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Iðn- og starfsmenntun
Hvítbókinni fylgt eftir 



Hvað er að frétta?



EKKERT!



Hvað segir um starfsnám í hvítbókinni?
• … jafnframt  verði unnið að styttingu starfsnáms

• Starfsnám verði endurskoðað með einföldun grunnnáms og uppbyggingu 
fagháskólastigs í huga 

• 14% nemenda innritast á starfsnámsbrautir

• Um 55% þeirra sem innrituðust á starfsnámsbrautir höfðu ekki lokið námi að 
loknum sex skólaárum

• 35,5% starfsnámsnemenda eru 25 ára eða eldri

• Margir sem hverfa frá námi hefja síðar nám á starfsnámsbrautum eftir að hafa 
verið í vinnu.

• Einnig er vitað að sumir sem ljúka stúdentsprófi hefja síðan starfsnám á 
framhaldsskólastigi

• Loks má nefna að þeir sem leggja stund á starfsnám virðast flestir hefja það nám 
eftir tvítugt og meðalaldur þeirra sem ljúka starfsnámi er hár.

• Mögulegar aðgerðir:  

… um leið verði unnið að styttingu starfsnáms.  

Uppbygging starfsnáms verði endurskoðuð



Hvað segir um starfsnám í hvítbókinni?



Verkefnishópur um starfsnám

Hvar endaði þráðurinn?



Tillögur  verkefnishópsins



“Draumsýn” starfsmenntunar

Atvinnulífið

Framhaldsskólar og framhaldsfræðsla Fagháskóli

1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep

2.6.2015 8Mennta- og menningarmálaráðuneytið



Samráðshópur veitti ráðgjöf við rýni á tillögum 
verkefnishópsins og setti fram tillögur

Hvar endaði þráðurinn?

http://www.menntamalaraduneyti.is/media
/hvitbokargogn/s1.-Urvinnsla-og-tillogur-
um-starfsmenntun.pdf

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/hvitbokargogn/s1.-Urvinnsla-og-tillogur-um-starfsmenntun.pdf


Niðurstaða ráðuneytisins



Verkefnið:
• Efla samstarf hagsmunaaðila, 
• Endurskoða námsbrautalýsingar
• Innleiða nýtt kerfi (nefndir, leyfi, próf o.fl)
• Auka áhuga fólks á starfsnámi

Þráðurinn tekinn upp



Yfirmarkmið:

Að íslenskt starfs- og verknám á framhaldsskólastigi sé 
skipulagt og framkvæmt þannig að nemendum víðs vegar 
um landið bjóðist heildstætt og markvisst nám sem veitir 
góðan undirbúning fyrir ákveðin störf og veiti tækifæri til 
starfsþróunar innan viðkomandi starfssviðs. 

Þráðurinn tekinn upp



Undirmarkmið:

• að allt starfs- og verknám sé unnið í góðum tengslum atvinnulífs og 
skóla hvað varðar ábyrgð, samstarf og framkvæmd.

• að allar starfsnámsbrautarlýsingar séu skipulagðar með hliðsjón af 
hæfnikröfu viðkomandi starfa og þeirri sýn að leið nemandans í 
gegnum námið, til að fá tilskilin réttindi og valmöguleikar á 
framhaldsmenntun sé einföld og skýr. 

• að öllum nemendum yngri en 18 ára gefist kostur á að taka í eða 
nálægt heimabyggð, nám sem nýtist sem fyrri hluti verk- og 
starfsnáms án þess að það lengi heildarnámstíma þeirrar verk- og 
starfsmenntunar sem þeir kjósa að stunda.

• gera starfsnám meira aðlaðandi fyrir ungt fólk og auka aðsókn í 
starfsnám. 

Þráðurinn tekinn upp



Skólar Atvinnulíf



Samráðið

2003. Málþing um iðn- og tæknimenntun.

2011.  Málþing um námskrárgerð í framhaldsskólum.

2012.  Starfsmenntun – hvert skal stefna.  

Natlogue = National dialogue

2013. Samtal um starfsmenntun. 

2015.  Málstofa um starfsmenntun.

2015.  Hvítbók um umbætur í menntun.

2015.  Verkefnisáætlun hvítbókar um starfsnám.



Niðurstaða samtala

Fjölga nemendum í starfsnámi.

Styrkja samráð/samstarf skóla og atvinnulífs.

Auka framboð vinnustaðanáms.

Styrkja vinnustaðanám.

Starfsnám er mikilvægt fyrir íslenskt samfélag.

Starfsgreinaráð virka ekki sem skyldi.

Verkferlar óljósir eða ekki virtir.

Stytting starfsnáms???



