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Vandað námsmat 
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 Hvers vegna? Er tilgangur námsmatsins 
skýr?  

 Hvað á að meta? Eru markmiðin skýr og 
viðeigandi?  

 Hvernig? Hvaða matsaðferð hentar best? 
Hvaða viðmið höfum við til að styðjast við í 
námsmati.  

 Hversu mikið? Hvernig eða hvaða 
frammistöðu er viðeigandi að meta?  

 Hversu nákvæmt? Fyrir hvern er matið? 
Er eitthvað sem getur farið úrskeiðis? Eru 
niðurstöðurnar réttar?  
 Hverjir eiga að meta? 
 Hvenær er besti tíminn til að meta? 
 Hvernig birtum við niðurstöður námsmats? 
 Hvernig miðla ég niðurstöðum? 



Aðalnámskrá  grunnskóla  
Áherslur í námsmati  

17.9.2013 

 Áhersla á leiðsagnarmat og 
sýnileika viðmiða um árangur. 
 Viðmið við matið eiga að vera 

nemendum og foreldrum ljós. 
 Nemendur taki virkan þátt í mati 

og hafi hlutverk í eigin námi. 
 Fjölbreyttar aðferðir –  

 Meta skal hæfni og framfarir 
nemenda – ekki meta eingöngu 
þekkingu. 

 Meta skal á fjölbreyttan hátt og taka 
tillit til sérþarfa nemenda. 
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Tilgangur námsmats  
 Í fyrsta lagi er um að ræða leiðsögn 

við nemendur sem felst í að flétta 
námsmatinu saman við námsferlið 
með það að markmiði að auðvelda 
nám og stuðla að árangri.  

 Í öðru lagi ætti námsmat að vera liður 
í sjálfsmati kennara og faglegri 
ábyrgð þar sem þeir spyrja 
gagnrýninna spurninga um árangur 
kennslu með það að leiðarljósi að 
nota niðurstöðurnar til leiðsagnar við 
umbætur og skipulag náms.  

 Í þriðja lagi er tilgangur námsmats 
upplýsingagjöf um árangur til 
nemenda, aðstandenda þeirra, 
skólasamfélagsins, yfirvalda og 
samfélagsins utan skólanna.  

 
Rúnar Sigþórsson 
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Hlutverk námsmats  
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Leiðsagnarmat  

17.9.2013 

 Er samofið námsferlinu og miðar 
að því að styðja nemendur og 
leiðbeina þeim um hvernig þeir 
geta náð árangri. 

 Miðast við að meta framfarir 
nemanda í námsefninu í þeim 
tilgangi að nota niðurstöðurnar til 
að framkvæma nauðsynlegar 
breytingar á námi og kennslu.  

 
Formative assessment  

Assessment for learning - Assessment as learning 
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Lokamat  

17.9.2013 

 Lokamat hefur þann megintilgang 
að gefa upplýsingar um árangur 
náms og kennslu við lok 
námstíma. 

 Nemandinn hefur ekki áhrif á 
matið og það hefur lítið 
leiðbeinandi gildi fyrir hann því 
það er dómur kennarans á námi 
hans þegar því er lokið.  

    
Summative assessment  
Assessment of learning 
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Hvað á að meta? 
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 Hvað eiga nemendur að vita, 
skilja og gera? 

 Hvaða inntak úr 
námsefninu er mikilvægt? 

 Til hvers er ætlast af 
nemendum?  

 Hvaða 
hæfniviðmið/markmið eru í 
námskránni? 



Aðalnámskrá grunnskóla  
Námshæfni  
 Námshæfni snýr að því að kunna 

að sækja sér nýja þekkingu og 
leikni og geta beitt henni. 

 Námshæfni byggir á sjálfsskilningi 
og áhuga.  
 Að þekkja styrkleika og veikleika 

sína. 
 Byggir á áhugahvöt, forvitni, trú á 

eigin getu og hæfileika til að beita 
hæfni sinni á uppbyggilegan hátt 
t.d.  
 Geti deilt þekkingu sinni með öðrum.  
 Sé sjálfstæður í vinnubrögðum.  
 Geti lagt mat á eigið vinnuframlag.  
 Geti tekist á við áskoranir í námi. 
 Geti borið ábyrgð á námi sínu.  
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Námsmatsferlið 
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Leiðsagnarmat     Sjö leiðir  
Samspil milli kennara og nemenda  

17.9.2013 

Hvert stefni ég?  
 Skýra mynd af námsmarkmiðum og gera 

þau sýnileg og skiljanleg öllum 
viðkomandi (nemendavæn markmið). 

 Nota dæmi eða sýnishorn af góðum og 
slökum verkefnum. 

Hvar er ég núna?  
 Gefa lýsandi endurgjöf reglulega. 
 Kenna nemendum að meta eigið nám og 

að setja sér markmið. 
Hvernig næ ég markmiðunum? 
 Beina kennslunni að einum þætti í einu. 
 Kenna nemendum að rifja skipulega upp. 
 Hvetja nemendur til ígrundunar og til að 

hafa skipulag á því sem þeir læra og deila 
því með öðrum. 

 
 

Sadler/Chappuis  
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Heildarkvarði 
Afrakstur nemandans  – mat kennarans  
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Stig  Eitt viðmið  
Frábært  
veggspjald 

Sýnir afbragðs góð vinnubrögð, er með 
viðeigandi myndum og grípur augað. Vel 
skipulagt og texti er gallalaus, þ.e. 
orðalag og stafsetning viðunandi. 
Fyrirsagnir skýrar og áhugaverðar.  

