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Ágrip 

Námsmat er mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Megintilgangur námsmats er að leiðbeina 

nemendum við námið og fylgjast með stöðu þeirra í náminu. Nota skal námsmat til að 

stuðla að námshvatningu og til viðmiðunar fyrir áframhaldandi nám. Hér verður fjallað um 

námsmat, námsmatsaðferðir og endurgjöf og því fléttað saman við námsgreinina Hönnun 

og smíði. Gerð var megindleg athugun í grunnskólum landsinsmeð aðstoð spurningalista 

en markmið hennar var að skyggnast inn í hönnunar- og smíðastofur skólanna og fá 

tilfinningu fyrir því hvernig námsmati væri háttað í greininni. Markmið athugunarinnar var 

að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig er námsmati og endurgjöf háttað í 

kennslu í Hönnun og smíði, í íslenskum grunnskólum?  Rannsóknarspurningin felur í sér 

þrjár undirspurningar sem snúa að notkun námsmatsaðferða, hvaða matsþætti lögð væri 

áhersla á og hvernig endurgjöf færi fram. Niðurstöður athuguninnar sýna að 

frammistöðumat og símat eru mest notuðu námsmatsaðferðirnar innan Hönnunar og 

smíði. Þeir matsþættir sem kennarar og leiðbeinendur leggja mest uppúr eru sjálfstæði 

nemenda og sjálfstæð vinnubrögð og algengustu aðferðirnar til endurgjafar eru skriflegar 

umsagnir og einkunnargjöf með tölustöfum. Þessir þættir hafa að einhverju leiti verið 

rannsakaðir áður í grunnskólum landsins en ekki hefur sérstaklega verið beint sjónum að 

námsgreininni Hönnun og smíði. Þessar niðurstöður gefa hugmyndir um tilhögun 

námsmats á vettvangi en þar er þó nánast óplægður akur sem væri spennandi að skoða 

nánar. 

 



 bls. 4 

Efnisyfirlit 

Ágrip ................................................................................................................................. 3 

Efnisyfirlit .......................................................................................................................... 4 

Myndaskrá ........................................................................................................................ 5 

Formáli .............................................................................................................................. 6 

1 Inngangur ................................................................................................................... 7 

2 Fræðileg umfjöllun ..................................................................................................... 8 

2.1 Námsmat ...................................................................................................................... 8 

2.1.1 Megindlegt og eigindlegt mat................................................................................ 10 

2.1.2 Matsaðferðir .......................................................................................................... 10 

2.2 Endurgjöf .................................................................................................................... 13 

2.3 Tengslin á milli markmiða, kennsluaðferða og mats .................................................. 14 

2.4 Námsgreinin Hönnun og smíði ................................................................................... 16 

2.5 Rannsóknir um námsmatsaðferðir, matsatriði og endurgjöf ..................................... 19 

2.6 Kennaramenntun og kennsluréttindi ......................................................................... 20 

3 Rannsóknaraðferðir .................................................................................................. 22 

4 Niðurstöður .............................................................................................................. 24 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda ............................................................................................ 24 

4.2 Nemendafjöldi skóla ................................................................................................... 25 

4.3 Námsmatsaðferðir í Hönnun og smíði ....................................................................... 25 

4.4 Áherslur í námsmati í Hönnun og smíði ..................................................................... 27 

4.5 Endurgjöf í Hönnun og smíði ...................................................................................... 29 

5 Umræður.................................................................................................................. 31 

6 Að lokum .................................................................................................................. 34 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 35 



 bls. 5 

Myndaskrá 

Mynd 1 - Menntunarbakgrunnur þátttakenda ......................................................................... 24 

Mynd 2 - Starfsaldur þátttakenda ............................................................................................ 25 

Mynd 3 - Hlutfall þeirra námsmatsaðferða sem notaðar eru í grunnskólum 

landsins ....................................................................................................................... 26 

Mynd 4 - Hlutfall þeirra námsmatsaðferða sem notaðar eru í grunnskólum 

landsins, skoðað eftir kennsluréttindum ................................................................... 26 

Mynd 5 - Hlutfall þeirra þátttakenda sem sögðust leggja mikla eða frekar mikla 

áherslu á vissa þætti þegar kæmi að mati á námsárangri nemenda í 

Hönnun og smíði ........................................................................................................ 28 

Mynd 6 - Þau atriði og þættir sem lögð er mest áhersla á við mat á námsárangri 

nemenda í Hönnun og smíði. Þátttakendur gátu valið þrjá til fimm 

þætti af tíu uppgefnum atriðum. ............................................................................... 28 

Mynd 7 - Þær aðferðir sem nýttar eru við að miðla niðurstöðum úr námsmati til 

nemenda ..................................................................................................................... 29 

Mynd 8 - Aðferð við endurgjöf, skoðuð miða við starfsaldur .................................................. 30 

 



 bls. 6 

Formáli 

Alla tíð hef ég heillast af handverki, ýmiskonar hönnun og náttúrunni sjálfri. Í langan tíma 

langaði mig til þess að verða smiður, en yndi mitt af börnum og að leiðbeina þeim leiddi 

mig í kennaranámið og lá þá beinast við að ég sérhæfði mig í Hönnun og smíði. 

 Í kennaranáminu hef ég mikið velt vöngum yfir námsmati og námsmatsaðferðum. Í 

gegnum vettvangsnám mitt og fyrri reynslu af eigin grunnskólagöngu, hafði ég fundið fyrir 

mun á áhersluþáttum kennara. Með riti þessu vildi ég komast að því hvernig námsmati 

væri í raun háttað í Hönnun og smíði óháð þeim fræðum sem ég hafði lært í gegnum 

námið. Eru kennarar og leiðbeinendur duglegir að fylgja Aðalnámskrá grunnskóla og þeim 

nýjungum sem hafa skotið upp kollinum í gegnum tíðina eða hafa þær ekki vikið fyrir 

gömlum og rótgrónum hefðum? Ég tel víst að með þessari athugun  hafi ég fengið betri 

innsýn í starf kennara, sem mun hjálpa mér í framtíðinni þegar ég hef sjálf störf sem 

hönnunar- og smíðakennari. 

Ég vil nýta tækifærið og þakka öllu því frábæra fólki sem tók þátt í verkefninu með því 

að svara spurningalistanum sem var undirstaða verkefnisins og Félagi íslenskra 

smíðakennara fyrir að hjálpa mér að ná sambandi við smíðakennara landsins. Ég vil þakka 

Brynjari Ólafssyni aðjunkt, leiðbeinanda mínum, fyrir góða leiðsögn og allan hans stuðning 

sem ég fékk við vinnu á verkefninu. Eins vil ég þakka Gísla Þorsteinssyni lektor, fyrir hans 

góðu leiðsögn. Þá þakka ég Elínu H. Gísladóttur og Trausta Þórissyni fyrir yfirlestur. Mestu 

þakkirnar fær þó unnusti minn Eiður Örn Eyþórsson og dætur mínar, fyrir alla þá 

þolinmæði og stuðning sem þau gáfu mér á meðan vinnunni stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Akureyri, 3. maí 2012 

 

_________________________________ 
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1 Inngangur  

Námsmat er mikilvægur þáttur í skólastarfinu og verður ekki slitið  frá námi og kennslu. 

Meta á alla þætti námsins; hæfni, leikni og þekkingu. Því er mikilvægt að notaðar séu 

fjölbreyttar námsmatsaðferðir (Menntamálaráðuneytið, 2011) og að þær séu valdar að 

kostgæfni, með hvern námshluta og verkefni í huga (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Eins og í öðrum greinum er vandasamt verk að skipuleggja námsmat í Hönnun og 

smíði, svo  það sé áreiðanlegt og sanngjarnt. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á 

tilhögun námsmats og endurgjafar í Hönnun og smíði. Með hjálp spurningalista er 

skyggnst inn í hönnunar- og smíðastofur landsins og athugað hvernig þessum þáttum er 

hagað í skólum landsins. 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginhluta- fræðilega umfjöllun, rannsóknaraðferðir og 

niðurstöður athugunarinnar. Í fræðilega hlutanum verður fjallað um námsmat, endurgjöf, 

námsgreinina Hönnun og smíði og þær áherslur og ábendingar sem Aðalnámskrá 

grunnskóla setur í sambandi við námsmat í greininni. Einnig verður stuttlega fjallað um 

kennaramenntun og þær kröfur sem Menntamálaráðuneytið setur til þess að 

einstaklingur megi sækja um kennsluréttindi. 

Seinni hlutar ritgerðarinnar beinast að þeirri athugun sem gerð var á fyrrihluta árs 

2011. Markmið rannsóknarinnar var að leitast eftir því að svara spurningunni: Hvernig er 

námsmati og endurgjöf háttað í kennslu í Hönnun og smíði, í íslenskum grunnskólum?  

Rannsóknarspurningin felur í sér þrjár undirspurningar en nánar verður fjallað um þær 

síðar. Farið verður í framkvæmd könnunarinnar og niðurstöður hennar. Að lokum verður 

dregið saman það sem stóð uppúr í niðurstöðum athugunarinnar, í ljósi annarra 

rannsókna og áherslna Menntamálaráðuneytisins og rannsóknarspurningunum svarað.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um námsmat og nokkrum matsaðferðum gerð skil. 

Fjallað verður stuttlega um endurgjöf og þau tengsl sem eru á milli endurgjafar, 

kennsluaðferða og mats. Einnig verður fjallað um námsgreinina Hönnun og smíði og þá 

áhersluþætti og ábendingar sem Aðalnámskrá grunnskóla nefnir í námsmati í Hönnun og 

smíði. Að lokum verður fjallað stuttlega um kennaranámið og þau skilyrði sem 

einstaklingur þarf að uppfylla til þess að fá kennsluréttindi og mega nota starfsheitið 

grunnskólakennari. 

2.1 Námsmat 

Ingvar Sigurgeirsson (1999b) fullyrðir að fátt vefjist meira fyrir kennurum en námsmat, og 

hvernig best sé að haga því þannig að það sé áreiðanlegt og sanngjarnt. Til þess að vita 

hvaða aðferðir ber að velja hverju sinni er nauðsynlegt að kennarar og leiðbeinendur hafi 

þekkingu á þeim fjölmörgu námsmatsaðferðum sem hægt er að beita. 

