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Tilurð Know-Hubs er skuldbinding ólíkra stofnana í sjö evrópulöndum að kanna 
þekkingarsetur í sínu landi og kenningu Grepperud og Thomsen (2001) um 3M út frá 
staðbundinni þróun.

Með verkefninu er leitast við að gera grein fyrir mismunandi tegundum og 
hlutverkum þekkingarsetra í hverju landi fyrir sig og skoða náið dæmi um góða 
starfshætti. Verkefnið felur einnig í sér skipulagðar prófanir á aðferðum, hugmyndum 
og hugtökum sem nýst geta öðrum sambærilegum stofnunum. Þessari samantekt er 
ætlað að vera fyrsta skrefið í því að kynna núverandi stöðu þekkingarsetra í hverju 
landi. Þær stofnanir sem taka þátt í verkefninu eru eftirfarandi:

VIFIN (Videncenter for Integration) Þekkingar- og rannsóknarmiðstöð í 
sveitarfélaginu Vejle í suðurhluta Danmerkur. Starfsemin miðar að því að þróa, 
dreifa og samþætta góð vinnubrögð varðandi gagnkvæma aðlögun samfélags og 
félagslega þróun á svæðisbundnum, innlendum og alþjóðlegum vettvangi.

Nýheimar þekkingarsetur (NKC) Regnhlífarsamtök stofnana sem starfa við menntun, 
rannsóknir, nýsköpun og menningu á Höfn í Hornafirði, Íslandi. Stjórn setursins 
samanstendur af meðlimum sem tilnefndir eru úr tólf mismunandi stofnunum á 
svæðinu, sem allar eru aðilar að setrinu. Þessar stofnanir hafa mikla þverfaglega 
þekkingu og reynslu.

Kennarasamband Írlands (TUI) Viðurkennt verkalýðsfélag sem staðsett er í 
Dublin á Írlandi. Félagið er hagsmunafélag yfir 18.000 kennara, fyrirlesara og 
vísindamanna sem starfa við kennslu og þjálfun á Írlandi. Meðlimir TUI starfa m.a. við 
framhaldsmenntun, háskólamenntun, fullorðinsfræðslu, starfsmenntun, unglingastarf 
og önnur sérhæfð störf.

Félagsframtakið Knowl (Social Enterprise Knowl - S.E. Knowl) Sameiginlegt félagslegt 
samvinnufyrirtæki sem stuðlar að símenntun í Grikklandi. Skapandi og kraftmikið 
þátttakendadrifið grasrótarnet sem fylgir meginreglum félagslegs hagkerfis og 
félagslegs frumkvöðlastarfs og virkar sem hvati fyrir þróun þekkingar og lýðræðis.

Spektrum fræðslumiðstöð (Spektrum Educational Centre Foundation - SEC) 
Félagasamtök í Rúmeníu sem eflir menntun fyrir virkt, samverkandi og farsælt 
samfélag með fullorðinsfræðslu. SEC býður upp á óformlega þjálfun fyrir ýmsa 
markhópa, þar á meðal staðbundin félagasamtök og stofnanir sem styðja við 
jaðarsetta meðlimi samfélagsins.

Nýsköpunarsetur (Innovation Training Centre - ITC) Þjálfunar- og ráðgjafasamtök 
með aðsetur á Mallorca á Spáni. Það býður upp á breitt úrval af þjónustu varðandi 
nýsköpunarefni og hvata til nýsköpunar í námi og frumkvöðlastarfi sem og stuðningi 
við sprotafyrirtæki.

Hälsingland fræðslusamband (Hälsingland Education Association - HEA) Opinbert 
samband þriggja sveitarfélaga í Hälsingland (Bollnäs, Söderhamn, Nordanstig) í Svíþjóð. 

INNGANGUR

KNOW-HUBS – ÞEKKINGARSETUR,  
UPPBYGGJANDI AFL Í DREIFÐUM BYGGÐUM
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““

Know-Hubs verkefnið leggur áherslu 
á mikilvægi fullorðinsfræðslu 

Að auka eftirspurn og þátttöku í 
fullorðinsfræðslu með hvatningu  
og ráðgjöf.

MEGINÁHERSLA VERKEFNIS 

Know-Hubs verkefnið veitir þátttakendum tækifæri til að miðla reynslu sinni á 
hlutverki og starfsemi þekkingarsetra, greina mismunandi starfsleiðir og þjónustu 
og enn fremur að velta fyrir sér mismunandi áherslum og þróa nýstárlegar leiðir í 
starfsemi þekkingarsetra.  Þátttaka í Know-Hubs verkefninu felur í sér aðkomu að 
kortlagningu á nýstárlegum aðferðum, góðum starfsháttum og gagnlegum úrræðum. 
Þar að auki mun sú tengslamyndun sem á sér stað innan samstarfsins stuðla að þróun 
stuðningsúrræða.

Þátttakendur eru meðvitaðir um nauðsyn þess að styrkja enn frekar samstarf og
samþættingu innan Evrópu. Þeir gera sér grein fyrir mikilvægi samstarfs á sviði
menntunar og þjálfunar og að framboð á gæðaþjónustu og jafnt aðgengi allra muni
vega þyngst þegar kemur að því að mæta þeim áskorunum sem Evrópa stendur
frammi fyrir. Ljóst er að nú þegar eru þarfir og kröfur ólíkar í löndunum t.d. vegna
vinnuafls og atvinnulausra, vegna fólksflutninga og innflytjenda, þróunar þéttbýlis
og dreifbýlis og varðandi aðgengi að menntun og fjármagni. Þátttakendur eru
sammála um að til að leysa megi flókin félagsleg vandamál á farsælan hátt verði allir
aðilar að vinna saman og deila þekkingu sinni og gögnum svo taka megi upplýstar
ákvarðanir. Know-Hubs verkefnið rannsakar hvaða áhrif þekkingarsetur hafa og hvert
framlag þeirra er, og getur verið, við að mæta þörfum og kröfum íbúa í samfélögum 
á dreifbýlum svæðum.
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Markmið verkefnisins er að kanna nýja nálgun 
í starfsemi þekkingarsetra sem byggir á 
3M-módeli Grepperud og Thomsen 
(2001). 

M1: Mótor: það afl er knýr áfram 
þróun þess samfélags sem 
stofnunin þjónar, M2: Miðpunktur: 
vettvangur fólks til samskipta, M3: 
Miðlari: sem miðlar þekkingu og 
hæfni. Einnig byggir verkefnið 
á aðferð skapandi hugsunar, 
„samsköpun“ (cocreation), sem 
ætlað er að virkja einstaklinga 
í þeim tilgangi að auka skilning 
þeirra á eigin aðstæðum og þörfum. 
Til að undibúa þessa aðferð munu 
einstaklingar verða þjálfaðir sem 
leiðbeinendur. Þjálfunin miðar að því að 
efla hæfni leiðbeinendanna til þess að hvetja 
og stuðla að þátttöku jaðarsetts fólks á dreifbýlum 
svæðum (fólk með lágt menntunarstig eða litla hæfni og fólk sem 
stendur á einhvern hátt höllum fæti, þar á meðal innflytjendur og 
flóttafólk). Þannig má brúa bilið milli hæfni og þeirra krafna sem 
samfélagið gerir um leið og þörfum einstaklinga fyrir stuðning er mætt.

MIKILVÆGI FULLORÐINSFRÆÐSLU

Menntunarmöguleikar og starfsþjálfun er meira í sviðsljósinu nú en nokkru sinni fyrr 
þar sem stefnumótendur leita eftir skýrum lausnum á þeim nýju áskorunum sem ESB-
ríkin standa frammi fyrir, svo sem fleiri innflytjendum, meira atvinnuleysi og mikilvægi 
félagslegrar aðlögunar. 

Í skýrslunni „Skilled for life?“1 frá OECD síðan 2013 stendur að „sterk jákvæð tengsl séu 
á milli þátttöku í fullorðinsfræðslu og hæfni“.

Niðurstöður AE-áætlunar2 OECD frá 2017, um alþjóðlegt mat á hæfni fullorðinna, 
gefa skýrt til kynna þörfina á því að hvetja og valdefla jaðarsett fullorðið fólk til að 
auka hæfni sína með fullorðinsfræðslu. Það krefst nýstárlegra lausna og þátttöku 
samfélagsins, auk þess sem leggja þarf áherslu á að rétta þeim hjálparhönd sem illa 
standa námslega.

Þar að auki er í skýrslu3 , sem gerð var árið 2017 af þýska efnahagsþróunarráðuneytinu, 
mikil áhersla lögð á mikilvægi þess hlutverks sem fullorðinsfræðslustofnanir hafa. 
Sérstaklega sem burðarstoðir í félagslegum innviðum og miðstöðvar þekkingar og 
nýsköpunar í sínum samfélögum. 

Hlutverk þekkingarsetra, skipulag þeirra og starfsemi er mismunandi í þeim löndum 
sem taka þátt í verkefninu. Tilurð setranna er ólík og hafa þau birst í ýmsum formum 
á fræðslusviðum sveitarfélaga og samfélaga. Sum þeirra leggja áherslu á hefðbundið 
námskeiðshald, önnur hafa víkkað út starfsemina og veita einstaklingsmiðaðan stuðning 
og leiðsögn á meðan enn önnur hafa fjárfest í innviðauppbyggingu til að mæta þeim 
þörfum sem eru einkennandi fyrir ungt fólk, atvinnuveitendur og samfélög.
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HLUTVERK ÞEKKINGARSETRA

Verkefnið beinir sjónum að starfsemi og þörfum þekkingarsetra sem og stuðningi við 
fullorðinsfræðslu í þessum ólíku löndum. Sameiginlegur áhugi á starfi þekkingarsetra 
var kveikjan að umræðu um hvað þekkingarsetur eru í raun og veru og hverju þau 
eigi að áorka. Spurningar því tengdu voru: hvaða tegundir eru til af þekkingarsetrum 
og á hvaða sviðum, hvaða áskoranir eiga þau að takast á við, hver er tilgangur þeirra 
og markmið og hvaða hæfni er þeim nauðsynleg til að mæta þörfum þörfum síns 
samfélags.  

Sumir þátttakenda tóku þátt í stofnun þekkingarsetra áður en verkefnið Know-
Hubs var sett á laggirnar. Strax við undirbúning verkefnisins kom í ljós að til 
væru ólíkar gerðir þekkingarsetra og jafnframt að hlutverk þeirra og starfsemi 
væri breytileg. Í því samhengi er áhugavert að skoða nánar vinnu norðmannanna 
Grepperud og Thomsen (2001) og hugmyndafræði þeirra um þekkingarsetur og 
fræðslumiðstöðvar. Þar á meðal kenningar þeirra um framlag slíkra stofnana til félags- 
og efnahagslegrar þróunar í nærsamfélagi. Roos og Grepperud (2007) greina tvær 
stefnur þegar kemur að því að móta stefnumótunaraðgerðir sveitarfélaga og svæða 
í tengslum við framhaldsmenntun: stefnumótunarkreppan og langtímaáætlanirnar. 
Stefnumótunarkreppan einkennist oft af því að þeir sem eiga frumkvæði að slíkri 
vinnu eru að „slökkva elda“ á sínum svæðum með því að leysa þau hæfnisvandamál 
sem þarfnast lausna strax. Menntastofnanir vinna að því að mæta þeim þörfum sem 
eru til staðar og draga sig svo í hlé þegar þeim hefur verið fullnægt. Aðgerðir sem 
þessar tryggja að áhersla er lögð á ráðandi svið á hverju svæði fyrir sig og hún mun 
trúlega halda áfram að vera nauðsynleg á sumum stöðum. 

