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Atvinnulíf á 21. öldinni

• Aukin símenntun formleg og óformleg

• Styttri tími í hverju starfi – fleiri vinna sem sérfræðingar á eigin 
forsendum ( nokkurs konar verktakar)

• Vinnustaðamenning breytist: Minni hollusta

• Einstaklingar þurfa í auknum mæli að markaðssetja sig á 
atvinnumarkaði / stjórnun starfsferils 
#sjálfsþekking#styrkleikar#sjálfstraust

• Sköpun nýrra - nú óþekktra - starfa 

• Ný hugsun: Tækni, nýsköpun, staðsetning, ,,personal branding“
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Flest fyrirtæki sækjast eftir einstaklingum sem 

sýna færni í að takast á við flókin verkefni, eru 

skapandi og hugmyndaríkir, þeim sem aðlagast 

nýjungum fljótt og vel, hafa góða samskipta-

og samvinnuhæfni og eru sveigjanlegir (Trilling og 

Fadel, 2009).
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,,soft skills”

Svokallaðir ,,mjúkir færniþættir“ (soft skills) eru 
eftirsóttustu færniþættir starfsmanna og geta jafnvel skipt 
meira máli við ráðningar en gráðan sjálf sem viðkomandi 
hefur. 

Ljóst er að fag- og tækniþekking er grundvöllur að mörgum 
störfum, en hæfni eða vanhæfni í hinum mjúku þverfaglegu 
færniþáttum eykur þá eða minnkar líkur þeirra, sem hafa 
viðkomandi gráðu, á að fá eftirsótt starf og geta sinnt því 
(Trilling og Fadel, 2009; Gerður G. Óskarsdóttir, 2003)
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,,Starfsmenn eru ráðnir vegna faglegrar 
kunnáttu (hard/professional skills) og/eða vegna 
þess að þeir eru líklegir til að geta sinnt ákveðnu 
starfi sem ekki krefst sértækrar menntunar...

... en starfsmönnum er sagt upp vegna skorts á 
félagsfærni og vegna persónulegra vandkvæða 
(soft skills)“
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Mikilvægir þverfaglegir færniþættir

• Eftirsóttir færniþættir á 21. öldinni tengjast ekki 
störfum eða starfsumhverfi heldur ganga þvert á öll 
störf, allt frá stjórnun og yfir í störf sem ekki krefjast 
sérþekkingar

• Þessir færniþættir skapa ,,starfs sjálf“ (employee‘s 
inner self)“ starfsmanns og hafa mikil áhrif á hvort 
honum tekst að nýta eigin styrkleika, þekkingu og færni 
í starfsumhverfinu

• Færniþættirnir hafa þannig áhrif á lífsgæði og 
möguleika einstaklinga
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Mikilvægustu færniþættir starfsmanna að mati 
stjórnenda í 233 ólíkum fyrirtækjum  (Byggt á Archer og Davison (2010))
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Samskiptafærni (communication skills) 86%

Hæfni til að vinna í teymi (team-working skills) 85%

Hollusta og traust (integrity) 83%

Vitræn hæfni (intellectual ability) 81%

Sjálfsöryggi (confidence) 80%

Skapgerð, eðli, mannkostir, persónueiginleikar (good 
character/personality)

75%

Skipulagshæfni (planning & organisational skills) 74%

Hæfni til að vinna með ritað mál (literacy/good 
writing skills)

71%

Talnagleggni (numeracy/good with numbers) 68%

Færni í greiningu og ákvarðanatöku (analysis & 
decision –making skills)

67%

Tölvukunnátta (IT-skills) 61%

Viðurkennd gráða/lokapróf (good degree 
qualification)

60%



Samskiptafærni er lykilþáttur

• Almenn samskiptafærni
– Tjá sig með skilvirkum hætti
– Setja sig í spor annarra
– Virðing, hreinlindi

• Færni til að vinna í teymi
– Lesa umhverfi sitt
– Sætta sjónarmið
– Koma sínu á framfæri með 

málefnalegum hætti
– Sjá tækifæri
– Leiða áfram umræðu
– Virkja hópinn
– Hlusta, skilja, tengja, tjá sig

• Alþjóðleg samskiptafærni, 
menningarlæsi

• Sjálfsþekking, 
aðlögunarhæfni

• Að falla inn í hópinn (fitting 
in)

SHJráðgjöf



SHJráðgjöf



Listi yfir eftirsótta færniþætti USA og Evrópa
(National employers skills survey o.fl.)
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Alhliða gæði í starfi 

(overall work quality)

Yfirsýn og greiningarfærni til að vinna flókin verkefni 

á faglegan hátt og ljúka þeim á tilsettum tíma.

Tæknifærni 

(technical competence)

Hæfni til að nýta sér nýjustu tækni og tengja hana við 

verkefnið hverju sinni.

Lausnarmiðuð nálgun 

(problem solving)

Hæfileiki til að takast á við vandamál og leysa þau 

farsællega þegar þau koma upp.