Kenningar um námsmat og námsmatsaðferðir hafa breyst og þróast mikið í gegnum 

tíðina. Ef skoðaður er bæklingurinn Nokkrar ábendingar um námsmat sem 

Menntamálaráðuneytið gaf út árið 1975, sést hvernig áherslan er að byrja að færast frá 

því að meta eingöngu námsmatsárangur nemenda í þekkingu á staðreyndum og yfir í að 

meta skilning nemenda og getu þeirra til þess að vinna með þekkinguna. Eins og fram 

kemur í bæklingnum hafði námsmat að mestu snúist um að meta svokallaða 

utanbókarkunnáttu. Frá því að þessi bæklingur kom út hefur mikið vatn runnið til sjávar. 

Kröfur til námsmats hafa aukist, matsaðferðum fjölgað og meira mið tekið af 

nemandanum sjálfum. 

Eins og með önnur hugtök getur merking orðsins námsmat verið misjöfn í hugum 

manna. Námsmat getur meðal annars haft þá merkingu að safna upplýsingum um 

námsárangur með formlegum eða óformlegum hætti. Einnig getur námsmat átt við ýmsar 

leiðir sem nýttar eru til að meta nemendur á meðan á náminu stendur og nota það til að 

leiðbeina þeim til frekari framfara (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Námsmat byggist gjarnan á prófum og mælingum og er því stundum sett 

samasemmerki milli þessara hugtaka. Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011), Robert L. Linn, 

Norman E. Gronlund (1997) og fleiri benda á að námsmat takmarkist ekki við mælingar og 

próf, heldur séu þetta sérstakar aðferðir við námsmat. Linn og Gronlund (1997) skilgreina 

námsmat sem almennt heiti yfir allar þær aðferðir sem nýttar eru til að safna upplýsingum 
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um námsframvindu nemenda. Samkvæmt þessu er námsmat mjög fjölþætt hugtak sem 

tekur til margra ólíkra aðferða. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að megintilgangur námsmats sé að 

leiðbeina nemendum við námið og við að ná þeim námsmarkmiðum sem stefnt er að. 

,,Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur 

frá námi og kennslu“ (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 52). Í núgildandi 

grunnskólalögum er meðal annars tekið fram að tilgangur námsmats sé að fylgjast með 

því hversu vel eða illa nemendum gengur að ná markmiðum aðalnámskrár og jafnframt 

sínum eigin námsmarkmiðum (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008).  Námsmat veitir 

nemendum, foreldrum og kennurum upplýsingar um árangur nemenda við að uppfylla 

þau markmið sem stefnt er að í náminu. Með námsmati á einnig að örva nemendur og 

stuðla að námshvatningu. ,,Námsmat er skipulagt ferli sem er mikilvægur þáttur í 

árangursríkri kennslu“ (Linn og Gronlund, 1997). Námsmat gagnast kennurum og öðru 

starfsfólki skólanna meðal annars við að meta hvaða nemendur þurfi á sérstakri aðstoð að 

halda. Auk þess á námsmat að vera leiðarvísir við skipulagningu náms 

(Menntamálaráðuneytið, 2011) og er nauðsynlegt til þess að kennarinn sjái hvort val hans 

á viðfangsefnum sé í samræmi við sett markmið (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Námsmat þarf að vera réttmætt (validity) og áreiðanlegt (reliability) (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011) og því þarf að meta alla þætti námsins. Ef skoðuð eru viðmiðin um 

námsmat í Aðalnámskrá grunnskóla (2011), kemur í ljós að innan hverrar námsgreinar á 

að meta annarsvegar svokölluð hæfniviðmið og hinsvegar svokallaða lykilhæfni. 

Hæfniviðmið fela í sér leikni og þekkingu innan hvers námssviðs en lykilhæfni byggist 

meðal annars á áherslupunktum grunnskólalaga og er sameiginleg í öllum námsgreinum. 

Í námskránni er bent á að suma þætti sé erfitt að meta og eru meðal annars siðgæði 

og siðferðileg viðhorf tekin sem dæmi. Grunnskólar landsins eiga að móta sínar eigin leiðir 

við að meta slíka þætti en í námskránni er meðal annars bent á að jafningjamat, sjálfsmat 

og foreldramat geti verið hluti þeirra matsaðferða sem nýttar eru 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Öllum grunnskólum er skylt að semja skólanámskrá. Þar 

eiga þeir meðal annars að útskýra, á auðskiljanlegan hátt, hvernig námsmati innan skólans 

sé háttað og hvaða viðmið og matskvarðar séu hafðir að leiðarljósi. Nemendur, foreldrar, 

kennarar og aðrir verða allir að geta skilið hvaða kröfur eru gerðar og hvernig árangurinn 

verður metinn en það er forsenda þess að hægt sé að nota niðurstöður námsmatsins til 

að bæta nám og kennslu (Menntamálaráðuneytið, 2011). 

 



 bls. 10 

2.1.1 Megindlegt og eigindlegt mat 

Til eru margar námsmatsaðferðir og má skipta þeim upp í megindlegt og eigindlegt mat. 

Megindlegt mat er byggt á vísindalegri hlutlægni (objective) en þá er átt við að skoðanir 

og túlkun matsaðilans hafi ekki áhrif á niðurstöðurnar. Matið er lagt fyrir í umhverfi sem 

hægt er að stjórna og eiga sömu niðurstöður að koma í ljós, óháð því hver sér um matið. 

Með megindlegu mati einbeitir mælandinn sér að árangri og niðurstöðum, frekar en ferli. 

Matið byggist á því að meta það sem hægt er að setja upp sem töluleg gögn og vinna með 

tölfræðilegum aðferðum (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

 Eigindlegt mat beinir athygli sinni að huglægri (subjective) nálgun. Matið felst í því 

að lýsa og útskýra það sem fer fram. Matið miðast frekar við ferli heldur en niðurstöður 

og fer fram í venjulegu umhverfi þess sem verið er að skoða. Eigindlegt mat einblínir á 

hvern nemanda fyrir sig og persónulega eiginleika hans og eru nemendur ekki bornir 

saman við hvorn annan (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

2.1.2 Matsaðferðir 

Eins og fram hefur komið eru til fjölmargar matsaðferðir. Tilgangur matsins getur verið 

mismunandi og velja þarf réttar matsaðferðir eftir því hvaða spurningum er verið að 

svara. Hvar er nemandinn staddur í náminu? Hvar liggur styrkur og veikleiki nemandans? 

Hverjar eru raunhæfar kröfur til nemandans og hvernig gengur honum að uppfylla 

markmið námsins? Þessar og fleiri spurningar liggja fyrir kennurum og leiðbeinendum og 

er mikilvægt að þeir leiti svara við þeim öllum með ýmiskonar athugunum og mati. 

Greinandi mat (analytic assessment eða diagnostic assessment) er notað til þess að 

finna styrkleika og veikleika nemenda (Guðrún Helgadóttir, 2003). Tilgangurinn er fyrst og 

fremst að greina námsvanda nemenda (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008), finna orsakir 

viðvarandi námsörðugleika og finna í framhaldinu stuðningsaðferðir fyrir nemandann. Við 

greiningarmat eru notuð sérstaklega hönnuð greiningarpróf og ýmsar fjölbreytilegar 

vettvangsathuganir. Stundum þurfa kennarar og leiðbeinendur að leita til sérkennara, 

lækna eða sálfræðinga til aðstoðar við matið (Linn og Gronlund,1997). 

Stöðumat (placement assessment) er matsaðferð sem er til dæmis notuð í upphafi 

námsáfanga til þess að athuga hvað nemandinn kann í viðkomandi námsgrein eða vissum 

námsþáttum (Guðrún Helgadóttir, 2003). Með stöðumati er leitast við að komast að því 

hvort nemandinn hafi þá grunnþekkingu og leikni sem er nauðsynleg til þess að hann geti 

hafið viðkomandi nám. Með stöðumati væri einnig hægt að sjá hvort nemandinn hafi 

þegar náð valdi á þeim námsmarkmiðum sem stefnt er að í viðkomandi námi og ætti því 

jafnvel að sleppa því og takast á við nám fyrir lengra komna nemendur (Linn og Gronlund, 

1997). 
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Eins og fram hefur komið er námsmat oft byggt á ýmiskonar mælingum og prófum en 

skrifleg próf eru algengasta matsaðferðin sem notuð er (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Þegar próf eru notuð eru þau yfirleitt lögð fyrir alla í nemendahópnum, við sömu eða 

svipaðar aðstæður, innan vissra tímamarka. Prófin eiga að svara því hve góður 

námsárangur hvers nemanda er í samanburði við aðra nemendur eða í samanburði við 

fyrirfram skilgreind markmið. Mælingar eru aftur á móti notaðar til að lýsa árangri 

nemenda með tölum, eftir ákveðnum reglum. Mæling er aðferð sem á að svara því að hve 

miklu leyti nemandinn hefur náð tökum á tilteknu atriði, t.d með því að telja rétt svör úr 

stærðfræðiprófi. Niðurstöður mælinga eru alltaf á tölulegu formi og gefa því einungis 

megindlegar lýsingar um nemandann (nemandinn leysti 4 af 5 reiknisdæmum) en ekki 

eigindlegar lýsingar um einstaklinginn (frágangur verkefnisins var til fyrirmyndar) (Linn og 

Gronlund, 1997). 

Lokamat eða yfirlitsmat (summative assessment) er samantekt á allri vinnunni og sá 

dómur sem gefinn er fyrir afraksturinn þegar vinnunni eða náminu hefur verið lokið 

(Guðrún Helgadóttir, 2003). Tilgangurinn með yfirlitsmati er að meta námsárangurinn í 

heild sinni (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008) og að athuga hversu vel eða illa nemandanum 

hefur tekist að ná þeim markmiðum sem stefnt var að í náminu (Linn og Gronlund, 1997). 

Þetta mat getur farið fram með ýmiskonar hætti s.s. með prófi, frammistöðumati, mati á 

námsmöppu og á sýningum (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). 

