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Sjá frumritið á ensku og fleiri tungumálum á vef Cecefop.  

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9123

Þýðingin er fyrst og fremst ætluð þeim sem þýddi og öðrum sem vilja setja sig inn í 
umræðu um starfsnám í Evrópu.  Ekki er leyfilegt að nota íslensku útgáfuna í neinu 
samhengi því hún var eingöngu gerð til að reyna að skýra hvað þar kemur fram.  Ekki var 
gerð tilraun til að þýða minnisblaðið nákvæmlega.

Sá sem þýddi (Jóhannes Árnason jarn@vma.is) er í stökustu vandræðum með hugtakið 
qualification sem merkir að einhver hefur fengið viðurkennt að hann/hún hefur lokið 
ákveðnu námi og þjálfun og hefur með því náð þekkingu, færni og hæfni til starfa.  Sem 
dæmi má nefna að rafvirki er þá með “qualification as an electrician at the EQF level 4 ”.  
Mjög líklegt er að til sé íslensk þýðing á þessu hugtaki en ég hef bara ekki tileinkað mér 
hana almennilega.

Að undirbúa framtíð starfsnáms og starfsþjálfunar (VET) í Evrópu 2020 – 2030.

Almenn umræða um framtíð vinnu og framtíð menntunar og þjálfunar hefur verið virk í 
Evrópu.  Alþjóðavæðing, stafræn tækni, fólksflutningar, lýðfræðilegar staðreyndir og 
umhverfisvitund eru áskoranir sem ýta undir umræðuna.  Atvinnuleysi, skert atvinnutilboð, 
misræmi milli hæfni fólks og starfa í boði og laun sem standa í stað eða lækka hefur veikt 
samstöðu og félagskerfi samfélaga í Evrópu.

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-
vocational-education-and-training-vet-europe

Það er við þessar aðstæður sem aðildarlönd ES hafa verið að vinna að enn nánara 
samstarfi um starfsmenntun og starfsþjálfun. (VET = Vocational Education and Training).  
Í júní 2016 birti framkvæmdastjórn ES Nýja færniáætlun fyrir Evrópu sem sýnir lista af 
aðgerðum með það að markmiði að gera Evrópu kleift að auka gæði og auka mikilvægi 
þess að búa til færni, að gera færni og hæfnibréf (qualifications) betur sýnileg og 
sambærileg.  Einnig að stuðla að framförum í því að horfa á færnigreind, hvernig skráning 
færni fer fram og að efla ráðgjöf um náms- og starfsval.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

Þegar núverandi rammi um samvinnu á sviði starfsnáms og þjálfunar færist nær sínum 
sjóndeildarhringi árið 2020 er Cedefop að horfa fram á við til að örva umræðu um samstarf
í starfsnámi og starfsþjálfun í Evrópu til 2030.  Fyrsta skrefið var að skoða sameiginlega 
þætti í Evrópskum starfsmenntakerfum til að koma auga á það sem er líkt og það sem 
skilur að.

Jóhannes Árnason þýddi í aðalatriðum         jarn@vma.is 1

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9123
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
mailto:jarn@vma.is
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-vocational-education-and-training-vet-europe
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-vocational-education-and-training-vet-europe


Cedefop  European Centre for the Development of Vocational Training.

Briefing Note  September 2017.
Litið til baka til að líta fram á við.  -  Looking back to look ahead.

Starfsnám og starfsþjálfun (VET) í Evrópu: eitt heiti, margar túlkunarleiðir.

Starfsmenntakerfi landa í Evrópu eru talsvert mismunandi.  Þótt hvert land hafi sínar leiðir 
að starfsmenntun, innihaldi og stjórnun er talsvert margt sameiginlegt.  Litið er á VET sem 
sérhæfðan undirbúning fyrir ákveðin störf.  Það er sett upp til að tryggja að til sé fært 
starfsfólk í ákveðnum greinum og er oft álitið skörinni lægra í virðingarstiganum en almennt
bóknám.  
Í flestum löndum er starfsnámi beint fyrst og fremst að ungu fólki sem útskrifast á 
hæfniþrepi 2 eða 3 ISQF (EQF level 3-4).  Til að sýna þessa blöndu af sameiginlegum 
þáttum og því sem er sérstakt er hægt að lýsa fjórum meginmynstrum í Evrópskum 
VET kerfum í dag.

