sem ég hvatti 

hann til að fara að grúska í öllu því efni sem hann átti, leita uppi efni sem hann 

vissi af, í grunnvinnunni að ferilmöppunni og jafnframt að íhuga hvernig hann 

vildi setja hana upp. Verkinu miðaði áfram og við áttum tvo formlega fundi 

þar sem við unnum verkefnið skipulega, í desember og í janúar, stuttu áður en 

til stóð að skila ferilmöppunni til HA. Skapti var ánægður með hvað hann átti 

mikið efni og hvað hann gat jafnframt fundið mikið efni eftir sig á netinu, m.a. 

á timarit.is. Þann 11. janúar tók ég ítarlegt og langt viðtal við Skapta og er því 

viðtali gerð skil í kafla 4.2. Á þeim fundi fórum við skipulega yfir  metnaðar-

fulla og vandaða ferilmöppu Skapta, sem hann hafði unnið að í tvo mánuði. Ég 
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gerði nokkrar athugasemdir og kom með tillögur að breytingum, en heilt yfir 

var hún mjög faglega og vel fram sett.  

5.1.3 Matssamtal sem gengur út á það að bera saman 

raunfærni einstaklings við þau hæfniviðmið sem um ræðir 

hverju sinni 

Matssamtalið fór fram í Háskólanum á Akureyri þann 16. janúar 2020. Þá 

afhenti Skapti ferilmöppuna og viðstaddir samtalið, ásamt Skapta, voru Birgir 

Guðmundsson, prófessor (þá dósent) við Fjölmiðlafræði í HA, Árný Þóra 

Ármannsdóttir, náms- og starfsráðgjafi við HA, ásamt mér sem ráðgjafa 

Skapta. Þetta var mjög áhugaverður fundur, en hann stóð yfir í einn og hálfan 

tíma þar sem Skapti fór lið fyrir lið yfir ferilmöppuna, fékk spurningar og 

endurgjöf og hlaut mikið lof fyrir hjá viðstöddum. Það var gríðarlega efnis-

mikil ferilmappa sem Skapti afhenti og ljóst var að vinnan við raunfærnimatið 

yrði yfirgripsmikil. Mál Skapta var þá komið í hendur fagaðila til mats á 

raunfærni.  

5.1.4 Staðfesting á raunfærni 

Birgir Guðmundsson var sá fagaðili innan háskólans sem bar ábyrgð á raun-

færnimatinu, en ásamt honum, að hluta til, komu aðrir brautarstjórar fjölmiðla-

fræðibrautar ásamt stýrihópnum. Matsferlið innan Fjölmiðlafræðibrautar var 

eftirfarandi samkvæmt upplýsingum frá Birgi. 

1. Byrjað var á matssamtali við Skapta þar sem hann afhenti 

ferilmöppuna.  

2. Brautarstjóri fjölmiðlabrautar fór yfir málið og gerði frummat. 

3. Málið var rætt í hópi brautarstjóra/deildarformanns á 

brautarstjórafundi sem hleypti málinu áfram. 

4. Fjölmiðlafræðibraut framkvæmdi raunfærnimat þar sem rituð gögn 

frá Skapta voru metin á móti námsmarkmiðum einstakra námskeiða. 
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5. Raunfærnimat fjölmiðlabrautar var kynnt á deildarfundi sem vísaði 

því til náms- og matsnefndar. 

6. Náms- og matsnefnd fór yfir raunfærnimat fjölmiðlafræðibrautar og 

samþykkti það fyrir sitt leyti. 

7. Deildarfundur félagsvísindadeildar samþykkir matið og telur 

heppilegt að tilraunin haldi áfram með því að Skapta verði gert kleift 

að hefja nám á grundvelli þess. 

8. Næstu skref  – málið fer til sviðsforseta og yfirstjórnar sem ákveður 

hvort heimilað verður að nota þetta tiltekna raunfærnimat í þessu 

tilraunaverkefni  (ekki heimilt nú samkvæmt reglum) og tilraunin 

verður síðan nýtt inn í almenna umræðu um raunfærnimat á 

háskólastigi.   

Niðurstaðan eins og sjá má í kafla 6.1 var að Skapti fékk metnar 72 ECTS 

einingar, en í ljósi almennra reglna félagsvísindadeildar að nemandi þurfi að 

taka að minnsta kosti 2/3 hluta eininga námsbrautar við skólann til að útskrifast 

og því aðeins hægt að meta annað nám að hámarki sem svarar 1/3 af eininga-

fjölda námsgráðu, þykir eðlilegt að raunfærni geti að hámarki verið metin á 

móti 60 ECTS af 180 ECTS gráðu. Nánar er fjallað um staðfestinguna á 

raunfærnimati Skapta með greinargerð sem Birgir Guðmundsson sendi Náms- 

og matsnefnd félagsvísinda-, laga- og sálfræðideildar í kafla 5.2. 

Þetta var ánægjuleg niðurstaða fyrir Skapta, en um leið svekkjandi þar sem 

ekki var heimild til að samþykkja allar þær einingar sem raunfærni hans var 

metin til. En vonandi verður í framtíðinni hægt að smíða reglur utan um 

raunfærnimat til styttingar háskólanáms sem gerir háskólum kleift að meta alla 

þá hæfni sem endurspeglar hæfniviðmið námskeiðanna sem metin eru hverju 

sinni. 
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5.1.5 Viðurkenning og vottun 

Niðurstaða raunfærnimats Skapta Hallgrímssonar til styttingar háskólanáms 

við Fjölmiðlafræðibraut HA og til 60 ECTS eininga var viðurkennd af eftir-

farandi aðilum innan háskólans: 

• Náms- og matsnefnd félagsvísinda-, laga- og sálfræðideildar viður-

kenndi raunfærnimatið á fundi sínum þann 18. maí 2020. 

• Deildarfundur félagsvísindadeildar viðurkenndi raunfærnimatið á 

fundi sínum þann 3. júní 2020. 

• Vottun fékkst staðfest frá sviðsforseta hug- og félagsvísindasviðs þann 

9. febrúar 2021 með þeim formerkjum að 60 ECTS einingar yrðu 

skráðar í námsferil Skapta við skráningu í nám á fjölmiðlafræðibraut 

Háskólans á Akureyri. 

Nánar er fjallað um viðurkenninguna og vottunina í næsta kafla 5.2, en þar eru 

birt frekari gögn frá þeim aðilum sem nefndir eru hér á undan. 

5.2 Niðurstaða raunfærnimatsins 

Niðurstaða raunfærnimats Skapta Hallgrímssonar við fjölmiðlafræðibraut 

Háskólans á Akureyri voru 72 ECTS einingar upp í BA nám sem telur 180 

einingar. En þar sem engar reglur eru til innan háskólans um raunfærnimat, 

sem byggir á þeirri hæfni sem einstaklingur hefur áunnið sér á vinnumarkaði, 

til eininga, þurfti fjölmiðlafræðibrautin að styðjast við reglur matsnefndar 

félagsvísinda- laga- og sálfræðideildar sem til staðar eru og varða mat á fyrra 

námi til eininga. Samkvæmt þeim er aðeins heimilt að meta 1/3 náms eða 60 

ECTS einingar (Háskólinn á Akureyri, 2020). Endanleg niðurstaða matsins er 

því 60 ECTS einingar sem Skapti fær skráðar í námsferilinn sinn þegar hann 

skráir sig í nám á fjölmiðlafræðbraut Háskólans á Akureyri. Matið er 

eftirfarandi: 
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Frekara mat á hverri námsgrein fyrir sig má sjá á næstu síðum, en þar er 

lærdómsviðmiðum gerð skil í hverju námskeiði fyrir sig og raunfærnimetið 

með hliðsjón af ferilmöppunni hans Skapta Hallgrímssonar. 

 

Haust 2020 Metið móti raunfærni Ekki metið móti raunfærni Vafamál

Félagsvísindatorg I Alm. Þekking 

Iðnbylting og hnattvæðing Sérhæfð þekking

Gagnrýnin hugsun Hefur sýnt dæmi um þetta

Vinnulag í háskólanámi Sérhæfð þekking

Inngangur að félagsvísindum Sérhæfð þekking

Val - Bundið val Móti skrifum

Vor 2021
Hugmyndafræði og saga 20. aldar Sérhæfð þekking

Eigindlegar rannsóknaraðferðir Sérhæfð þekking

Inngangur að fjölmiðlafræði Hefur kennt í námskeiði

Félagsvísindatorg II Almenn þekking

Rannsóknaraðferðir og tölfræðileg greining Sérhæfð þekking

Stjórnmálafræðileg greining Hefur sýnt dæmi um þetta

Haust 2021 Metið móti raunfærni Ekki metið móti raunfærni Vafamál

Einstaklingur og samfélag Séhæfð þekking

Fjölmiðlarýni I Reynsla dekkar námskeið

Mannfræðileg greining Séhæfð þekking

Prentmiðlun Reynsla dekkar námskeið

Saga fjölmiðlunar Spurning um áherslur

Vor 2022
Nýmiðlun: Internet og samfélagsmiðlar Sérhæfð þekking

Fjölmiðlarýni II Reynsla dekkar námskeið Spurning um áherslur

Ljósvakamiðlun Reynsla dekkar námskeið Spurning um áherslur

Fjölmiðlar nær og fjær Reynsla dekkar námskeið

Kenningar í fjölmiðlafræði Spurning um áherslur

Haust 2022 Metið móti raunfærni Ekki metið móti raunfærni Vafamál

Val - Bundið val Móti  skrifum

Íslenskir fjölmiðlar I Spurning um áherslur

Kynjafræði 

Alþjóðastjórnmál/Alþjóðasamskipti Sérhæfð þekking

Málstofa í nútímafræði I Móti  skrifum

Vor 2023
Staða og ábyrgð fjölmiðlamanns Reynsla dekkar námskeið

Íslenskir fjölmiðlar II Reynsla dekkar námskeið

Hagfræðileg greining Sérhæfð þekking

B.A. verkefni í fjölmiðlafræði Akademísk skrif

Val - Bundið val Móti  skrifum

12 námskeið  72 ECTS 12 námskeið 5 námskeið

10 námskeið 60 ECTS
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Námskeið og lærdómsviðmið Mat á Skapta Hallgrímssyni
Námskeiðsheiti:

Inngangur að fjölmiðlafræði

Námskeiðslýsing:

Meginhluti námskeiðsins snýst um að draga fram og skilgreina hvað 

felst í hugtakinu fjölmiðill og hvert sé hlutverk hans í nútíma 

lýðræðisþjóðfélagi. Hverjar eru helstu tegundir fjölmiðla, hvaða 

vinnubrögð og áherslur eiga þær sameiginlegar og hver er sérstaða 

hverrar um sig? Hver er t.d. munurinn á vinnulagi og áherslum í 

sjónvarpi, morgunblaði, síðdegisblaði, tímariti o.s.frv.? Kynntar verða 

almennar vinnureglur og viðmið fjölmiðlamanna, s.s. siðareglur 

Blaðamannafélags Íslands. Talsverður hluti námsins fer fram með því 

að nemendur halda úti opinni fréttasíðu fyrir almenning, „Landpóstinum“ 

eða „landpostur.is“, og skrifa fréttir og greinar þar inn.

Nemandi hefur komið inn í þetta námskeið og tekið þátt í 

kennslu.