Leiðsagnarmat (formative assessment, assessment for learning) fer fram á meðan á 

kennslu stendur og veitir, bæði kennurum og nemendum, stöðuga endurgjöf um 

námsframvindu nemandans (Linn og Gronlund, 1997). Í bók sinni Námsmat með áherslu á 

leiðsagnarmat segir Þóra Björk Jónsdóttir (2008) eftirfarandi um leiðsagnarmat: 

,,Leiðsagnarmat er það ferli að afla upplýsinga um hvar nemandi er staddur og túlka þær.“ 

(bls 7). Niðurstöður leiðsagnarmatsins eru einnig notaðar til þess að gera breytingar og 

betrumbæta nám og kennslu. Mikilvægt er að notast við fjölbreyttar matsaðferðir til þess 

að draga upp góða mynd af stöðu nemenda. Skoða þarf hvað nemendur hafa þegar 

tileinkað sér og geti tileinkað sér í framhaldinu. Með fjölbreyttu námsmati getur 

kennarinn fengið hugmyndir um þá aðstoð sem nemendur hans þurfa til þess að ná betri 

árangri í náminu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Í bók sinni Fjölbreyttar leiðir í námsmati, bendir Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011) á 

skigreiningu Stiggins, Arter, Chappuis og Chappuis á hugtakinu assessment for learning en 

þar segir: ,,Stiggins, Arter, Chappuis og Chappuis (2006, bls. 36-37) skilgreina hugtakið 

,,assessment for learning“ sem leiðbeinandi mat í sinni víðustu mynd þar sem gert er ráð 

fyrir því að kennari og nemandi séu báðir þátttakendur í matinu og báðir viðtakendur 

þess.“ (bls 14). Takmarkið er að báðir aðilar ígrundi gjörðir sínar og læri að skilja sjálfan sig 
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og sín hlutverk. Með þessu móti leitast báðir aðilar við að bæta sig, sem stuðlar að meiri 

framförum í því sem þeir eru að takast á við, sem kennari og/eða nemandi (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011). Þóra Björk Jónsdóttir (2008) bendir á að allt það sem leiðir til þess að 

nemandinn ígrundi og meti sjálfan sig í námsferlinu, sé í raun leiðsagnarmat. Námsmat 

getur ekki talist til leiðsagnarmats nema nemandinn sé virkur þátttakandi í matinu. 

Símat kennara felur í sér að vissir, fyrirfram ákveðnir þættir séu metnir svo sem 

tvisvar eða oftar á námstímanum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Því miður kemur það 

fyrir að fólk rugli símati og leiðsagnarmati saman. Rúnar Sigþórsson (2008) ítrekar að 

leiðsagnarmat og símat sé ekki það sama. Símat á við tíðni matsins en leiðsagnarmat á við 

þann tilgang sem matið hefur. Námsmat getur ekki talist til leiðsagnarmats nema það sé 

samtvinnað við námsferlið og niðurstöðurnar notaðar til leiðsagnar og endurgjafar. Ef 

símatinu er þannig háttað að það uppfylli ekki þessi skilyrði þá er matið í raun röð af litlum 

lokamatsverkefnum á námsferlinu. 

Með frammistöðumati er bæði hugað að námsferlinu og afrakstri námsins (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011) en samkvæmt Þóru Björk Jónsdóttur (2008) er slíkt mat 

hentugt í list- og verkgreinum. ,,Frammistöðumat er safn matsaðferða sem meta getu 

nemanda við raunverulegar aðstæður líkar þeim sem hann mætir utan skóla [...]“ (bls 60). 

Þegar notast er við frammistöðumat eru oft notaðir gátlistar til þess að sýna fram á 

hversu vel nemandanum hefur tekist til við verkefnið. Þessir gátlistar eru gerðir með 

námsmarkmið og viðmið greinarinnar eða námsþáttarins til hliðsjónar. Frammistöðumat 

gefur nemandanum tækifæri til þess að skipuleggja eigin verkefni, ígrunda og meta eigin 

frammistöðu og afrakstur. Frammistöðumat getur verið öflugt leiðsagnarmat og felur 

jafnt í sér einstaklingsmiðun og möguleika á samvinnu nemenda (Þóra Björk Jónsdóttir, 

2008). 

Mat nemendanna sjálfra eru mikilsverðar námsmatsaðferðir. Sjálfsmat nemenda felur 

í sér að nemandinn metur sjálfur hversu vel honum hefur gengið í náminu, í vissum 

verkþáttum eða verkefnum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Ingvar Sigurgeirsson (1999b) 

bendir á mikilvægi þess að nemendur taki þátt í námsmatinu. Hann segir meðal annars að 

slík þátttaka auki skilning nemenda á því til hvers sé ætlast af þeim í náminu og að með 

sjálfsmati geri nemandinn sér betur grein fyrir veikleikum sínum sem og styrkleikum. Enn 

fremur bendir Ingvar á að sjálfsmat geti veitt kennurum ýmsar upplýsingar um 

nemandann sem kennarinn hefði ekki getað aflað með öðrum hætti. ,,Sjálfsmat tengt 

námsmarkmiðunum er talið einn mikilvægasti þátturinn í leiðsagnarmati“ (Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2008). 

Þegar jafningjamat er notað eru það nemendurnir sjálfir sem meta frammistöðu og 

verk jafningja sinna (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2008). Með jafningjamati læra nemendur 
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að gagnrýna aðra á jákvæðan hátt og taka gagnrýni á sín eigin verk (Þóra Björk Jónsdóttir, 

2008). Mikilvægt er að þjálfa nemendur í að meta aðra á sanngjarnan og uppbyggilegan 

hátt. Megintilgangurinn með jafningjamati er að nemendur skiptist á skoðunum og 

hjálpist að við að bæta árangurinn (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2008). 

Þegar lesið er um námsmat og námsmatsaðferðir, meðal annars í Aðalnámskrá 

grunnskóla, skýtur hugtakið foreldramat af og til upp kollinum. Þó hef ég hvergi fundið 

nákvæma skýringu á hugtakinu. Minn skilningur á hugtakinu er að foreldramat sé mat 

foreldranna, eins og nafn hugtaksins gefur til kynna. Þegar kennarar eða leiðbeinendur 

segjast notast við foreldamat, þýðir það að foreldrar taka þátt í námsmatinu með einum 

eða öðrum hætti. 

Notkun á námsmöppu eða verkmöppu (portfolio) hefur aukist á undarförnum árum 

en þær eru notaðar til að halda utanum námið. Möppurnar geta verið mismunandi eftir 

því hvaða tilgangi þær þjóna. Ferilmöppur sýna allt ferli námsins. Þær innihalda til dæmis 

skissur, útfærslur hugmynda, verkefnin sjálf eða ljósmyndir af þeim og annað sem á við. Í 

safnmöppu eru öll verkefni nemenda geymd á meðan sýnismappa inniheldur einungis 

verkefni sem hafa sérstaklega verið valin út frá vissum viðmiðum. Sjálf mappan er ekki 

námsmat en hana er hægt að nota bæði sem matstæki fyrir kennarann og sjálfsmatstæki 

fyrir nemandann. Auk þess má nota möppur sem útgangspunkt í námsmatssamtali milli 

kennara, nemenda og forelda (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). 

2.2 Endurgjöf 

Eins og fram hefur komið er tilgangur námsmats að örva nemendur og hvetja þá til dáða. 

Til þess að námsmat og námsmatsniðurstöður geti hjálpað nemendum við áframhaldandi 

nám, þarf endurgjöf að innihalda gagnlegar upplýsingar (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Ken O'Connor (2007), kanadískur kennari og sérfræðingur í einkunnagjöf, leggur mikið 

upp úr því að kennarar hugi að þremur atriðum áður en að endurgjöfinni kemur en það 

eru áhugahvöt, sanngirni og hlutlægni og faglegt mat (Objectivity and professional 

judgement). Endurgjöfin þarf að vera sett fram á skýran og skilmerkilegan hátt til þess að 

ekki sé færi á misskilningi (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Hægt er að tala um lýsandi endurgjöf og mælanlega endurgjöf. Lýsandi endurgjöf lýsir 

því sem nemandinn gerir vel, í hverju hann þurfi að bæta sig og með hvaða hætti hann 

getur bætt sig. Framsetning lýsandi endurgjafar er oft með skriflegum eða munnlegum 

umsögnum eða umræðum milli kennara, nemenda og jafnvel foreldra. Mælanleg 

endurgjöf felur í sér einkunn sem gefin er í lok verkefnis eða námsáfanga (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011). 
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Einkunnir eru ýmist gefnar með tölum eða bókstöfum. Mikilvægt er að nemendur og 

foreldrar viti hvað liggur að baki einkunnanna og þurfa þær að vera byggðar á 

áreiðanlegum og traustum upplýsingum. O'Connor (2007) bendir á að mikilvægt sé að 

gera nemendum sínum grein fyrir því að það er ekki sjálf einkunnin sem skiptir öllu máli 

heldur hvað nemendurnir lærðu og hvernig þeir nýttu sér þá þekkingu í framhaldinu. 

Með umsögnum getur kennarinn komið ýmsum upplýsingum um nemandann á 

framfæri. Þar má til dæmis nefna upplýsingar um námið og námsframvindu, hæfileika 

nemanda, nálgun hans á námsefnið, vinnuaðferðir og fleira. Gerð umsagna getur verið 

tímafrek og er mjög vandasamt verk. Mikilvægt er að vanda orðalagið svo að ekki séu líkur 

á misskilningi. Forðast skal ónauðsynlegar upplýsingar og eiga setningarnar að vera stuttar 

og hnitmiðaðar. Hafa ber í huga þau markmið sem stefnt var að í náminu og tekið skal tillit 

til þeirra styrkleika og veikleika sem nemandinn hefur að bera. Umsögnin skal vera jákvæð 

og uppbyggjandi og leggja áherslu á þá þætti sem nemandinn hefur bætt sig í. Eins þarf að 

taka fram með hvaða hætti nemandinn getur bætt sig og hvernig bæði skólinn og 

foreldrar geta stutt við bakið á honum. Þetta er ákjósanlegt að gera með dæmum. Eins og 

með einkunnir þá skiptir gríðarlegu máli að umsögnin sé byggð á traustum upplýsingum, 

sérstaklega ef gefin er einungis umsögn án nokkurrar einkunnar (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011). 

2.3 Tengslin á milli markmiða, kennsluaðferða og mats 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að allir þættir námsins séu metnir til þess að fáist 

heildstæð mynd af námsárangri nemenda. Til þess að mæta þessum kröfum þarf að beita 

mörgum og fjölbreyttum námsmatsaðferðum (Menntamálaráðuneytið, 2011).  

