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Markmiðið með VISKA verkefni 

– Stuðla að heildrænu og aðgengilegu raunfærnimatskerfi fyrir 
markhópinn sem snýst að auka sýnileika á starfshæfni innflytjenda 
hér á landi

– Byggt verður á þjónustu sem er nú til staðar en áhersla lögð á meiri 
árangur með auknu samstarfi allra hagsmunaaðila  

– Skilgreindar verða árangursríkar leiðir til að virkja markhópinn, sem 
nýta má til áframhaldandi stefnumótunar stjórnvalda 

– Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og IÐAN fræðslusetur stýra verkefninu 
fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytisins



Hlutverk Menntavísindastofnunar 

– Þróa rannsóknaráætlun og samanburðarhæf matstæki í 
samvinnu við rannsóknaraðila

– Vinna samkvæmt rannsóknaráætlun um innleiðingu fimm 
þátta verkefnisins

– Gagnasöfnun og greining 



Gagnasöfnun, greining og framkvæmd 
– Söfnun gagna í gegnum ferlið (Data monitoring)

• Kynningarfundur
• Fyrsta viðtal
• Færniskráning 
• Matsssamtal
• Útskrift

– Upphafskönnun og lokakönnun
– Einstaklingsviðtöl
– Rýnihópaviðtal við stefnumótendur og hlutaðeigandi 
– Rýnihópaviðtal við starfsfólk verkefnis og matsmenn 



Blönduð aðferð
• Megindleg aðferð:

- lýsandi tölfræði, krosstöflur, tíðni
- SPSS, Excel

• Eigindleg aðferð:
-Einstaklingsviðtöl
-Rýnihópaviðtöl
-Þemagreining
Atlas.ti.

• Tungumál áskorun



Þátttakendur 
Markhópur á Íslandi:
• Pólskumælandi innflytjendur

– Fólk fætt í Póllandi 16.970 eða 38.8% af heildarþýði innflytjenda
Þáttakendur
• Kyn:

– 26 karlar
– 25 konur

• Fæðingarland: 
– Pólland 49, Litháen og Lettland 2 

• Fæðingarár:  1958 -1995



Þátttakendur frh. 
• Starfsgrein: 

– Húsasmíði 23
– Málarar 2 
– Þernur 7  
– Yfirfæranleg færni 6 (e. transversal skills) 
– Matartæknir 12  

• Búseta:
– 28 búið á Íslandi lengur en í sex ár
– 11 í þrjú til sex ár og
– 11 í eitt til þrjú ár



Hversu lengi hefurðu búið á Íslandi?
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Hvaða menntun hefurðu lokið? 

8

18

15

8

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Stúdentspróf Iðnmenntun Starfsmenntun á
framhaldsskólastigi

Menntun á háskólastigi (BA.,
MA o.s.frv.)

Hef hafið framhaldsskólanám,
en lauk ekki



Hvað hefur komið í veg fyrir að þú hafir bætt við menntun þína eða
bætt stöðu þína á vinnumarkaði hingað til?

25

19

13

9

4

4

3

2

2

2

1

1

1

1

1

0 5 10 15 20 25 30

Tungumálaerfiðleikar

Tímaskortur vegna vinnu

Annað

Tímaskortur vegna fjölskylduábyrgðar

Skortur á námskeiðum sem henta mér

Aldur

Skortur á hvatningu

Skortur á sjálfstrausti

Kostnaður við menntun of mikill

Aðrar persónulegar ástæður

Skortur á upplýsingum um námskeið sem eru í boði

Skortur á stuðningi frá fjölskyldu

Heilsufarsleg vandamál

Erfiðleikar við að komast á milli staða

Ég tel mig ekki hafa nægan grunn til að halda áfram námi



Annað

• Ég hef ekki þurft á því að halda
• Raunfærnimat breytir því núna
• Vissi ekki af matinu fyrr
• Ekki haft tækifæri til að ljúka námi, 
• Sáttur/sátt með mitt iðnnám



Hvað myndir þú vilja fá út úr þessu ferli ?
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Lokakönnun

• Jákvæð reynsla af útskýringum ráðgjafa
• Ráðgjafi hvetjandi og sanngjarn
• 26 ferlið stóðst væntingar að fullu (72%) 
• 9 ferlið stóðst væntingar að hluta (28%) 