Einkennandi fyrir langtímaáætlanirnar er þróun hæfni sem byggir á langtíma 
stefnumörkun og samþættingu. Felur það í sér að efla byggð og tiltekin svæði 
í gegnum kortlagningu og langtíma skipulag sem miðar að því að uppfylla 
hæfniskröfur framtíðarinnar út frá félagslegum og efnahagslegum þörfum og kröfum 
á hverju svæði fyrir sig.

Hæfniþróun getur skipt höfuðmáli við eflingu byggðar og samfélags en hafa ber 
í huga að ekki er um algilda lausn að ræða. Árangurinn veltur einnig á öðrum 
þáttum, aðgengi að fjármagni, opinber stuðningur við rannsóknir og tækniþróun, 
fjölbreytileiki atvinnulífs og aðlaðandi umhverfi eru dæmi um þætti sem stuðlað geta 
að bættum lífsgæðum í samfélagi.

Þróun samfélags á sér stað í stöðugum gagnvirkum samskiptum þekkingarsamfélags, 
fyrirtækja og annarra íbúa. Til að félagslegt og gagnvirkt nám eigi sér stað er ljóst 
að það krefst líkamlegrar og félagslegrar nálægðar. Við búsetuval er aðgengi að 
atvinnu lykilforsenda en einnig tækifæri einstaklinga til þess að hafa áhrif á þróun 
samfélagsins. Byggðaþróun felur í sér bæði þróun borgaralegs samfélags og 
atvinnulífs.

Mikilvægt er að framhaldsmenntun sé ekki aðeins aðgengileg fyrir lítinn hluta íbúa í 
okkar hnattrænu og flóknu samfélögum. Af mörgum ástæðum er mikilvægt að skapa 
tækifæri fyrir alla til að afla sér framhaldsmenntunar og gera öllum kleift að auka og 
bæta hæfni sína eða öðlast nýja. Jafnrétti til náms skilar sér í auknu framboði af hæfu 
vinnuafli og stuðlar að eðlilegri samfélagsþróun. Þekkingarsetur á landsbyggðinni 
geta farið með lykilhlutverk í þessu samhengi (Roos og Grepperud, 2007).
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3M: MIÐPUNKTUR, MIÐLARI OG MÓTOR

Ein aðferð við að skoða hlutverk þekkingarsetra 
í nærsamfélögum sínum hefur verið þróuð af 
prófessorunum Gunnari Grepperud og Terje 
Thomsen (Grepperud og Thomsen, 2001). 
Aðferðafræði þeirra byggir á 3M: miðpunktur, 
miðlari og mótor (3M: Meeting point, 
Mediator and Motor) nálguninni. Í seinni tíð 
hefur hugtökunum verið beitt í þeim tilgangi 
að skilgreina mikilvægustu áhrif og virkni 
þekkingarsetranna. Jafnframt að móta vísi af 
skilgreiningu þeirra þ.e. hvað þau eru og hvað þau 
gera.  

Frá sjónarhorni 3M-aðferðarinnar eru 
þekkingarsetur vettvangur til samskipta fyrir 
ungt fólk og aðra samfélagsþegna. Sem miðlari 
brúa setrin bilið milli þeirra þarfa og krafna sem í 
samfélaginu finnast. Setrin eru svo mótor eða afl 
sem knýr áfram frumlegar aðferðir og hugmyndir. 
Aðrir rannsakendur (Hellsten og Roos, 2002) 
hafa einnig tileinkað sér þessa hugmyndafræði 
og þeir eru meðtaldir þegar vitnað er í 
rannsóknina „IT-support distance – a player in 
local development?“ sem fjallar um starfsemi 
þekkingarsetra. 

Miðpunktur: Þekkingarsetur sem miðpunktur felur í senn í sér húsnæðisrými og 
vefrými. Á þessum svæðum eiga sér stað mismunandi fundir og samskipti milli 
nemenda, leiðbeinenda þeirra og kennara, ráðgjafa og annars starfsfólks auk 
stofnana og fyrirtækja á staðnum. 

Miðlari: Þekkingarsetur sem miðlari koma auga á þarfir einstaklinga og samfélagsins 
og vinna að því að mæta þeim þörfum. Með samstarfi við ólíkar stofnanir, aðila 
og fyrirtækja verður hlutverk þekkingarsetra að vera miðlari milli framboðs og 
eftirspurnar eftir hæfni. 

Mótor: Þekkingarsetur sem mótor vinna í samstarfi við ólíkar stofnanir, aðila 
og fyrirtæki að þróun sameiginlegrar sýnar, markmiða og aðferða til að styrkja 
innviði samfélagsins á tilteknum sviðum. Með því að stuðla að aukinni hæfni innan 
samfélagsins verða þekkingarsetrin að mikilvægum hluta þess afls sem knýr 
samfélagslegan vöxt og byggðaþróun á þeirra starfssvæðum. 

Þegar þátttakendur verkefnisins hófu að íhuga starfsemi þekkingarsetra í sínum 
löndum var ljóst að líta þyrfti á 3M-aðferðina sem framtíðarsýn í þeim málum frekar 
en lýsingu á raunverulegri stöðu setranna í dag. Auk þess var ákveðið að þegar horft 
væri eftir góðum starfsháttum væri byrjað á því að finna stofnanir sem byggju að 
minnsta kosti yfir tveimur atriðum 3M-aðferðarinnar. 



9



10

Til að gera sér grein fyrir og skilgreina að hvaða leiti starfsemi nútíma þekkingarsetra 
væri í samræmi við 3M-módelið ræddu samstarfsaðilar verkefnisins saman og 
sammæltust um að ýmis atriði þyrfti að uppfylla. 

Þau atriði eru: 

SPURNINGAR Já Nei

Er hægt að halda viðburði og fundi í húsnæði stofnunarinnar?

Hafa nemendur og kennarar aðgang að vefrými hjá stofnuninni?

Geta hagaðilar fundað í vefrými stofnunarinnar?

Hafa notendur aðgang að upplýsingatæknibúnaði hjá stofnuninni?  
(t.d. tölvur, þráðlaust net, fjarfundabúnaður)

Hefur starfsfólk stofnunarinnar möguleika á því að tengjast  
stofnuninni á rafrænan hátt?

Hvetur stofnunin til þess að nemendur, kennarar og ráðgjafar fundi  
sín á milli? (innra starf) 

Eru starfsmenn stofnunarinnar hvattir til að funda með utan að komandi 
aðilum, t.d. starfsfólki ýmissa stofnana, bókasafna og vinnumiðlana?  
(ytra starf) 

Stuðlar stofnunin að tengslamyndun?  
(t.d. viðburðir eins og viðskiptamorgunverðir)

Er stofnuninni úthlutað sérstöku fjármagni fyrir þennan  
hluta starfseminnar? 

M
IÐ

P
U

N
K

T
U

R

SPURNINGAR Já Nei

Þekkir stofnunin menntunar– og þjálfunarþarfir nemenda á svæðinu? 

Þekkir stofnunin þarfir vinnumarkaðsins á svæðinu? 

Stuðlar stofnunin að áframhaldandi fagþróun starfsfólks í tengslum  
við félags- og efnislegar þarfir og kröfur á svæðinu? 

M
IÐ

L
A

R
I
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Listana hér að framan má nota til að greina hvers konar þjónustu tiltekið 
þekkingarsetur býður uppá en einnig má nýta listana við stefnumótun og 
markmiðasetningu í starfsemi þekkingarsetra. Þá má einnig nota til að framkvæma 
sjálfsmat innan stofnananna og við matsgerð. Með þeim má greina hvar 
hæfni og aðstöðu er ábótavant. Þeir eru einnig gagnlegir þegar gerðar eru 
samanburðargreiningar á þekkingarsetrum milli landa.

SPURNINGAR Já Nei

Stuðlar stofnunin að samstarfi milli hagaðila á svæðinu? 

Heldur stofnunin sérstaka viðburði til að mæta þörfum kennara sinna 
og vinnumarkaðsins?

Heldur stofnunin innanhússfundi fyrir sjálfsmat og endurbætur? 

Er stofnunin skyldug til að eiga samstarf við aðrar stofnanir í 
samfélaginu? 

Heldur stofnunin fundi með: starfsfólki, kennurum og þjálfurum, 
félagsmálayfirvöldum, sveitarstjórum, bókasöfnum og ríkisstofnunum til 
að meta þeirra þarfir? 

Býður stofnunin upp á áfanga fyrir nemendur sem byggjast á 
svæðisbundnum og landsbyggðatengdum þörfum? 

Er stofnuninni úthlutað sérstöku fjármagni fyrir þennan hluta 
starfseminnar? 

M
Ó

T
O
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Býður stofnunin upp á ráðgjafarþjónustu? 

Býður stofnunin upp á leiðsögn?

Býður stofnunin upp á námskeið eða þjónustu til að valdefla/styrkja 
nemendur sem standa illa? 

Styður stofnunin við starfsnám?

Býður stofnunin upp á kennslu og leiðsögn varðandi hvernig er best  
að stunda fjarnám í gegnum netið? 

Heldur stofnunin úti fræðslu eða kennslu af einhverju tagi? 

Er stofnuninni úthlutað sérstöku fjármagni fyrir þennan hluta 
starfseminnar? 
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DANMÖRK

Það er þörf fyrir þekkingarsetur í 
Danmörku. Stærri menntastofnanir í 
stórborgum landsins keppast við að 
ná nemendum til sín. Til að afla sér 
menntunar þarf ungt fólk ýmist að flytjast 
búferlum eða ferðast langar vegalendir 
til skóla. Takmörkuð tækifæri eru til 
náms fyrir fólk á dreifbýlum svæðum 
sem annað hvort vill ekki eða hefur 
ekki tök á að flytja eða ferðast langar 
leiðir. Ýmsar ástæður geta legið að baki, 
svo sem fjölskylduástæður, barneignir, 
námsörðuleikar, félagsleg vandamál o.fl. 
Takmörkuð vitneskja eða þekking fólks 
á þeim tækifærum sem eru til staðar í  
menntun á landsbyggðinni hamlar fólki 
einnig. 

Staðbundin þekkingar- og fræðslusetur 
geta, með því að veita nemum aðgang 
að hvetjandi námsumhverfi, stutt 
við einstaklinga sem stunda nám í 
heimabyggð.  

Þekkingarsetur hafa ekki enn fest sig í 
sessi í dönsku menntaumhverfi en margt 
bendir til þess að hlutverk þeirra muni 
vaxa. HUSC í Holbæk er gott dæmi um 
velheppnað þekkingarsetur. Pólitískur 
vilji og þolinmótt fjármagn er hins vegar 
forsenda þess að slíkum árangri verði 
náð og viðhaldið. 

Absalon háskólinn vinnur að rannsóknum 
og eru vonir bundnar við að þær 
sýni fram á mikilvægi þess að stofna 
þekkingarsetur á öllum dreifbýlum 
svæðum Danmerkur. 

