
   
 

   

             

Framtíðarsýn varðandi undirbúning að þriðja æviskeiðinu 
Niðurstöður hugarflugsfunda – Kafli í landsskýrslu Íslands 

BALL-teymið gekkst fyrir tveimur hugarflugsfundum með sérfræðingum sem hafa staðið fyrir 

starfslokanámskeiðum,  fulltrúum nokkurra stórra fyrirtækja með öfluga mannauðsstefnu og 

fulltrúum stærstu stéttarfélaga. 

Þar var vissulega mikil reynsla samankomin – en et.v. nokkuð einsleit, þ.e. viðkomandi störfuðu 

mest fyrir eða við stór, öflug fyrirtæki  þar sem hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna var hátt. 

Áður hafði verið rætt við flesta þessa aðila um þann undirbúning undir starfslok/námskeið sem 

verið hefur. Nú var ætlunin að beina sjónum aðþví  hvernig þessi undirbúningur þyrfti að verða í 

framtíðinni. Á eftir fara spurningarnar sem lagðar voru fyrir fundina og helstu niðurstöður 

þeirra. 

      

HVAÐA BREYTINGAR ERU Í AÐSIGI, Á HEIMSVÍSU OG Á ÍSLANDI, Á NÆSTU 

ÁRATUGUM SEM MUNU MÓTA LÍF FÓLKS Á ÞRIÐJA ÆVISKEIÐINU? 

NÝ TÆKNI, NÝIR MÖGULEIKAR.  

Vafalaust verða framvegis eins og undanfarið, miklar, róttækar og örar tæknibreytingar, 

einkum á sviði samskipta. Breytingarnar eru svo örar að nánast ógerningur er að sjá þær fyrir 

hvert þær stefna, samtímis verður hröðun breytinganna stöðugt meiri. Það kann að reynast 

erfitt að fylgjast með þessum nýjungum, en engu að síður er það grundvallaratriði að fólk á 

miðjum og ofanverðum aldri sé jákvætt gagnvart þeim og tileinki sér þær. Þeim sem ekki gera 

það eiga á  hættu að verða á skömmum tíma viðskila við samtíð sína, verða af tækifærum og 

fara á mis við lífsgæði. 

Á hinn bóginn opna þessar tæknibreytingar þeim sem tileinka sér þær og ráða við þær ótal nýja 

möguleika til þekkingaröflunar, starfa,  samskipta, náms, viðskipta, til skemmtunar og til að 



   
 

   

             

rækta áhugamál. Með þessu móti geta þeir sjálfir opnað sér ótal nýjar leiðir og skapað sér 

tækifæri sjálfri. Tæknin mun meðal annars gefa  þeim sem kann að nýta sér hana færi á að hefja 

og stunda nám eða nýjan starfsferil hvenær sem er á ævinni. 

En það standa ekki allir jafnt að vígi gagnvart tækniframförum. Að öðru jöfnu skapar betri 

menntun meira forskot. Elstu kynslóðirnar sem nú eru á vinnumarkaðinum vöndust því að læra 

til starfs snemma á ævinni og búa að því alla starfsævina. Kynslóðirnar sem nú eru á miðjum 

aldri hafa tileinkað sér aðra afstöðu, þær hafa vanist örum breytingum og nauðsyn starfsþróunar 

og þær gera ríkari kröfu til sjálfs sín og menntakerfisins varðandi fullorðinsfræðslu og 

símenntun. Þær vita betur hvert og hvernig þær eiga að leita eftir þekkingu; þær eru meira 

sjálfbjarga að þessu leyti og síður öðrum háðar. 

Vafalaust mun nýting nýrrar tækni stóraukast í velferðarþjónustunni, m.a. til að draga úr 

útgjöldum hins opinbera vegna hennar og beinlínis til þess að draga úr mannaflanum sem þar er 

núna bundinn. Að fólk á ofanverðum aldri fylgist með tækniþróuninni en dragist ekki aftur úr, er 

þannig veigamikil forsenda fyrir sjálfstæðu lífi, sjálfnægtum og lífsgæðum. 