Hæfniviðmið:

Þekking: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Þekkja nokkrar helstu grundvallarkenningar um fjölmiðla

Skilja uppbyggingu ólíkra tegunda fjölmiðla, s.s. prentmiðla og 

ljósvakamiðla og mismunandi verklag þeirra og vinnubrögð

Þekking:  Skapti hefur sýnt það í efnislegum skrifum og í 

þátttöku sinni í félagsstarfi íþróttablaðamanna að hann  

upfyllir mjög augljóslega þekkingarviðmið þessi

Skilja að tegund fjölmiðla ræður miklu um efnistök og innihald

Leikni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn: Leikni: Öll skrif Skapta eru til vitnis um þetta leikniviðmið

Geta búið til einfaldan texta til birtingar í fjölmiðli

Hafi tileinkað sér grunnatriði í réttritun á íslensku

Hæfni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Hæfni: Viðtöl og fréttaskýringar og vinnan við slík skrif 

gera það nánast óhjákvæmilegt að blaðamaðurinn fái 

innsýn í og skilji áhrifamátt fjölmiðla. 

Hafa öðlast innsýn í áhrifamátt fjölmiðla á samfélagi
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Námskeið og lærdómsviðmið Mat á Skapta Hallgrímssyni
Námskeiðsheiti:

Fjölmiðlarýni I

Námskeiðslýsing:

Innlendir og erlendir fjölmiðlar verða krufnir, bornir saman, 

gagnrýndir og metnir. Sérstök athygli beinist að því að greina 

og skilja innbyggða hlutdrægni eða afstöðu í fréttum út frá 

eðli fréttamiðlanna sjálfra. Skoðaðir eru mismunandi þættir, 

s.s. persónubinding, kröfur um leikrænt eðli frásagna og 

tenging við stjórnvöld. Jafnframt er skoðuð siðferðileg 

ábyrgð, hlutleysi, skýrleiki, áreiðanleiki, gegnsæi, 

heimildafesti, efnisval, framsetning, málnotkun og stíll. 

Nemendur vinna verkefni úr daglegu fréttaumhverfi fyrir 

Landpóstinn, vefrit fjölmiðlafræðinema (www.landpostur.is). 

Farið er yfir notkun íslensku í fjölmiðlum og áhersla lögð á 

talað jafnt sem ritað mál. Skapti hefur unnið fyrir innlenda og erlenda fjölmiðla

Hæfniviðmið:

Þekking: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Kunna skil á helstu vandkvæðum varðandi hlutleysi og 

hlutlægni í fréttafluttningi

Þekkja og skilja umræðuna um myndgreiningu og mikilvægi 

myndmáls í fjölmiðlum.

Þekking: Skapti hefur skrifað fjölda greina og frétta 

um ýmis mál þar sem hlutlægnisreglum er fylgt 

enda starfað á ritstjórnum sem gera kröfur um 

slíkt. Jafnframt hefur hann stunað ljósmyndun og 

fengið sérstaka viðurkenningu fyrir slíkt og m.a. Átt 

myndir sem valdar hafa verið á sýningar 

Blaðaljósmyndarafélags Íslands

Leikni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Geta gert grein fyrir helstu þáttum í umhverfi fjölmiðla sem 

hafa áhrif á fréttaskrif og fréttamat.

Geta greint helstu þætti faglegrar fjölmiðlunar sem bjaga þá 

heimsmynd sem fjölmiðlar draga upp í fréttum

Leikni:  Fjöldi viðtala og greina í portfólíói Skapta 

sýna að hann er mjög meðvitaður um hvað telst 

vera fréttnæmt og hvers vegna og er slíkt enn 

frekar staðfest í umsögn Styrmis Gunnarssonar.  

Sama gildir um ljósmyndir hans og getu til að meta 

muninn á góðri fréttanæmri mynd og lélegri

Geta greint og tjáð með gagnrýnum hætti helstu þætti í 

ljósmyndum sem birtar eru í fjölmiðlum

Hæfni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Geta greint út frá fræðilegum sjónarmiðum fjölmiðlaumfjöllun 

og kynnt slíka niðurstöðu á opinberum vettvangi

Hæfni: Ekki er hægt að meta til fulls með 

hlutlægum hætti greiningargetu Skapta út frá 

fræðilegu sjónarmiði og möguleika hans á að 

kynna slíka niðurstöðu á opinberum vettvangi. Þó 

er ljóst að hann hefur einmitt verið að gera þetta, 

að hluta að minnsta kosti, þegar hann hefur verið 

fenginn til að kenna og vera með erindi í HA og 

þegarhann efur flutt erindi á opinberum vettvangi 

um blaðamennsku.  Seinna hæfniviðmiðið upfyllir 

hann hins vegar nokkuð vel og hefur staðgóða 

þekkingi á fjölmiðlum og fjölmiðlafræði sem hann 

getur byggt ofan á. 

Hafa þróað með sér hæfni til að sækja sér frekari þekkingu 

á sviði fjölmiðlafræði
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Námskeið og lærdómsviðmið Mat á Skapta Hallgrímssyni
Námskeiðsheiti:

Prentmiðlun

Námskeiðslýsing:

Farið er yfir helstu einkenni prentmiðla og sérstöðu 

þeirra í heimi fjölmiðla. Stór hluti námskeiðsins felst í 

því að vinna við útgáfu blaðs sem gefið er út á 

almennum markaði og lýtur þar sömu lögmálum og 

aðrir fjölmiðlar. Nemendur koma að og undirbúa alla 

þætti útgáfunnar, hugmyndavinnu, skrif, útlit,  umbrot 

og prentun. Samhliða er farið í sérkenni ólíkra 

prentmiðla og þeir bornir saman við það verk sem er 

þungamiðja námskeiðsins.
Hæfniviðmið:

Þekking: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Hafa fengið innsýn í hinar ýmsu tegundir prentmiðla.

Þekkja og kunna skil á helstu atriðum varðandi 

uppsetningu og útlit á prentmiðli

Þekking/leikni/hæfni:  Skapti hefur í raun 

verið að vinna í þessu námskeiði í áratugi 

en það snýr beint að því að gefa innsýn í 

starf og umhverfi prentmiðlunar og 

prentmiðlunarblaðamennsku. 

Leikni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Hafa þjálfast í ritun íslensks máls, gerð fyrirsagna 

og uppbyggingu blaðagreina

Hæfni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Hafa skilning á fræðilegum og tæknilegum hlutum 

prent útgáfunnar,

Skilja mikilvægi samspils umbrots, ljósmyndunar og 

texta í framsetningu efnis.

Hafa þróðað með sér hæfni til að taka frumkvæði 

og sjálfstæði til að stýra/taka þátt í útgáfu á 

prentuðum miðli
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Námskeið og lærdómsviðmið Mat á Skapta Hallgrímssyni
Námskeiðsheiti:

Fjölmiðlarýni II

Námskeiðslýsing:

Námskeiðið er í grundvallaratriðum framhald af 

Fjölmiðlarýni I með áherslu á fjölmiðlalæsi. Rýnt er 

í það hvernig fjölmiðlaefni mótar reynslu og viðhorf 

neytenda. Vandlega er hugað að áhrifum 

viðskiptalegra og menningarlegra þátta á efni 

fjölmiðla ásamt því sem rýnt er í ólíkar tegundir 

fjölmiðlaefnis. Athugað er hvernig ólíkir miðlar fara 

með sama efnið, t.d. sömu frétt eða málefni, og 

hvernig ólík menning birtist í fjölmiðlum tiltekinna 

landa.
Hæfniviðmið:

Þekking: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Þekking:  Skapti hefur verið sjálfstæður 

blaðamaður á Norðurlandi um langt árabil 

og sem slíkur þurft að meta frá degi til dags 

hvað  og hvers konar innihald  og matreiðsla 

virkar vel i samspili Morgunblaðsins og íbúa 

Norðurlands.  Sem slíkur má segja að hann 

sé sérfræðingur í þessu þekkingarviðmiði. 

Hafa öðlast þekkingu á samspili 

fjölmiðlafyrirtækja, neytenda og innihalds 

fjölmiðlunar.

Kunna skil á því hvernig þekking á 

fjölmiðlakerfum styrkir fjölmiðlalæsi.

Leikni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

geta greint hvernig „endurspeglun“ og „túlkun“ 

þjóðfélagsveruleika birtist í fjölmiðlum ólíkra 

menningarheima

Leikni: Sem sérfræðingur í að meta efni inn í 

fjölmiðlil um árabil þekkir hann mjög vel 

hvaða "vinklar" og "túlkun". Þetta er fáum 

betur ljóst en manni sem hefur þurft að 

þjóna tveimur "menningarheimum" á 

Norðurlandi, íþróttaáhugafólki og 

menningarfólki, sem oft sjá hluti í mjög ólíku 

ljósi. Að skilja hvernig þessir hópar skilja 

efni fjölmiðla er því lykilatriði fyrir fulltrúa 

stórs fölmiðlils í fjórðungnum. 

Hæfni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

geta greint fjölmiðlaefni með aðferðum 

fjölmiðlalæsi.

Hæfni: Skapendur fjölmiðlaefnis eru í 

sérstaklri stöðu til að skilja og meta hvað 

ræður því hvernig fjölmiðlaefni birtist 

lesanda. Aðferðir fjölmiðlalæsis felast 

almennt í því að gera sér grein fyrir því 

hvernig efnið verður til og af hverju, og að 

því leyti uppfyllir Skapti þetta viðmið. 
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Námskeið og lærdómsviðmið Mat á Skapta Hallgrímssyni
Námskeiðsheiti:

Fjölmiðlar nær og fjær

Námskeiðslýsing:

Nærfjölmiðlun og fjölmiðlun utan hins hefðbundna 

meginstraums verður skilgreind og skoðuð, m.a. 

borgaralega blaðmennska. Farið verður yfir ólík 

efnistök fjölmiðla eftir því hvort um hefðbundna 

eða óhefðbundna fjölmiðlun er að ræða, um 

staðbundna fjölmiðlun eða fjölmiðla á landsvísu 

eða hnattræna vísu. Námskeiðið kannar 

samfélagslegar tengingar slíkra miðla, styrkleika 

þeirra og veikleika. Sérstaklega er hugað að 

áhrifum breyttrar tækni á skilning og eðli miðlunar 

nær og fjær.
Hæfniviðmið:

Þekking: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Þekkja og skilja helstu atriði varðandi fjölmiðla 

sem standa utan meginstraums hefðbundinna 

fjölmiðla

Þekking:  Í gögnum málsins er ekki margt sem 

beinlínis sýnir þekkkingu á fjölmiðlum utan 

meginstraums. Þó má segja að vinna Skapta 

fyrir  fótboltablöð erlendis falli undir miðlun 

sem telst jaðarmiðlun og vera hans sem 

blaðamanns í jaðarbyggð (landsbyggð) setur 

hann jafnframt í þá stöðu að vera hvort 

tveggja í senn í miðjunni og á jaðrinum.  

Þannig þekking, verandi blaðamaður í 

staðbundnu samfélagi, dregur í sjálfu sér fram 

skilning og þekkingu á mikilvægi 

staðarmiðlunar 

Þekkja kenningar um tengsl staðbundinna miðla 

og samfélagssamheldni

Leikni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Geta gert ítarlega grein fyrir amk. einu dæmi um 

óhefðbundna miðla og hvaða hlutverki sá miðill 

gegnir í fjölmiðlaumhverfinu.

Hafa tileinkað sér gangrýnin vinnubrögð við 

skoðun og mat á ólíkum fjölmiðlaformum

Leikni:   Hér má segja að fótboltablaðareynsla 

Skapta sé dæmi um þetta leikniviðmið og 

vinna hans um árabil á Norðurlandi í 

samkeppni við staðbundnar útvarps- og 

sónvarpsstöðvar og staðbundin blöð hafi 

dregið fram leikni í að rýna vinnubrögð 

staðarmiðla annars vegar og landsdekkandi 

miðla hins vegar.