Stærsta áskorun þekkingarsetra í 
Danmörku er að skapa þeim sess innan 
menntakerfisins en það mun krefjast 
hugarfarsbreytingar. Sömu vandamál 
eru í Danmörku og hinum löndunum 
varðandi það að námsmenn yfirgefa 
landsbyggðina til að afla sér menntunar 
í stórborgunum. Upphaflega var þetta 
ekki vandamál í Danmörku þar sem 

HVER ER STAÐAN Í DAG?

Í hverju landi fyrir sig er að finna ólíka samsetningu stofnanna 
og samtaka sem sinna fullorðinsfræðslu. Í sumum landana er 
ekki til staðar samræmt skipulag sem öllum ber að fara eftir 
og geta útfærslur á fullorðinsfræðslu því verið ólíkar milli 
svæða í þeim löndum. Einnig eru áskoranir milli landa og 
svæða oft ólíkar og af þessum sökum getur verið erfitt að 
gera samanburð á kerfunum milli þessara ólíku landa.  

Fulltrúar frá hverju þátttökulandi skiluðu skýrslu um núverandi 
stöðu. Í þessum skýrslum er búið að taka saman aðalatriði 
varðandi stöðu landanna og koma auga á verkefni sem 
þarfnast úrlausna.
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landið er lítið, samgöngur góðar og 
innviðir upplýsingatækninnar vel þróaðir. 
Undanfarið hafa dreifbýlu svæðin hins 
vegar verið að gjalda fyrir atgervisflótta 
til stórborganna og því er mikill meðbyr 
með því að kanna hvort hægt sé 
að snúa þeirri þróun við eða a.m.k. 
draga úr henni. Þar sem menntakerfið 
hefur ekki lagt áherslu á fjarnám með 
stuðningi stofnana landsbyggðarinnar, 
eins og þekkingarsetra, sem boðið geta 
uppá staðbundna námsaðstöðu þarf 
frumkvæði til að stuðlað verði að þeirri 
þróun. 

Í háskólanum í Árósum hefur stofnunin 
CUDIM gert tilraunir með að búa til 
netsamfélag fyrir nemendur sem stunda 
nám við stofnunina en eru búsettir í 
öðrum landshlutum. Þetta eru annars 
konar úrræði en notuð hafa verið hjá 
þekkingarsetrunum en aðferðin gerir 
nemendum kleift að vera heima hjá sér á 
sama tíma og reynt er að stuðla að þeirri 
upplifun að þeir séu hluti af stofnuninni. 
T.d. er þeim boðið að taka þátt í ýmis 
konar viðburðum á netinu. 

Margt jákvætt hefur átt sér stað og 
eru spennandi tímar framundan og 
munu þekkingarsetur án efa leika stórt 
hlutverk innan danska menntakerfisins í 
framtíðinni. 

ÍSLAND

Fyrir nokkrum áratugum ákvað 
Íslenska ríkisstjórnin að beina 
sjónum sínum að uppbyggingu 
þekkingarsetra á landsbyggðinni. Þróun 
þekkingarsamfélaga á landsbyggðinni 
var eitt af markmiðum hennar varðandi 
byggðaþróun á landsbyggðinni. Talið 
var að aukin rannsóknarstarfsemi og 
hærra hlutfall háskólanema mundi skapa 
fleiri störf fyrir háskólamenntað fólk, 
stöðva brottflutning og fjölga íbúum 

á landsbyggðinni. Markmið þetta er 
að finna í byggðaáætlun 1999 - 2011 
(Edvardsdóttir, 2016). 

Þekkingarsamfélagið á Íslandi er að 
sumu leiti flókið. Aðallega vegna þess 
að munur er á því hvernig fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðvar eru skilgreindar 
annars vegar og þekkingarsetur hins 
vegar. Þessar stofnanir hafa ólík hlutverk 
og skyldur og er starfsemi þeirra ólík. 
Til að flækja hlutina enn frekar þá 
fara sum þekkingarsetur einnig með 
hlutverk símenntunarmiðstöðvar á 
sínu landssvæði. Sameiginleg stefna 
símenntunarmiðstöðva er að bjóða 
upp á námskeið og námsleiðir fyrir 
fólk í nærsamfélaginu í samstarfi við 
háskóla og hagsmunaaðila á svæðinu 
svo sem sveitarfélög, verkalýðsfélög 
og atvinnulífið. Þessar stofnanir 
starfa samkvæmt lagaramma. Ellefu 
símenntunarstofnanir eru starfræktar 
víðsvegar um landið og sumar þeirra eru 
með útibú á mörgum stöðum.

Þrátt fyrir að þekkingarsetur séu að hluta 
til fjármögnuð af ríkinu þá gilda ekki 
um þau sérstök lög. Í fjármálaáætlun 
ríkisstjórnarinnar 2018-2022, kafla 21. 
um menntastofnanir á háskólastigi, 
eru rannsóknarstofnanir á háskólastigi 
tilgreindar. Sem hluta af þessum flokki 
fjármagnar ríkisstjórnin átta rannsóknar- 
og þekkingarsetur á landsbyggðinni. 
Í fjármálaáætlun eru meginhlutverk 
þessara stofnana útlistuð. Hlutverk 
þeirra er að efla þekkingarstarfsemi 
og rannsóknir á sínu landssvæði og 
skulu setrin vinna í nánu samstarfi við 
háskóla og aðrar rannsóknarstofnanir. 
Setrin leggja því öll að einhverju marki 
áherslu á rannsóknir og menntun en 
eru staðbundnar stofnanir og leggja 
einnig áherslu á staðbundnar þarfir 
nærsamfélagsins.  

Eins og fram hefur komið átti hlutverk 
þekkingarsamfélagsins að vera það 
að stöðva brottflutning, fjölga íbúum 
og að búa til störf fyrir fólk með 
háskólamenntun. Rannsókn dr. Önnu 
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Guðrúnar Edvardsdóttur sýndi fram 
á að þetta hefur ekki (ennþá) tekist, 
sérstaklega ekki varðandi fjölgun íbúa 
á landsbyggðinni. Engu að síður hefur 
þekkingarsamfélagið haft nokkur jákvæð 
áhrif á byggðaþróun á landsbyggðinni. 
Það er orðið auðveldara fyrir íbúa 
að ná sér í háskólamenntun með því 
að nýta fjarnámsleiðir og almennt 
menntunarstig hefur hækkað. Einnig 
eru aukin tækifæri fyrir háskólamenntað 
fólk til að stunda rannsóknir og vinna 
að nýsköpunarverkefnum þar sem 
fjölbreytni á atvinnumarkaði hefur aukist. 
Þekkingarsamfélagið hefur einnig haft 
áhrif á félagslega- og menningarlega 
sjálfbærni, sérstaklega hvað varðar 
aukin lífsgæði og velferð íbúa á 
landsbyggðinni. Með auknum kröfum 
um hærra menntunarstig á dreifbýlum 
svæðum sækir fólk þar sér menntun í 
auknum mæli sem er afar jákvætt. Þar 
hefur fólk einnig þróað staðbundna 
þekkingu sem getur verið jafn mikilvæg 
og vísindaleg þekking í samfélagslegri 
nálgun og geta báðar verið gagnlegar 
fyrir þróun samfélaga á landsbyggðinni. 
(Edvardsdóttir, 2016, bls. 237-239). 
Þekkingarsetur fara með ákveðið 
hlutverk innan þekkingarsamfélagsins 
á Íslandi. Almennt styðja þau við þá 
stefnu stjórnvalda að skapa jafnan 
rétt til háskólanáms óháð búsetu. Á 
þeim svæðum þar sem stofnanirnar 
eru hvað virkastar eiga þær í góðu 
samstarfi við nærsamfélagið, styðja 
framsækna stefnumótun, jafna stöðu 
landsbyggðarsamfélagsins gagnvart 
þéttbýlissvæðum og gera íbúum 
landsbyggðarinnar kleift að verða 
þátttakendur í „þekkingarsamfélagi“. 

Til að stuðla að frekari þróun 
þekkingarsamfélagsins á landsbyggðinni 
er mikilvægt að styrkja þekkingarsetrin 
í sínum hlutverkum. Ein stærsta áskorun 
þekkingarsetranna er að verða samþykkt 
innan þekkingarsamfélagsins í landinu, 
þ.e. að háskólar og rannsóknarstofnanir 
líti í meira mæli til þeirra og nýti sér 

hæfni þeirra og samstarf til að auka 
menntun og rannsóknir sem byggja á 
staðbundinni þekkingu (Edvardsdóttir, 
2019). Margt jákvætt á sér stað meðal 
þekkingarsetranna á Íslandi. Flest setrin 
vinna að margvíslegum verkefnum, 
mörg verkefnanna eru staðbundin en 
einnig eru mörg setranna þátttakendur 
í  bæði innlendum og alþjóðlegum 
samstarfsverkefnum. Mikilvægt er að 
efla stöðugt starf setranna svo þau 
geti áfram tekist á við og mætt þörfum 
samfélagsins. Ef ríkisvaldið tryggir þeim 
langtíma fjármögnun hafa þau alla burði 
til þess.

ÍRLAND

Ýmsir aðilar og stofnanir starfa á sviði 
fullorðinsfræðslu á Írlandi og fjöldi 
ólíkra námskeiða eru í boði. Þeir sem 
þjónustuna veita leitast við að koma 
til móts við breiðan hóp viðskiptavina: 
einstaklinga sem snemma hafa flosnað 
upp úr námi, samfélög, atvinnurekendur, 
flóttamenn o.fl. Þrátt fyrir að töluverðum 
fjármunum sé veitt í fullorðinsfræðslu 
þá eru möguleikarnir takmarkaðir 
vegna skorts á samræmdri nálgun og 
samstarfi milli fræðsluaðila er starfa á 
sviðinu. Þörf er á samræmdri stefnu 
svo skipulagi verði komið á samstarf 
fræðsluaðila og til að auka samþættingu 
og samstarf. Þá er nauðsynlegt að 
koma á gæðastöðlum sem hluta af 
umræddri samþættingu. Einnig er krafa 
um eflingu á nýsköpun á vinnustöðum 
til að styðja við endurmenntun og 
símenntun starfsfólks. Þá er þörf á að 
kortleggja og gera aðgengilegar skýrar 
upplýsingar um menntunarmöguleika 
og námsleiðir. Þar að auki er mikilvægt 
að fullorðinsfræðslan taki mið af þörfum 
samfélagsins og efnahagslífsins.
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Eftir tæplega 10 ára niðurskurð á 
tímum efnahagsþrenginga berjast 
fullorðinsfræðslustofnanirnar við að halda 
uppi þjónustu og gæðum hennar. Sér 
í lagi þær sem búa við skort á viðhaldi 
á aðstöðu og búnaði auk skorts á 
uppfærslu og nútímavæðingu hans. Úrelt 
aðstaða veldur því að stofnanirnar eiga 
erfitt með að útvega námsmönnum þann 
nútíma tæknibúnað sem þarf til að búa 
þá undir atvinnulíf og iðnað nútímans. 
Aðgengi að aðstöðu er mjög takmarkað 
á landsbyggðinni og samgönguleiðum til 
svæðisbundinna stofnana er ábótavant. 
Í dreifbýli vantar samgönguleiðir til 
að gera fólki kleift að verða virkir 
þátttakendur í starfi stofnananna. 
Staðbundin strætisvagnaþjónusta er 
á einu svæði en hún fullnægir þó ekki 
samgönguþörfinni. 