Sköpunargáfa 

(creativity and 

innovation)

Færni til að koma með nýja sýn og frumlegar 

hugmyndir varðandi verkefni og vandamál.

Samskiptafærni 

(communications)

Skilvirk og árangursrík samskiptafærni.
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Samvinna 

(teamwork)

Færni til að starfa á faglegan og lausnarmiðaðan hátt í 

teymi, sumir atvinnurekendur að þessi eiginleiki sé 

jafnvel mikilvægari en bein þekking á viðfangsefninu.

Sveigjanleiki og 

aðlögunarhæfni

(flexibility and 

adaptability)

Færni til að takast á við skyndilegar og nýjar nálganir á 

viðfangsefni, nýja og breytta tíma, stöðuga þróun í 

tæknimálum, tilfærslu á starfsmönnum og breytingar á 

högum og áherslum fyrirtækis.

Frumkvæði/framtakssemi 

og sjálfstæði 

(initiative and self-

direction)

Hæfni til að sýna frumkvæði og framtakssemi, helga sig 

verkefnum af innri áhugahvöt.

Menningarlæsi 

(social and crosscultural 

skills)

Færni til að starfa með ólíkum einstaklingum frá ólíkum 

menningarheimum. Þekking á menningu annarra þjóða í 

því skyni að nýta sér auðlindir eða tækifæri sem þær 

bjóða upp á.
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Framkvæmdasemi og 

traust 

(productivity and 

accountability)

Færni til að  nýta tímann vel, til að setja sér markmið og 

ná þeim, afkasta og forgangsraða, gera áætlanir og 

framkvæma innan tímaramma. Geta til að vera ábyrgur 

fyrir öllum atriðum verkefnis á meðan á vinnunni 

stendur og að loknu verkefni.

Leiðtogahæfni og geta til 

að taka ábyrgð 

(leadership and 

responsibility)

Hæfni til að greina hæfileika ólíkra einstaklinga og lesa 

umhverfi sitt, hafa jákvæð áhrif á aðra og hrífa fólk með 

sér til að ná hámarksárangri. Að taka ábyrgð á 

árangursríku verklagi verkefnis og niðurstöðu. 

Skýring: Byggt á Archer og Davison (2008), Bunt o.fl. (2005), Canny (2004), 

National employers skills survey (2007, 2008), Stephens og Hamblin (2006).



Þrír yfirflokkar eftirsóttra færniþátta á 21. öldinni:

 Nýsköpunarhæfileikar (learning and innovation skills)

 Upplýsingalæsi og tæknifærni (information, media and 

technology skills)

 Lífsleikni og starfshæfni (life and career skills)
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Nýsköpunarhæfileikar (learning and innovation skills)

Gagnrýnin og lausnarmiðuð hugsun
 Nýta þekkingu sem maður býr yfir
 Beita gagnrýninni hugsun og hugmyndaauðgi
 Færni til að koma fram með nýjar leiðir og setja hluti í áður óþekkt samhengi
 Leysa vanda sem liggur fyrir 

Samskipta- og samvinnuhæfni
 Framkoma sem sýnri fagmennsku og öryggi í tjáningu
 Árangursrík samskipti við ólíka einstakl., setja sig í spor annarra, lesa umhverfið
 Hlusta eftir mikilvægum upplýsingum og átta sig á sterkum gildum og ólíkum 

viðhorfum
 Hæfni til að tjá sig í ólíkum hópum / samfélögum
 Færni til að vinna í teymi; deila skoðunum með öðrum, virða sýn annarra
 Hafa yfirsýn í flóknum verkefnum og samræðum, sjá og skilgreina sameiginlegar 

leiðir, hrófa aðra með sér, koma auga á hugsanlega samnýtingu, nýta styrkleika 
ólíkra einstaklinga

Sköpunargáfa og nýsköpun
 Sköpunargleði
 Koma fram með spurningar
 Uppgötva nýja sýn og leiðir sem geta reynst gagnlegar
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Upplýsingalæsi og tæknifærni (information, 

media and technology skills)
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 Hæfni til að afla sér upplýsinga og greina 
trúverðugleika og gagnsemi þeirra

 Sterkt siðferði um rétta notkun á efni

 Greina aðalatriði í því skyni að auka þekkingu 
og þróa leiðir og afurðir í heimi tækni



 Samskiptafærni

 ,,More than book smart“

 Sveigjanleiki og 
aðlögunarhæfni

 Sjálfsöryggi

 Alþjóðleg hæfni

 Leiðtogafærni

 Áreiðanleiki

 Geta til að skapa og 
framleiða afurð

 Lausnarmiðuð nálgun

 Sjálfsagi

 Árangursrík tíma- og 
verkefnastjórnun

 Frumkvæði og sjálfstæði 

 Hæfni til að vinna með mörg 
mál á sama tíma og 
forgangsraða

 Sterkt siðferði  
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Lífsleikni og starfshæfni 

(life and career skills)
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