Ýmsar formlegar og óformlegar leiðir eru nýttar til þess að safna upplýsingum um 

stöðu og námsárangur nemenda, annars vegar á meðan á náminu stendur og hins vegar 

þegar metinn er afraksturinn í lok námsins (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Undirbúningsvinna kennara, áður en nám hefst, getur skipt sköpum fyrir alla þætti 

námsins. Vel undirbúin kennsla getur haft gríðarleg áhrif á áhuga og árangur nemenda. Þó 

ber að ítreka að þegar talað er um undirbúning er ekki átt við að þættir námsins séu allir 

fyrirfram ákveðnir og niðurnjörvaðir. Við undirbúning á að skoða og ígrunda allar þær 

leiðir sem í boði eru með tilliti til þess námsþáttar eða námsgreinar sem verið er að 

skipuleggja og nemendahópsins sem á að kenna. Gott er að byrja undirbúninginn á því að 

skilgreina þau markmið sem stefna á að í náminu, það er að lýsa tilgangi kennslunnar og 

þeim árangri sem stefnt er að (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Þetta á að gera með hæfni- 

og lykilviðmið Aðalnámskrár grunnskóla (2011) til viðmiðunar sem og skólanámskrá hvers 

skóla. 
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Kennarinn býr til kennsluáætlun sem er einskonar beinagrind yfir námið og einstaka 

námsþætti. Kennarinn verður að velja kennslu- og námsmatsaðferðir við hæfi en það er 

ekki alltaf hægðarleikur. Eins og fram hefur komið leggur Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

mikið upp úr því að notaðar séu fjölbreyttar námsmatsaðferðir og gerir hún sömu kröfu 

um notkun kennsluaðferða. Kennarinn velur þær kennsluaðferðir sem hann telur vera 

árangursríkar hverju sinni, en gott er að hafa fleiri en eina leið í pokahorninu. Ingvar 

Sigurgeirsson (1999a) telur val kennara á kennsluaðferðum vera afdrifaríkustu ákvarðanir 

sem kennarar taka við kennsluundirbúninginn. Kennsluaðferðir henta kennurum misvel og 

sama má segja um nemendur. Einstaklingar eru jafn ólíkir og þeir eru margir og því geta 

einhverjar aðferðir hentað sumum en ekki öðrum. Þetta undirstrikar nauðsyn þess að 

velja fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að allir nemendur fái tækifæri á því að öðlast 

þann skilning og þá færni sem stefnt er að í náminu. Umfram allt þurfa kennarar og 

leiðbeinendur að vera sveigjanlegir og í stakk búnir að þurfa að skipta snögglega um 

kennsluaðferðir og sveigja út frá þeirri áætlun sem lág fyrir. Ef valdar kennsluaðferðir 

reynast árangursríkar geta þær og reynsla kennara haft áhrif á val á námsmatsaðferðum. 

Eins og fram hefur komið leitast námsmat við að afla upplýsinga um námsframvindu 

nemenda og hvar þeir eru staddir miðað við þau námsmarkmið sem stefnt er að. Einnig er 

námsmat nýtt til skipulagningar á áframhaldandi námi. Formlegt og óformlegt mat og 

vettvangsathuganir skapa aðstæður til þess að byggja kennslufræðilegar ákvarðarnir á. 

Með ýmiskonar mati má sjá hvort að kennsluáætlunin sem unnið er eftir sé raunhæf fyrir 

þann nemendahóp sem verið er að kenna, hvort val á kennsluaðferðum sé réttmætt og 

hvort kröfur um þekkingu og hæfni í lok náms (námsmarkmiðin) séu raunhæf. Eins getur 

mat gefið hugmyndir um hvernig hægt væri að skipta nemendahópnum upp og þá 

námsörðugleika sem einstaka nemendur gætu haft (Linn og Gronlund, 1997). 

Ef tekin eru þessi þrjú hugtök, markmið, kennsluaðferð og mat, sjást glögglega þau 

tengsl sem á milli þeirra eru og þau áhrif sem þau geta haft á hvort annað. Markmið eru 

sett og eiga þau að vera lýsandi fyrir þá kunnáttu og hæfni sem stefnt er að í náminu. 

Kennsluaðferðir eru valdar með það að leiðarljósi að þær verði árangursríkar leiðir til að 

ná námsmarkmiðunum. Námsmat er notað til þess að mæla árangur nemenda og 

námsframvindu þeirra, miðað við þau markmið sem sett voru. Námsmat er einnig notað 

til þess að meta hvort valdar kennsluaðferðir og námsmarkmið séu raunhæf miðað við 

þann nemendahóp sem um ræðir hverju sinni. Í stuttu máli má því segja að markmið hafi 

áhrif á mat og kennsluaðferðir, mat hefur áhrif á markmiðasetningu og val kennsluaðferða 

og kennsluaðferðir geta haft áhrif á mat. 
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2.4 Námsgreinin Hönnun og smíði 

Upp úr miðri 19. öld komu fram hugmyndir um mikilvægi handmennta, sem taka til textíls 

eða smíða, í menntun barna (Brynjar Ólafsson, 2009). Handmenntir eða slöjd, eins og 

námsgreinin heitir víða í heiminum, átti að stuðla að jafnvægi milli andlegra og líkamlegra 

þátta og gera einstaklinga betur í stakk búna fyrir lífið (Brynjar Ólafsson og Gísli 

Þorsteinsson, 2011). 

Jón Þórarinsson, fyrrum skólastjóri Flensborgarskóla og frumkvöðull í menntamálum, 

barðist mikið fyrir því að handmennt fengi sinn fasta sess í almennri grunnskólamenntun á 

Íslandi. Jón benti á uppeldisfræðilegt gildi handmennta og studdi mál sitt með rökum 

ýmsra fræðimanna á borð við Amos Comenius, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, 

Johann Bernard Basedow, dr. Uno Cygnæus, Otto Salomon og fleiri. Johann Bernard 

Basedow barðist mikið fyrir hinu líkamlega uppeldi. Basedow sagði handavinnu styrkja 

heilsuna og líkamann, auka einbeitinguna og hjálpa nemendum við að tileinka sér 

reglusemi. Basedow gekk svo langt að segja að þeir sem ekki fengju tækifæri til þess að 

fást við líkamlega vinnu, samhliða bóklegum lærdómi, viti ekki hvað þeir eigi að hafa fyrir 

stafni þegar þeir hvíla sig á bókunum. Þar sem þeir kunni ekkert að nota hendurnar, leiðist 

þeir oft út í ýmiskonar vitleysu. Jón var sammála þessu og einnig John Locke um að það 

væri engum hollt að liggja bara yfir bókum, heldur væri það nauðsynlegt að nemendur 

geti haft eitthvað annað að grípa í, sem veiti þeim bæði líkamlega hreyfingu og 

skemmtun. Jón taldi að skólanámið, eins og það var á þessum tímum, fæli í sér of mikla 

kyrrsetu en afleiðingar þess væru ,,... blóðleysi, taugaveiklun, fjörleysi, ófullkominn 

líkamsþroski og óeðlilegar náttúruhvatir.“ (Jón Þórarinsson, 1891, bls 15). Eins telur Jón að 

of mikið bóknám dragi úr sköpunargleði og vilja nemenda (Jón Þórarinsson, 1891). 

Jón gaf kennslugreininni nafnið skólaiðnaður en hann vildi greina hana frá 

svokölluðum heimilisiðnaði (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). Heimilisiðnaður 

var ætlaður til að kenna einstaklingum að bjarga sjálfum sér með gerð ýmissa gagnlegra 

nytjahluta og viðhaldi á því sem þegar var til á heimilinu. Margt er skylt með 

heimilisiðnaðinum og skólaiðnaðinum en markmið skólaiðnaðarins var aftur á móti að 

veita nemendum jafnt andlegt sem og líkamlegt uppeldi. Með skólaiðnaðinum var meðal 

annars reynt að skerpa athygli nemenda og temja þeim nákvæmni og reglusemi. Eins var 

mikið lagt upp úr því að efla allan líkamann og þá sér í lagi samhæfingu augna og handa. Í 

skólaiðnaðinum eru nemendur einnig látnir búa til gagnlega hluti eins og í 

heimilisiðnaðinum, en á öðrum forsendum og eftir því á hvaða reki nemendurnir eru. 

Þannig má segja að ,,skólaiðnaðurinn feli í s[é]r heimilisiðnaðinn, en heimilisiðnaðurinn 

felur ekki í s[é]r skólaiðnaðinn.“ (Jón Þórarinsson, 1891, bls. 9). Jón leggur mikla áherslu á 

það að kennarar séu menntaðir sérstaklega til þess að kenna skólaiðnaðinn og bendir á að 
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trésmiðir búi ekki yfir þeim uppeldislega skilningi sem felst í greininni (Jón Þórarinsson, 

1891). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, Hönnun og smíði, (2007) kemur fram að smíðakennsla hafi 

frá upphafi verið hluti af almennri grunnskólagöngu (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Fyrsta námskráin á Íslandi var gefin út árið 1929 en á þessum tíma var skólaskylda 

mismikil eftir búsetu barnanna. Börn í þéttbýli voru skilduð til skólagöngu í sjö ár en börn í 

dreifbýli voru skólaskyld í fjögur ár. Í þessari fyrstu námsskrá er lítið minnst á handmenntir 

sem taka til textíls eða smíða en þó kemur þar fram að á sjötta eða sjöunda ári skuli 

teiknikennsla vera tengd við handavinnukennslu (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 

2011). Árið 1936 var það í fyrsta skiptið lögbundið að veita ætti nemendum ,,nokkra 

tilsögn í handiðju“ (Lög um fræðslu barna nr. 94/1936). Það var þó ekki fyrr en í lok 

fimmta áratugs, 20. aldarinnar sem innihald og markmið handmennta voru skilgreind. Þá 

var handmennt skipt í handavinnu stúlkna þar sem þær áttu að sauma og skólasmíði pilta 

en þeir áttu að vinna í tré (Brynjar Ólafsson, 2009). Síðan þetta var hefur mikið vatn 

runnið til sjávar og greinin þróast í tímans rás í samræmi við jafnréttisstefnu, kröfur og 

áherslur (Menntamálaráðuneytið, 2007). Skólaiðnaðurinn sem Jón Þórarinsson barðist 

fyrir er nú kenndur í tveim skilgreindum greinum sem ganga undir nöfnunum Hönnun og 

smíði og Textílmennt (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011).  