VET sem vinnustaðabundin grunnþjálfun.
Þessi nálgun sem er oft kennd við þýska Dual kerfið byggir á praktískri þekkingu og námi 
sem felst í því að læra með því að gera/vinna.  Tilgangurinn er að ungt fólk (nemar) verði 
meðlimir í starfsstétt/fagstétt og komi þangað með ákveðna faghugmynd og fái 
starfsréttindi.  Umtalsvert framlag vinnustaða / fyrirtækja (fjarhagslegt og sem 
þjálfunarstaður) er grunnþáttur í þessari nálgun.  Starfsnám er greinilega tengt miðju 
hæfnistigans (ISCD-11  EQF 3-4   ISQF hæfniþrep 2 – 3) með möguleika á áframhaldandi 
námi eða ekki.  Sjónarhorn vinnuveitenda er ríkjandi þar sem aðalmarkmið starfsnámsins 
er að sjá atvinnulífinu fyrir hæfum starfsmönnum og að stuðla að þróun og nýjungum í 
atvinnulífi.

VET sem grunnur að starfsnámi.
VET er álitið eðlilegur hluti af grunnmenntun þar sem skólar sem eru fjármagnaðir og 
reknir af ríkinu eru aðalmenntastofnanirnar og litið er á nema sem skólanemendur.  
Svíþjóð er dæmi um þessa nálgun þar sem VET fer aðallega fram í kennslustofum og 
skólaverkstæðum (þótt í náminu séu vinnustaðatengd viðfangsefni líka).  Námið byggir á 
tengslum nemenda og kennara.  Það er ekki endilega tengt ákveðnum störfum en getur 
náð yfir starfaflokka eða nokkrar skyldar starfsgreinar.  Námið er í boði á miðju 
hæfnistigans og hærra (ISCD-11  EQF 3-5  ISQF hæfniþrep 2 – 4 – framhaldsskólastig og 
milli framhaldsskóla og háskóla).  Námið gefur réttindi til náms á hærra stigi.  Þroski og 
framvinda einstaklinganna er sett fram fyrir það að tryggja hæft starfsfólk.  Sum lönd bjóða 
afbrigði af þessu þar sem meiri áhersla er á nám til ákveðinna starfa.  Í þessum tilfellum 
kemur nám í skóla og nám á vinnustað saman í námstilboðinu.

VET sem framhaldsþjálfun.
Í sumum löndum er litið á VET sem að mestu þjálfun á vinnustað fyrir alla aldurshópa á 
ýmsum hæfniþrepum (lægri hæfniþrep meðtalin).  Námið er í boði hjá mörgum þeim 
aðilum sem bjóða nám á framhalds- og háskólastigi.   Írland er gott dæmi.  Hugmyndin er 
að þjálfa þá sem hafa náð einhverri færni eða eru faglærðir í gegnum vinnu á vinnustað.  
Námstilboð fyrir atvinnulausa eða endurmenntunartilboð mynda hluta af þessu VET kerfi.  
Það að koma fólki í vinnu er álitið mikilvægara en sjálfsmynd þeirra sem fagmenn.  Viðhorf
atvinnurekenda eru ráðandi og VET er álitið vera leið til að tryggja framboð af hæfu 
starfsfólki og stuðla að nýjungum og efnahagslegum framförum.
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VET sem (hluti af) endurmenntun.
Litið er á starfsnám sem sambland af mismunandi nálgunum.  Námsstaðir, tegundir þeirra 
stofnana sem bjóða þjálfun (skólar, fyrirtæki, háskólamenntun) og gerðir þeirra sem kenna 
(kennarar, starfsþjálfarar, iðnmeistarar).  Finnland er dæmi um þessa nálgun sem sýnir sig 
í víðu námsframboði á mismunandi hæfniþrepum, námsviðmiðum (hæfniviðmið sem geta 
verið mjög starfatengd og almennari og sem grunnnám) og gerðir þeirra hæfnibréfa sem 
eru gefin út (bæði varðandi starfshæfni og um menntunina). Kerfið nær til mismunandi 
aldurshópa og nema sem ýmist geta verið í stöðu nemenda í skólum eða nemar á 
námssamningi.  Af þessu leiðir að VET hefur margvísleg hlutverk og markmið, meðal 
annars félagslega jöfnun og aðlögun að samfélaginu.  IVET (grunnnám til starfa) og CVET 
(endurmenntun til starfa) mynda þannig eina heild í starfsnámi  (VET) í hugmyndinni “svo 
lærir sem lifir” (lifelong learning perspective).