Þróa þarf námsáætlanir með hliðsjón af 
fjölskylduaðstæðum námsmanna og þarf 
gerð námsáætlana að taka mið af þörfum 
notenda sem hafa margvíslegar skyldur, 
svo sem vegna umönnunar barna. 

Stofnanirnar þurfa að miðla upplýsingum 
til almennings og nota til þess þá miðla 
sem allir eða flestir hafa aðgang að. Felur 
það t.d. í sér notkun samfélagsmiðla, 
staðbundinna fjölmiðla og veggspjalda 
á almenningsstöðum þar sem ná má til 
ólíkra hópa. Stofnanirnar verða að taka 
mið af þeim sértæku kröfum sem gerðar 
eru út frá fjölmenningu og vegna nýrra 
samfélaga í Írlandi ef hvetja á fólk og 
virkja það til þátttöku. 

Þörf er á að móta samþætta stefnu 
sem skilgreinir hvernig staðið skal að 
fullorðinsfræðslu. Mörg dæmi eru um 
að framboð, þjónusta og stuðningur er 
misjafn þar sem hinar ólíku stofnanir sem 
sinna málaflokknum hafa ólíkt verklag og 
tilgang. Það leiðir til þess að einstaklingar 
í námi eru ekki alltaf meðvitaðir um 
þær leiðir og möguleika sem í boði eru. 
Æskilegt væri að samræma og veita 
á einum stað allar leiðbeiningar og 
ráðgjöf um þá þjónustu sem í boði er. 

Stærri bæir og borgir bjóða upp á slíka 
þjónustu í gegnum staðbundin mennta- 
og fræðslunefndir en fólk á dreifbýlum 
svæðum þarf yfirleitt að leggja land undir 
fót til að fá aðgengi að slíkri þjónustu.  

Mennta- og fræðslunefndir mæta 
þörfum fullorðins fólks í stærri borgum 
og bæjum með því að bjóða upp á 
námsleiðir sem þróaðar eru í tengslum 
við iðnað, framhaldsfræðslu og háskóla. 
Nýju starfsnámsleiðirnar og efling  
iðnnámsbrautanna mætir þörfum margra 
en hins vegar þarf fólk af landsbyggðinni 
oft að ferðast langar leiðir til að fara í 
slíkt nám. Þar að auki þurfa fullorðnir 
sem vilja bæta við sig háskólamenntun 
að ferðast til stærri borga eða bæja til að 
öðlast slíka menntun innan háskólanna. 
Þó miðstýring námsleiðanna hjá stærri 
stofnununum hafi aukið möguleika þeirra 
sem þangað sækja, þá hefur það verið á 
kostnað landsbyggðarinnar. 

Með hliðsjón af erfiðu aðgengi 
að stofnunum og takmörkunum í 
samgöngum á landsbyggðinni er ljóst að 
bjóða þarf upp á blandaðar námsleiðir 
sem fela bæði í sér staðarnám og 
fjarnám. Krefst það fjárfestinga í bæði 
innviðum og þjálfun starfsfólks. 

Ekki er alls staðar nettenging á 
dreifbýlum svæðunum og þar sem 
samband er, er það bæði seinvirkt og 
takmarkað. Nauðsynlegt er að fjárfesta 
í uppbyggingu á háhraða nettengingu 
á landsbyggðinni. Einnig er brýnt að 
sem víðast á landsbyggðinni verði 
komið upp varanlegri og sérsniðinni 
hátækniaðstöðu þar sem fólk getur sótt 
sér viðbótarmenntun. Þar að auki verða 
þessar stofnanir, með aðstoð tækninnar, 
að geta boðið fólki á landsbyggðinni 
upp á sömu möguleika og fólk í stærri 
borgum og bæjum býr við. 
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GRIKKLAND

Í Grikklandi eru margar fræðslustofnanir 
sem leggja áherslu á að mennta, þjálfa 
og endurmennta fullorðna á ýmsum 
sviðum. Þess utan hafa einstaklingar, 
frjáls félagasamtök og fyrirtæki haft 
frumkvæði að stofnun þekkingarsetra. 
Þau setur skortir hins vegar nokkur 
lykilatriði 3M-aðferðarinnar, sér í lagi þar 
sem lítið samstarf er við hagsmunaaðila. 
Það samstarf er sérstaklega mikilvægt til 
að þróa megi sameignlega framtíðarsýn 
og stefnumörkun sem styrkt getur 
innviði fullorðinsfræðslu og mætt þörfum 
þeirra sem illa standa námslega. Flest 
af þessum fræðastofnunum er að finna 
í Attíka-héraðinu. Enga slíka stofnun 
er að finna á dreifbýlu svæðunum og 
flestar þessara námsstofnana takmarka 
sig við hina hefðbundnu leið; að bjóða 
upp á námskeið án nokkurs stuðnings, 
þjónustu, leiðsagnar eða fjárfestinga sem 
þarf til að mæta sértækum þörfum ungs 
fólks sem illa stendur, atvinnurekendum 
og samfélögum. Flestar þessara 
stofnana, sem ýmist eru opinberar eða 
einkareknar, starfa sem lokað net án 
nokkurrar viðleitni til að deila þekkingu 
eða að stuðla að skapandi samstarfi milli 
innlendra þekkingarsetra.   

Til að þekkingarsetur geti stuðlað að 
sjálfbærni nærsamfélagsins er mikilvægt 
að beina sjónum að því hvernig 
megi stuðla að félagslegri aðlögun 
samfélagshópa sem teljast áhættuhópar. 
Stuðla að félagslegri samheldni, 
menningarlegri aðlögun og eflingu 
hugvits. 

Til að auka árangur og mæta þörfum 
hinna verr settu samfélagshópa og stuðla 
að þátttöku þeirra ættu þekkingarsetur 
á landsbyggðinni að leggja áherslu á 
starfsnám sem höfðar til samfélagsins, 
skipuleggja viðburði til tengslamyndunar 
og fá til liðs við sig fullorðna nema, 
sem áður stóðu illa, sem fulltrúa fyrir 
táknmynd persónulegs þroska og vera 
hvetjandi fyrir aðra hópa. 

Aftur á móti virðist ekki vera mikill 

áhugi á að vinna í haginn fyrir 
framtíðarnotendur. Ein möguleg skýring 
gæti verið sú að námsleiðir eru ekki 
skipulagðar með þarfir fullorðinna nema 
í huga, þar sem þær eru sniðnar að 
stórum hluta eftir skólakerfinu. Þar að 
auki getur verið að efnahagskreppan og 
skortur á styrkingu innviða sé einnig hluti 
af skýringunni (skortur á fjárveitingu og 
mannauði). Þó svo að engar fyrirliggjandi 
rannsóknir séu tiltækar um áhrif 
efnahagskreppunnar á fullorðinsfræðslu 
hafa sérfræðingar lýst yfir áhyggjum af 
því að hún hafi, auk starfsmenntunar og 
fræðsluáætlana, orðið fyrir neikvæðum 
áhrifum kreppunnar.

Ennfremur tengja fræðslumiðstöðvar 
í Grikklandi ekki menntun og þjálfun á 
skilvirkan hátt við þarfir vinnumarkaðsins. 
Einnig skortir kerfisbundið samráð við 
aðila vinnumarkaðsins, sveitarfélögin 
og samfélagið. Þetta orsakar að 
fræðslumiðstöðvar eru ekki færar um að 
þróa stefnumótandi fræðsluáætlanir með 
áherslu á þarfir fólks á landsbyggðinni. 
Þessar áætlanir gætu miðað að því að 
veita þjónustu til allra aldurshópa og 
fela í sér framboð samþættra námskeiða 
fyrir fjölbreytta markhópa svo sem 
konur, eldri borgara, atvinnulausa, fólk úr 
innflytjendafjölskyldum eða minnihluta- 
hópum, fólk sem býr við andlega eða 
líkamlega fötlun og fólk sem stendur illa 
félagslega. 

Þrátt fyrir fjölbreytileika stofnana og 
námskeiða sem í boði eru í Grikklandi 
þá er hlutverk þeirra fyrst og fremst 
að fræða og skapa tengsl við 
vinnumarkaðinn án þess að sköpuð sé 
sameiginleg framtíðarstefna, markmið 
eða áætlanir sem gætu drifið áfram 
nýstárlegar aðferðir og hugmyndir. 
Fræðslumiðstöðvarnar skortir 
nýstárlegar kennsluaðferðir sem virkja 
þátttakendur, vekja athygli þeirra og 
áhuga. Annar mikilvægur þáttur sem 
fræðslumiðstöðvar vantar er að skila 
þekkingu og hæfni til umhverfisins og 
atvinnulífsins á staðnum. Er það best gert 
í gegnum fræðslu og reynslunám þar 
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sem við á og hagnýta þá þekkingu og 
hæfni sem til staðar er.

Samkvæmt Sotiriadis, markþjálfa 
á framkvæmda- og viðskiptasviði, 
þá eru mikilvægustu atriðin við að 
auka hæfni og getu þekkingarsetra 
og fræðslumiðstöðva til að þjóna 
hagsmunum samfélaga á dreifbýlum 
svæðum þessi:

- Upplýsingakerfi sem auðvelda 
skipulagningu, flokkun, leit og miðlun 
þekkingar á ýmsan hátt (greinar og 
margmiðlunarefni, spurt og svarað,  
sérfræðikerfi) og á sama tíma stutt við 
viðburðastjórnun, tengslamyndun og 
þjálfun. 

- Aðgangur að tölfræðilegum gögnum 
í tengslum við þær atvinnugreinar sem 
eiga hlut að máli. 

- Fjármögnun (innlend eða ESB) 
rannsókna sem tengjast starfsemi/
atvinnugreinum sem eiga hagsmuna að 
gæta.

Ef félagshagfræðilegar aðstæður 
Grikklands eru teknar með í reikninginn 
þá skipta fræðslumiðstöðvarnar 
höfuðmáli fyrir fullorðna námsmenn. 
Mikilvægt er að miðstöðvarnar aðlagi sig 
sífellt að þjóðfélagsbreytingum, einbeiti 
sér að sérstökum markhópum sem hafa 
breytilegar námsþarfir, þrói nýjar náms-  
og samskiptaleiðir og berjist gegn 
félagslegri útilokun. 

RÚMENÍA

Líta má á þekkingarsetrin í Rúmeníu sem 
fræðslumiðstöðvar sem bjóða upp á 
mismunandi námskeið á ólíkum sviðum 
í þeim tilgangi að mæta mismunandi 
þörfum þess samfélags sem þær 
starfa í. Hér er sjónum aðallega beint 
að þremur sýslum (Harghita, Covasna 
og Mures) sem allar liggja miðsvæðis 

í landinu. Í öllum þremur sýslunum eru 
fræðslumiðstöðvar sem starfa eftir 
sameiginlegri hugmyndafræði með það 
að markmiði að mæta menntunarþörfum 
á sínum svæðum. 