Jean-Jacques Rousseau vill meina að leyndardómur uppeldisins sé fólginn í því að 

líkami og sál starfi í samvinnu (Jón Þórarinsson, 1891). Í hönnunar- og smíðahluta 

Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir að ,,Hönnunar- og handverksþættir samein[i] hug 

og hönd, hugsun og framkvæmd“ (bls. 5). Íslenskt handverk er hluti af íslenskum 

menningararfi og er mikilvægt að kynna þessar árþúsunda, rótgrónu hefðir fyrir hverri 

kynslóð. Í Hönnun og smíði er kjörið tækifæri til þess að tengja saman fortíðina, nútíðina 

og framtíðina og þá þróun sem hefur orðið í handverki og almennum lifnaðarháttum, jafnt 

hér á landi sem og annars staðar. Hönnun og smíði hvetur nemendur til umhugsunar um 

umhverfi sitt og þær leiðir sem hægt er að nota til að hafa áhrif á það. Greinin opnar augu 

nemandans fyrir þeim fjölmörgu möguleikum sem efnisheimurinn hefur uppá að bjóða en 

nemandinn fær m.a. tækifæri til þess að ígrunda og móta eigin hugmyndir, í ýmiskonar 

efnivið. Þannig ýtir greinin undir sjálfstraust og sjálfstæði nemenda, þroskar verkfærni og 

verkkunnáttu þeirra og gefur þeim tækifæri til þess að leyfa sköpunargleðinni að leika 

lausum hala (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Kennsla í hönnun og smíði á að taka mið af hæfileikum og getu einstaklingsins og stuðla að 

jákvæðu viðhorfi til greinarinnar. Hönnun felur í sér að einstaklingur mótar og ákveður útlit og 

uppbyggingu hlutar á eigin hátt. Það getur falið í sér að endurgera eða breyta hugmynd eða hlut, 

t.d. með tilliti til útlits eða virkni eða vinna með eitthvað nýtt og áður óþekkt. Í hönnunarkennslu 
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lærir nemandinn að vera skapandi og hafa mótandi áhrif á umhverfi sitt (Menntamálaráðuneytið, 

2007, bls. 4). 

Amos Comenius hélt því fram að nemendur þyrftu að læra svolítið í ýmiskonar 

handavinnu til þess að kynnast því sem hið raunverulega líf gæti krafist af þeim (Jón 

Þórarinsson, 1891). Í Hönnun og smíði er m.a. lögð er áhersla á að nemandinn öðlist 

verkskilning og skilning á upplagi vinnuferla. Skilningur á eðli vinnunnar er undirstaðan 

fyrir að nemandinn geti skipulagt sína eigin vinnu. Einnig er mikið lagt upp úr því að 

nemendur læri rétta líkamsbeitingu og rétta beitingu viðeigandi verkfæra en það skilar sér 

í nákvæmara handbragði nemandans. Hægt er að líta á þessar áherslur sem einskonar 

forvörn fyrir framtíðina en ástæða margra atvinnusjúkdóma má rekja til rangrar 

líkamsbeitingar við vinnu (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

 Þegar skoðaðar eru áherslur núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2007) fyrir 

námsmati í Hönnun og smíði, sést að þar er ýtt undir mikilvægi þess að kennarar geti beitt 

fjölbreyttum aðferðum við námsmat. Ítrekað er að námsmat sé nauðsynlegt til að hjálpa 

kennurum við að skipuleggja áframhaldandi nám og fylgjast með hvort verkefnin sem 

valin eru séu í samræmi við námsmarkmið. Í námskránni má finna tillögur um tilhögun 

námsmats í greininni. Þar eru taldar upp nokkrar aðferðir eins og sjálfsmat nemenda, 

notkun sýnismappa eða ferilmappa og að meta lokaafurðir nemenda jafn óðum og þær 

eru kláraðar. Hægt væri að prófa úr ýmsum þekkingaratriðum eða verkþáttum 

greinarinnar með skriflegum og verklegum hætti. Kennarar eru hvattir til að  leiðbeina 

nemendum í gegnum námið, til dæmis með óformlegum umræðum, en þær eru fyrst og 

fremst notaðar til þess að auka skilning nemenda og þroska innsæi þeirra. 

Eins og í öðrum greinum er það umdeilt hvað eigi að teljast til námsmats í Hönnun og 

smíði og þá sérstaklega lokaeinkunnar. Sumir kennarar leggja megináherslu á 

námsárangur á meðan aðrir leggja einnig áherslu á þætti eins og mætingu, hegðun og 

virkni nemenda (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Á ráðstefnunni Gildi list- og verkgreina í 

uppeldi fjallar Ása Björk Snorradóttir (1984) meðal annars um námsmat í listgreinum. Hún 

segir stuttlega frá niðurstöðum könnunar, sem smíðakennarar gerðu sín á meðal, en með 

henni voru skoðaðir hvaða þættir eða atriði kennarar legðu áherslu á við námsmatið. 

Engin takmörk voru fyrir fjölda þeirra námsþátta sem hver kennari mátti nefna en alls 

voru nefndir 36 þættir eða atriði sem kennarar notuðu við námsmatið: 

18 kennarar nefna ástundun, mætingu og stundvísi. 

16 nefna verklægni og kunnáttu í meðferð verkefna. 

11 nefna árangur, frágang, unnið verk, útlit hluta, og handbragð. 

Aðeins einn nefnir framfarir. 
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Aðeins tveir nefna formskyn, skilning á leiðbeiningum. 

5 nefna sjálfstæði. (Ása Björk Snorradóttir, 1984, bls 69) 

Í núgildandi námskrá er talað um að símat sé hentug námsmatsaðferð í Hönnun og smíði. 

Þeir þættir sem námskráin leggur upp með að séu metnir með símati eru hugmyndaauðgi 

og hönnun, umgengni og hegðun, verkfærni og vandvirkni og að lokum iðni og afköst 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  Ef þessi atriði eru borin saman við þá þætti sem Ása 

Björk Snorradóttir nefnir í niðurstöðunum hér að ofan, má sjá að einungis verkfærni og 

vandvirkni getur talist með þeim þáttum sem fleiri en færri kennarar lögðu áherslu á. Þó 

ber að minna á að hér eru bornar saman niðurstöður athugunar sem gerð var á 

seinnihluta 9. áratugar síðustu aldar og núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla, Hönnun og 

smíði. 

Þegar fjallað er um endurgjöf í hönnunar- og smíðahluta Aðalnámskrá grunnskóla er 

kennurum bent á að hentugt sé að skila námsmati til nemenda með skriflegum 

umsögnum en með þeim hætti er hægt að lýsa mati kennarans á auðskiljanlegu máli 

(eigindlegt mat) (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þessu er Ása Björk Snorradóttir (1984) 

sammála en hennar skoðun er sú að einkunnagjöf eigi ekki heima í listgreinum, heldur eigi 

umsagnir mun betur við slíkar greinar. 

2.5 Rannsóknir um námsmatsaðferðir, matsatriði og endurgjöf 

Eins og áður hefur komið fram er grunnskólum landsins skylt að útskýra hvernig námsmati 

sé háttað innan skólans (Menntamálaráðuneytið, 2011). Árið 2007 rannsökuðu Meyvant 

Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir námsmatsskipulag í grunnskólum 

landsins en gagnasöfnunin fól í sér greiningu á skólanámskrám hjá 58 grunnskólum. Þau 

könnuðu meðal annast hversu mikla áherslu skólarnir lögðu á leiðsagnarmat og lokamat. Í 

niðurstöðunum kom í ljós að af þeim grunnskólum sem fjölluðu um tilgang námsmats í 

skólanámskrá sinni, lögðu 17% þeirra einungis áherslu á leiðsagnarmat. 29% skólanna 

lögðu meiri áherslu á leiðsagnarmat en fjölluðu einnig um lokamat og 14% lögðu jafn 

mikla áherslu á leiðsagnarmat og lokamat. Einn (3%) skóli lagði meiri áherslu á lokamat en 

fjallaði einnig um leiðsagnarmat og tveir (6%) skólar nefndu einungis lokamat. 

Í sömu rannsókn voru matsatriði skólanna skoðuð. Samkvæmt niðurstöðunum kom í ljós 

að áhersla skólanna var mest á tvenns konar matsatriði eða matsþætti. 

,,Annars vegar þættir sem tengjast vinnubrögðum og vinnu við verkefni af ýmsu tagi, t.d. 

frágangur, heimavinna, vinnubækur og vinnusemi. Hins vegar atriði sem tengjast persónulegum 

áhuga og virkni, s.s. ástundun, frumkvæði, þátttöku og sjálfstæði. Atriði sem sneru að inntaki 

náms og vitsmunalegum hæfileikum, svo sem kunnáttu, þekkingu og skilningi voru sjaldan nefnd í 

þeim skólanámskrám sem greindar voru. Tilgangur námsmats, bæði sá að styðja við nám og hinn 

að dæma um árangur eða námsstöðu, var ósjaldan undirliggjandi sbr. orðalagið ,,gefið fyrir 
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[vinnubók, virkni, þátttöku í hópvinnu...] í einkunnum og umsögnum“.“ (Meyvant Þórólfsson, 

Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 2007, bls. 10). 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2007) hefur einnig kannað notkun námsmatsaðferða. Hún 

kannaði meðal annars að hve miklu leyti kennarar byggðu námsmat sitt á sjálfsmati, 

jafningjamati, skriflegum prófum, ritgerðum, ritunarverkefnum, ferilmöppu, 

hópverkefnum og frammistöðumati. Niðurstöðurnar sýndu fram á að flestir kennarar eða 

leiðbeinendur byggðu námsmatið á frammistöðumati og skriflegum prófum en fæstir 

notuðust við sjálfsmat, jafningjamat og ferilmöppur. Hafa ber í huga að flestir þátttakenda 

þessarar rannsóknar kenndu bóklegar greinar eða 70% en ekki var tilgreint hversu hátt 

hlutfall þátttakenda kenndu listgreinar eða Hönnun og smíði. 