– Tímaskortur vegna vinnu
– Fékk ekki nægilega mikið metið



Ferlið stóðst væntingar að hluta
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Einstaklingsviðtöl
• 4 úr raunfærnimati og 1 úr yfirfæranleg færni

– Matartæknir
– Þerna 
– 2 í húsasmíði
– Yfirfæranleg færni

• Valin úr hópi þeirra sem höfðu reynslu af ferlinu
– Á aldrinum 39 til 49 ára

• 1 viðtal var tekið á ensku
• 4 voru tekin með aðstoð túlks



Einstaklingsviðtöl megin niðurstöður 

• Jákvæðni - Allir þátttakendur voru jákvæðir gagnvart ferlinu og
starfsfólkinu
„Já, allir voru mjög hjálplegir og það var líka hægt að hringja á eftir ef ég átti
einhvers konar spurningar og skildi einhvað ekki, þá var það mjög gott.“

• Hvetjandi - Þátttaka áhugahvetjandi til að læra íslensku
„Já, í sambandi við íslenskuna, mig langar að læra það en það er mjög erfitt
tungumál. Samt, það er nauðsynlegt og í framtíðinni, þá væri gott að læra það.“

• Sjálfstrauts - Aukið sjáfstraust þó ferlinu hafi ekki endilega fylgt stórar
breytingar

“...það er kannski ekki beint breyting en samt, ég er ánægð að fara í þetta og
ánægð með það að geta farið í skóla og hækkað mína menntun”



• Nýta - Vantar upplýsingar og leiðbeiningar um hvernig má nýta
matsferlið í framhaldinu
– “what can I do with it – how will it benefit my future etc.”

“I would like to know how much the school cost, based on the result. 
What more do I have to learn, how long does it take, all kind of stuff? 
There should be little bit more Information, in my opinion”.

• Upplýsingar - Viðmælendur benda á þörfina fyrir frekari upplýsingar
á pólsku um hvernig íslenska skólakerfið virkar og bætta
túlkaþjónustu. 
– “Translator is only one lady. Do you imagine 20 people wanting to ask at the 

same time about different issues? That’s the problem. People have more 
option if they have some information where to go after whole this process.” 

– “Ég er komin með diplómu og ég veit ekki hvort ég geti farið til vinnuveitanda
og sagt að ég sé með þetta og það er staðfesting á að ég vinni vel, hvort ég
fæ launahækkun.”



Rýnihópur starfsfólk

• Sjö viðmælendur
– 5 karlar
– 2 konur



Rýnihópur starfsfólk
• Vekja þarf almenna vitneskju um ábata með raunfærnimati
• Túlkur þarf að hafa orðaforða fagstéttar og hæfni í báðum

tungumálum
• Væntingar um að ljúka námi í samræmi við raunfærnimat
• Lykilatriði að mæta menningarheimi þátttakenda
• Stuðningur frá yfirmanni er mikilvægur í ferlinu
• Innflytjendur þurfa að þekkja sinn rétt- misnotkun
• Þarf að móta skýra stefnu um raunfærnimat- 40% fólks í iðngreinum



Rýnihópur NAG
• Átta viðmælendur

– 4 karlar
– 4 konur

• Menntamálaráðuneytið, Iðan, Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins, Velferðarráðuneytið, Samband
íslenskra sveitarfélaga, Samtök ferðaþjónustunnar, 
Símenntun, Samtök iðnaðarins



• Aukinn skilningur í umræðu á þörf fyrir raunfærnimat
• Fjárhagslegur ávinningur, kjarasamningar

“Þannig að það eru tilraunaverkefni þar í gangi sem mætti tengja hugsanlega. 
Sem að kemur inn á þetta vandamál sem að þið voruð að nefna áðan, fólk
þarf að sjá einhverja gulrót, hvað er í þessu fyrir mig. Hvers vegna ætti ég að
fara að eyða kvöldunum í það að fara í raunfærnismat ef það er ekkert, enginn
ávinningur af því.”

• Raunfærnimat á háskólastigi æskilegt
• Ólík hugsun í akademísku námi og símenntun
• Miðlæg skráning menntunar innflytjenda
• Verkefnið einangrist ekki við titeknar atvinnugreinar
• Frekari þjónusta krefst fjármögnunar-Framhaldsskólar
• Greina á milli tæknilegra atriða og menntastefnu- stjórnvaldsákvörðun



Spurningar! 