Breytt hugtök, breyttur veruleiki.

Til viðbótar við þessi mynstur hafa breiðari tilhneigingar verið að birtast í Evrópu, 
hugsanlega þannig að það breytir því hvernig við hugsum um VET og þróum það í 
framtíðinni.

• Áhersla á hagnýta þekkingu:  Mörg lönd, sérstaklega þau sem hafa aðallega notað 
skólana í starfsnámi hafa verið að leggja meiri áherslu á hagnýta þekkingu í 
námskrám og námsaðferðum með því að styrkja nám á vinnustað.  Þetta felur meðal 
annars í sér námssamningaleiðir (í mörgum löndum) og /eða útvíkkun á slíkum 
aðferðum á háskólastig (eins og í Þýskalandi, Frakklandi og Ítalíu).  Á stjórnsýslustigi 
kemur þetta fram í því að atvinnurekendur og iðnaður fá meira hlutverk (eins og í 
Ungverjalandi og Englandi), oft undir ramma samfélagslegrar samvinnu (Króatía, 
Litháen og Malta) og átaks í að hvetja til meiri þáttöku fyrirtækja í að kosta starfsnám 
og starfsþjálfun.

• Meiri fjölbreytni í starfsnámi í boði:  Mörg lönd hafa útvíkkað starfsnámið þannig að 
það mætir fleiri aldurshópum, hæfniþrepum og sérþörfum hópa.  Til dæmis hefur 
Portugal kynnt til sögunnar starfsnámsleiðir fyrir nema undir 16 ára aldri.

• Auðveldari aðgangur að hærri menntun:  Möguleikar á að færast úr 
framhaldsskólanámi í háskólanám hafa aukist.  Aðgangur að háskólanámi í gegnum 
starfsnám hefur verið opnað í löndum með langa reynslu af starfsnámi (Danmörk, 
Þýskaland, Frakkland, Austurríki og England veita nemum í starfsnámi aðgang að 
háskólanámi ef þeir hafa sönnun um viðeigandi reynslu úr starfi, ef þeir standast 
færnipróf eða ljúka viðbótarnámi.  Á siðustu árum hafa háskólastofnanir orðið 
mikilvægar í að stuðla að starfsnámi / VET í mörgum löndum og þannig hefur 
starfsnám og þjálfun færst ofar í menntakerfinu.

• Nýjar VET leiðir fyrir fullorðna:  Mörg lönd hafa skapað nýjar starfsnámsleiðir fyrir 
fullorðna  til dæmis Króatía (undirbúningur fyrir störf eftir háskólanám) og Malta (á efri 
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stigum framhaldsskólanáms), eða einfaldlega aukið fjölda fullorðinna í þeim 
starfsnámsleiðum sem til eru (Eistland, Írland og Finnland).  Þetta fer oft saman við 
meiri áherslu á viðurkenningu á fyrra námi (Frakkland, Finnland og Noregur) og er oft 
skylt því sem lögð var áhersla á í Evrópskri stefnu um endur- og símenntun (European
lifelong learning policies).  
Sum lönd búast við meiri eftirspurn eftir endurmenntun og þjálfun þess starfsfólks sem
nú er við störf (Litháen) þar sem nýjar námsleiðir hafa verið settar af stað fyrir 
atvinnulausa.  Almennt er tilhneiging til að nýta starfsmenntun og þjálfun sem leið til að
berjast gegn atvinnuleysi meðal annars með nýjum möguleikum fyrir þá sem hafa 
orðið undir og þá sem glíma við fatlanir eða hindranir (hér má nefna námssamninga í 
Austurríki sem ná líka til þesar hópa).  