Hæfni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Geta gert grein fyrir helstu atriðum sem skilja milli 

staðbundins fjölmiðils og fjölmiðla á lands-og á 

hnattræna vísu.

Hæfni:  Hæfniviðmiði hér er nátengt 

leikniviðmiðinu að því leyti að í tilfelli Skapta 

eru skjalfest atriði sem varða hnaattræna 

miðlun á sviði knattspyrnu, landsdekkandi 

miðlun á vegum Morgunblaðsins og síðan 

staðbundna miðlun í gegnum Morgunblaðið 

og áður Akureyrarsíðu Morgunblaðins. Á 

öllum þessum sviðum er hæfni hans skjalfest 

rækilega í gögnunum. 

Geta haft frumkvæði að flokkun og greiningu á 

tilteknum fjölmiðlum með tilliti til samfélagslegrar 

stöðu þeirra og tegundar miðlunar
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Námskeið og lærdómsviðmið Mat á Skapta Hallgrímssyni
Námskeiðsheiti:

Ljósvakamiðlun

Námskeiðslýsing:

Farið er yfir helstu einkenni ljósvakamiðla og 

sérstaða þeirra í heimi fjölmiðla skoðuð. Stór 

hluti námskeiðsins felst í því að vinna við 

útsendingar og söfnun efnis fyrir raunverulega 

útvarps/sjónvarpsstöð, sem sendir út á meðan 

námskeiðið stendur yfir.

Skapti hefur unnið fyrir mbl.is  samhliða 

því að vinna fyri rprentútgáfu 

Morgunblaðsins og m.a. gert video innslög 

fyrir netið til stuðnings umfjöllun.

Hæfniviðmið:

Þekking: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Hafa öðlast tæknilega innsýn í starfsumhverfi 

ljósvakamiðils.

Þekking:  Skapti hefur m.a. sem stjórnandi 

og íþróttafréttamaður  unnið  við dekkun 

kappleikja m.a. erlendis. Þar hefur hann 

unnið náið með kollegum á ljósvakanum 

og hlaupið undir bagga þegar á hefur 

þurft að halda. Þannig hefur hann fengið 

bæði sögulega (lengd starfsferils) og 

samtíma innsýn í störf ljósvakamiðla bæði 

útvarps og sjónvarps. Auk þess sem 40 ára 

samstarf og samkeppni við ljósvakamiðla 

sem prent blaðamaður gefa góða innsýn í 

starfsumhverfi ljósvakamiðla.  Auk þess 

hefur hann tekið myndskeið sjálfur og 

unnið fyrir mbl.is

Hafa öðlast fræðilega innsýn í starfsumhverfi 

ljósvakamiðils.

Leikni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Leikni:  Tækni í ljósvakamiðlun er 

síbreytileg og ný forrit eru sífellt að líta 

dagsins ljós. Grundvallaratriðin eru 

þ´svipuð og þau sömu og nota þarf við 

klippingu myndskeiða inn a vefinn, mbl.is. 

Hafa öðlast ákveðna færni í að umgangast og 

nota þá tækni sem þarf til að búa til 

ljósvakaefni.

Hæfni: Að námskeiðinu loknu skal nemandinn:

Skilja takmarkanir og möguleika ljósvakans 

sem fjölmiðils.

Hæfni: Dagleg vinnsla með myndefni, 

bæði videó og ljósmyndir inn á vefinn og í 

prentmiðla draga vel fram styrk og 

veikleika ljósvakamiðla miðað við aðrar 

tekgundir miðlunar. Á því sviði hefur 

Skapti góða reynslu.
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Námskeið og lærdómsviðmið Mat á Skapta Hallgrímssyni
Námskeiðsheiti:

Íslenskir fjölmiðlar II

Námskeiðslýsing:

Námskeiðið kryfur stöðu íslenskra fjölmiðla í 

samtímanum. Sérstaklega er hugað að stöðu 

íslenskra fjölmiðla gagnvart alþjóðavæðingu og 

möguleikum þeirra í fámennu málumhverfi. 

Lagarammi fjölmiðla er kannaður með tilliti til 

samþjöppunar eignarhalds og hinnar stafrænu 

byltingar og staða RÚV skoðuð sérstaklega. 

Gestafyrirlesarar úr fjölmiðlastétt koma og meta 

stöðu íslenskra fjölmiðla.
Hæfniviðmið:

Að námskeiðinu loknu skal nemandi: 

• Kunna skil á helstu einkennum íslensks 

fjölmiðlamarkaðar, markaðshlutdeild, eignarhaldi og 

löggjöf. 

Hæfniviðmið:  Sem stjórnandi á blaði og 

sem starfandi blaðamaður í íslensku 

fjölmiðlaumhverfi þekkir Skapti vel 

helstu einkenni markaðarins sem starf 

hans og vinna hefur mótast af.  Viðtöl 

um samfélagsleg efni og við ráðamenn á 

sviði stjórnmála og menningar sem 

finna má í gögnum málsins draga 

jafnframt fram skilning hans á mikilvægi 

hins smáa málsamfélags. Það var 

beinlínis hlutverk Skapta sem 

blaðamanns að fylgjast með og fjalla um 

álitamál samfélagsins og ekki síst það er 

varðar fjölmiðal.  Þekking hans á einum 

tilteknum fjölmiðli, Morgunblaðinu, 

hlýtur eð teljast umtalsverð eftir um  40 

ára starf þar. 

• Vera meðvitaður um helstu álitamál varðandi 

dreifingu á stafrænu ljósvakaefni. 

• Vera meðvitaður um helstu álitamál varðandi 

samþjöppun eignarhalds 

• Kunna ítarleg skil á stöðu og starfsemi eins tiltekins 

fjölmiðils og hvert samspil hans er við aðra miðla. 

• Nemendur verði meðvitaðir um öll helstu álitamál 

sem uppi eru varðandi íslenska fjölmiðla og helstu 

strauma og stefnur varðandi hugmyndir um hvernig 

taka skuli á þeim.
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Þetta ítarlega raunfærnimat var sent til náms- og matsnefndar félagsvísinda-, 

laga- og sálfræðideildar, ásamt formlegu bréfi þar sem óskað var eftir 

staðfestingu á raunfærnimatinu upp á 60 ECTS einingar eins og sjá má á næstu 

síðu: 

 

Námskeið og lærdómsviðmið Mat á Skapta Hallgrímssyni
Námskeiðsheiti:

Bundið val

Námskeiðslýsing:

Nemendur velji námskeið af 

áherslusviðum í samráði við 

kennara/brautarstjóra deildarinnar.

Bundið val I:  Tvær bækur skrifaðar. 

"Saga bikarkeppninnar í knattspyrnu 

í hálfa öld (2009)" og "Ævintýri í 

Austurvegi - Strákarnir okkar á HM í 

Rússlandi (2018)". 

Bundið val II:  Bók um 

körfuknattleik. "Leikni framar 

líkamsburðum - Saga körfuknattleiks 

á Íslandi í hálfa öld (2001)"  og bók 

um Græna hattinn.

Bundið val III:  Mannlífsviðtöl við 

Akureyringa. M.a.  við Helgu Sigríði 

Sigurðardóttur, 12 ára stúlku sem 

fékk hjartaáfall (2011) og 

tónlistarmanninn Valmar Väljaots 

(2012). 
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Erindi til náms- og matsnefndar félagsvísinda- lögfræði og sálfræðideilda við  HA 

Hér með er óskað eftir því að náms- og matsnefnd staðfesti fyrir sitt leyti meðfylgjandi raunfærnimat 

fyrir Skapta Hallgrímsson upp á 60 ETCS einingar í  námská námsbrautar í fjölmiðlmiðafræði.  

Raunfærnimatið nær til 10 6 ECTS námskeiða auk námskeiðanna Félagsvísindatorga I og II sem 

hvorugt gefur neinar einingar.   

 

 

Greinargerð: 

Raunfærnimat á háskólastigi er talsvert til umræðu um þessar mundir. Þannig er félagsvísindadeild 

HA  þátttakandi ásamt þremur öðrum háskólum í Erasmus-verkefninu APELE (http://www.apele.eu),  

sem fjallar um raunfærnimat þar sem kastljósinu er sérstaklega beint að innflytjendum og 

landsbyggðarfólki. Félagsvísindadeild undir forustu Markusar Meckl leiðir þetta samstarf. Samhliða er 

HA „áheyrnarfulltrúi“ í Rannísverkefni HÍ og LHÍ um raunfærnimat. Raunfærnimat gengur út að meta 

reynslu og óformlegt nám til formlegrar menntunar í skóla. Það getur bæði snúist um að meta slíka 

reynslu eða nám sem forkröfur til inngöngu í skóla, eða til styttingar á námi. Að þessu leyti má segja 

að umræðan um raunfærni rími mjög vel við inntökureglur og hugmyndir félagsvísindadeildar 

varðandi inntökuskilyrði í deildina. 

Að hluta til miðar námið í fjölmiðlafræði að því að kynna nemendum starfsemi fjölmiðla og hvernig 

þeir virka, hvað ræður efnisvali, innrömmun þeirra á efni og framsetningu auk þess sem nemendur fá 

ýmsa  raunþjálfun í vinnslu fjölmiðlaefnis til að dýpka þennan skilning. Ákveðnir hlutar námsins eru 

því líklegir til að geta verið metnir á móti raunfærni sem fengin er með langri starfsreynslu inni á 

fjölmiðlum á meðan aðrir hlutar eru það augljóslega ekki.  

Við Háskólann á Akureyri er Soffía Gísladóttir nú að vinna meistararitgerð í menntunarfræðum, sem 

fjallar um raunfærnimat á háskólastigi (leiðbeinandi er þó úr HÍ). Í því verkefni er kastljósinu beint að 

umgjörð og fræðilegri umræðu um framkvæmd slíks mats á háskólastigi auk þess sem tekið er dæmi 

um hvernig slíkt mat gæti farið fram. Samstarf hefur verið milli hennar og námsbrautar í 

fjölmiðlafræði um þetta verkefni, þar sem nemandinn, sem raunfærni er metin hjá, hefur langa 

starfsreynslu í fjölmiðlum og hefði hug á að skrá sig til náms í fjölmiðlafræði.  Verkefnið felst því í að 

raunfærnimeta umsækjandann, Skapta Hallgrímsson, blaðamann til margra áratuga inn í 

fjölmiðlafræðiprógrammið og sjá hversu mikið hann gæti fengið metið af háskólanáminu á grundvelli 

fyrri starfa og reynslu.   

Eins og sjá má á meðfylgjandi skýringarmynd eru matsskrefin í raun fimm: 1) Upplýsingasöfnun;  2) 

skráning raunfærni, sjálfsmat; 3) Matssamtal (Mögulegar niðurstöður); 4) Staðfesting á 

raunfærnimati; 5) Viðurkenning á vottun. 
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Í framhaldi af þessari greinargerð tók náms- og matsnefnd félagsvísinda-, laga- 

og sálfræðideildar málið fyrir á fundi þann 18. maí 2020. Á næstu síðu má sjá 

afgreiðslu nefndarinnar:  

 

 

 
 

 

Ein algengasta  aðferðin í svona mati er að umsækjandi býr til ítarlegt portfolio (skráning á 

raunfærnimati) um reynslu sína og störf og skilar inn gögnum sem kynnu að koma að gagni.  Þeir sem 

best þekkja til í náminu skoða þetta síðan og meta að hve miklu leyti þetta portfolio mætir þeim 

námsmarkmiðum sem tilgreind eru í námskeiðum (matssamtal).  Skapti skilaði inn slíkri möppu fyrir 

nokkru síðan og hefur brautarstjóri í fjölmiðlafræði farið yfir námskeiðin á námslínunni og metið hvað 

kemur til greina að meta.  Þetta var sett upp í skjal  með þremur valkostum: 

A. „Metið móti raunfærni“ 

B. „Ekki metið móti raunfærni 

C.  „Vafamál“.    

Í staðfestingarferli á frummati, er eðlilegt að tvær leiðir séu mögulegar og gerir tillagan ráð fyrir því. Í 

fyrstalagi að námsnefnd staðfesti einfaldlega mat á raunfærni. Í öðru lagi að námsnefnd skipuleggi 

sérstakt viðtal við umsækjanda sé uppi vafi í frummatinu eða óeining um það.   