Auk þeirra má líta á vinnumálastofnanir 
sem þekkingarsetur þar sem þær eiga, 
samkvæmt núverandi lögum, að brúa 
bilið milli fyrirtækja/atvinnugreina og 
atvinnulausra. 

Engar marktækar rannsóknir hafa fundist 
um starfandi þekkingarsetur á því svæði 
sem skoðað var. 

Í ljós kom að engin af 
fræðslumiðstöðvunum virtist starfa út 
frá 3M-hugmyndafræðinni. Know-Hubs 
verkefnið mun því skapa góð tækifæri 
fyrir miðstöðvarnar og þeirra starfsfólk til 
að bæta eigin þjónustu. 

Í greiningarvinnu verkefnisins kom í 
ljós að innan við fimm stofnanir/samtök 
skilgreindu sig sem þekkingarsetur. 
Öll lögðu þau annað hvort áherslu 
á heilsufarstengd mál eða á 
viðskiptastarfsemi. Færa má rök fyrir 
því að stofnanirnar, sem voru hluti af 
þessari rannsókn, hafi margar samskonar 
virkni og  þekkingarsetur án þess að 
skilgreina sig sem slíkt setur. Í starfi sínu 
safna þær saman fólki með mismunandi 
þarfir og væntingar og vinna að því að 
bjóða lausnir á þörfum þeirra. Þó er eitt 
sem vantar og það er ráðgjafarþátturinn. 
Þess ber þó að geta að starfsfólk 
miðstöðvanna veitir ráðleggingar um 
mögulegar leiðir til framhalds að loknum 
námskeiðum.  

Mikilvægt er að unnið verði betur út 
frá gildandi laga- og reglugerðum, 
aðallega þeim sem tengjast opinberri 
þjónustu. Æskilegt væri að koma 
á úrbótum í starfi menntastofnana 
og hvetja þær til að tileinka sér                            
3M-hugmyndafræðina. Fyrir utan það að 
fá þau þjálfunarnámskeið sem þeir þurfa, 
gætu notendur tekið þátt í ráðgjöf þar 
sem farið væri yfir ávinninginn af bættri 
hæfni. 
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Til að ná þessu markmiði ættu 
fræðslusetrin að hafa starfandi fagfólk og 
þjálfara sem sinna ráðgjöf. Jafnframt gæti 
verið gagnlegt að hafa skilgreind svið 
með vel skipulögðu námsefni/áætlunum/
dagskrá sem tekur mið af þörfum 
notenda.  

SPÁNN

Vegna núgildandi laga og reglugerða 
og af menningarlegum ástæðum tókst 
ekki að finna sameiginlegan skilning á 
því hvað „þekkingarsetur“ er á Spáni. 
Fullorðinsfræðsla heyrir undir þrjú 
mismunandi svið yfirvalda en þau 
svið tengjast menntun, atvinnu og 
svæðistengdum málefnum. Þar að auki 
eru reglugerðir sjálfstæðra samfélaga 
sem skilyrða einnig starfsemina. Innan 
þessa ramma má finna fjöldann allan 
af miðstöðvum sem starfa í ætt við 
þekkingarsetur t.d. þau sem leggja 
áherslu á upplýsinga- og samskiptatækni 
og stefnumörkunina „lifandi 
rannsóknarstofa“ sem er í samræmi við 
svæðisbundna stefnu Nýsköpunar- og 
upplýsingasamfélagsins4 . 

Annars vegar er reglugerð í gildi á 
landsvísu sem ráðuneyti menningar og 
atvinnu fara með. Hins vegar er það 
yfirvalda á hverju svæði að fylgja eftir 
þessum reglugerðum. Eru staðbundin 
yfirvöld því ábyrg fyrir skipulagningu 
menntunar í samstarfi við háskóla sem 
bjóða upp á gríðarlega fjölbreytta náms- , 
þjálfunar- og menningartengda starfsemi.

Innan þessa ramma er greinileg 
tvískipting varðandi formlegt 
og óformlegt nám og milli 
upplýsinga og þekkingar. Þó 
fullorðinsfræðslumiðstöðvar séu 
hluti af innlendri „menntareglugerð“ 
þá  virðist sú framkvæmd vera bæði 
staðbundin. Þessar miðstöðvar starfa 

oft við hlið annarra stofnana sem starfa 
á grundvelli nýsköpunar-, vísinda- og 
atvinnustefnu og vinna þær einnig að 
málefnum er tengjast menntun, hæfni 
og nýsköpun með það fyrir augum að 
mæta mismunandi þörfum samfélaga á 
landsbyggðinni.  

Af þessu leiðir að þær upplýsingar 
sem eru notendum aðgengilegar eru 
brotakenndar. Sem dæmi má nefna að 
upplýsingar um námskeið og þjónustu 
setra geta verið misjafnar eftir því hvort 
viðkomandi er búsettir í Galisíu eða 
Andalúsíu.  

Hvorki er hægt að finna raunverulega 
skilgreiningu né sameiginlegan skilning 
á því hvað „þekkingarsetur“ eru á Spáni. 
Það fer svo eftir svæðum hvaða hlutar 
3M-hugtaksins; miðpunktur, miðlari og 
mótor, eru virkir hjá þeim miðstöðvum 
sem þar starfa.

Það má færa rök fyrir því að það sem 
kæmi að mestu gagni á Spáni væri að 
stuðla að aukinni áherslu á hinn fullorðna 
námsmann og þarfir hans, en ekki á það 
hvaðan stefnan eða reglugerðin kemur. 
Hugsanlega þarf að breyta nálguninni 
og í stað þess að regluverk skilgreini 
starfsemi verði í auknu mæli farið að láta 
þarfir nemenda hafa stefnumótandi áhrif 
á starf stofnana. 
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SVÍÞJÓÐ

Ekki er til staðar lýsing á því hvernig 
þekkingarsetur skuli vera í Svíþjóð. Þar 
af leiðandi eru slík setur ólík með tilliti til 
þeirrar þjálfunar sem þau bjóða, fjölda 
nemenda og innviða. Eins og staðan 
er í dag er aðallega horft til aðstöðu, 
búnaðar og starfsfólks þekkingarsetranna 
sem grunnforsendur þess að setur geti 
þjónað sem miðpunktur, miðlari og 
mótor á sviði framhaldsmenntunar.  

Þekkingarsetur gera framhaldsmenntun 
aðgengilega fyrir íbúa landsbyggðarinnar. 
Setrin skapa tækifæri fyrir íbúa til að 
afla sér menntunar sem getur skilað 
þeim atvinnutækifærum í heimabyggð. 
Sem dæmi um slíka atvinnu má 
nefna hjúkrunarfræðinga, kennara, 
félagsráðgjafa og lögreglumenn. Í 
sumum tilfellum þurfa nemendur fyrst 
að ljúka undirbúningsnámskeiðum á 
framhaldsskólastigi til að uppfylla skilyrði 
háskólanáms. Einnig er mögulegt að 
bæta við sig starfsnámi í gegnum setrin 
en möguleikar á hærri menntunarstigum 
eru alltaf að aukast. Slíkar námsbrautir 
eru oftast þannig uppbyggðar að 
nemendur þurfa að ljúka tveggja ára 
starfsnámi sem vinnumarkaðurinn gerir 
kröfur um. Slíkar brautir nefnast LIA 
((lärande i arbetet) en hluti þeirra er 
unninn inni á vinnustöðunum. 

Helsta áskorunin felst í því að að fá 
stjórnmálamenn til að skilja mikilvægi 
þess fyrir sveitarfélög á landsbyggðinni 
að hafa starfandi þekkingarsetur. Getur 
það bæði stuðlað að auknu framboði 
á hæfu starfsfólki fyrir hinn opinbera 
geira og einkaiðnaðinn. Fjármögnun er 
svo næststærsta áskorunin en brýnt er 
að auka skilning á að þessi mál eru ekki 
aðeins mikilvæg fyrir hvert sveitarfélag 

heldur einnig á landsvísu. 

Til að hægt sé að veita góða þjónustu og 
mæta þörfum samfélagsins er mikilvægt 
að bæta aðstöðu setranna. Hæft 
starfsfólk með viðeigandi menntun er þá 
lykilatriði, ekki síst í samstarfi við tengiliði, 
háskóla og samfélag. Fagleg aðstoð við 
nemendur, þar á meðal tækniaðstoð, 
ætti svo að vera ein af megin áherslum 
starfseminnar. 
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Hvert land í verkefninu var beðið um að benda á eitt til 
tvö dæmi hjá sér um fyrirmyndir að góðum starfsháttum. 
Innan verkefnisins hefur mikið verið rætt um hvað 
skilgreinir góða starfshætti og þátttakendur verkefnisins 
ákváðu að reyna að finna dæmi um stofnanir sem vinna 
með a.m.k. tvö af þremur atriðum um miðpunkt, miðlara 
og mótor. Sjá lista yfir atriðin í textanum um 3M-aðferðina 
hér að ofan. 

Fyrirmyndirnar sem fjallað er um sýna fram á mjög 
fjölbreyttar leiðir varðandi útfærsluna á fullorðinsfræðslu 
og marga möguleika varðandi fjármögnun fyrir 
stofnanirnar. 

Hér á eftir koma stuttar lýsingar á fyrirmyndunum að 
góðum starfsháttum frá hverju landi fyrir sig. Ítarlegri 
lýsingar á fyrirmyndunum er að finna í úttektarskýrslum 
landanna á vefsíðu verkefnisins know-hubs.eu, í 
skýrslunum er lögð áhersla á áhrif, sjálfbærni og yfirfærslu.

GÓÐAR FYRIRMYNDIR
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DANMÖRK

HUSC í Holbæk var stofnað með það fyrir augum að vinna að öllum þáttum 3M, 
miðpunktur, miðlari og mótor. Vel hefur tekist að vinna að áherslum er falla að 
hlutverki stofnunarinnar sem mótor og miðpunktur. Til að vinna að miðlunarþætti 
starfseminnar á eftir að koma á fjarsamskiptum á milli kennara er sinna fjarkennslu og 
nemenda í staðbundnu kennsluveri. Þetta er mikilvægt atriðið fyrir heildarmyndina 
og ef setrið á að geta viðhaldið sínum fræðilega grunni. 
Miðpunktur: HUSC uppfyllir flest þau atriði sem þarf til að geta talist hafa virkni 
miðpunkts í samfélaginu. Þar er að finna bæði húsnæði og nauðsynlega tækni til 
að bjóða upp á staðarnám og fjarnám. Jafnframt starfa kennarar og ráðgjafar af 
svæðinu við stofnunina. Auk fjarnámsáfanganna sem stofnunin býður sjálf upp á þá 
eru fleiri möguleikar á fjarnámi í gegnum mismunandi fræðsluaðila sem HUSC er í 
samstarfi við.  
Þá stuðlar HUSC að innra fundahaldi milli kennara, nemenda og ráðgjafa og að ytra 
fundahaldi t.d. við fyrirtæki á staðnum. 
Miðlari: Meginhlutverk HUSC sem þekkingarsetur svæðisins er að bera kennsl á 
kröfur og þarfir samfélagsins fyrir menntun og hæfni, og sem miðlari menntunar 
og hæfniþjálfunar vinna að því að mæta þeim þörfum. Í samstarfi við fyrirtæki á 
svæðinu getur stofnunin boðið nemendum uppá starfsnám sem hluta af námi þeirra. 
Lögð er áhersla á að ná til einstaklinga sem hafa, af ólíkum ástæðum, flosnað upp 
úr námi. Margar ástæður geta legið að baki því að einstaklingar hafa ekki aflað sér 
menntunar. Stofnunin hefur komið til móts við þennan hóp fólks með því að ráða 
til sín leiðbeinendur sem aðstoða og styðja við einstaklinga sem vilja ljúka þeim 
námsleiðum sem þeir velja hjá HUSC. 
Mótor: Eins og kom fram hér að framan þá hefur HUSC virkni mótors á staðnum 
og tengist það sérstaklega framboði á menntun og starfsnámi í samstarfi við 
hagsmunaaðila á svæðinu. Einnig aðstoðar HUSC sveitarfélagið við að veita 
menntun til hópa fólks sem verr standa og hafa takmörkuð tækifæri til menntunar. 
HUSC er eina stofnunin í Danmörku sem starfar að öllu 
leyti út frá 3M-módelinu og er því gott dæmi um ágæti 
3M-aðferðirnar. Hin fyrirmyndin er SDU í Sønderborg 
en sú stofnun vinnur, í samstarfi við háskóla og 
fyrirtæki svæðinu, að menntun og rannsóknum 
í takt við þarfir samfélagsins. Einnig tryggir 
samstarfið nemum starfsnám hjá fyrirtækjunum á 
svæðinu. 