• Heldur betri ímynd starfsnáms:  Þrátt fyrir víðtækt átak er ímynd starfsnáms og 
þjálfunar ennþá slök miðað við ímynd bóknáms.  Lönd með hefð fyrir áherslu á 
almenna menntun / bóknám hafa reynt að bæta ímynd starfsnáms á meðan lönd með 
stöndug starfsnáms kerfi (dual kerfi) hafa reynt að draga úr þeirri þróun að ímynd 
starfsnáms versni (Danmörk, Austurríki).  Spánn er ein af fáum undantekningum en 
þar hefur ímynd starfsnáms batnað.  Mest áberandi er breytingin í Finnlandi þar sem 
áhugi á og innritun í starfsnám hefur aukist stöðugt síðustu 10 ár.

• Aukið mikilvægi námsviðmiða/hæfniviðmiða (learning outcomes):  Á meðan næstum 
öll lönd skilgreina núorðið starfsnámsleiðir með því að nota hæfniviðmið er ennþá 
munur hvað varðar innihald og kröfur mismunandi skírteina.  Það eru til lönd þar sem 
verið er að fækka þeim skírteinum sem eru í boði en sú tilhneiging gæti leitt til þess að
námsviðmið yrðu almennari (Noregur, England).  Í öðrum löndum er hinsvegar verið 
að auka nákvæmnina og fjalla um hæfni í meiri smáatriðum.  Þetta gæti leitt til 
samræmingar milli landa (almennar námsleiðir verða sérhæfðari en þær leiðir sem 
voru mest starfatengdar verða almennari)  en þetta gæti líka verið túlkað sem meiri 
fjölbreytni í starfsnámi og þjálfun (að til verði í einu aukinn fjölbreytileiki í almennum og
sérhæfðum námsleiðum).

Þessar tilhneigingar sem hafa verið að koma í ljós á síðustu tveim áratugum er hægt að 
taka saman annarsvegar sem útvíkkun og aukin fjölbreytni í VET og hinsvegar sem 
styrking og meiri kröfur í starfsnámi og þjálfun.  Styrking VET bendir til aukningar í 
vinnustaðaþjálfun eins og kemur fram í Danmörku, Þýskalandi eða Austurríki og oft með 
útvíkkun til nýrra þátta í menntakerfinu aðallega til háskólamenntunar.  Meiri fjölbreytni í 
VET bendir til þess að hún sé hluti af endurmenntun til lífstíðar eins og kemur fram í 
Frakklandi og Finnlandi.

Áskoranir á næstunni.

Ef skoðuð er útvíkkun starfsnáms og aukinn fjölbreytileiki í því sem felur í sér að fleiri bjóða
námið og það er í boði á fleiri hæfniþrepum er ástæða til að halda að Evrópskt 
starfsmennta- og starfsþjálfunarkerfi muni halda áfram að verða fjölbreyttara og sinna 
fleirum. Þetta getur verið jákvætt að því leyti að VET verði markvissara og mikilvægara 
eða neikvætt að því leyti að það verði sundurtættara og mismunur aukist.
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Könnun Cedefop sýnir ýmsar áskoranir sem þarf að takast á við í framtíðinni þegar um er 
að ræða samvinnu um starfsnám og starfsþjálfun í Evrópu.

• Hefðbundin aðgreining milli menntunar- og þjálfunargeirans (almenn menntun, 
starfsmenntun og grunnþjálfun og endurmenntun til starfa) er ekki alltaf hagnýt 
þegar á að reyna að koma auga á og bregðast við áskorunum. 

• Ef unnið er með of þröngar skilgreiningar á starfsnámi og starfsþjálfun er hætta á að
fólkið sem mótar stefnuna líti framhjá þörfinni á starfsnámi utan við hefðbundnar 
starfsnámsleiðir til dæmis í háskólamenntun.  Samstarf um stefnumörkun í 
framtíðinni ætti að einbeita sér að því á hvernig menntunar- og þjálfunarkerfi sem 
heild geta kynnt og stutt við hagnýtu og starfatengdu hlutana sem einkenna VET.  
Til að ná þessu þurfa þeir sem bjóða nám og þjálfun á öllum þrepum að styrkja 
samræðuna og samvinnuna við aðila vinnumarkaðarins og við samfélagið í heild. 