Í ljósi almennra reglna félagsvísindadeildar að nemandi þurfi að taka að minnsta kosti 2/3 hluta 

eininga námsbrautar við skólann til að útskrifast og því aðeins hægt að meta að annað nám að 

hámarki sem svarar 1/3 af einingafjölda námsgráðu þykir eðlilegt að raunfærni geti að hámarki verið 

metin á móti 60 ETS af 180 ECTS gráðu.  

BG 
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Samþykkt náms- og matsnefndar 18. maí 2020  
Samþykkt um raunfærnimat  
Náms- og matsnefnd félagsvísinda-, laga- og sálfræðideildar fagnar umræðu 
um raunfærnimat á háskólastigi við HA og telur mikilvægt að ferlar og 
fyrirkomulag slíks mats séu skoðaðir og skilgreindir fyrir skólann.  
Náms- og matsnefnd staðfestir hér með að verði raunfærnimat heimilað við 
Háskólann á Akureyri, geti hún fallist á meðfylgjandi raunfærnimat, sem 
unnið hefur verið sem tilraunaverkefni um Skapta Hallgrímsson á grundvelli 
námsskrár í fjölmiðlafræði 2020-2021.  

Samþykkt á fundi nefndarinnar 18/5 2020 

 

Þessi samþykkt var síðan lögð fyrir deildarfund félagsvísinda-, laga- og 

sálfræðideildar þann 3. júní 2020 og niðurstaða þess fundar er eftirfarandi: 

  

Deildarfundur félagsvísindadeildar fagnar umræðu um upptöku 
raunfærnimats við HA og hvetur til áframhaldandi vinnu í þeim efnum með 
það að markmiði að taka með formlegum hætti upp slíkt mat við skólann.  
Fundurinn samþykkir fyrir sitt leyti það raunfærnimat sem gert hefur verið 
fyrir Skapta Hallgrímsson, (um mat á 60 ECTS einingum auk 
Félagsvísindatorga I og II) af námsbraut í fjölmiðlafræði og staðfest hefur 
verið af náms- og matsnefnd deildarinnar.  

Fundurinn telur heppilegt að fylgja eftir til enda þessari tilraun um 

raunfærnimat með því að heimila Skapta Hallgrímssyni að fara í gegnum BA 

nám í fjölmiðlafræði á grundvelli þessa mats sækist hann eftir því. 

 

Að þessum niðurstöðum fengnum var talið að raunfærnimatið þyrfti endanlegt 

samþykki Háskólaráðs. Málið velktist um, í nokkurn tíma, í kerfi Háskólans á 

Akureyri, en þann 9. febrúar 2021 kom endanleg niðurstaða í tölvupósti frá 

Þóroddi Bjarnasyni, prófessor og deildarformanni félagsvísindadeildar 

Háskólans á Akureyri sem hann sendi fyrir hönd sviðsforseta hug- og 

félagsvísindasviðs, Elínar Díönnu Gunnarsdóttur: 
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Niðurstaða raunfærnimatsins er söguleg þar sem þetta er fyrsta raunfærnimat 

sinnar tegundar sem er staðfest og skráð sem ECTS einingar í námsferil 

nemanda við háskóla á Íslandi.  Ferlið var langt og krefjandi fyrir fjölda aðila 

sem komu að því, en því seinkaði meðal annars vegna COVID. Niðurstaðan 

var 60 ECTS einingar sem skráðar voru í ferilinn af 72 ECTS einingum sem 

voru metnar á móti þeirri hæfni sem Skapti Hallgrímsson sýndi fram á með 

ferilmöppunni. Til framtíðar er mikilvægt að semja reglur um raunfærnimat 

innan háskólanna sem heimila heildstætt raunfærnimat og heimilar skráningu 

allra þeirra eininga sem eru metnar sem raunfærni hverju sinni. 

Sæl öll,  
 
Ég bar þetta undir sviðsforseta. Hún lítur svo á að það sé allt frágengið HA megin - 
raunfærnimatið hefur verið samþykkt af deild sem tilraunaverkefni og sviðsforseti hefur lagt 
blessun sína yfir það. 
 
Ef Skapti sækir um mun hann fá þetta metið á grundvelli raunfærnismatsins. 
 
Bestu kveðjur, 
Þóroddur 
 
 

 
    

Þóroddur Bjarnason 

Prófessor / Professor 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið / School of Humanities and Social Sciences 

Skrifstofa / Office: Sólborg - A116 

Sími / Phone: 6616099 

Farsími / Mobile: 6616099 

ORCiD: 0000-0002-1400-231X 

Lagalegur fyrirvari / Legal disclaimer  
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5.3 Þemagreining rannsóknarinnar 

Við þemagreininguna studdist ég við dagbókarskrif rannsóknarinnar þar sem 

allt ferlið frá upphafi til enda var skráð. Dagbókin byggir á samtölum, bæði 

formlegum og óformlegum, við fjölda aðila sem komu, á einn eða annað hátt, 

að rannsóknarferlinu á þeim 19 mánuðum sem það stóð yfir. Hún byggir líka 

á námskeiðinu sem ég sat, Þjálfun í raunfærnimati, öllum þeim fróðleik sem 

það bauð upp á og þeim umræðum sem þar fóru fram bæði við fagaðila og leik-

menn og einnig þeim áhugaverðu samræðum sem fóru fram þegar vinnustofan 

í raunfærnimati fór fram við Háskólann á Akureyri. Dagbókin byggir á 

upplifun á ferðalaginu sem var mjög lærdómsríkt. Þar var ég í hlutverki 

ráðgjafa annars vegar, sem aðstoðaði Skapta í gegnum raunfærnimatsferlið og 

hins vegar í hlutverki verkefnastjóra þar sem ég hélt utan um alla þræði 

raunfærnimatsins, en þeirri niðurstöðu geri ég skil í umræðukaflanum hér á 

eftir. Ég fór skilmerkilega í gegnum texta dagbókarinnar og skráði helstu 

áhersluþemu. Þau þemu sem verður gerð skil hér á eftir, í nokkrum 

undirköflum, voru það veigamikil að full ástæða er til að fjalla sérstaklega um 

þau. Þau eru sex talsins; menntunarskortur, fordómar, virðing, fagmennska, 

gæði og laun tengd háskólamenntun. Þessi þemu urðu fyrir valinu þar sem þau 

tengjast svo sterkt upplifun einstaklingsins sem fer í gegnum raunfærnimat, 

raunfærnimatinu sjálfu sem og fjárhagslegri afleiðingu þess að hafa ekki aflað 

sér formlegrar menntunar.  

5.3.1 Menntunarskortur 

Fyrsta þemað sem ég fjalla um er menntunarskortur. Skortur á formlegri 

menntun og minnimáttarkennd því tengd, hefur einkennt þá einstaklinga sem 

ég hef rætt við í störfum mínum og varð kveikjan að því að ég valdi að gera 

þessa rannsókn. Þegar ég hitti Skapta í upphafi til þess að ræða mögulega 

aðkomu hans að þessari rannsókn, um miðjan ágúst 2019, kom í ljós hversu 
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miklar áhyggjur hann hafði af lítilli menntun sinni. Þegar ég bað hann um að 

útskýra það frekar þá vísaði hann til þess að hafa ekki lokið formlegu 

háskólanámi með gráðu, t.d. BA gráðu. Hann vissi þó að hann byggi yfir 

mikilli þekkingu og færni á sviði blaðamennsku og ljósmyndunar eftir að hafa 

starfað við fjölmiðla í 36 ár samfleytt, en það var óformlegt nám sem hann 

hafði enga staðfestingu fyrir og það olli honum áhyggjum. Hann hafði orðið 

þess vís í auglýsingum, á þeim störfum sem hann hafði áhuga á að sækja um, 

var alltaf krafist háskólamenntunar og það hafði mjög letjandi áhrif á hann. 

Hann hafði til að mynda haft áhuga á að sækja um starf verkefnastjóra 

upplýsingamiðlunar hjá Akureyrarbæ, en þar var krafist háskólamenntunar. 

Hann ræddi möguleika sína á að sækja um starfið við aðila sem komu að þeirri 

auglýsingu, en honum var tjáð að ekki tæki því fyrir hann þar sem hann hafði 

ekki háskólamenntun og kæmi því ekki til greina. Að öðru leyti uppfyllti Skapti 

öll skilyrði ráðningarinnar, en það dugði ekki til, þó svo að hann hefði 36 ára 

reynslu á þessu sviði. Þetta var vissulega högg fyrir mjög reyndan fagmann.  

Þetta haust, 2019, þegar ég var að undirbúa raunfærnimatið, höfðu tveir 

karlmenn samband við mig, en þeir höfðu frétt af verkefninu sem ég var að 

vinna við Háskólann á Akureyri um raunfærnimat. Báðir höfðu þeir miklar 

áhyggjur af stöðu sinni vegna menntunarskorts. Annar þeirra var sjómaður og 

hafði starfað sem slíkur í áratugi og hafði áhuga á að vita hvort möguleiki væri 

á að fara í raunfærnimat tengt sjávarútvegsfræði. Hann var með stúdentspróf 

og hafði verið í ábyrgðarstöðum á stórum fiskiskipum, en skorti formlega 

háskólamenntun. Hinn hafði starfað við fjármál allan sinn starfsferil, sem 

endurskoðandi og fjármálastjóri. Hann var með stúdentspróf en skorti formlega 

háskólamenntun og hafði áhuga á því að fá hæfni sína metna í viðskiptafræði. 

Þetta eru tvö dæmi af fjölmörgum einstaklingum sem búa við menntunarskort 

og eru að leita leiða til að fá hæfni sína metna að verðleikum. 
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5.3.2 Fordómar 

Annað þemað sem ég fjalla um út frá dagbókarskrifum mínum er fordómar. 