Í sömu rannsókn voru þátttakendurnir spurðir út í hvaða aðferðir þeir notuðu við að 

birta niðurstöður námsmatsins og kom í ljós að algengust er notkun einkunna í tölustöfum 

(80%) og umsagnir (73%). Rúmlega einn af hverjum þremur þátttakenda sögðust veita 

niðurstöðurnar í viðtölum og um einn af hverjum fjórum sagðist nota einkunnagjöf í 

bókstöfum. Örfáir þátttakendur sögðust notast við gátlista. 

2.6 Kennaramenntun og kennsluréttindi 

Samkvæmt lögum um kennaramenntun frá árinu 2008 er grunnskólakennaranám 

samansett af þriggja ára, 180 eininga, B.Ed. grunnnámi og tveggja ára, 120 eininga, M.Ed. 

meistaranámi. Í grunnnáminu getur nemandinn valið um nokkrar námsleiðir og nokkur 

kjörsvið, eftir því sem hverjum hentar.  Val á kjörsviði er í raun val á þeirri sérhæfingu sem 

nemandinn vill temja sér. Þeir sem til dæmis velja námsleiðina faggreinakennsla í 

grunnskóla geta valið Hönnun og smíði sem kjörsvið og sérhæfa þeir sig þá í þeirri 

námsgrein. Einnig er hægt að velja tvö kjörsvið en þá sérhæfir nemandinn sig í tveimur 

námsgreinum, til dæmis í samfélagsgreinum og stærðfræði. Þegar B.Ed. náminu er lokið 

tekur M.Ed. meistaranámið við en þar geta verðandi kennaraefni valið á milli námssviða 

sem eru tengd kjörsviði þeirra, en námið felur í sér sérhæfingu þvert á námsgreinar 

grunnskólans (Háskóli Íslands, e.d.). Auk þessa náms geta þeir sem lokið hafa 

meistararéttindum í iðngrein eða lokaprófi í listgrein, bætt við sig 60 eininga kennslu- eða 

uppeldisfræðinámi til þess að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til listgreinakennara í 

grunnskólum (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008). 

Samkvæmt núgildandi lögum um menntun og ráðningu kennara við grunnskóla fær 

einungis sá sem hefur fengið opinbert leyfi frá ráðherra, rétt til þess að nota starfsheitið 

grunnskólakennari. Þetta leyfi má einungis gefa þeim sem lokið hefur meistaraprófi frá 

háskóla, öðru námi sem jafngildir meistaraprófi, meistararéttindum í iðngrein auk 60 
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eininga kennslu- eða uppeldisfræði námi eða lokaprófi í listgrein auk 60 eininga kennslu 

eða uppeldisfræðinámi (Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008). 

Samkvæmt lögum um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara 

(Lög um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, 

framhaldsskólakennara og skólastjóra, nr. 86/1998) sem viku fyrir núgildandi lögum, voru 

skilyrðin fyrir því að nota starfsheitið grunnskólakennari að ljúka B.Ed. prófi eða hærri 

prófgráðu frá Kennaraháskóla Íslands eða Háskólanum á Akureyri. Enn fremur kemur 

eftirfarandi fram í breytingu á lögum um menntun og ráðningu kennara sem tóku í gildi 1. 

júlí 2010: 

Þeim sem innrituðust í 180 eininga bakkalárnám til kennslu í leik-, grunn- og framhaldsskólum 

fyrir 1. júlí 2008 og áttu við lok vormissiris 2011 þrjátíu eða færri einingum ólokið til prófs veitist 

frestur til að sækja um útgáfu leyfisbréfs til kennslu í leik-, grunn- og/eða framhaldsskóla til 1. júlí 

2012. Sama gildir um þá sem innrituðust í 60 eininga diplómanám til kennslu í grunn- og 

framhaldsskólum fyrir lok 1. júlí 2010 (Lög um breytingu á lögum um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008, með síðari 

breytingum). 

Þeir sem ekki hafa uppfyllt kröfur Menntamálaráðuneytisins til að öðlast starfsheitið 

grunnskólakennari en vinna þó við kennslu í grunnskólum, eru kallaðir leiðbeinendur. 

Í ljósi þess að núgildandi lög eru frekar ný af nálinni og að fólk sem er að ljúka eða 

lokið hefur B.Ed. gráðu fær tækifæri til þess að sækja um leyfisbréf til 1. júlí 2012, var 

miðað við B.Ed. gráðu, þegar skoðaður var menntunarbakgrunnur þátttakenda 

athugunarinnar, sem fjallað verður um hér síðar í þessu riti. Ekki var athugað hverjir hefðu 

farið í áframhaldandi nám. 
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3 Rannsóknaraðferðir 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvernig námsmati væri háttað í kennslu í 

Hönnun og smíði í íslenskum grunnskólum. Leitast var eftir því að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig er námsmati og endurgjöf háttað í kennslu í Hönnun og 

smíði, í íslenskum grunnskólum? Spurningunni var skipt upp í þrjár undirspurningar sem 

eru lýsandi fyrir þær niðurstöður sem leitast var eftir; 

1. Hvaða námsmatsaðferðir eru notaðar í námsmati í hönnunar- og smíðakennslu í 

íslenskum grunnskólum? 

2. Hvaða þætti eða atriði leggja hönnunar- og smíðakennarar áherslu á þegar þeir 

meta námsárangur nemenda sinna?  

3. Með hvaða hætti fer endurgjöf fram í hönnunar- og smíðakennslu í íslenskum 

grunnskólum? 

Með könnuninni er reynt að komast að því hvaða námsmatsaðferðir eru í raun 

notaðar í skólum landsins, burtséð frá því sem Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á. 

Er þróunin í skólum landsins í takt við þá fræðilegu umfjöllun og áherslur sem lagt hefur 

verið upp með á síðustu árum eða hafa gamlar og rótgrónar hefðir ekki vikið fyrir nýjum 

áherslum sem koma meðal annars fram í Aðalnámskrá grunnskóla. Tilgangurinn með  

rannsókninni var einnig að skoða hvaða þættir námsins kennarar og leiðbeinendur væru 

að meta og hvort að munur væri á áherslu á persónuleg atriði og þá þætti sem tengjast 

vinnubrögðum. . Einnig voru skoðaðar aðferðir kennara og leiðbeinenda við endurgjöf, 

hvort að einkunnir væru mikið notaðar eða hvort umsagnir og aðrar leiðir í endurgjöf 

væru búnar að ryðja sér leið inn í hönnunar- og smíðakennslu landsins. 

Gerður var spurningarlisti með Aðalnámsskrá grunnskóla, Hönnun og smíði og Lög um 

grunnskóla til hliðsjónar. Haft var samband við Persónuvernd til þess að athuga með leyfi 

vegna athuguninnar en starfsmenn Persónuverndar sögðu að ekki þyrfti leyfi fyrir þessari 

athugun, þar sem spurningarnar væru ekki persónulegar og svör við spurningum hennar 

væru ekki á nokkurn hátt rekjanleg til þátttakenda hennar. 

Samkvæmt Hagstofunni (2011) voru 172 grunnskólar starfræktir árið 2010, þar af 

voru 158 almennir grunnskólar reknir af opinberum aðilum, fjórir sérskólar reknir af 

opinberum aðilum og tíu einkaskólar.  

Spurningarlistinn var sendur á aðaltölvupóstföng 172 grunnskóla landsins í febrúar 

2011. Móttakandi var beðinn um að áframsenda spurningalistann til hönnunar- og 
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smíðakennara skólans. Notast var við tölvupóstlista grunnskóla 2010 sem finna má inná 

heimasíðu Sambands íslenskra sveitafélaga (2010). Eftir litla svörun kom í ljós að margir 

skólar höfðu breytt tölvupóstföngum sínum frá því árið 2010 og því var gripið á það ráð að 

hringja í grunnskóla landsins og staðfesta tölvupóstföng skólanna. Í úthringingum náðist í 

168 grunnskóla og mörg tölvupóstföngin voru leiðrétt. Til þess að auka svörunina 

ennfremur var leyfi fengið hjá Félagi íslenskra smíðakennara til þess að senda tölvupóst á 

póstlista félagsins. Með því voru kennarar og leiðbeinendur látnir vita af framkvæmd 

rannsóknarinnar og þeir beðnir um að grennslast fyrir um spurningalistann í sínum skóla 

ef þeir væru ekki þegar búnir að fá hann sendan til sín. Eins voru kennarar og 

leiðbeinendur beðnir um að hafa samband ef spurningalistinn hafði ekki skilað sér til 

skólans. Þegar upp var staðið höfðu ekki allir fengið spurningalistann áframsendan og því 

var hann sendur þeim sem þess óskuðu. Ítrekað var þó að hver og einn kennari mætti 

einungis svara spurningalistanum einu sinni og að einungis einn kennari mætti svara 

spurningalistanum innan veggja sama skóla. 

Eins og fram hefur komið var tölvupóstur sendur á 172 grunnskóla landsins og 

hönnunar- smíðakennarar þeirra beðnir um að taka þátt í þessari rannsókn. Alls tóku 74 

kennarar og leiðbeinendur þátt í könnuninni og þar af var einn spurningalistinn ógildur.  Ef 

miðað er við þá 172 tölvupósta sem sendir voru út þá er svarhlutfall gildra spurningarlista 

73 talsins eða um 42%. Þess má þó geta að við úthringingar í skólana kom í ljós að fimm 

hönnunar- og smíðakennarar voru í leyfi vegna náms eða veikinda. Einnig kom í ljós að 

nokkrir kennaranna kenndu í fleirum en einum grunnskóla. Vegna tímaleysis og þar sem 

þetta var ekki útgangspunktur rannsóknarinnar, var ekki farið í að rannsaka það 

sérstaklega hve margir svarenda kenndu við fleiri en einn grunnskóla. Þetta getur þó haft 

töluverð áhrif á svarhlutfall rannsóknarinnar ef miðað er við alla grunnskóla landsins. 

Tekið skal fram að einungis fjórir skólar greindu sérstaklega frá því að hönnunar- og 

smíðakennari skólans kenndu við tvo grunnskóla og einn skólinn greindi frá því að 

kennarinn kenndi í þremur skólum. Ennfremur skal tekið fram að ekki var spurt sértaklega 

eftir þessum áhrifaþætti í spurningalistanum. 
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4 Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið fengust 73 marktæk svör við spurningalistanum. Af þeim 73 

hönnunar- og smíðakennurum og leiðbeinendum sem tóku þátt voru 54,8% konur en 

43,8% karlar. Einn einstaklingur, eða 1,4% þátttakenda, kaus að gefa ekki upp kyn sitt. 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Menntunarbakgrunnur svarenda var mismunandi en eins og fram hefur komið var miðað 

við B.Ed. gráðu.  

