
Raunfærnimat 
Staðan í nútíð og tækifæri í framtíð

Haukur Harðarson 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 



Breytingar á stuttum tíma 

Lokið

• Þekkingu og upplýsingum 
miðlað í þröngan hóp

• Fáar aðferðir til að miðla og 
lokuð umræða

Opið 

• Þekking og upplýsingar  
aðgengilegar óháð stöðu og 
staðsetningu

• Fjölbreyttar aðferðir við  
miðlun og opin umræða



Ævinám

Efla 
starfsnám  

Samtal 
atvinnulífs 

og skóla 

Mat á 
reynslu og 

hæfni 

Upplýsinga-
gjöf

Sveigjanleiki á 
vinnumarkaði 

Annað 
tækifæri til 

náms 

Raunfærni
mat 



Næstu 17 mínútur 

• Hvað er raunfærnimat? 

– Í mjög stuttu máli 

• Hvernig hefur tekist til? 

• Næstu ár 

– með áherslu á 2016 - 2017



Tilgangur  raunfærnimats  

• Tilgangur raunfærnimats er að gera hæfni/færni sýnilega, með 
því að meta hana á áreiðanlegan hátt með aðferðafræði sem 
tekur mið af þörfum einstaklingsins

• Ekki afsláttur af kröfum um hæfni og þekkingu  

Sænska leiðin 

til að útskýra 

raunfærnimat 



Markhópur og meginleiðir 

Ef einstaklingur hefur ekki lokið framhaldsskólanámi , þá 
opna reynsla og lífaldur möguleika á raunfærnimati 

Þeim einingum sem 
þátttakandi fær metnar 
telst lokið

Starfsþróun / öflun þekkingar  
miðað við þína stöðuNám styttist sem því 

nemur 

Staðfest hvaða viðmið 
þátttakandi hefur staðist 

Um 50 brautir 
Tilraunaverkefni hingað til. 
Frekari þróun framundan    

2016 - 2017 

Raunfærnimat 
samkvæmt viðmiðum úr 
námskrám  

Raunfærnimat 
samkvæmt viðmiðum 
atvinnulífs 



Ferlið, kröfur um gæði og gildi 

Ráðgjöf og verkefnastýring  

Upplýsingar 
Skimun 

Skráning
Sjálfsmat  

Mat á hæfni 
m.v. viðmið 

Niðurstaða 
Vottun Eftirfylgni

• Val á aðferðafræði og tilraunaverkefni  2004 - 2006
• Fjármögnun verkefna 2007
• Lög um framhaldsfræðslu 2010 
• Reglugerð um framhaldsfræðslu 2011
• Fjölgun leiða 



Peningar og ábyrgð  

Lög Reglugerð

Fræðslusjóður =  fjármögnun

Myndaður hópur um 

raunfærnimatsverkefni í 

starfsgrein / námskrá 

Árangur og 

tölfræði  

FA =  Aðferðafræði, gæði og ráðgjöf 

Ábyrgð og framkvæmd 
Símenntunarmiðstöðvar 

Fræðslumiðstöðvar iðngreina



Tölur 2007 - 2015 Fjöldi*
Staðnar
einingar Meðalaldur

*Fjöldi einstaklinga ofáætlaður í einhverjum tilfellum vegna tvítalningar einstaklinga í vinnustaðaþætti

Starfsmenntabrautir 953 27.980 42,9
Karl 306 11.939 39,4
Kona 647 16.042 44,5

Löggiltar iðngreinar 1.916 62.106 38,3
Karl 1.815 57.180 38,3
Kona 101 4.926 38,6

Viðmið atvinnulífsins 282 0 44,9
Karl 74 0 36,5
Kona 208 0 48,0

Almennar greinar 22 0 31,3
Karl 17 Þrep 30,1
Kona 5 Þrep 35,2

Samtölur 3.173 90.086 40,2

Fjöldi og tölur

2.570 



Bókanir – síðustu samningar 

• Samningsaðilar munu vinna að því að meta nám/raunhæfni til launa á 
tveimur þrepum á grundvelli hæfnigreiningar starfa. Áætlun verði gerð um 
greiningu starfa með aðkomu beggja aðila í samráði við Fræðslumiðstöð 
atvinnulífsins, þar sem hæfniþættir starfs eru settir upp í námskrá. 

• Nefnd samningsaðila, þrír frá ASÍ og þrír frá SA, munu hefja störf eigi síðar 
en haustið 2015. Unnið verður áfram á grundvelli þeirra tillagna sem 
samningsaðilar hafa mótað í aðdraganda kjarasamninga. Stefnt að því að 
námskeið og raunfærnimat verði sett af stað á grundvelli þessarar vinnu 
haustið 2016. 