Þeir einstaklingar sem ég hef vísað til hér á undan og urðu kveikjan að þessari 

rannsókn hafa allir upplifað fordóma vegna menntunarskorts. Stundum eru það 

eigin fordómar sem þessir einstaklingar eru að berjast við, en svo kemur það 

fyrir að þeir upplifa fordóma frá utanaðkomandi aðilum, ekki síst tengt 

umsóknum um störf. Eru það fordómar að viðurkenna ekki áratuga langa 

reynslu af vinnumarkaði? Við Hildur Betty, gagnrýna vinkona mín í rann-

sókninni, hittumst vikulega á fundum okkar frá 20. nóvember 2019 og fram á 

vor 2020 til þess að ræða framgang verkefnanna og til þess að hvetja hvor aðra 

áfram. Við vorum báðar að vinna að rannsókn um raunfærnimat, hún í 

doktorsnámi og fjallaði um raunfærnimat innan framhaldsfræðslunnar en ég  í 

meistaranámi og fjallaði um raunfærnimat innan háskólakerfisins. Við ræddum 

þetta tiltekna þema „fordóma“ mikið á okkar fundum og Betty fannst sem að 

það væru fordómar í samfélaginu gagnvart þeim einstaklingum, sem hafa ekki 

menntað sig, en hafa þó mikla starfsreynslu. Við vorum sammála um að það 

væri ekki vegna „veikleika“ þessara einstaklinga að þeir hafi ekki farið lengra 

í námi á sínum tíma, heldur væri það frekar vegna hindrana í kerfinu. Þegar 

við greindum hugtakið fordóma, þá ræddum við það út frá þröngsýni sem 

skapast af vanþekkingu. Upplifi fólk fordóma er því vert að kynna sér málið til 

hlítar. Í samræðu okkar um fordóma út frá ráðningum fannst okkur þó ekki 

hægt að vísa til fordóma í ráðningarferli opinberra aðila, enda er farið eftir 

mjög skýru verklagi og ferlum við slíkar ráðningar hvort sem okkur þykir það 

sanngjarnt eða ekki. En úti í samfélaginu þrífast fordómar í garð menntunar og 

innan veggja háskóla þrífast einnig fordómar í garð þeirra sem eru 

„ómenntaðir“, því miður að okkar mati. Eflaust telja háskólamenntaðir full-

trúar akademíunnar að ekki sé um fordóma að ræða heldur finnst þeim erfitt að 

festa hönd á þá hæfni sem hlotist hefur á vinnumarkaðnum. Sú hæfni er 

vissulega hvergi skráð líkt og hæfniviðmið í hverju fagnámskeiði við háskóla-
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stofnanir. Því má spyrja sig hvaða nám fari raunverulega fram á vinnumarkaði 

og hvort þurfi að skrá það til þess að koma í veg fyrir fordóma? Þarna eigast 

við sjónarmið annars vegar þeirra sem hafa öðlast formlega menntun og þeirra 

sem hafa öðlast hana óformlega. Þessa umræðu upplifði ég í mars 2020 þegar 

vinnustofan um raunfærnimat var haldin við Háskólann á Akureyri, sem ég hef 

getið um hér að framan í kafla 2.9 um þjálfun í raunfærnimati. Á vinnustofunni 

upplifði ég fordóma í garð þeirra einstaklinga sem skortir formlega háskóla-

menntun, en töluverðrar tortryggni gætti þar, sérstaklega af hálfu aðila frá 

heilbrigðisvísindasviði, sem er mjög eðlilegt í ljósi þess hversu stutt á veg 

raunfærnimat í háskóla er komið við íslenska háskóla og þar af leiðandi er lítil 

sem engin þekking til staðar.  

5.3.3 Virðing 

Þriðja þemað sem ég fjalla um hér er virðing. Virðing er hugtak sem fólki, sem 

kemur að raunfærnimati, er tíðrætt um og það var svo í samtölum mínum í 

rannsókninni og ekki síst við Hildi Betty á okkar vikuleg fundum. Við ræddum 

meðal annars um mikilvægi þess að bera saman þau vinnubrögð sem þú lærir 

í skóla annars vegar og úti á vinnumarkaði hins vegar og hve mikilvægt væri 

að bera virðingu fyrir hvoru tveggja. Það skiptir miklu máli að borin sé virðing 

fyrir þeim einstaklingi sem skal raunfærnimetinn, að borin sé virðing fyrir 

starfs- og lífreynslu hans sem mun verða metin, að borin sé virðing fyrir þeirri 

hæfni sem einstaklingurinn hefur áunnið á sér vinnumarkaði, að borin sé 

virðing fyrir vinnumarkaðnum og þeirri hæfni sem þar fyrirfinnst. Það skiptir 

jafn miklu máli að einstaklingurinn sem skal raunfærnimetinn beri virðingu 

fyrir því ferli sem hann er að fara í gegnum, fyrir þeim hæfniviðmiðum sem 

munu liggja til grundvallar raunfærnimati hans og að hann beri virðingu fyrir 

þeim mismunandi skoðunum á raunfærnimati sem hann mun upplifa á 

vegferðinni. Gagnkvæm virðing þeirra aðila sem koma að raunfærnimats-

ferlinu getur haft úrslitaáhrif á niðurstöðu matsins þar sem verið er að bera 
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saman formlega skráð hæfniviðmið og óformlega hæfni sem áunnin hefur 

verið á vinnumarkaði. Matið krefst yfirlegu og skipulegs mats og skorti 

virðingu í ferlinu gæti það haft í för með sér rangt mat. 

Þessa virðingu fyrir viðfangsefninu upplifði ég sterkt í samtölum mínum við 

Birgi Guðmundsson og stýrihópinn meðan á raunfærnimatsferlinu stóð innan 

háskólans. Mér hlýnaði um hjartarætur að upplifa hversu mikla virðingu þau 

báru fyrir Skapta Hallgrímssyni og þeirri hæfni sem hann hafði áunnið sér á 

vinnumarkaðnum sem blaðamaður. Þessi upplifun sannfærði mig um að hér 

væri fagfólk að störfum og það gaf mér góðar væntingar um vandað raunfærni-

mat. 

5.3.4 Fagmennska 

Allt raunfærnimatsferlið, frá upphafi til enda, krefst fagmennsku og því snýst 

fjórða þemað um hana. Það skiptir máli að faglega sé staðið að verki í öllu 

matsferlinu, allt frá því að grunnupplýsingar eru veittar þeim sem áhuga hefur 

á því að fá hæfni sína metna, við skráningu raunfærninnar, við greiningu gagna, 

við staðfestinguna á matinu og við viðurkenninguna sjálfa sem og vottunina. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur sérhæft sig í raunfærnimati og þar er mikil 

fagþekking til staðar. Ferlar matsins eru skýrir og hefur Fræðslumiðstöðin 

boðið upp á þjálfun fyrir alla þá sem koma að raunfærnimati hvort sem um er 

að ræða ráðgjafann sem kemur að upplýsingagjöfinni í upphafi og 

leiðbeiningum og stuðningi í kjölfarið, fagaðilann (sem er sérfræðingur á því 

sviði sem metið skal) sem mun framkvæma matið eða verkefnastjórann sem 

heldur utan um raunfærnimatið frá upphafi til enda. Ég sat þetta námskeið í 

október 2019 sem var gríðarlega mikilvægt fyrir mig og fyrir framhald 

rannsóknar minnar, eða eins og fram kemur í einni bókuninni í dagbókinni: 

„Ég hefði ekki getað unnið þetta verkefni án þessa námskeiðs, en það hleypti í 

mig þvílíkum krafti og áhuga og gaf mér staðfestingu á því að ég væri algerlega 

á réttri hillu með val mitt á meistaraverkefni og kveikti í mér vilja til að helga 
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mig raunfærnimati í háskóla“. Ég taldi það mjög mikilvægt að boðið væri upp 

á slíkt námskeið við háskólann á Akureyri til þess að tryggja að þekking á 

verkefninu væri til staðar þegar farið væri af stað í raunfærnimatið, til þess að 

tryggja fagmennsku. Ég fór þess á leit við Fræðslumiðstöðina að bjóða upp á 

slíkt námskeið og niðurstaðan var að boðið var upp á vinnustofu, eins og áður 

hefur komið fram, í byrjun mars 2020 sem heppnaðist vel og kveikti áhuga í 

nokkrum deildum háskólans. Farið var nokkuð nákvæmlega í verkferlið, þrep 

fyrir þrep,  en það mikilvægasta í vinnustofunni var kannski samtalið sem átti 

sér stað. Það var mikill áhugi t.d. innan lögreglufræðinnar að skoða mögulegt 

raunfærnimat en þátttakendur innan heilbrigðisvísindanna voru með talsverðar 

efasemdir um hvort raunhæft væri eða mögulegt að bjóða upp á raunfærnimat 

á því sviði. Og það snýst vissulega um fagmennsku því ekki væri ráðlegt né 

raunhæft að bjóða upp á raunfærnimat án fullkominnar vissu og samþykkis 

innan hvers sviðs og hverrar deildar. Sú þekking sem nú þegar er til staðar í 

íslensku menntakerfi á raunfærnimati getur vel nýst þeim háskólum sem 

hyggja á að bjóða upp á raunfærnimat til styttingar náms til háskólagráðu, en 

það þarf líka að eiga sér stað víðtæk fagleg umræða og fræðsla. 

5.3.5 Gæði 

Það er ekki hægt að fjalla um fagmennsku án þess að tala um gæði, sem er 

fimmta þemað. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur í norrænni samvinnu NVL 

(Nordisk nätverk för vuxnas lärende) og Nordplus Voksen unnið gæðalíkan 

fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum eins og ég kom inn á í kafla 2.9, en í 

þjálfuninni, sem ég hef líka getið um hér áður og fór fram í október 2019 var 

lögð rík áhersla á gæðalíkanið og gæðaviðmið í raunfærnimatsferlinu. Gæða-

málin voru líka sett á dagskrá í vinnustofunni sem Fræðslumiðstöðin bauð upp 

á í HA í mars 2020 og hefur verið getið hér áður. Í vikulegu samtölum mínum 

við Hildi Betty, gagnrýnu vinkonu mína, ræddum við gæðamálin með reglu-

legum hætti og lagði hún mikla áherslu á það við mig að skoða vel gæðalíkan 
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Fræðslumiðstöðvarinnar sem og að tileinka mér gæðaþætti raunfærnimatsins 

sem eru útlistaðir í kafla 2.9. Betty lagði líka mikla áherslu á að ég hefði 

samband við gæðastjóra Háskólans á Akureyri og upplýsti hana um verkferla 

raunfærnimatsins innan Fjölmiðlafræðinnar. Ég setti mig þá strax í samband 

við Vöku Óttarsdóttur, gæðastjóra HA sem tók mér mjög vel eins og kemur 

fram í dagbókinni: „Það var virkilegur happafengur að fá Vöku sem tengilið 

innan háskólans, enda gat hún leiðbeint mér um alla þá formlegu ferla sem 

raunfærnimatið þurfti að fara í gegnum í völundarhúsi háskólans“. Ég gat því 

með fullvissu treyst því að raunfærnimatið hans Skapta væri faglega unnið og 

öllum gæðakröfum fylgt. 

5.3.6 Laun tengd háskólamenntun 

Í sjötta og síðasta þemanu, laun tengd háskólamenntun, er ég að loka hringnum, 

ef svo má segja, þar sem þetta þema tengist vissulega menntunarskorti. Á því 

tímabili sem raunfærnimatið stóð yfir tók Skapti að sér verkefni sem krafðist 

hæfni hans og þekkingar fyrir opinbera stofnun. Þetta var skemmtilegt, 

krefjandi og sérhæft verkefni og afraksturinn var mjög góður svo eftir var 

tekið. Í samtölum okkar, sem skráð eru í dagbókina, kom fram hversu ánægður 

Skapti var með að hafa fengið þetta tækifæri og hversu stoltur hann var af 

afrakstrinum. En þó fylgdi sá böggull skammrifi að Skapti var ekki með 

formlegt háskólapróf og því var eingöngu hægt að greiða honum laun sem tóku 

mið af  ófaglærðum einstaklingi. Þarna var vissulega farið eftir verklagsreglum 

þess opinbera aðila sem stóð að ráðningunni, en ekki tekið tillit til þeirrar 

áratuga reynslu og hæfni sem Skapti hafði til að bera og verkefnið krafðist. 