 

Mynd 1 - Menntunarbakgrunnur þátttakenda 

Ríflega helmingur þátttakenda höfðu lokið B.Ed gráðu og höfðu þar af leiðandi 

kennsluréttindi. 49,3% svarenda höfðu lokið B.Ed. gráðu með Hönnun og smíði sem 

kjörsvið en 15,1% svarenda luku B.Ed. gráðu sinni með annað kjörsvið en Hönnun og 

smíði. 24,7% þátttakenda höfðu aðra menntun með kennsluréttindum og 6,8% svarenda 

höfðu ekki kennsluréttindi. 4,1% svarenda voru í kennsluréttinda eða 

grunnskólakennaranámi á meðan á könnuninni stóð. Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar 

frekar og flokkaðar upp eftir því hve margir þátttakandanna voru með kennsluréttindi 

þegar spurningalistinn var sendur út, má sjá að 89% þátttakenda rannsóknarinnar höfðu 

kennsluréttindi og höfðu því rétt á því að kalla sig kennara á meðan 11% svarenda höfðu 

ekki viðurkennd kennsluréttindi en þá má kalla leiðbeinendur (sjá mynd 1). 
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Mynd 2 - Starfsaldur þátttakenda 

Þegar starfsaldur þátttakenda var skoðaður kom í ljós að flestir höfðu starfað sem 

grunnskólakennarar eða leiðbeinendur í 6 - 10 ár eða 32,4% svarenda. 21,9 % þátttakenda 

höfðu starfað sem grunnskólakennarar eða leiðbeinendur í 1 - 5 ár, 16,5% í 11-20 ár og 

23,3% þátttakenda höfðu starfað sem grunnskólakennarar eða leiðbeinendur í 21-40 ár. 

5,5% svarenda voru að kenna fyrsta veturinn sinn á meðan könnuninni stóð (sjá mynd 2). 

Þegar spurt var út í aðra kennslu kom í ljós að 54,8% svarenda kenndu eitt eða fleiri 

önnur fög innan skólans en 45,2% svarenda kenndu einungis Hönnun og smíði. 

4.2 Nemendafjöldi skóla 

Eins og flestir vita þá eru íslenskir grunnskólar mis stórir. Um helmingur þátttakenda 

rannsóknarinnar unnu í skólum með 100-399 nemendum en þó voru þátttakendur úr 

flestum stærðum grunnskóla. 24,6% þátttakenda störfuðu í skólum með nemendafjölda 

undir 100 einstaklingum, 50,7% í skólum með 100-399 nemendur og 24,6% störfuðu í 

skólum með 400 nemendur eða fleiri. 

4.3 Námsmatsaðferðir í Hönnun og smíði 

Eins og fram hefur komið, var tilgangur rannsóknarinnar meðal annars að komast að því 

hvaða námsmatsaðferðir væru notaðar í hönnunar- og smíðakennslu. Þátttakendurnir 

voru spurðir með hvaða hætti námsmatið færi fram hjá þeim. Gefin voru upp nokkur 

hugtök og áttu svarendur að merkja við allt sem þeim fannst eiga við um sínar 

námsmatsaðferðir. Hugtökin sem spurt var um má sjá í mynd 3.  
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Mynd 3 - Hlutfall þeirra námsmatsaðferða sem notaðar eru í grunnskólum landsins 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar, má sjá að frammistöðumat er sú 

námsmatsaðferð sem flestir þátttakendurnir segjast nota. Það má segja að samkvæmt 

þessum niðurstöðum séu frammistöðumat, símat, mat lokaafurðar og lokamat algengustu 

matsaðferðirnar sem nýttar eru í hönnunar- og smíðakennslu landsins. 

Námsmatsaðferðirnar sem reka lestina eru stöðumat, jafningjamat, foreldramat og próf.  

 

Mynd 4 - Hlutfall þeirra námsmatsaðferða sem notaðar eru í grunnskólum landsins,                                 
skoðað eftir kennsluréttindum 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

Þátttakendur með 
kennsuréttindi 

Þátttakendur án 
kennsuréttinda 



 bls. 27 

Ef þessar niðurstöður eru flokkaðar niður eftir því hverjir þátttakendanna eru með 

kennsluréttindi og hverjir ekki, kemur í ljós að mesti munurinn er á notkun 

frammistöðumats, en fleiri notast við þessi form námsmats sem eru með kennsluréttindi. 

Eins má sjá að fleiri þátttakendur með kennsluréttindi notast við sjálfsmat heldur en þeir 

sem ekki hafa kennsluréttindi. Aftur á móti notast þeir sem ekki hafa kennslurétti, meira 

við stöðumat en þeir sem eru með kennsluréttindi (sjá mynd 4).  

 Þegar skoðaður var fjöldi þeirra námsmatsaðferða sem hver þátttakandi sagðist 

nota, kom í ljós að flestir notuðu þrjár til fimm aðferðir við námsmat (65,7%). 19,2% 

þátttakenda notuð sex aðferðir eða fleiri. Fjórir þátttakendur (5,5%) notuðu eina 

námsmatsaðferð, þar af sögðust þrír leggja áherslu á símat en einn sagðist meta verkefnin 

jafnóðum. Sjö þátttakendur (9,6%) notuðu tvær námsmatsaðferðir, þar af sögðust þrír 

notast við símat og frammistöðumat, tveir sögðust leggja áherslu á frammistöðumat og 

mat lokaafurðar (verkefnin metin jafn óðum), einn sagðist meta lokaafurðir nemenda og 

nota síðan lokamat og einn sagðist nota lokamat og símat. 

4.4 Áherslur í námsmati í Hönnun og smíði 

Til þess að komast að því hvaða þætti væri lögð áhersla á við mat á námsárangri í Hönnun 

og smíði, voru settar fram þrjár meginspurningar. Í fyrstu spurningunni voru þátttakendur 

beðnir um að telja upp þrjú til fimm atriði sem þeir lögðu áherslu á við námsmat. Flestir 

sögðust leggja áherslu á sjálfstæði (37%) og umgengni (37%). Hegðun og framkoma fékk 

einnig góða svörun eða 34,2%. Þátttakendur nefndu fleiri atriði svo sem hugmyndaauðgi, 

vinnusemi, vandvirkni og verkfærni. Þessi atriði nefndu 28,8% eða færri þátttakendur. 

Í annarri spurningu voru gefnir upp tíu þættir sem valdir voru með Aðalnámskrá 

grunnskóla til hliðsjónar. Þátttakendur voru beðnir um að svara því hversu mikla eða litla 

áherslu þeir lögðu á þessi atriði þegar kom að því að meta námsárangur nemenda í 

greininni. Þessi hugtök má sjá í mynd 5. 
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Mynd 5 - Hlutfall þeirra þátttakenda sem sögðust leggja mikla eða frekar mikla áherslu á                            
vissa þætti þegar kæmi að mati á námsárangri nemenda í Hönnun og smíði 

Samkvæmt niðurstöðunum má sjá að flestir leggja mjög mikla eða frekar mikla 

áherslu á sjálfstæð vinnubrögð eða 98,6% þátttakenda. Einnig leggja margir kennarar og 

leiðbeinendur áherslu á frágang verkefna. Athyglivert er að fæstir sögðust leggja frekar 

mikla eða mjög mikla áherslu á verkfærni en þó 82,2% þátttakenda. 

Að lokum voru þátttakendur beðnir um að velja þau þrjú til fimm atriði, af 

fyrrnefndum þáttum, sem þeir legðu mesta áherslu á við mat á námsárangri nemenda (sjá 

mynd 6). 

 

Mynd 6 - Þau atriði og þættir sem lögð er mest áhersla á við mat á námsárangri nemenda í                  
Hönnun og smíði. Þátttakendur gátu valið þrjá til fimm þætti af tíu uppgefnum atriðum. 
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Sjálfstæð vinnubrögð fengu aftur mestu svörunina en 58,9% þátttakenda nefndu það 

atriði sem eitt af mikilvægustu þáttunum sem þeir legðu áherslu á við mat á námsárangri 

nemenda. Einnig er lögð rík áhersla á vandvirkni og hugmyndaauðgi. Þættirnir frágangur 

verkefna, umgengni og hegðun voru hnífjafnir og höfðu hvert um sig 23,3% svörun. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er minnsta áherslan lögð á að nemendur fari eftir 

fyrirmælum kennara sinna. 8,2% þátttakenda svöruðu ekki spurningunni og 6,8% svöruðu 

með athugasemd á þá leið að það væri ekki hægt að gera upp á milli þessa atriða, að þau 

skipti öll máli til að ná árangri. 

Ef niðurstöður þessara þriggja spurninga eru teknar saman og skoðaðar má sjá að þeir 

matsþættir sem almennt er lögð mest áhersla á í námsmati í Hönnun og smíði í 

grunnskólum landsins eru sjálfstæði og sjálfstæð vinnubrögð, umgengni, vandvirkni og 

frágangur verkefna. 

4.5 Endurgjöf í Hönnun og smíði 

Eitt af markmiðun athugunarinnar var að komast að því í hvaða formi kennarar og 

leiðbeinendur skiluðu námsmati til nemenda. Þegar þetta var athugað, kom í ljós að 

tæplega þrír af hverjum fjórum þátttakenda notuðust við fleiri en eina aðferð við 

endurgjöf.  