Gott 
veggspjald 

Sýnir góð vinnubrögð og myndir eru 
þokkalega skipulagðar. Nokkuð gott 
heildarskipulag. Orðalag og texti nokkuð 
góður. Fyrirsagnir skýrar.  

Þokkalegt  
veggspjald 

Sýnir þokkaleg vinnubrögð og er með 
nokkrar viðeigandi myndir. Skipulag gæti 
verið betra og uppsetning snyrtilegri. 
Upplýsingar eru flestar viðeigandi en 
fyrirsagnir vantar.  

Veggspjald 
sem þarf að 
bæta 

Sýnir ekki nógu góð vinnubrögð, er 
ósnyrtilegt og of mikið er af 
stafsetningarvillum. Takmarkaðar 
upplýsingar og illskiljanlegur texti. Er 
ólokið.  



Sóknarkvarði  
Afrakstur – mat kennara  
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Frásögn   1 stig 2 stig 3 stig 4 stig 
Persónu-
lýsingar 

  

Útliti og 
persónu-
einkennum 
ekki lýst 
nógu vel.  

Útliti og 
persónu-
einkennum 
lýst nokkuð 
vel.   

Útliti og 
persónu-
einkennum 
lýst vel.   

Útliti og 
persónu-
einkennum 
lýst mjög 
vel.   

Umhverfi Umhverfi 
sögunnar 
kemur ekki 
nógu skýrt 
fram. 

Umhverfi 
sögunnar 
kemur 
nokkuð 
skýrt fram. 

Umhverfi 
sögunnar 
kemur skýrt 
fram. 

Umhverfi 
sögunnar 
kemur mjög 
skýrt fram. 

Tími Í sögunni 
kemur ekki 
nógu vel 
fram 
hvenær hún 
gerist og á 
hvaða 
tímabili. 

Í sögunni 
kemur að 
nokkru leyti 
fram 
hvenær hún 
gerist og á 
hvaða 
tímabili. 

Í sögunni 
kemur fram 
hvenær hún 
gerist og á 
hvaða 
tímabili. 

Í sögunni 
kemur skýrt 
fram 
hvenær hún 
gerist og á 
hvaða 
tímabili. 
  

Tilfinningar 
(líðan) 

 
 
 
 

Hildur 
Karlsdóttir  

  

Í sögunni 
kemur ekki 
nógu skýrt 
fram 
hvernig 
sögu-
persónum 
líður. 

Í sögunni 
kemur  að 
nokkru fram 
hvernig 
sögu-
persónum 
líður. 

Í sögunni 
kemur fram 
hvernig 
söguper-
sónum líður. 

Í sögunni 
kemur skýrt 
fram 
hvernig 
söguper-
sónum líður. 



Námsmat er reglubundinn þáttur 
– órjúfanlegur frá námi og kennslu  
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Öflun gagna – matsaðferðir  

17.9.2013 
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Traust skipulag 
Fjölbreytt val   Mikilvægt að þekkja og nota 
fjölbreyttar matsaðferðir. 

 Mikilvægt er að kennarar hugi 
að tilgangi námsmatsins og 
hvernig þeir ætla að nota 
niðurstöður þess áður en þeir 
velja matsaðferð. 

 Mikilvægt er að hafa í huga 
ákveðin viðmið.  

 Við þurfum að skipuleggja 
matsaðferð/ir um leið og við 
skipuleggjum verkefnin. 

 Matsaðferð verður ætíð að vera 
valin í samræmi við 
kennsluaðferð og viðfangsefni. 
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Leiðsagnarmat - kennarar  
Hvernig metið? 
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 Fjölbreyttar aðferðir til að skoða færni og 
skilning nemandans. 
 

Matsaðferðir:  
 Samræða, jafningjamat, þrautalausnir, mat á 

úrlausnum, sjálfstæð verkefni, 
frammistöðumat, spurningar, kannanir, 
sjálfsmat, jafningjamat, leiðarbækur, 
námsmöppur, vettvangsathugun, 
námsviðtöl  
 



Leiðsagnarmat  - nemendur  
Hvernig metið? 
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 Fjölbreyttar að ferðir sem leggja grunn að 
námsvitund nemandans og færni.  
 

Matsaðferðir:  
 Samræður, hópavinna, hugtakakort, viðtöl, 

dagbækur, leiðarbækur, veit, vil vita, finn og 
lærði (VVFL), skráning, markmiðssetning, 
sjálfsmat, jafningjamat, brottfararspjöld, 
upprifjunarspjald, kynningar, námsmöppur, 
ég get ..., þumall upp–þumall niður  
 



Lokamat – kennarar  
Hvernig metið? 
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 Fjölbreyttar aðferðir sem meta bæði 
afrakstur námsins og ferlið.  
 

Matsaðferðir: 
 Lokapróf  
 Fjölbreytt lokaverkefni  
 Skriflegar úrlausnir  
 Afrakstur/ sýningar nemenda 
 Kynningar  

 
Nemendur  
 Taka ekki þátt í lokamati 

 



Lokamat - Miðlun upplýsinga 
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Leiðir:  
 Námskynning 
 Vitnisburður  
 Einkunnir  
 (tölur – bókstafir). 

 Umsagnir 
 (skriflegar)  

 Nemendaviðtöl  
 Námsmöppur  
 Samræmd 

könnunarpróf  
 

 Hvað vita og geta 
nemendur í lok 
námsáfanga? 
 Ferlið  

 Hvernig nemanda 
gekk í námsefninu? 
 Framfarir og þroski 

 Náði nemandi 
einhverjum árangri á 
önninni? 
 Árangur, ferli og  

framfarir þættir sem 
eiga að vera aðgreindir 
í vitnisburði  

Guskey 
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