Þetta er því miður staðreynd, sem við Hildur Betty ræddum í samtölum okkar, 

að vinnumarkaðurinn hagnast af því að ráða til sín reynslumikið fólk án 

háskólamenntunar fyrir mun lægri laun en greidd eru fyrir fólk með háskóla-

menntun og jafnvel litla sem enga reynslu. Þetta eru dæmi sem ég fæ líka inn 

á borð til mín reglulega í störfum mínum sem forstöðumaður Vinnumála-
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stofnunar. Það má alltaf spyrja sig hvort ákveðinn hópur sitji ekki eftir þegar 

verið er að ráða í störf hjá opinberum aðilum sem krefjast þeirrar hæfni sem 

einstaklingar afla sér með háskólamenntun, en geta einnig aflað sér með 

áratuga reynslu á vinnumarkaði. Það munar talsvert í launum hvort um er að 

ræða háskólamenntaðan einstakling hjá opinberum aðila eða ófaglærðan, eins 

og þeir eru skilgreindir sem eru ekki með staðfest háskólapróf, en búa engu að 

síður yfir mikilli hæfni og reynslu. Þetta getur birst með tvennum hætti, sem 

hafa báðir komið fram í dagbókarskrifum mínum, annars vegar að 

einstaklingur komi ekki til greina í umsóknarferli þegar sótt er um starf sem 

krefst háskólamenntunar, eins og í dæmi Skapta þar sem honum var ráðlagt frá 

því að sækja um starf því hann kæmi ekki til greina vegna skorts á háskóla-

menntun og svo það síðarnefnda hér áður að fá starfið, en þurfa að sætta sig 

við laun ófaglærðs einstaklings.  
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6. Umræður og ályktanir  

Hér í þessum umræðukafla mun ég gera grein fyrir helstu niðurstöðum rann-

sóknarinnar og skoða þær í ljósi fræðanna sem liggja henni til grundvallar. 

Megin tilgangur rannsóknarinnar var að framkvæma tilraunaverkefni sem fólst 

í því að fylgja Skapta Hallgrímssyni, blaðamanni, í gegnum raunfærnimat á 

háskólastigi og freista þess að stytta háskólanám hans við Fjölmiðlafræði í 

Háskólanum á Akureyri. En eins og áður hefur komið fram er Skapti með 36 

ára reynslu af vinnumarkaði, sem blaðamaður hjá Morgunblaðinu. 

Rannsóknarspurningin var þessi: „Er raunhæft að meta hæfni sem áunnist 

hefur á vinnumarkaði til ECTS háskólaeininga með það í huga að stytta nám 

til grunn háskólagráðu?“ 

Um starfendarannsókn var að ræða og samhliða tilraunaverkefninu, fylgdist ég 

með sjálfri mér sem ráðgjafa og verkefnisstjóra við raunfærnimatsferlið. 

Rannsóknartímabilið  var skráð í dagbókarfærslur frá upphafi til enda og að 

verkefninu komu margir leikendur, enda raunfærnimat samvinnuverkefni  þess 

sem fær raunfærni sína metna sem og annarra sérfræðinga sem mikilvægt er 

að komi að matinu til þess að það sé faglega unnið og raunhæft. Þessi rannsókn 

var hagnýt, eins og svo margar rannsóknir á sviði raunfærnimats, samanber 

athugasemd Andersson, Fejes og Sandberg (2013) þar sem þeir kalla eftir 

frekari fræðilegum rannsóknum á þessu sviði, sjá kafla 2.3. Þessa aðferð, þ.e. 

að framkvæma tilraunaverkefni, taldi ég best til þess fallna, að koma málefninu 

á hreyfingu innan íslenska háskólasamfélagsins sem og innan íslenska 

menntakerfisins. Í framtíðinni, þegar reynsla verður komin á raunfærnimat til 

styttingar náms í háskólum hér á landi, munum við vonandi sjá fræðilegar 

íslenskar rannsóknir um efnið. 

Það er mikilvægt að nýta sér þá reynslu sem fyrir er á Íslandi, sem og annars 

staðar í heiminum, og byggja á henni, ætli háskólar sér að bjóða upp á raun-

færnimat til styttingar náms í framtíðinni. Eins og komið hefur fram í kafla 2.3 
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eru háskólar sjálfstæðar stofnanir og getur hver þeirra fyrir sig tekið ákvörðun 

um að bjóða upp á raunfærnimat án aðkomu Mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins, enda Evrópulagaramminn skýr í þessum efnum (Council of the 

European Union, 2012). Það væri þó æskilegt að yfirvöld menntamála hvettu 

til raunfærnimats til styttingar náms á háskólastigi, því mikilvægt er að 

fjármagni sé varið til verkefnisins og það verður að tryggja með aðkomu þeirra.  

6.1 Það er óþarfi að finna upp hjólið 

Það kom í ljós í þessari rannsókn, og greint er frá í niðurstöðukaflanum, að sú 

aðferðafræði sem notuð er við raunfærnimat innan framhaldsfræðslunnar hér á 

landi getur nýst á öllum stigum hæfnirammans. Það sem skilur hæfnistigin að 

er sú sérfræðiþekking og færni sem matsaðilar hafa í hverri faggrein, en 

grunnhugmyndin er ætíð sú sama eins og kom fram í kafla 1.2, að veita 

viðurkenningu á fyrra námi, hvar, hvenær og hvernig sem það nám hefur átt 

sér stað (sbr. Andersson, Fejes og Sandberg, 2013). Það skiptir máli að þróa 

fagþekkingu um raunfærnimat innan háskólanna til þess að mögulegt sé að 

bjóða upp á raunfærnimat á því skólastigi, en hingað til hefur sú fagþekking 

verið þróuð innan framhaldsfræðslunnar, hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og 

símenntunarmiðstöðvum um allt land eins og greint er frá í kafla 2.9. Það er þó 

óþarfi að finna upp hjólið því það má vel byggja sérfræðiþekkingu innan 

háskólastigsins á þeirri fagþekkingu sem fyrir er. 

6.2 Fjármögnun og gæði 

Í þessari rannsókn reyndi ekki á fjármögnun þar sem Háskólinn á Akureyri 

bauð Skapta upp á þessa þjónustu, honum að kostnaðarlausu. Háskólinn varð 

því af greiðslum vegna þeirra 60 þreyttu eininga sem skiluðu sér inn í námsferil 

hans við háskólann. Gæta þarf þess að tryggja fjármögnun raunfærnimats í 
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háskólum, samanber samantekt höfunda skýrslunnar sem Háskóli Íslands lét 

framkvæma 2017 um raunfærnimat á háskólastigi og gerð var grein fyrir í kafla 

2.3. Hvað fjármögnun snertir mætti íslenska ríkið taka það finnska sér til 

fyrirmyndar hvað varðar fjárveitingu til raunfærnimats þar í landi, en finnskir 

nemendur geta sótt um raunfærnimat við skráningu í háskóla og greiða ekki 

sérstaklega fyrir það, heldur er það finnska ríkið sem kostar raunfærnimatið 

(Karttunen, 2016) eins og getið er um í kafla 2.3. Verði hins vegar fjármögnun 

tryggð í uppbyggingu raunfærnimats til styttingar náms á háskólastigi hér á 

landi er mikilvægt að tryggja samræmd lög og reglur um raunfærnimat eins og 

fram hefur komið í tillögum höfunda skýrslu Háskóla Íslands frá 2017 í kafla 

2.3. Hvað gæði varðar þá var raunfærnimatið á Skapta Hallgrímssyni til 

fyrirmyndar, enda unnið með hliðsjón af gæðaferlum innan háskólans. Gæða-

trygging er ein megin forsenda vandaðs og viðurkennds raunfærnimats, eins 

og kemur fram í skýrslu OECD (2010), sem getið er um  í kafla 2.8 og er 

jafnframt ein besta vörnin gegn fordómum í garð þess. Ferlið þarf því að vera 

allt í senn, gagnsætt, faglegt og sanngjarnt (OECD, 2010). Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins hefur í norrænni samvinnu NVL (Nordisk nätverk för vuxnas 

lärende) og Nordplus Voksen unnið gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norður-

löndum (Nordisk nätverk för vuxnas lärende, 2014) samanber kafla 2.9. Þetta 

er gæðalíkan sem byggja má á, sama á hvaða skólastigi það er. Mörg verkfæri 

eru því nú þegar til staðar, og þróuð, svo þar hefur nokkrum hindrunum nú 

þegar verið rutt úr vegi. Það er því ekkert því til fyrirstöðu að fara í fleiri 

tilraunaverkefni á þessu sviði, sem verður vonandi til þess að boðið verður 

almennt upp á slíkt raunfærnimat til styttingar náms í náinni framtíð. 

6.3 Tilraunaverkefni 

Það skiptir máli að allt kerfi í kringum raunfærnimat á háskólastigi sé faglega 

og vel undirbyggt áður en farið er að bjóða upp á það almennt. Til þess að slíkt 
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sé tryggt væri æskilegt að fara af stað með nokkur tilraunaverkefni, eins og það 

sem hér hefur verið framkvæmt. Það mætti hugsa sér að meta hæfni fleiri 

einstaklinga á fleiri fræðasviðum og í því sambandi má geta þess að nokkrir 

einstaklingar hafa komið að máli við mig, meðan á þessari rannsókn stóð, og 

óskað eftir að fá aðstoð við raunfærnimat m.a. við viðskiptafræðideild sem og 

við auðlindadeild, í  sjávarútvegsfræði, við Háskólann á Akureyri. Á vinnustof-

unni sem haldin var í Háskólanum á Akureyri í tengslum við þessa rannsókn, 

og getið var um í kafla 2.9, voru aðilar innan lögreglufræðinnar áhugasamir 

um tilraunaverkefni í raunfærnimati fyrir héraðslögreglumenn. Einnig komu 

fram tillögur að tilraunaverkefni í skýrslu vinnuhópsins á vegum Háskóla 

Íslands um innleiðingu raunfærnimats á háskólastigi sem sjá má í kafla 2.3, en 

þar var lagt til að: 

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild HÍ og 

Tölvunarfræðideild HR taki að sér að þróa raunfærnimat fyrir 

tölvunarfræðina og sömuleiðis mætti kanna hvort einhverjar 

námsleiðir innan Menntavísindasviðs HÍ sjái möguleika á að 

mæta þörfum samfélagsins fyrir fleiri leik- og grunnskólakennara 

með tilboðum um raunfærnimat til styttingar náms (Ína Dögg 

Eyþórsdóttir o.fl., 2017:12-13). 

Eins og komið hefur fram í kafla 2.4 er tilraunaverkefni nú þegar í gangi í 

leikskólafræðum í formi fagháskólanáms. 

6.4 Ferilmappa 

Sú ferilmappa sem Skapti skilaði af sér, og gert er grein fyrir í kafla 4.1, var 

rafræn og hafði að geyma fjölmargar undirmöppur svo auðveldara væri, fyrir 

matsaðilana, að gera sér grein fyrir þeirri hæfni sem hann hafði öðlast á langri 

starfsævi. Reynsla hans af skrifum einfaldaði honum samantektina, en eins og 

fram kom í kafla 4.1 var Skapti heppinn að því leytinu til að gögn úr 
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blaðamennsku eru skjalfest og varðveitt og því auðvelt að nálgast þau. Þetta er 

ekki raunin hjá öllum og því er starf ráðgjafa í raunfærnimatsferlinu mikilvægt 

eins og kemur fram í kafla 2.8 um matsferli raunfærnimats. Það skiptir sköpum 

í raunfærnimatsferlinu að ferilmappan sé faglega fram sett og vönduð til þess 

að matsaðilar geti áttað sig á þeirri þekkingu og hæfni sem einstaklingurinn 

býr yfir. Eins og kom fram í kafla 5.1. um ferilmöppu má nálgast góðar 

upplýsingar og sniðmát fyrir ferilmöppur í smiðjur erlendra háskóla sem hafa 

sérhæft sig í raunfærnimati, t.d. hjá Athabasca University í Kanada. Sú 

aðferðafræði sem er mest útbreidd, við raunfærnimat á háskólastigi, er varðar 

skráningu á þekkingu þess einstaklings sem fær hæfni sína metna til raunfærni 

hverju sinni er svokallað portfolio, á íslensku ferilmappa. Það er mikilvægt að 

hér á landi verði þróað sniðmát fyrir ferilmöppu til þess að auðvelda 

þátttakendum í raunfærnimati að skrá hæfni sína sem byggir á  reynslu þeirra, 

færni og þekkingu. 

