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Hvað er raunfærnimat?

• Mat á þeirri færni og þekkingu sem 
einstaklingur hefur öðlast á vinnumarkaðnum, 
formlegu, óformlegu og látlausu námi.

• 25 ára lífaldur

• 5 ára starfsreynsla í greininni, staðfest með opinberum 
gögnum.
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Upplýsingar

Raunfærnimat – yfirlit ferlis

Aðferðafræðin þróuð af:
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, www.frae.is

http://www.frae.is/�


Ávinningur
• Samfélagið: 

– Hvetur fólk til áframhaldandi uppbyggingar á raunfærni sinni.

• Einstaklingurinn: 
– Stytting á námi, framgangur í starfi, ákvörðun um nám og starf.

• Fyrirtæki: 
– Réttur maður á réttum stað – beinir kröftunum þannig að allir 

hagnist.

• Fræðsluaðilar: 
– Nám áhugaverðara fyrir fullorðna námsmenn, hvetur til dáða, 

getur aðlagað og þróað námstilboð.



Tölfræði (des.2009)

• 383 einstakl. raunfærnimetnir

• 12,331 eining verið metin (ca. 32 ein. pr. einst)

• 240 einstakl. hafa í kjölfar raunfærnimats 
farið í skóla (haust 2009)

• 69 einstakl. hafa lokið sveinsprófi (haust 2009)

• Raunfærnimetið í 15 greinum 
– húsasmíði, - múraraiðn, - málaraiðn, 

– pípulagnir, - stálsmíði, - blikksmíði, 

– vélvirkjun, - vélstjórn, - matreiðslu, 

– framreiðslu, - matartækni, - bifvélavirkjun, 

– bílamálun, - bifreiðasmíði, - hársnyrtiiðn.



Niðurstöður rannsóknar
Auður Sigurðardóttir, 2010.

• Þeir hefðu ekki farið aftur í skóla ef raunfærnimatið hefði 
ekki komið til.

• Gátu ekki hugsað sér að fara inn í framhaldsskólann aleinir
– skólinn var bara ekki fyrir þá – ítrekaðar tilraunir.

• Þeir sáu fram á að geta loks klárað það sem þeir höfðu 
stefnt að lengi  - að ljúka sveinsprófi.

• Í raunfærnimatsferlinu fengu þeir hvatninguna, 
eftirfylgnina og ráðgjöfina sem áður skorti. 

• Jákvæðari sjálfsmynd, aukið sjálfstraust sem námsmenn, 
fagmenn og í einkalífi.



Frekari upplýsingar er að finna:

• www.frae.is

• www.idan.is/radgjof

http://www.frae.is/�
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http://www.idan.is/radgjof�
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