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Hvað er að frétta?
Málþing um menntamál

Hæfniþrepin –

Hvernig gagnast þau okkur?

Halla Valgeirsdóttir
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Við ætlum að.....

 fá að vita hvað hæfnirammi er.

 sjá hvernig hæfnirammi fyrir Ísland 

lítur út.

 heyra um áframhaldandi þróun á 

íslenska hæfnirammanum.

 sjá stutt dæmi um hvernig hægt er að 

nýta hæfnirammann.
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Breyttur fókus í 

fræðslumálum

Áður:

 Nám

 Hvað þarf að kenna 

einstaklingi

Nú:

 Færniuppbygging

 Hvað þarf 

einstaklingurinn að 

vera fær um
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Hvað er hæfnirammi?

Hæfnirammi...

 sýnir sambærilega hæfni óháð hvar, 

hvernig eða hvenær hennar er aflað.

 byggist á stigvaxandi þrepum sem 

lýsa hlutverki, sjálfstæði og ábyrgð.

 er tæki til að auka gegnsæi og byggja 

brýr, milli kerfa og milli landa.
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Hvað eru hæfniþrep?

Hæfniþrep.....

 lýsa stigvaxandi hæfnikröfum í 

námi og störfum.

 eru leiðbeinandi fyrir fræðsluaðila.

 upplýsandi fyrir hagsmunaaðila, 

s.s. námsmenn, skóla og 

atvinnulíf; stjórnendur og 

starfsmenn.
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Hvað eru þrepalýsingar?

Þrepalýsingar....

 ná yfir breytt svið hæfniuppbyggingar óháð 

því samhengi sem hún fer fram í.

 ná yfir störf og nám, bóklegt og verklegt.

 Það þýðir að þrepalýsingar eiga að ná yfir 

allt nám, formlegt og óformlegt.
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EQF - NQF

 EQF – European Qualifications Framework

 Samanburðartæki til að bera saman 

námslok/hæfi á þrepum milli landa.

 NQF – National Qualifications Framework

 Lýsing á námslokum/hæfi hvers lands fyrir sig.

https://www.youtube.com/watch?v=FEdHhfV4j1o

https://www.youtube.com/watch?v=FEdHhfV4j1o
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 4 þrepa birt í Aðalnámskrá framhaldsskóla 

árið 2011.

 3 þrep birt í Viðmiðum um æðri menntun 

og prófgráður árið 2011

 7 þrep birt á vef mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins árið 2013 og 

í tengiskýrslu 2013/2014.

Hæfnirammi um 

íslenskt menntakerfi
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Hæfnirammi um 

íslenskt menntakerfi
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Áframhaldandi þróun

 Á ábyrgð mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins

 Í umsjón Rannís

 Með þátttöku

 Fulltrúa ASÍ, SA, BSRB, Kvasis, Leiknar og 

FA

 Fulltrúa grunn- og framhaldsskóla

 Fulltrúa háskóla
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Af hverju er það 

mikilvægt?

 Viðurkenning á hæfni

 Jafngilding náms

 Gegnsæi

 Sveigjanleiki

 Starfsþróun
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Smásöluverslun – starfsþróun

Aðstoð  -

Nýliði

Verslunar-

maður 

Verslunar-

fulltrúi

Stjórnun 1 Stjórnun 2

Framkvæmir 

einföld, vel 

skilgreind og 

kunnugleg 

verkefni. 

Vinnur undir 

beinni stjórn í 

stöðugu 

umhverfi. 

. 

Vinnur undir 

stjórn annarra en 

með nokkru 

sjálfstæði í 

afmörkuðum 

verkþáttum. 

Áttar sig á eigin 

ábyrgð í starfi og 

veit hvar henni 

sleppir. 

Notar þekkingu á 

staðreyndum, 

ferlum og 

hugmyndum til að 

ljúka og halda 

utan um sérhæfð 

verkefni.

Tekur ábyrgð á 

að ljúka 

verkefnum og 

vinnur sjálfstætt 

eftir áætlunum.

Sýnir frumkvæði 

og sjálfstæði í 

starfi, greinir 

aðstæður og 

bregst við á 

uppbyggilegan 

hátt.  

Vinnur sjálfstætt, 

stýrir, samhæfir 

og tekur ábyrgð á 

mati og þróun. 

Framkvæmir, 

forgangsraðar, 

skipuleggur og 

tryggir aðföng við 

krefjandi 

aðstæður.  

Vinnur sjálfstætt, 

veitir ráðgjöf og 

skipuleggur 

faglega vinnu 

sem þróast og 

tekur breytingum. 

Kerrur

Pokar 

Raða í hillur 

Kassi og 

áfyllingar 

Ábyrgð - deild 

eða svæði

Stjórnun með 

takmarkaðri 

ábyrgð 

Stjórnun með 

fullri ábyrgð 
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Takk fyrir!

Halla Valgeirsdóttir

halla@frae.is

mailto:halla@frae.is