6.5 Vanmáttarkennd, sjálfstraust, valdefling 

Eitt af því sem ég hef lært í störfum mínum til áratuga við að byggja upp 

einstaklinga, er hversu mikilvægt það er að búa yfir sjálfstrausti, ekki síst við 

endurkomu á vinnumarkað, að þú getir með stolti kynnt sjálfan þig og þína 

hæfni fyrir framtíðar vinnuveitendum. Það getur nefnilega verið svo þunn lína 

á milli þess að vera fullur sjálfstrausts og þess að fara að vanmeta sjálfan sig. 

Að eiga samtal, fullur sjálfstrausts eftir 36 ára starf í sérgrein sem blaðamaður, 

er varðar starfsauglýsingu sem er nánast skrifuð með þig í huga (fyrir utan það 

eitt að vera með háskólamenntun), hafandi trú á því að 36 ára starfsreynsla vegi 

þyngra en þriggja ára háskólamenntun og fá það svo staðfest að þú komir ekki 

til greina í starfið kemur þér hugarfarslega beint ofan í kjallara. Þú fyllist 

vanmáttarkennd, verður óöruggur og dregur þig í hlé. Þetta mátti Skapti reyna 

og svona líður ansi mörgum sem hafa ekki fengið hæfni sína metna. Þetta 
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kemur heim og saman við kenningar Knowles um reynsluna sem getið var í 

kafla 2.6, en hann telur að fullorðnir einstaklingar skilgreini sjálfsmynd sína út 

frá reynslunni og þegar þessi reynsla er hunsuð eða vanmetin upplifa þeir það 

ekki aðeins sem höfnun á reynslunni sem slíkri heldur á einstaklingnum 

sjálfum (Knowles o.fl., 2015:48). Með raunfærnimati getum við byggt upp 

sjálfstraust einstaklinga eins og Pokorny og Whittaker komust að í rannsókn 

sinni (2014) og greint er frá í kafla 2.7,  því með raunfærnimati eykst sjálfs-

traust nemenda sem og sjálfsálit þeirra, sem gerir það að verkum að auðveldara 

er að takast á við þær áskoranir sem fylgja frekara námi (Pokorny og Whittaker, 

2014). Sigrún Aðalbjarnardóttir skrifar einnig um (2007) hvernig sjálfsvirðing 

byggir á því að við séum metin af verðleikum okkar og hvernig sjálfsálitið er 

nátengt því heildarmati sem einstaklingur leggur af sjálfum sér (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Tilfinningar Skapta sveifluðust mjög á því tímabili 

sem raunfærnimatið fór fram, enda var verið að meta ævistarf hans til styttingar 

háskólanáms. Hann fann fyrir vanmáttarkennd þegar hann fékk þá staðfestu að 

geta ekki sótt um draumastarfið sökum skorts á menntun og hann fylltist 

vanmáttarkennd þegar honum voru greidd laun, sem tóku mið af launataxta 

fyrir ófaglærða, fyrir starf sem krafðist hans hæfni, því þegar lág laun eru í boði 

fyrir mikla hæfni hefur það í för með sér árás á sjálfsvirðingu einstaklings, sem 

upplifir að vera ekki metinn að verðleikum. Hann var hins vegar mjög öruggur 

og fullur sjálfstrausts þegar niðurstaðan úr raunfærnimatinu fékkst staðfest sem 

varð til þess að hann skráði sig í nám. En ferlið í heild sinni valefldi hann og 

sem dæmi stofnaði hann sinn eigin fjölmiðil á tímabili raunfærnimatsins. En 

viðurkenning á hæfni í gegnum raunfærnimat er valdeflandi fyrir ein-

staklinga, eins og kemur fram í niðurstöðum skýrslu Fræðslumiðstöðvar 

atvinnulífsins um tilraunaverkefni við að raunfærnimeta störf í samvinnu við 

Samtök atvinnulífsins og ASÍ eins og getið var um hér áður í kafla 2.5 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2020). Vinnan við undirbúning og skráningu 

ferilmöppunnar er almennt mjög valdeflandi því hlutaðeigandi sér afraksturinn 
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af ævistarfi sínu, svart á hvítu og jafnvel í lit þegar verkinu er lokið. „Þetta 

jafnast á við að skrifa lokaritgerð“ eins og Skapti orðaði það þegar hann afhenti 

ferilmöppuna í Háskólanum á Akureyri og sjá má líka á lýsingum frá öðrum 

einstaklingum sem hafa farið í gegnum raunfærnimat í kafla 2.7. Á nokkrum 

mánuðum fer hugurinn úr því að vera langt niðri þar sem efinn hefur hreiðrað 

um sig í að vera fullur sjálfstraust og það jaðrar jafnvel við monti, enda lífsstarf 

allra mjög merkilegt. Þetta ferli allt saman eflir einstaklinginn og hjálpar 

honum við að horfa á tækifærin sem koma í ljós allt í kring. Hann sér allt í einu 

tækifæri sem hafa kannski alltaf verið innan seilingar, sem hann hefur ekki náð 

taki á fyrr en nú. 

6.6 Hindranir í kerfinu 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi þar sem fylgst er með 

raunfærnimati einstaklings til styttingar háskólanáms. Háskólarnir á Íslandi 

hafa ekki boðið upp á raunfærnimat til styttingar náms hingað til og því eru 

ekki til neinir ferlar né reglur um hvernig skuli bera sig að við raunfærnimatið. 

Það vildi svo heppilega til að einstaklingar innan Fjölmiðlafræðibrautar 

Háskólans á Akureyri voru mjög opnir fyrir hugmyndinni um raunfærnimat til 

ECTS eininga og veittu henni brautargengi. Þetta hefði ekki verið hægt í öllum 

öðrum deildum háskólans þar sem mjög skiptar skoðanir eru innan háskóla-

samfélagsins um raunfærnimat til styttingar náms. Ekki er hægt að segja að 

það hafi verið mörg ljón á veginum eða yfir höfuð nokkrar hindranir á þessari 

vegferð, við raunfærnimatið á Skapta Hallgrímssyni. Það vekur vissulega 

bjartsýni um að hvati minn með verkefninu nái fram að ganga, að með raun-

færnimatinu verði ferlið skráð frá upphafi til enda og metið í lokin með von 

um að hægt verði að byggja á því til framtíðar í háskólum hér á landi. En eins 

og staðan er í dag þá þarf að byggja upp þekkingu og áhuga innan háskólanna. 

Hver háskóli er sjálfstæð stofnun og getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir svo 
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lengi sem fjárhagsrammi þeirra leyfir. Hver og einn háskóli getur því tekið 

sjálfstæða ákvörðun um að bjóða upp á raunfærnimat og takast þannig á hendur 

mikla samfélagslega ábyrgð til að auðvelda stórum hópi einstaklinga að ná því 

marki að afla sér formlegrar viðurkenningar á þeirri hæfni og þekkingu sem 

þeir búa yfir.  

Mikil þekking er til um raunfærnimat innan óformlega skólakerfisins sem hægt 

er að byggja á og var sú aðferðafræði nýtt í þessari rannsókn. Mikilvægt er að 

þjálfa starfsfólk sem kemur að raunfærnimati og fyrirfinnst sú þekking og sú 

þjálfunarreynsla hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem hefur sérhæft sig í 

raunfærnimati í bráðum tvo áratugi, eins og þegar hefur komið fram í kafla 2.8. 

Aðferðafræðin við raunfærnimatið getur verið sú sama hvort sem verið er að 

meta hæfni einstaklinga til styttingar náms í framhaldsskóla, til inngöngu í 

háskóla eða til styttingar náms í háskóla svo lengi sem matsaðilarnir eru 

fagaðilar á því sviði sem meta skal til raunfærni. Það má geta sér til um það að 

fjármál háskólanna geti verið hindrun, en það er ekkert því til fyrirstöðu að 

einstaklingar sem skulu metnir til raunfærni greiði fyrir þá þjónustu sem þeir 

hljóta og það eru til fordæmi fyrir því víða um heim, þó svo að finnska kerfið 

sem áður hefur verið nefnt sé til fyrirmyndar.  

En á meðan ekki er boðið almennt upp á raunfærnimat til styttingar 

háskólanáms væri freistandi að hrinda einni hindrun úr veginum sem kemur 

niður á einstaklingum með mikla starfsreynslu, en skortir formlegt próf-

skírteini, en það er þegar opinberir aðilar auglýsa störf. Eins og áður hefur 

komið fram í þemagreiningunni um laun tengd háskólamenntun eru opinberir 

aðilar háðir ákveðnum verklagsreglum sem má lesa sér til um og fjallar um í 

sérstakri handbók um ráðningar hjá ríkinu. Þar segir m.a. í inngangi „Faglegt 

og skipulagt ráðningarferli miðar að því að hæfasti umsækjandinn verði ráðinn 

hverju sinni“ (Fjármálaráðuneytið, 2007:5) og því til viðmiðunar eru líka ýmis 

lög svo sem lög nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, lög 

nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna og stjórnsýslulög 
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nr. 37/1993. Þessar verklagsreglur eru góðar og gildar svo langt sem þær ná, 

en að vissu leiti mjög þröngt sniðnar og útiloka fjölbreyttan hóp einstaklinga, 

eins og til að mynda Skapta Hallgrímsson, eins og áður hefur komið fram, sem 

hefur mikla reynslu og þekkingu í farteskinu, en geta ekki staðfest hæfni sína 

með formlegu prófskírteini. Þarna þarf að bregðast við til þess að auðvelda 

opinberum aðilum að hugsa og framkvæma út fyrir rammann. Að heimildir séu 

til staðar svo að meta megi hæfni þessara einstaklinga að verðleikum í 

ráðningarferlinu, til jafns við háskólamenntun, án þess að eiga yfir höfði sér 

kærur sem leggjast þungt á fjárveitingar opinberra stofnana.  

6.7 Ávinningur samfélagsins 

Einstaklingar sem árum og áratugum saman hafa nýtt hæfni sína og þekkingu 

á vinnumarkaði eru mikilvægir fyrir samfélagið. Þessir einstaklingar eru eins 

misjafnir og þeir eru margir, sumir hámenntaðir með mikla þekkingu og 

reynslu, aðrir með óformlega menntun, en engu að síður með mikla þekkingu 

og reynslu. Samfélagið hefur jafnmikla þörf fyrir þennan mannauð og því er 

það samfélagslega óábyrgt að afskrifa hluta hans af vinnumarkaði, að gefa 

einstaklingum ekki tækifæri vegna þess að þeir geta ekki staðfest hæfni sína 

með prófskírteini. Samfélagið þarf að bregðast við til að bæta úr og þar getur 

háskólasamfélagið komið sterkt inn með raunfærnimati. Með því að viður-

kenna þekkingu þeirra og hæfni, í stað þess að þeir þurfi að endurtaka það nám 

sem þeir hafa þegar aflað sér, styttir það námstíma þeirra, byggir upp 

sjálfstraustið og viðheldur þekkingarauðnum sem áður hefur verið skapaður og 

byggir svo frekari þekkingu og hæfni ofan á hann. Þetta skapar mikinn 

ávinning fyrir samfélagið. Sem dæmi þá styttir Skapti, með raunfærnimatinu, 

námstímann sinn um eitt ár sem munar miklu fyrir einstakling sem kominn er 

hátt á sextugs aldur. Með því að bjóða Skapta upp á raunfærnimat sparaði hann 

sér tíma og um leið fjármuni hagkerfisins. Sparnaðurinn er sem sagt sá tími, 
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sem annars er varið í skólagöngu, er styttur út frá raunfærnimatinu. Á þennan 

hátt, eins og kemur fram í kafla 2.7, með hækkun menntunarstigsins skapast 

möguleiki á auknum hagvexti og fjárfestingu í mannauði. 