• Þróun starfsnáms og þjálfunar í framtíðinni gæti þarfnast lausna sem ná yfir margar 
starfsgreinar og stofnanir sem veita náms og þjálfun sem nú starfa einar og sér.  Á 
meðan útbreiðsla starfatengdrar menntunar og þjálfunar virðist óstöðvandi gæti 
orðið til kerfi sem er of sundurleitt og ógagnsætt til að hópar sem eiga erfitt geti 
hagnýtt sér það.  Það að auka gagnsæi og aðgengi að náms- og þjálfunarkerfum 
eins og gert er til dæmis með EQF skiptir þess vegna höfuðmáli.

Þessir straumar sem stundum virðast fara hver gegn öðrum, munu líklega koma fram með 
mismunandi hætti í mismunandi löndum Evrópu, þar af leiðir að það er nauðsynlegt að 
fylgjast með hvort þeir muni minnka eða ýkja núverandi mun milli Evrópuríkja.  Allir sem 
koma að stefnumörkun og þeir sem hafa hagsmuni af VET þurfa að taka þátt í breiðri 
umræðu um hvernig er best hægt að vinna saman og hvernig er best hægt að nálgast 
námið til að tryggja framtíð þess.  Þar með talið að skoða starfsnám og starfsþjálfun, 
atvinnumöguleika og félagslegar víddir.  Nú ekki síður en áður er starfsnám og 
starfsþjálfun óskiljanlegur hluti af framtíðar vinnumarkaði.

Box 1

Rannsóknaverkefni Cedefop, Breytt eðli og hlutverk VET í Evrópu (2015 – 2018) miðar að 
því að ná yfir það hve virkt VET er með því að greina fyrri breytingar og átta sig á 
áskorunum í framtíðinni og um leið tækifærum sem til eru í Evrópu.   Nánar tiltekið horfir 
verkefnið á:

• Breytta skilgreiningu á og breytta hugtakanotkun um VET.
• Utanaðkomandi þætti sem ráða þróun starfsmenntunar og starfsþjálfunar.
• Hlutverk hefðbundins starfsnáms og þjálfunar í efri stigum framhaldsskólans.
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• Starfsnám og starfsþjálfun frá sjónarhóli endurmenntunar.
• Hlutverk starfsnáms og starfsþjálfunar á háskólastigi.
• Sviðsmyndir sem sýna mismunandi þróunarleiðir fyrir starfsnám og starfsþjálfun í 

Evrópu á 21. öldinni.

Til að koma verkefninu af stað bað Cedefop sérfræðinga um starfsnám og starfsþjálfun frá 
þeim 30 löndum sem tekin voru fyrir að deila sinni skynjun á því hvernig horft er á kerfin í 
þeirra löndum.  Niðurstöðurnar úr þessari könnun gefa innsýn í fjölbreytileika VET 
kerfanna í mismunandi löndum en um leið benda þær á sameiginlegar tilhneigingar og 
sameiginlegar áskoranir.  Þessi samantekt er byggð á uppkasti að tveim greinum eftir 
Markovich og fleiri (eiga að birtast í september 2017) sem horfa á starfsmenntun og 
starfsþjálfun frá mörgum hliðum.  Þær tengja saman sýn kerfisins/stofnananna og 
uppeldisfræðilegar og samfélags og efnahagslega/sýn vinnumarkaðar.  Þetta leyfir okkur 
að horfa á það hvernig námsleiðir sem miða að starfshæfni eru að breiðast út og hvernig 
nánari tenging við vinnumarkaðinn er að verða til. Þar á meðal í stofnunum sem venjulega 
hafa ekki verið skilgreindar sem starfstengdar.  Von er á fleiri greinum/útgáfum þegar 
niðurstöður verkefnisins koma betur fram.

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-
vocational-education-and-training-vet-europe
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