Það felast því bæði tækifæri og hættur í  tækniframförum á næstunni. 

Allur árangursríkur undirbúningur undir þriðja æviskeiðið verður annarsvegar að leggja áherslu á 

að fólk ráði við og nýti sér nýjar og enn ókomnar tækniframfarir. Þeir sem hins vegar einhverra 

hluta vegna  tileinka sér ekki tækninýjungarnar eiga  á hættu að verða verulega utanveltu í 

samfélaginu og fara á mis við tækifæri og lífsgæði sem öðrum eru sjálfsögð. 

STAÐA ELDRA FÓLKS.  

Þá má vænta ýmissa breytinga sem varða stöðu fólks á ofanverðum aldri. Því mun fjölga, 

tölulega og hlutfallslega, ævilíkur hækka  og það mun verða við betri heilsu. Framfærslubyrðin 

verður á færri herðum sem hæglega getur leitt til togstreitu milli kynslóðanna.  Væntanlega 

seinkar starfslokum eða þau verða mun sveigjanlegri. Minni fjölskyldur samfara dreifðari búseta 

fjölskyldumeðlima um allan heim, kann að leiða til aukinnar einangrunar og einsemdar, eldra 

fólks. Á móti kemur að fólki ofan við miðjan aldur opnast margvíslegir möguleikar til þátttöku, 

sjálfstæðis og sjálfbærni. 

HVERNIG Á FÓLK AÐ UNDIRBÚA SIG UNDIR ÞRIÐJA ÆVISKEIÐIÐ? 

Hefðbundin starfslokanámskeið á vegum fyrirtækja eða stéttarfélaga eiga vissulega rétt á sér til 

upplýsingar um ýmis hagnýt atriði (fjármál, réttarstöðu, mataræði o.s.frv.), en duga ekki ein og 

sér til.  



   
 

   

             

Mikilvægt er að fólk almennt temji sér í meira mæli en nú er, að skoða ævina sem samfellu og 

heild og dragi úr þeim skörpu skilum sem orðið hafa milli undirbúningsáranna, starfsævinnar og  

eftirlaunaævinnar. 

Þegar uppeldishlutverki nútímafólks og hefðbundinni starfsævi  er að ljúka, þá á fólk enn tuttugu 

til þrjátíu heilbrigð ár í vændum. Það er nauðsynlegt að fólk undirbúi sig markvisst undir þennan 

hluta ævinnar. Þegar fólk er t.d. um fimmtugt þarf það að gera úttekt á sjálfu sér, fara í 

heiðarlega sjálfskoðun, greina styrkleika sína og veikleika, og svara því hvernig það vilji nýta 

þessi mörgu ár framundan; hvaða ástríður og  langanir það hafi og hvernig unnt sé að láta þær 

rætast. Á þessum tímapunkti eru  enn ótal tækifæri opin og sjaldnast er nokkur fótur fyrir þeirri 

hugsun að það taki því ekki að breyta lífinu í þá átt sem maður kýs, að orðið sé of áliðið til að 

draumar geti ræst. Aftur og svipað og á unglingsárunum þarf einstaklingurinn á þessum 

tímamótum að spyrja sig hvað hann ætlar sér að verða. 

Þessi sjálfskoðun er ekki sjálfsögð; fólk hefur vanist því að undirbúa lífið allt á æskuárunum, ekki 

á miðjum aldri. Það þarf samfélagslega vitundarvakningu til þess að hún verði sjálfsögð. Það 

þarf að hvetja fólk til hennar því hún er því ekki töm.  

Þessi sjálfskoðun og endurskoðun markmiða er verkefni einstaklingsins og hún þarf að fara fram 

á þeim tíma þegar hann er reiðubúinn til þess og á þann veg sem honum hentar. 

Þannig sjálfsskoðun er heldur ekki vandalaus.  Það þarf að bjóða því fólki sem vill, aðstoð við 

hana með einstaklingsbundinni ráðgjöf og/eða fræðslu. 

Fullorðið fólk er ekki eins og hefur ekki allt sömu þarfir. Sumir munu vilja una við sitt, en aðrir 

munu vilja breyta fjölskylduhögum sínum, búsetu, læra og hefja nýjan og annars konar 

starfsferil, sem mun þá endast lengur fram eftir ævinni. 