 

https://husc.holbaek.dk/

Starfrækt af: Sveitarfélaginu Holbæk  
Fjármögnun: Opinber: Sveitarfélagið Holbæk. Einka: fyrirtæki á svæðinu aðstoða 
og skapa möguleika á lærlingsstöðum fyrir iðnnámsnema. 

1. HUSC
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Í Sønderborg er þörf fyrir mikinn fjölda vélstjóra og því var tekin sú framsækna 
ákvörðun að leggja 175 milljónir danskra króna í að þróa fræðslusetur. Markmiðið er að 
halda vélstjórum í heimabyggð með því að þróa starfsnám og auðvelda aðgengi og 
þekkingu á fyrirtækjum svæðisins. Jafnframt er markmiðið að stuðla að starfsframa 
nemenda innan fyrirtækja í heimabyggð að námi loknu. Samfélagið hefur tekið þessu 
fagnandi og er nú unnið að því að gera Sønderborg meira aðlaðandi búsetukost með 
því að efla framboð á menningu og bæta húsnæðisaðstöðu námsmanna.  

Miðpunktur: CIE var stofnað til að auka aðgengi að menntun í nálægð við stóru 
hátæknifyrirtækin á svæðinu og er vélstjóranámið sérstaklega hannað til að mæta 
þörfum stóru fyrirtækjanna á staðnum. Stofnunin býður upp á staðarnám en ekki 
fjarnám. 

Miðlari: Stofnunin leggur áherslu á að skapa tengsl milli fyrirtækja og stofnana, 
snerta á málefnum byggðastefnu svæðisins og mæta þörfum nemenda og styðja 
þá við atvinnuleit að loknu námi. Stofnunin vinnur að ýmsum málum og hvetur mjög 
til tengslamyndunar og á hlutdeild í mörgum fyrirtækjum á staðnum ásamt öðrum 
mismunandi stofnunum.

Mótor: Stofnunin virkar sem mótorinn í að mæta þörfum fyrirtækja en ekki á neinn 
félagslegan hátt eða gagnvart illa stöddum þjóðfélagshópum.

https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/centre+for+industrial+elektronics

ÍSLAND

Á Íslandi hefur íbúum af erlendum uppruna fjölgað gríðarlega á undanförnum árum. 
Ferðamannaiðnaðurinn er í hröðum vexti og er þörfin á vinnuafli í sögulegu hámarki. 
Til að mæta þeirri þörf hafa fyrirtæki í auknum mæli fengið til sín erlent vinnuafl. 
Afar mikilvægt er að þessi ört vaxandi hópur nái að aðlagast og verða þátttakandi 
í samfélaginu. Hins vegar hafa einstaklingar í þessum hóp haft tilhneigingu til að 
einangrast og á það ekki aðeins við um þá sem hafa dvalið skemur á landinu. 
Fjölmargir innflytjendur hafa búið í fjölda ára á Íslandi en ekki náð að aðlagast 
samfélaginu og taka ekki virkan þátt í sínu nærsamfélagi. Eins og á öðrum stöðum þá 
er þetta tilfellið á Hornafirði en þar eru um 20% íbúa af erlendum uppruna. Í ljósi þess 
ákvað Sveitarfélagið Hornafjörður að ráða til starfa verkefnastjóra fjölmenningarmála 
sumarið 2018. Síðan þá hefur markviss verið unnið að málefnum hópsins og umtalsverð 
breyting hefur orðið á aðstæðum þessa fólks frá því sem var. Verkefnastjórinn hefur 
komið á samstarfi við ólíka aðila á svæðinu, Rauða Krossinn, bókasafnið, grunnskólann, 
fulltrúa fullorðinsfræðslu og aðrar stofnanir og fyrirtæki á staðnum. Sérstök áhersla er 
lögð á tungumálahindranir og félagslega þátttöku og hefur þessi vinna skilað góðum 

Starfrækt af: Sveitarfélaginu Hornafirði.   
Fjármögnun: opinber 

1. Félagsþjónusta og verkefnastjóri fjölmenningarmála í Sveitarfélaginu Hornafirði

Starfrækt af: Fyrirtækjunum Danfoss og Linak  
Fjármögnun: Opinber / Einka

2. CIE
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árangri. Gott dæmi um árangursríka aðgerð er skipulögð heimanámsaðstoð sem boðið 
er uppá einu sinni í viku á bókasafni sveitarfélagsins fyrir nemendur grunnskólans, 
aðallega fyrir börn af erlendum uppruna.  

Mat á góðum fyrirmyndum 

Þegar 3M matslistar voru notaðir til að greina starfið virðist það skora hæst sem 
miðpunktur og mótor en vantar upp á virknina sem miðlari. Hins vegar er vert að 
velta fyrir sér hvort þetta gefi endilega rétta mynd af virkni starfsins með tilliti til 3M 
hugtaksins. Spurningalistarnir leggja áherslu á að meta hlutverk stofnunar sem býður 
upp á nám og náms- og starfsráðgjöf en það á ekki við í þessu tilfelli. Án efa mætti 
meta stofnunina sterkari sem miðlara, mótor og miðpunkt heldur en þetta mat gefur 
til kynna. Hér er því bent á að erfitt er að gera úttekt á stofnun með vísum sem ekki 
eru viðeigandi fyrir þá starfsemi sem horft er til. Ólík þekkingarstarfsemi kallar á 
fjölbreytta vísa til árangursmælinga.  

ÍRLAND

Á Írlandi eru upplýsingar og ráðgjöf um aðgang að námi, námsbrautir og 
fagnámskeið yfirleitt veittar af mennta- og fræðslunefndum5 eða af tæknistofnunum6. 
Aðilar vinnumarkaðarins (stéttafélög) veita upplýsingar til meðlima varðandi 
endurmenntun og símenntun. Samband írskra stéttafélaga (ICTU)6 tók þátt í að móta 
tengslanet milli starfsstöðva stéttafélaga í þeim tilgangi að aðstoða meðlimi og veita 
ráðgjöf og þjónustu til atvinnulausra. 

Í framhaldsskólum geta nemendur fengið ráðgjöf varðandi val á námi og upplýsingar 
um ólíkar námsbrautir. Ungmenni geta einnig fengið upplýsingar hjá PLC (Post-
Leaving Certificate Collages) en þar er einnig boðið upp á fjölbreyttar námsleiðir 
sem tengjast áherslum vinnumarkaðarins og eru einnig háskólabrýr. Ungt fólk 
hefur jafnframt aðgengi að fræðslusetrum þar sem í boði eru fagnámskeið sem 
falla að þörfum hins staðbundna vinnumarkaðar. Tækniháskólarnir bjóða einnig 
upp á aðstoð og námsbrýr sem ætlað er að stuðla að bættu aðgengi jaðarhópa að 
háskólamenntun. Æskulýðsmiðstöðvar (Youthreach Centres) veita stuðning, ráðgjöf 
og standa fyrir skipulögðum námskeiðum ætluð einstaklingum sem flosnað hafa 
snemma uppúr námi. Um er að ræða samskonar þjónustu og veitt er í stærri setrum 
sem bjóða upp á fullorðinsfræðslu. 

Þar að auki bjóða ýmsir grasrótarhópar sem vinna að samfélagsþróun innan svæða 
upp á þjónustu og ráðgjöf til fullorðinna á sínum svæðum. Yfirleitt eru þessir hópar 
stofnaðir í kringum ákveðinn málstað eða málefni en með tímanum þróast starf þeirra 
með tilliti til áherslna og þjónustu sem þeir veita. ICTU býr yfir öflugu tengslaneti 
svæðisbundinna stofnanna sem allar veita atvinnulausum og ýmsum jaðarhópum 
samfélagsins stuðning og ráðgjöf. Sömu stofnanir bjóða einnig upp á hagnýt 
námskeið fyrir atvinnuleitendur á svæðinu. Aðstaða til funda er einnig í boði fyrir 
hópa og er námsaðstaða til staðar í sumum tilfellum.  

Hugmyndafræði 3M nálgunarinnar á ekki við í írsku samhengi. Mismunandi stofnanir 
og hagsmunaaðilar veita þjónustu sem felur í sér eitt eða jafnvel tvö af atriðum 
3M-hugtaksins en engin þeirra býr yfir þeim öllum þremur. 
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GRIKKLAND

Future Library er sjálfseignarstofnun sem leggur áherslu á endurreisn bókasafna í 
Grikklandi með tilliti til þess hlutverks sem þau áður höfðu þ.e. sem stofnun sem 
stuðlar að og eflir þekkingu og sköpun. Future Library var stofnað í Veria árið 2011 
sem svar við ákalli Stavros Niarchos stofnunarinnar um þróun á sjálfbæru neti 
bókasafna um allt Grikkland. Netið mynda almenningsbókasöfn um allt land. Þeir 
sem áttu frumkvæðið af framtakinu hafa mikla trú á þeim krafti sem felst í samstarfi 
og tilraunum með nýstárlegar hugmyndir. Lykilatriði í starfi bókasafna er að þau 
eigi að stuðla að bættum lífsgæðum íbúa. Með vefsíðunni hub.futurelibrary.gr er að 
byggjast upp félagslegt tengslanet sem eflir fjarnám, miðlun upplýsinga og samskipti 
milli hlutaðeigandi aðila. Með fræðslu og þjálfun í formi námskeiða, vinnustofa og 
ráðstefna, auk stuðnings í formi annarra úrræða, styður Future Library við bókasöfn 
í viðleitni þeirra til að bjóða upp á nýstárlega þjónustu. Ennfremur vinnur Future 
Library með bókasöfnum frá Grikklandi, Balkanskaganum og öðrum löndum Evrópu. 
Um er að ræða kraftmikið net sem samanstendur af bókasöfnum 140 sveitarfélaga 
sem skipuleggja á hverju ári nýja kynningarherferð með ákveðnu þema sem miðar 
að því að laða fólk að bókasöfnunum. Bókasöfn sem taka þátt í verkefninu halda 
ýmsa viðburði, bókaupplestra, þematengdar vinnustofur, bíókvöld o.s.frv., en allir 
viðburðirnir eru byggðir á þema kynningarherferðarinnar hverju sinni. 