• Að ýmsu leyti er flóknara að koma á styttingu 
starfsnámsbrauta en bóknámsbrauta, því að þar er um að 
ræða nám sem fer fram bæði í skólum og á vinnustöðum. 

• Lengd iðnnáms er þrjú til fjögur ár. 
• Starfsnám í nágrannalöndum tekur að öllu jöfnu þrjú ár og 

því ætti að vera mögulegt að stytta námstímann í 
einstökum iðngreinum. 

• Lengd námstíma í starfsnámi getur hins vegar verið tengd 
kjörum viðkomandi starfsstétta og því þarf að gera ráð 
fyrir lengri tíma til að undirbúa styttingu starfsnáms en 
bóknáms. 

• Sú vinna þarf að fara fram samhliða endurskoðun á 
námsuppbyggingu í starfsnámi.

Stytting starfsnáms

Nefnd um mótun menntastefnu. 1995



Fyrirheitna 
starfsnámslandið –
hvernig lítur það út og 
hvernig komumst við 
þangað?









Fyrir 25 árum...
• voru farsímarnir á stærð við skókassa og í eigu fárra

• iPad var ekki til

• CD- var ekki notað í tölvur

• DVD – var ekki til

• voru sjónvarpsstöðvarnar á Íslandi tvær

• var Kringlan í byggingu og Smáralind ekki til

• var einn internetaðgangur á Íslandi – á Kópaskeri

• átti enginn nemandi fartölvu

• voru flatskjáir ekki til

• var MacIntosh Classic tölvur vinsælar

• vissi enginn hvað fjarfundabúnaður var

• var ljósleiðari ekki þekkt hugtak



Fyrir 25 árum...
• voru engin Hvalfjarðargöng

• áttu sumir framhaldsskólanemendur bíla

• voru engar símenntunarmiðstöðvar starfandi

• voru nálaprentarar vinsælir

• þekktust ekki digital myndavélar

• voru engin samskipti með Facebook

• var reykt í skólum

• voru fáir háskólar starfandi á Íslandi

• notaði hver fjölskylda aðeins eina fjarstýringu

• var starfandi eitt símafyrirtæki á Íslandi

• byrjaði Seðlabankinn að afla upplýsinga um útflutning á 
íslenskum hugbúnaði



Fyrir 25 árum...
• voru útflutningsverðmæti hugbúnaðar um kr 33 milljónir

• var ekki til nein skrá yfir eignir ríkisins

• voru Íslendingar nýbyrjaðir að spila í Lottó

• áttu börn og unglingar almennt ekki sjónvarp

• var Twitter óþekkt

• var niðurhal óhugsandi

• voru fyrstu hlutabréfin skráð í Kauphöll Íslands.

• hlaut Namibía sjálfstæði

• var fyrsti einkabankinn stofnaður á Íslandi

• fór enginn í heimabanka

• app þekktist ekki



Fyrir 25 árum...
• voru engin netkaffihús

• réðust Írakar inn í Kuwait

• sameinuðust þýsku ríkin eftir fall Berlínarmúrsins

• var Windows-stýrikerfið að stíga sín fyrstu spor

• var geymslurými Skýrr um 70GB 

• var útflutningur hátækniiðnaðar innan við 1% af því sem nú er.

• fær samskiptaverkefni milli tölva heitið World Wide Web í 
Bandaríkjunum

• var í fyrsta skipti á Íslandi hægt að fá fría heimsendingu á 
pizzum.

• voru Simpsonþættirnir fyrst sýndir í sjónvarpi.

• var hvorki hægt að gúggla sig frá vandamálum né til þekkingar



Fyrir 25 árum...

... fæddist 
starfsnámsnemandi 
haustsins 2016

(... og við fæddumst í gamla daga)



Næstu skref?

Víðtæk sátt og samstarf 
um hvað verður gert og 

hvernig



… það mikilvægasta

Framleiðslan
Framleiðsluferlið

Samskipti





http://singularityhub.com/2013/06/04/chinese-firm-gains-approval-
hype-to-raise-worlds-tallest-building-in-only-90-days/

http://singularityhub.com/2013/06/04/chinese-firm-gains-approval-hype-to-raise-worlds-tallest-building-in-only-90-days/


https://www.youtube.com/watch?v=rwvmru5JmXk

https://www.youtube.com/watch?v=rwvmru5JmXk




"Látið ekki lærdóminn gera ykkur ómannleg. Þá 
er hann aðeins menntunarlaus þekking. 
Þekkingin verður þá fyrst menntun, er hún hefur 
verið krufin til mergjar af frjálsri og sjálfstæðri 
hugsun."

Þórarinn Björnsson, skólameistari