Viðtekin viðhorf sem bæði eldra og yngra fólk hefur til efri áranna urðu til, við allt aðrar 

aðstæður en nú ríkja, þegar efri árin höfðu allt aðra merkingu en nú er og verða mun í 

framtíðinni. Þessi viðhorf eru ekki einasta úrelt heldur eru þau oft afar neikvæð: þau hverfast oft 

um missi, heilsuleysi, bágindi, einangrun og hjásetu í þjóðfélaginu (disengagement). 

Þessi úreltu viðhorf þarf að leiðrétta. Til þarf að koma einskonar ímyndarherferð svo fólk 

almennt verði raunsærra á efri árin, sín eigin og annarra, og sjái tækifærin til lífsfyllingar og 

lífshamingju sem vissulega bíða þar. 



   
 

   

             

HVERNIG GETA STOFNANIR SAMFÉLAGSINS,  SVO SEM VINNUVEITENDUR, 

SAMTÖK, STÉTTARFÉLÖG, SKÓLAR OG HIÐ OPINBERA, STUTT FÓLK Í AÐ 

UNDIRBÚA SIG UNDIR ÞRIÐJA ÆVISKEIÐIÐ?  

Eins og áður er sagt er æskilegt/nauðsynlegt að stuðla að viðhorfsbreytingu í samfélaginu, 

þannig að viðhorf, ekki síst  yngra fólks og vinnuveitenda, til fólks á ofanverðum aldri verði 

raunsærri og um leið jákvæðari. 

Vinnustaðir og stéttarfélög ættu að undirbúa starfslok með því að bjóða upp á hagnýta fræðslu 

og námskeið þegar starfslok nálgast, líkt og víða hefur verið gert. Sennilega er árangursríkara að 

bjóða þessa fræðslu í fleiri en einum áfanga og byrja alllöngu áður en viðkomandi hættir starfi, 

t.d. kringum sextugsaldurinn. Ætla má að betri árangur næðist yrði þessi fræðsla í einhverjum 

mæli einstaklingsmiðuð og tæki að einhverju leyti aðferðir námsráðgjafar til fyrirmyndar. 

Til viðbótar þessu þurfa að vera í boði vinnustofur, námskeið og einkaþjálfun til að ýta undir og 

aðstoða fólk á ofanverðum miðjum aldri, t.d. um 55 ára, við þá sjálfsskoðun og endurskoðun 

markmiða, sem áður var nefnd. Þar væri í boði stuðningur fyrir fólk við að greina stöðu sína í 

lífinu, skoða ferilinn að baki, langanir, möguleika, styrkleika og hamlanir.  Að svo búnu ætti fólk 

kost á stuðningi til forgangsröðunar og  stefnumótunar í lífi sínu framundan, sem og hvatningu 

og hagnýta aðsotoð til að framkvæma þá stefnu.  

Þessi stuðningur þarf að standa til boða þegar viðkomandi finnur hjá sjálfum sér þörf fyrir hann. 

Hann þarf að vera aðgengilegur öllum, óháð því hvort eða þá hvar viðkomandi hefur verið á 

vinnumarkaði, óháð því hvernig efnum hann er búinn og óháð því hvað menntun hann hefur 

fyrir. 

Fyrirtæki og/eða sameiginlegir sjóðir vinnuveitenda og launþega (sbr. starfsmenntunarsjóðir) 

þurfa að geta  aðstoðað fólk á miðjum eða ofanverðum aldri,  tímabundið og fjárhagslega, við að 

minnka tímabundið við sig vinnu í því skyni að hefja nýtt nám eða undirbúa nýjan starfsferil.  

Undirbúi fólk sig með þessu móti undir þriðja æviskeiðið, verður það virkt lengur fram eftir ævi, 

það nýtir hæfni sína og kunnáttu í þágu samfélagsins í stað þess að vera því til  byrði, og það 

eykur væntanlega eigin lífsfyllingu og lífshamingju. 

 

 

 