Almenningsbókasafnið Future Library í Veria uppfyllir flest skilyrði til að teljast 
hafa virkni miðpunkts. Fyrir hendir er bæði húsnæði og vefrými fyrir kennara og 
nemendur. Einnig býr það yfir tæknilegum innviðum fyrir notendur sína. Með 
vefsíðunni hub.futurelibrary.gr er að skapast samskiptavefur sem beitir sér fyrir 
fjarnámi, deilir upplýsingum og eflir samskipti milli allra aðila en viðburðir sem stuðla 
geta að tengslamyndun skortir aftur á móti í starfseminni.  

Með fræðslu og þjálfun í formi námskeiða, vinnustofa og ráðstefna, auk stuðnings í 
formi annarra úrræða, styður Future Library við bókasöfn í viðleitni þeirra til að bjóða 
upp á nýstárlega þjónustu. Future Library stuðlar einnig að endurmenntun starfsfólks 
með framboði á vinnustofum þrátt fyrir að ekki sé sérstakt 
fjármagn tiltækt fyrir slíkar aðgerðir. 

Future Library virkar sem mótor þróunar þar sem 
það stuðlar að samstarfi við lykilhagsmunaaðila 
og vinnur að nýstárlegum hugmyndum með 
það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á 
lífsgæði námsmanna. 

http://www.futurelibrary.gr/en/

Starfrækt af: Stavros Niarchos stofnuninni, velferðarsjóði félags- og 
menningarmála, Bill & Melinda Gates stofnuninni og af Evrópusambandinu  
Fjármögnun: Opinber og einka

1. Future Library 



25

Mellon námsleiðin (gríska orðið yfir „framtíð“ þ.e. „Mέλλον“) er nýstárlegt félagslegt 
framtak sem hefur það markmið að efla hæfni og valdefla einstaklinga. Sérstök 
áhersla er lögð á málefni atvinnulausra og ungs fólks og stuðning við þessa hópa svo 
tryggja megi þátttöku þeirra á vinnumarkaði og um leið bætt lífsgæði þessa fólks. 
Námsleiðin er þátttakendum að kostnaðarlausu og er með því reynt að auðvelda 
þátttöku þeirra einstaklinga sem búa við atvinnuleysi og/eða fátækt. Hjá Mellon 
er námið einstaklingsmiðað og lögð er áhersla á að styrkja einstaklingana út frá 
forsendum hvers og eins. Unnið er að því að styrkja einstaklingana og auka faglega 
hæfni þeirra með hliðsjón af þörfum viðkomandi og áhuga. Jafnframt er reynt að 
stuðla að samsvörun milli faglegrar hæfni einstaklinga og þeirra atvinnutækifæra sem 
horft er til. Samhliða þessu er dyggilega stutt við frumkvöðlastarf hjá Mellon sem leitt 
hefur af sér tækifæri fyrir sjálfstætt starfandi fólk og skapað ný störf. Mellon nýtur 
stuðnings fyrirtækisins „Collective Social Cooperative Enterprise“ sem unnið hefur að 
menntun og símenntun. 

Mellon uppfyllir flest skilyrði til þess að geta talist miðpunktur. Fyrir hendi er húsnæði 
til funda- og viðburðahalds ásamt upplýsinga- og fjartæknibúnaði fyrir notendur. 
Einnig er staðið fyrir fundum milli nemenda, kennara og ráðgjafa. Þó vantar að 
hanna og koma upp rafrænum vettvangi þar sem starfsfólk og nemendur geta haft 
gagnvirk samskipti. Þá stuðlar Mellon að tengslamyndum með ýmsum viðburðum og 
er fjármagnað af einkaaðilum og með eigin fjármagni.

Mellon starfar sem miðlari í gegnum kennsluaðferðir sínar þar sem sérsniðnar 
námsleiðir og námsefni byggir á þörfum hvers og eins nemenda um leið og hafðar 
eru til hliðsjónar þarfir vinnumarkaðsins. Stuðlað er að sífelldri endurmenntun og 
viðhaldi þekkingar meðal starfsfólks með vinnustofum. 

https://www.mellon-accelerator.eu/en/

Starfrækt af: Knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning   
Fjármögnun: Einka og eigin fjármögnun.

2. Mellon Skills Accelerator 
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RÚMENÍA

Spektrum Educational Centre var stofnað árið 1996 í Rúmeníu að frumkvæði 
stofnunarinnar „Foundation for an Open Society“. Þessi frjálsu félagasamtök urðu 
lögaðili árið 1998, sjálfseignarstofnun árið 2001 og breyttu loks nafni sínu í Spektrum 
Educational Centre árið 2016. Í kjölfarið af stjórnarfarslegum breytingum snemma á 
tíunda áratugnum jókst áhugi á tungumálanámi á svæðinu. Spektrum Educational 
Centre ákvað að mæta þeirri þörf með því að bjóða upp á tungumálanámskeið auk 
þess að veita aðgang að interneti og ráðgjöf. Við stofnun samtakanna árið 1996 var 
stofnunin til að byrja með sú eina á dreifbýlissvæðinu í Harghita héraði (miðsvæðis 
í Rúmeníu) sem bauð upp á námskeið í erlendum tungumálum (aðallega ensku) og 
aðgang að internetinu. Auk þess að auðvelda aðgengi að internetinu var einnig boðið 
upp á afnot af tölvum sem hafði fram að þessu verið sjaldgæft. Eins og áður hefur 
verið nefnt var á þeim tíma hvorki fræðslu né ráðgjafaþjónusta af þessu tagi í boði. 

Starfrækt af: Spektrum Educational Centre Foundation.   
Fjármögnun: Styrktarsjóðir Evrópusambandsins, svo sem Erasmus+

1. Spektrum Educational Centre Foundation
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Spektrum Educational Centre er besta dæmið, innan þess svæðis sem 
greiningarvinna verkefnisins náði til, um stofnun sem starfar í anda 3M nálgunarinnar. 

SEC uppfyllir mörg skilyrði sem skilgreind hafa verið sem forsenda miðpunkts. 
Húsnæði til fundahalds er fyrir hendi og er þar jafnframt boðið upp á námsaðstöðu 
en ekki er boðið uppá úrræði til fjarnáms. Aftur á móti hefur SEC þróað nokkur 
námskeið sem eru opin öllum án endurgjalds, en sum þeirra eru að hluta fjármögnuð 
af menntaáætlunum Evrópusambandsins. 

SEC stendur fyrir fundum meðal kennara og nemenda auk funda og viðburða 
með ýmsum hagsmunaaðilum sem eru utan stofnunarinnar, svo sem aðilum frá 
menntageiranum sem sinna formlegri menntun. Eru þetta aðilar frá skólum og 
háskólum, aðilar er sinna óformlegri menntun eins og tungumálaskólar og aðilar er 
veita fullorðinsfræðslu, einnig koma að slíkum fundum aðilar vinnumarkaðarins og 
fulltrúar fyrirtækja á svæðinu. 

SEC starfar sem sjálfseignarstofnun, fjármögnun er tryggð með námskeiðsgjöldum 
sem ýmsir markhópar greiða auk fjármagns sem aflað er með styrkjasókn fyrir 
skilgreind verkefni er tengjast fullorðinsfræðslu og fræðslu ungmenna. SEC nýtur 
hvorki fjármögnunar frá ríki né sveitarfélagi. 

SEC hefur virkni miðlara verandi lykilaðili í fullorðinsfræðslu á sínu svæðinu. 
Hefur stofnunin að markmiði að greina þarfir og kröfur samfélagsins með tilliti til 
menntunar og hæfni sem og að mæta þeim sömu þörfum og kröfum með framboði 
á sviði fræðslu og þjálfunar. Stofnunin veitir hins vegar ekki ráðgjafarþjónustu, sú 
þjónusta er í boði hjá vinnumiðlun ríkisins.  Meginmarkmið SEC er að stuðla að þróun 
samfélagsins í gegnum óformlega menntun og þjálfun. 

Virkni SEC sem mótor í samfélaginu tengist sérstaklega framboði stofnunarinnar á 
sérsniðinni fræðslu og þjálfun sem unnin er í samstarfi við hagsmunaaðila á svæðinu. 
Jafnframt aðstoðar SEC sveitarfélagið með því að bjóða upp á nám fyrir jaðarsetta 
hópa sem annars mundu enga menntun fá.  

Mikilvægt er fyrir SEC að afla sértekna með styrkjasókn þar sem stofnunin nýtur ekki 
opinberar fjármögnunar.

www.sec.ro
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SPÁNN

Um er að ræða símenntunarátak sem ætlað var að styðja alla íbúa landsins til 
menntunar alla ævi, innan og/eða utan menntakerfisins. Var átakinu ætlað að gera 
fólki kleift að afla sér menntunar og auka hæfni sína og þekkingu og þannig styðja 
við persónulegan og faglegan þroska einstaklinga. 

http://www.educacion.gob.es/informate/primeraNavigate.action

Setrin sem um ræðir starfa innan ramma „félagslega nýsköpunarnetsins í 
Andalúsíu“ sem er opinbert tengslanet þekkingarsetra sem ætlað er að skapa 
aðgengi alls almennings að þekkingarsamfélaginu í Andalúsíu. Setrin, eru staðsett í 
sveitarfélögum með íbúafjölda undir 20.000 manns, eru sjálfseignarstofnanir og hafa 
sumar verið starfandi í fátækrahverfum síðan árið 2003. Stofnanirnar eru í kringum 
800 talsins og eru rótgrónar í sínum samfélögum, þær tengjast innbyrðis á vefnum 
www.guadalinfo.es, u.þ.b. 800 nýsköpunarfulltrúar af svæðinu eru á launum hjá 
sveitarfélögunum til að styðja við yfir eina milljón notenda. Áhersla er lögð á þarfir 
íbúa í dreifbýlum svæðum, starfshæfni, stafrænt læsi, eflingu nýsköpunarmenningar, 
samfélagsþátttöku, aukin lífsgæði, frumkvöðlastarfsemi, stafræna tækni og rafræna 
stjórnun.