Til þess að reyna að átta mig á þjóðhagslegum ávinningi raunfærnimats 

skoðaði ég útreikning Talnakönnunar á virði þess að endurhæfa einstakling út 

á vinnumarkaðinn að nýju, sjá kafla 2.7. Niðurstaðan er afgerandi og sýnir 

þann þjóðhagslega ávinning sem skapast við að aðstoða einstaklinga í virkni 

og til endurkomu út á vinnumarkaðinn. Ekki má svo gleyma að þessu til 

viðbótar hagnast einstaklingurinn sjálfur af endurhæfingunni og sá hagnaður 

verður sjaldnast metinn til fjár. Þessu má gjarnan jafna saman við ávinning 

þess að meta hæfni einstaklings til raunfærni þar sem í báðum tilfellum er verið 

að auka samfélagslegt virði einstaklinga þó vissulega sé ekki um nákvæmlega 

sama hlutinn að ræða. 

6.8 Niðurstaða raunfærnimatsins 

Það felast verðmæti í því að brúa bilið á milli formlegrar og óformlegrar 

menntunar. Það má gera með því að skrá með formlegum hætti þá hæfni sem 

ávinnst á vinnumarkaði og er svo sannarlega til staðar. Vinnumarkaðurinn gerir 

æ ríkari kröfur til hæfni og því er mikilvægt að halda henni til haga. Með 

raunfærnimati er hægt að brúa þetta bil, með því má auka menntunarstig 

þjóðarinnar og með því má mögulega bregðast við starfsmannaskorti í 

tilteknum greinum.  

Niðurstaða raunfærnimats Skapta Hallgrímssonar við fjölmiðlafræðibraut 

Háskólans á Akureyri var 72 ECTS einingar upp í BA nám sem telur 180 ein-

ingar, eins og áður hefur komið fram í kafla 5.2. En þar sem engar reglur eru 

til innan háskólans um raunfærnimat til eininga, byggt á þeirri hæfni sem 

áunnist hefur af reynslu af vinnumarkaði, þurfti fjölmiðlafræðibrautin að 

styðjast við reglur matsnefndar félagsvísinda- laga- og sálfræðideildar sem til 
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staðar eru og varða mat á fyrra námi til eininga. Samkvæmt þeim er aðeins 

heimilt að meta 1/3 náms eða 60 ECTS einingar, því til þess að útskrifast frá 

Háskólanum á Akureyri þarf nemandi að hafa tekið 2/3 eininganna við skólann 

(Háskólinn á Akureyri, 2020). Endanleg niðurstaða matsins er því 60 ECTS 

einingar sem Skapti fékk skráðar í námsferilinn sinn þegar hann skráði sig í 

nám á fjölmiðlafræðbraut Háskólans á Akureyri.  

Þessum reglum þarf að breyta með tilliti til raunfærnimats til styttingar náms, 

það væri samfélagslega ábyrgt. Ég leyfi mér að vísa til fordæmis Finna í 

þessum efnum, en samkvæmt Karttunen, (2016) hefur ekki verið sett þak á 

fjölda þeirra ECTS eininga sem hægt er að fá metnar með raunfærnimati í 

finnskum háskólum að undanskilinni lokaritgerð, en nemendur skulu ávallt 

skrifa hana eins og getið hefur verið um í kafla 2.3. 

6.9 Ráðgjafi og verkefnastjóri 

Eins og kemur fram í formálanum að þessari ritgerð þá hef ég áralanga reynslu 

af því að starfa sem ráðgjafi. Ég er þó ekki menntaður náms- og starfsráðgjafi, 

heldur er ég uppeldis- og menntunarfræðingur með kennsluréttindi. Ég hef þó 

í starfi mínu sem ráðgjafi frá árinu 1995 öðlast mikla hæfni sem slíkur. Við 

upphaf þessa tilraunaverkefnis hafði ég þó enga reynslu af því, sem ráðgjafi, 

að styðja við einstakling í gegnum raunfærnimatsferli og það var ný áskorun. 

Ég valdi því í samráði við leiðbeinanda minn að rannsóknarformið yrði starf-

endarannsókn þar sem ég myndi skoða sjálfa mig í þessu tilraunaverkefni í 

raunfærnimati sem ráðgjafi annars vegar og sem verkefnastjóri hins vegar.  

Hlutverk ráðgjafans í raunfærnimatsferlinu er margvíslegt eins og áður hefur 

komið fram í kafla 2.8, en svipar vissulega til annarra ráðgjafastarfa sem felst 

í að vera til staðar fyrir einstaklinginn og veita honum einstaklingsbundna 

ráðgjöf. Aðgengi Skapta að mér sem ráðgjafa var gott, hvort sem var í rafrænu 

sambandi, símasambandi eða með öðrum óformlegum og formlegum hætti. Ég 
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var til staðar fyrir hann hvað ferlið varðaði frá upphafi til enda. Ég aflaði mér 

þekkingar á raunfærnimati til þess að hann fengi allar þær upplýsingar sem 

hann þurfti á að halda, ég fór í gegnum skimunina ásamt Birgi Guðmundssyni 

þar sem Skapti var metinn hæfur í raunfærnimat og ég veitti honum leiðsögn 

og endurgjöf við gerð ferilmöppunnar. Ráðgjöfin sem fór fram eftir að Skapti 

hafði afhent ferilmöppuna var í formi hvatningar fyrst og fremst þar sem 

tilfinningar Skapta sveifluðust eftir tímalínu raunfærnimatsins, eins og áður 

hefur verið getið.  

Starf verkefnastjóra í raunfærnimati er ekki síður fjölbreytt en starf ráðgjafa. Í 

störfum mínum sem stjórnandi til áratuga hef ég sinnt slíkum störfum, sem 

krefjast þess að hafa góða yfirsýn yfir hin fjölbreyttu verkefni sem verið er að 

sinna hverju sinni sem og að halda utan um alla þræði starfsins, þ.m.t. alla 

starfsmenn. Ég hef líka sinnt verkefnastjórnun í fjölmörgum Evrópuverk-

efnum, en dæmi um eitt slíkt, Certification and Qualification for Europe’s Job 

Brokers, er gefið í kafla 2.5. Ég hafði þó ekki fyrr haft með höndum starf 

verkefnastjóra í raunfærnimati, en gat engu að síður byggt á fyrri reynslu. Ég 

get ekki sagt að ég hafi rekist á miklar hindranir í því starfi, nema ef vera skyldi 

kórónuveiran sem vissulega raskaði raunfærnimatsferlinu. Að öðru leyti gekk 

mjög vel að halda utan um alla þræði ferlisins sem og að vera í góðum 

samskiptum við alla þá aðila sem komu að raunfærnimatsverkefninu og halda 

þeim og sjálfri mér við efnið.  

Það fór vel saman í þessu verkefni að sinna bæði starfi verkefnastjóra annars 

vegar og ráðgjafa hins vegar. Ég er því reynslunni ríkari og gæti, að ég tel, að 

þessu tilraunaverkefni loknu tekið að mér fleiri slík verkefni. 

6.10 Styrkleikar og veikleikar 

Í lok þessa umræðukafla langar mig til að fjalla um styrkleika og veikleika 

þessa tilraunaverkefnis. Þeir megin styrkleikar sem urðu til þess að það tókst 
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að meta hæfni Skapta Hallgrímssonar til raunfærni við íslenskan háskóla, til 

60 ECTS eininga og þar með til styttingar námstíma hans eru nokkrir. Í fyrsta 

lagi vil ég nefna Skapta sjálfan, en sú hæfni sem hann hafði áunnið sér á 

vinnumarkaðnum var mjög vel skráð af hans hálfu og með vinnunni við 

ferilmöppuna sýndi hann hversu faglega sterkur hann er. Í öðru lagi vil ég nefna 

starfsfólk fjölmiðlafræðinnar við Háskólann á Akureyri með Birgi Guðmunds-

son í fararbroddi. Það sýndi verkefninu mikinn áhuga og skilning og lagði sig 

verulega fram við að framkvæma vandað raunfærnimat byggt á gæðaferlum. Í 

þriðja lagi vil ég nefna þátttakendur rannsóknarinnar og stuðningsnetið sem ég 

hafði í verkefninu, en þar var valinn maður í hverju rúmi. Veikleikarnir eru 

hins vegar kerfisbundnir. Í fyrsta lagi er ekki formlegt framboð á raunfærnimati 

við íslenska háskóla, í öðru lagi gerir regluverk háskólanna ekki ráð fyrir 

raunfærnimati samanber niðurstöðuna í raunfærnimati Skapta, að hann hafi 

verið metinn til 72 ECTS eininga en í raun bara fengið 60 ECTS einingar 

skráðar í námsferilinn og í þriðja lagi skortir fræðslu á raunfærnimati til 

háskólanna sem myndi auka líkurnar á því að boðið væri upp á raunfærnimat 

til styttingar náms og um leið koma í veg fyrir fordóma gegn raunfærnimati. 
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7. Lokaorð 

Raunfærnimat ögrar vissulega hefðbundnu námi, hefðbundinni kennslu og 

hefðbundnu námsmati. Með raunfærnimati til styttingar náms á háskólastigi og 

til ECTS eininga er þó alls ekki verið að vega að háskólasamfélaginu á nokkurn 

hátt, draga úr vægi þess eða gjaldfella það nám sem í boði er.  

Á upphafsstigum raunfærnimats þótti hugmyndafræðin, mjög róttæk og til þess 

fallin að koma í veg fyrir ójöfnuð og til þess að auka félagslegt jafnrétti.  Nú 

er  raunfærnimat orðið viðurkenndara og almennara víða um heim, sérstaklega 

í fullorðinsfræðslu á framhaldsskólastigi, en einnig innan háskólakerfisins og 

þá til styttingar háskólanáms. Hér á landi eigum við enn langt í land þegar horft 

er til háskólastigsins. Það mætti því spyrja sig hvort það sé menntapólitískur 

vilji til staðar hér á landi til að þróa raunfærnimat til styttingar háskólanáms? 

Og um leið má velta vöngum yfir því hvort íslenskir fræðimenn innan 

háskólanna muni hafna þeirri tegund þekkingar sem þeir „þekkja ekki“? Við 

skulum vona að svörin við þessum spurningum séu annars vegar „já“ að það 

sé menntapólitískur vilji til að þróa raunfærnimat til styttingar háskólanáms hér 

á landi og til viðurkenningar á ECTS einingum og hins vegar að með aukinni 

fræðslu byggist upp jákvætt viðhorf gagnvart raunfærnimati, hlutleysi í matinu 

sem mun fara fram sem og færni í fjölbreyttum og uppbyggjandi mats-

aðferðum. 

Að mínu mati ætti raunfærnimat til styttingar náms í háskóla að vera jafn 

sjálfsagt framboð námstækifæra, hér á landi, eins og hver önnur grein í 

háskólanámi. Styrkleikar og veikleikar þessa tilraunaverkefnis geta vonandi 

nýst sem hagnýt ráðgjöf til handa háskólastofnunum hér á landi sem hyggjast 

bjóða upp á raunfærnimat til styttingar háskólanáms í framtíðinni.  
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