• Fyrir 1. okt. 2016 skal liggja fyrir með hvaða hætti skuli greitt fyrir þá hæfni 
sem metin er í starfi 



Raunfærnimat – viðmið atvinnulífs 

• Ef framkvæmdin verður í samræmi við bókun, þá er líklegt að 
aðsókn í raunfærnimat aukist 

• FA er byrjað undirbúning, en samtal við atvinnulíf um 
útfærslur einstakra þátta er eftir
– Framkvæmd og fjármögnun

– Greiningarvinna fyrir störf – hæfniviðmið fyrir raunfærnimat 

– Möguleikar einstaklinga til að nýta niðurstöður 

– Möguleikar fyrirtækja til að nýta niðurstöður til að byggja upp 
þekkingu og færni



Möguleikar í starfsþróun – sýnileiki 

Deildarstjóri 
móttöku 

Ragna vinnur í móttöku á hóteli og getur hugsað sér áframhaldandi 
starfsþróun á því sviði. 

Einstaklingur Starfið  Möguleikar   Gildi 

Atvinnuhorfur 

Færnikröfur    Raunfærnimat  

Nám   Á vinnumarkaði  

Frekara nám   

Upplýsingar og 
ráðgjöf  

Móttaka 



Möguleikar í starfsþróun – sýnileiki  

Móttaka 
Deildarstjóri 

móttöku 

Til að hægt sé að veita Rögnu upplýsingar þarf að afla þeirra og 
setja þær síðan fram á aðgengilegan hátt.

Hver á að 
vera ábyrgur 
fyrir því að 
hæfnikröfur 
fyrir einstök 
störf liggi 
fyrir?

Starfið  Koma á    Gildi 

Kortleggja störf  

Greina 
hæfnikröfur   

Nám og/eða 
raunfærnimati

Gera kröfur og 
leiðir sýnilegar  

Samningar   

Starfsþróun  



Þarfir þjóðfélags 

Greina störf 

Þarfir einstaklings   

Viðmið atvinnulífs 

Greina hæfnikröfur

Fræðsluaðilar (skólar, framhaldsfræðsla, 
fyrirtæki) nýta viðmið atvinnulífs við mótun 
og þróun á námi auk þess að taka tillit til 
þarfa nemenda og þjóðfélags.

Framhaldsskóli 

Framhaldsfræðsla 

Nám í fyrirtækjum 

Vinnumarkaður 

Áhugamál  

Markvisst eða 
tilviljanakennt  leiðarval. 
Þekking og hæfni verður til

Ábyrgð 
atvinnulífs 

Ábyrgð 
fræðsluaðila 

Einstaklingar Upplýsingagjöf
Aðgengi að ráðgjöf

Setja fram viðmið atvinnulífs 
m.v. útkomu lærdóms 

Mat á hæfni



Kortlagning starfa 

FA vinnur að kortlagningu á tveimur atvinnugreinum

– Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga og ferðaþjónustugreina – áhersla á 
ferðaþjónustu.

• Líkur í febrúar

– Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina 

• Hefst i febrúar 

Markmið

– Að fá yfirsýn yfir störf og flokka gróflega eftir sjálfstæði og ábyrgð. 

Hvernig á að nýta upplýsingar?

– Meta þörf fyrir greiningarvinnu fyrir störf og/eða starfaklasa 

– Meta möguleika á raunfærnimati í kjölfar greiningarvinnu

– Meta möguleika á uppbyggingu og samtengingu náms 



Kortlagning ferðaþjónustu  - yfirflokkar 



Tækifæri í nútíð  

• Hæfnirammi: hvernig verður hann útfærður og nýttur

– Lokaður og skólamiðaður 

– Opinn og atvinnulífstengdur 

• Upplýsingagjöf og sýnlegar leiðir til starfsþróunar  

– Margar tilraunir verið gerðar en afrakstur ekki varanlegur 

• Greiningarvinna

– Frumkvæði atvinnulífs í greiningarvinnu og tenging við 
hæfniramma 



Tækifæri – 2016 / 2017

• Uppbygging á þekkingarlínum sem byggja á 
greiningarvinnu og flokkun á þrep

– Starfsþróun og sýnileiki 

• Raunfærnimat – samkvæmt viðmiðum atvinnulífs

– Greiningarvinna opnar fyrir raunfærnimat án tenginga við 
námskrár 

Gott tækifæri til að taka forystu en eins og 
venjulega kostar það samstöðu, vinnu og fjármagn 



Takk 