Þessi fyrirmynd uppfyllir öll skilyrði fyrir miðpunktinn í 3M módelið. Hún býr yfir 
hlutverki miðlara að hálfu leyti þar sem hún uppfyllir 6 af 10 atriðum sem fram koma 
á spurningalistunum sem áður var fjallað um í kaflanum um 3M-módelið. Ekki er 
boðið upp á ráðgjöf, leiðsögn eða starfsnám þar sem því hlutverki er sinnt af Orienta 
stofnununum í Andalúsíu (http://andaluciaorienta.net/). Hvað varðar hlutverk mótors 
þá eru aðeins uppfyllt 3 atriði af 7 á spurningalistunum vegna þess sem áður hefur 
verið nefnt. Hin atriðin eru uppfyllt af vinnumiðlunum og ráðgjafarþjónustum á 
svæðinu. 

http://www.guadalinfo.es/

Starfrækt af: Svæðisyfirvöldum í Andalúsíu  
Fjármögnun: opinber

2. Guadalinfo eCcentres 

Starfrækt af: Menntamálaráðuneyti Spánar  
Fjármögnun: opinber

1. INFORMATE” TOOL.
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Starfrækt af: sveitarfélaginu, menntastofnunum og fyrirtækjum 
Fjármögnun: opinber 

1. Västervik Campus

SVÍÞJÓÐ

Campus Västervik skilgreinir sig sem háskólaþorp svæðisins og er það í eigu 
og starfrækt af sveitarfélaginu Västervik og vinnur með svæðistengd námskeið 
frá ýmsum háskólum. Campus Västervik nýtur stuðnings sveitarfélagsins, 
menntastofnana og fyrirtækja. Tækni til fjarfund er talsvert notuð sem og aðrar 
tæknilausnir til fjarsamskipta en einnig halda fyrirlesarar erindi á staðnum. Campus 
Västervik hefur verið úthlutað því verkefni að efla háskólanám og vinna að því að 
hækka menntunarstig að afloknu framhaldskólanámi um 0.5% stig sem mælanlegt er 
út frá sænskum, tölfræðilegum upplýsingum. 

Þegar starfsemi Campus Västervik er borin saman við 3M-módelið kemur í ljós að þar 
er verið að uppfylla öll samþykkt atriði varðandi miðpunkt, miðlara og mótor á þeirra 
svæði.  

https://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/
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HVERT GETUR HLUTVERK ÞEKKINGARSETRA VERIÐ?

Eitt af því sem löndin í verkefninu eiga sameiginlegt er skortur á almennum 
skilgreiningum og rannsóknum á þekkingarsetrum og starfsemi þeirra. Frekari 
upplýsingar um bakgrunn, núverandi stöðu og stöðu rannsókna í hverju landi fyrir sig 
má finna í skýrslum landanna. 

Út frá gagnarannsóknum, viðtölum og niðurstöðum vinnustofa verkefnisins hefur 
hlutverk þekkingarsetra verið skoðað og í öllum skýrslum landanna er greinilegt að 
starfsemi þeirra er talin mikilvæg fyrir staðbundin samfélög. Þó skal tekið fram að 
ekki liggja fyrir gögn eða rannsóknir sem fjalla um raunveruleg áhrif þekkingarsetra 
á samfélög sín. Erfitt er að fullyrða nokkuð um hlutverk þekkingarsetra þegar hvorki 
er til staðar almennur skilningur né skilgreining á því hvað þekkingarsetur er í raun 
og veru. Dæmi um hinar góðu fyrirmyndir sýna hversu fjölbreytt starfsemi setra getur 
verið. 

Í vinnustofum verkefnisins, þar sem starfsemi þekkingarsetra var til umræðu, 
komu fram fjölmörg ný sjónarhorn varðandi möguleika þekkingarsetra til að verða 
miðpunktur, miðlari og mótor samfélagsins. Ljóst er fjármagn er forsenda þess að 
setrin geti nýst notendum og nærsamfélögum sínum sem best. 

Samstarfsaðilar verkefnisins leggja allir ríka áherslu á mikilvægi þess að allir íbúar 
hafi jöfn tækifæri til menntunar sem leiði af sér valdeflingu einstaklinga og aukin 
lífsgæði. Sum landanna leggja einnig áherslu á mikilvægi samfélagslegs hlutverks 
þekkingarsetra í nærsamfélagi þeirra. Sænska skýrslan inniheldur mörg rök varðandi 
mikilvægi þess hlutverks sem þekkingarsetur hefur í eigin samfélagi. Það er augljóst 
að þau hlutverk, sem þekkingarsetur hafa, eru ákveðin að hluta til út frá lögum og 
reglugerðum í hverju landi fyrir sig en í meginatriðum út frá því hvernig staðar-, 
svæðis- og landsyfirvöld skilja og styðja stofnanirnar og hversu hliðholl þau eru þeim. 
Írska skýrslan styður þessa nálgun: 

Samræmd stefna þarf að taka mið af aðstæðum á hverjum stað fyrir sig, þörfum, 
málefnum og viðfangsefnum samfélaga á dreifbýlum svæðum: aðgengi að 
samgöngum, aðgengi að aðstöðu og fjármagni, innviðauppbyggingu, nettengingum 
og upplýsingatæknibúnaði. Mikilvægt er að samráð sé haft við það samfélag sem um 
ræðir hverju sinni. Þá er mikilvægt að veita sveitarfélögum viðeigandi upplýsingar 
svo hvert sveitarfélag geti sérsniðið og þróað framtakið út frá sínu svæði“.

Jafnvel þó að þekkingarsetur sé vel starfandi getur verið erfitt að mæla hver áhrif 
þess eru og verður þeirri spurningu ekki svarað nema með frekari rannsóknum. 
Tilvitnunin hér að neðan frá íslenskum rannsakanda er gott dæmi um hversu stórt 
framlag þekkingarsetra getur verið: 

„Íslensk byggðastefna snýst um hagvöxt og fjölgun íbúa á landsbyggðinni. Verkefni 
sem sett voru af stað hafa unnið sérstaklega að þessum tveimur markmiðum. Þróun 
þekkingarsamfélaga á landsbyggðinni var eitt af markmiðum ríkisins varðandi 
byggðaþróun á landsbyggðinni. Talið var að aukin rannsóknarstarfsemi og hærra 
hlutfall háskólanema mundi skapa fleiri störf fyrir háskólamenntað fólk, stöðva 
brottflutning og fjölga íbúum á landsbyggðinni. Rannsókn dr. Önnu Guðrúnar 
Edvardsdóttur sýndi fram á að þetta hefur ekki (ennþá) tekist, sérstaklega ekki 
varðandi fjölgun íbúa á landsbyggðinni. Engu að síður hefur þekkingarsamfélagið 
haft nokkur jákvæð áhrif á byggðaþróun á landsbyggðinni. Það er orðið auðveldara 
fyrir íbúa að ná sér í háskólamenntun með því að nýta fjarnámsleiðir og almennt 
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hefur menntunarstig hækkað. Einnig eru aukin tækifæri fyrir háskólamenntað fólk 
til að stunda rannsóknir og vinna að nýsköpunarverkefnum þar sem fjölbreytni á 
atvinnumarkaði hefur aukist. Þekkingarsamfélagið hefur einnig haft áhrif á félagslega- 
og menningarlega sjálfbærni sérstaklega hvað varðar aukin lífsgæði og velferð 
íbúa á landsbyggðinni. Með auknum kröfum um hærra menntunarstig á dreifbýlum 
svæðum sækir fólk þar sér menntun í auknum mæli sem er afar jákvætt. Þar hefur 
fólk einnig þróað staðarþekkingu sem getur verið jafn mikilvæg og vísindaleg 
þekking í samfélagslegri nálgun og geta báðar verið gagnlegar fyrir þróun samfélaga 
á landsbyggðinni (Edvardsdottir, 2016, bls. 237-239).

Þekkingarsamfélagið og háskólarnir verða að vinna saman í anda 
þekkingarfræðilegrar fjölhyggju og viðurkenna að staðbundin og vísindaleg 
þekking sé jafngild og skipuleggja verkefni sem sameina vísindalega og staðbundna 
þekkingu (Edvardsdóttir, 2016, bls. 237-239).

NÆSTA SKREF: ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR

Næsta skref í verkefninu er að mennta starfsfólk setranna og efla og auka hæfni 
þess til að leggja sitt að mörkum við þróun þekkingarsetra, þar á meðal að vinna að 
eflingu setranna í hlutverki miðpunkts, miðlara og mótors innan sinna samfélaga. 

Til að skilja betur hvers konar hæfni setrin þurfa að búa yfir hefur starfsemi setranna 
verið rædd í vinnustofum verkefnisins. Margar tillögur hafa komið fram og eru þær 
æði fjölbreyttar sem skýrist meðal annars af því að hlutverk þekkingarsetra er túlkað 
á svo margan hátt í mismunandi löndum. 
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SAMANTEKT

Lykilspurning þessa verkefnis er „Hvernig á að skilgreina þekkingarsetur?“ Skýrslur 
landanna sýna fram á ýmsar útfærslur við fullorðinsfræðslu og einnig að skipulagning 
innviða er mjög mismunandi milli landanna og jafnvel milli svæða í sumum löndum. 
Það er því erfitt að fá heildarmynd af stöðunni og þ.a.l. verður einnig erfitt að gera 
samanburð. 

Þar sem að stofnun þekkingarsetra er ekki lögbundin hjá neinu landi, sem þátt tók 
í verkefninu, er ekki heldur að finna neina innlenda löggjöf um þau. Aðeins er að 
finna lög og reglur sem útlista hvernig skuli staðið að fullorðinsfræðslu. Sömu sögu 
er segja um rannsóknir að stórum hluta. Þær rannsóknir sem löndin leggja áherslu 
á snúast í flestum tilfellum um útkomuna af ýmsum fræðsluleiðum í staðinn fyrir að 
greina áhrif fullorðinsfræðslu á samfélag og einstaklinga. 

Verkefnið Know-Hubs byggir á hugmyndum og kenningum um hlutverk 
þekkingarsetra og er þar sérstaklega litið til 3M nálgunarinnar sem sýnir 
þekkingarsetur í hlutverki miðlara, mótors og miðpunkts. Þegar kenningin er borin 
saman við raunveruleikann kemur í ljós að í flestum löndum hafa setrin ekki tileinkað 
sér með skýrum hætti þessi hlutverk. Þekkingarsetur eru fjölbreytt og starfsemi 
þeirra ólík. Sá fjölbreytileiki endurspeglast í þeim dæmum sem tekin eru um góðar 
fyrirmyndir í hverju landi fyrir sig. Þær fyrirmyndir eru á ansi breiðu rófi sem spannar 
allt frá staðbundnum stofnunum til stofnana er starfa á landsvísu, opinberra til 
einkarekinna, frá netbókasafni til stofnana er sinna staðbundnum þörfum samfélags, 
frá því að þjónusta eingöngu jaðarhópa til allra sviða rannsókna og þróunar. 

Sú staðreynd að hlutverk þekkingarsetra er mismunandi eftir löndum kemur 
einnig skýrt fram þegar þátttakendur fjalla um hvert hlutverk þekkingarsetra skuli 
vera. Greinarmunur er á milli landa, meðan sumir leggja megin áherslu á þroska 
einstaklingsins einbeita aðrir sér meira að samfélagslegri þróun. Ef horft er til 
samfélagslegar þróunar sérstaklega þá er nokkuð ljóst að hlutverk miðlara og 
miðpunkts er mun greinilegra hjá setrunum en hlutverk þeirra sem mótor. Þróuðustu 
hugmyndirnar varðandi svæðisbundna samfélagsþróun er að finna í skýrslunum frá 
Íslandi og Svíþjóð. Know-Hubs verkefnið mun halda áfram að vinna að frekari þróun 
í starfsemi þekkingarsetranna svo þau megi uppfylla öll atriði varðandi hlutverk sitt 
sem miðlari, miðpunktur og mótor í samfélagsþróun.
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