 

Mynd 7 - Þær aðferðir sem nýttar eru við að miðla niðurstöðum úr námsmati til nemenda 

Algengasta aðferðin við að skila námsmati til nemenda var með skriflegum 

umsögnum en óalgengasta leiðin var með munnlegum umsögnum. 5,5% svarenda 

sögðust skila námsmatinu með öðrum hætti en þar tóku þátttakendur dæmi um 

leiðsagnarmat á Mentor, námsmat með myndrænum hætti og ýmiskonar gátlista sem 

þeir höfðu búið til og skiluðu svo til nemenda sinna (sjá mynd 7). 
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Mynd 8 - Aðferð við endurgjöf, skoðuð miða við starfsaldur 

Ef þessar niðurstöður um framsetningu námsmats eru bornar saman við starfsaldur, 

sést glögglega að hlutfallslega fleiri notast við einkunnir í bókstöfum af þeim sem hafa 

starfað sem grunnskólakennarar eða leiðbeinendur í 11 ár eða lengur. Skriflegar umsagnir 

eru algengari aðferð hjá þeim sem hafa starfað í 10 ár eða færri en munnlegar umsagnir 

eru algengari hjá þeim sem eru með lengri starfsaldur. Þeir þátttakendur sem skemmri 

starfsreynslu hafa eru duglegri við að nota aðrar aðferðir til endurgjafar, heldur en þeir 

sem höfðu starfað lengur sem kennarar eða leiðbeinendur (sjá mynd 8). 

Þátttakendur voru beðnir um að taka það fram ef þeir nýttu aðrar aðferðir við 

endurgjöf. 16,4% þátttakenda svöruðu þessum lið og nefndu flestir leiðsagnarmat eða 

munnlega leiðsögn sem aðferð við endurgjöf. Nokkrir þátttakendur sögðu að munir 

nemenda væru sýndir á þartilgerðri sýningu í lok námstímabilsins. Tveir þátttakendanna 

sögðust fylla út einskonar gátlista eða einkunnablöð þar sem frammistöðu nemenda er 

lýst, einn þátttakandi sagði að námsmatið færi fram á myndrænan hátt og tveir sögðust 

fylla út leiðsagnar- eða einstaklingsmat á Mentor. 
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5 Umræður 

Markmið þessarar athugunar var að fá tilfinningu fyrir tilhögun námsmats og endurgjafar í 

greininni og hvaða matsatriði þátttakendur legðu áherslu á við mat á námsárangri 

nemenda. Í spurningalistanum voru gefin upp nokkur hugtök og ber að taka það fram að 

þessi könnun er þeim annmörkum háð að hún skoðar ekki hvort þátttakendur þekki 

og/eða hafi skilning á þeim námsmatsaðferðum og þáttum sem spurt er um. 

Eins og áður hefur komið fram er mikil áhersla lögð á að kennarar nýti námsmatið til 

þess að örva og leiðbeina nemendum sínum og nýti það jafnframt til að ígrunda eigin 

vinnu og sem leiðarljós til að betrumbæta námið. Því er ekki hægt að uppfylla kröfur 

Menntamálaráðuneytisins án þess að nota námsmatið til leiðsagnar. Því má velta fyrir sér 

hvort grunnskólar landsins séu í raun skyldugir til þess að notast við leiðsagnarmat, meðal 

annarra matsaðferða, því að leiðsagnarmat snýst í raun um að uppfylla þessi veigamiklu 

atriði. 

 Þegar notkun námsmatsaðferða voru skoðaðar kom á óvart hversu fáir sögðust 

nota leiðsagnarmat eða einungis 39,7%. Þó má velta því fyrir sér hvort að einhverjar hinna 

námsmatsaðferðanna, til dæmis frammistöðumat og símat, sem skoruðu hæst, séu 

notaðar til leiðsagnar af einhverjum kennurum eða leiðbeinendum sem ekki merktu við 

leiðsagnarmat. Eins og fram hefur komið geta margar námsmatsaðferðir verið góðar 

leiðsagnarmatsaðferðir, þar á meðal frammistöðumat og símat, séu matsaðferðirnar 

notaðar til leiðsagnar. 

Erfitt er að bera þessa athugun saman við rannsókn Meyvants Þórólfssonar, Ingvars 

Sigurgeirssonar og Jóhönnu Karlsdóttur (2009) því að í þeirri rannsókn er miðað við 

greiningu skólanámsskráa en í þessari athugun er gengið út frá hönnunar og 

smíðakennurum. Samkvæmt þeirri rannsókn leggja langflestir grunnskólar mesta áherslu 

eða eingöngu áherslu á leiðsagnarmat. 14% grunnskóla leggja jafna áherslu á 

leiðsagnarmat og lokamat en 9% grunnskóla leggja einungis eða mesta áherslu á lokamat. 

Ef skoðaðar eru niðurstöður þessarar athugunar kemur í ljós að enginn þátttakandi 

sagðist einungis notast við lokamat en rúm 70% þátttakenda sögðust nota lokamat auk 

annarra námsmatsaðferð.  

Ef bornar eru saman niðurstöður þessarar athugunar og niðurstöður Ernu Ingibjargar 

Pálsdóttur (2007) um námsmatsaðferðir má segja að í þeim sé svolítill samhljómur. Ef 

teknar eru þær námsmatsaðferðir sem er spurt út úr í báðum könnununum, það er 

jafningjamat, sjálfsmat, skrifleg próf, ferilmöppur og frammistöðumat, kemur í ljós að 
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niðurstöðurnar eru á sömu leið hvað frammistöðumat varðar en flestir kennarar eða 

leiðbeinendur byggja námsmat sitt á þeirri námsmatsaðferð. Í rannsókn Ernu kennir stór 

meirihluti þátttakendanna bóklegar greinar og því kemur það ekki á óvart að niðurstöður 

þeirrar rannsóknar séu á þá leið að skrifleg próf séu um það bil notaðar jafn mikið og 

frammistöðumat. Niðurstöður þessarar athugunar voru á þá leið að fáir kennarar eða 

leiðbeinendur notuðu skrifleg próf, en Hönnun og smíði bíður ekki jafn mikið upp á slíka 

námmatsaðferð, eins og bókleg fög. Samkvæmt niðurstöðum Ernu notuðu fæstir 

sjálfsmat, jafningjamat og ferilmöppur en þessar aðferðir voru notaðar af 42,5% eða færri 

svarenda þessarar könnunar. 

Ef þessar sömu niðurstöður eru tengdar við ábendingar Aðalnámskrá grunnskóla í 

Hönnun og smíði kemur á óvart hversu lítið sjálfsmat, náms- og ferilmöppur og próf eru 

notuð í greininni. Þetta eru allt saman þættir sem bent er á sem ágætis námsmatsaðferðir 

í Hönnun og smíði en þó er þess ekki krafist að þessar aðferðir séu notaðar. 

Þegar skoðuð voru tengslin milli námsmatsaðferða og kennsluréttinda, kom í ljós að 

frammistöðumat og lokamat er meira notað af þeim sem eru með kennsluréttindi en 

þeim sem ekki hafa öðlast slík réttindi. Annað á við um stöðumat en þeir sem ekki hafa 

kennsluréttindi nota slíkt mat frekar en þeir sem hafa kennsluréttindi. Velta má vöngum 

yfir ástæðum þessa þátta og væri það forvitnilegt að kanna þessa hluti frekar, en ekki 

gafst tímarúm til þess í þessu riti. 

Niðurstöður opnu spurningarinnar um þau matsatriði sem þátttakendur legðu áherslu 

á við námsmatið vísa til sömu niðurstaða og rannsókn Meyvants Þórólfssonar, Ingvars 

Sigurgeirssonar og Jóhönnu Karlsdóttur (2009), það er að mesta áherslan við námsmat er 

á persónuleg atriði og þætti sem tengjast vinnubrögðum. 

Ljóst er að sá þáttur sem lagður er mesta áherslan á við námsmat í Hönnun og smíði, 

samkvæmt þessari rannsókn, er sjálfstæði og sjálfstæð vinnubrögð. Athyglivert er að 

beina sjónum að því að í athugun þeirri sem Ása Björk Snorradóttir (1984) fjallaði um á 

ráðstefnu árið 1983, nefndu einungis fimm kennarar sjálfstæði sem atriði sem þeir legðu 

áherslu á við mat á námsárangri nemenda. Í þeirri könnun nefndu aftur á móti flestir 

kennarar ástundun, mætingu og stundvísi sem þá þætti sem þeir leggja hve mesta áherslu 

á þegar kemur að mati á námsframvindu nemenda. Þessa þætti nefndu nokkrir kennarar í 

könnun þeirri sem þetta rit snýst um, en hlutfall þátttakenda sem nefndu þessi atriði voru 

undir 12%. Athyglivert er hversu fáir þátttakendur þessarar athugunar nefndu hönnun 

sem matsatriði sem þeir legðu áherslu á við námsmat sérstaklega í ljósi þess að 

námsgreinin heitir Hönnun og smíði. 
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Eins og fram hefur komið eru nefndir nokkrir þættir í núgildandi námskrá fyrir Hönnun 

og smíði, sem gott væri að meta í greininni (Menntamálaráðuneytið, 2007). 82% eða fleiri 

þátttakendur sögðust leggja mjög mikla eða frekar mikla áherslu á alla þessa þætti. 

Samkvæmt niðurstöðum Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2007) um birtingu niðurstaða 

námsmats, er notkun einkunna í tölustöfum algengasta aðferðin við endurgjöf en næst 

algengengastar voru skriflegar umsagnir. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

eru þessar tvær aðferðir einnig algengastar hjá hönnunar- og smíðakennurum og 

leiðbeinendum en þó notast fleiri við skriflegar umsagnir heldur en einkunnir í tölustöfum. 

Þessar niðurstöður eru í takt við ábendingar Aðalnámskrár grunnskóla en þar kemur fram 

að æskilegt sé að kennarinn gefi nemendum sínum skriflega umsögn 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Skriflegar umsagnir eru lýsandi endurgjöf  sem er frábær 

leið til uppbyggingar og leiðsagnar (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).  
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6 Að lokum 

Markmið þessarar athugunar var að skyggnast inn í hönnunar og smíðastofur grunnskóla 

landsins og fá tilfinningu fyrir því hvernig námsmati væri háttað í greininni. Leitast var við 

því að komast að því hvernig námsmati og endurgjöf væri háttað í Hönnun og smíði í 

íslenskum grunnskóum. 

Notaðar eru fjölmargar námsmatsaðferðir í Hönnun og smíði. Algengustu 

matsaðferðirnar eru þó frammistöðumat, símat, mat sem felur í sér að lokaafurð sé metin 

(verkefnin metin jafnóðum og þau klárast) og lokamat í lok námstímabilsins. Kennarar og 

leiðbeinendur meta ýmsa þætti við mat á námsárangri nemenda. Þar ber þó helst að 

nefna sjálfstæði nemenda og sjálfstæð vinnubrögð, en flestir kennarar og leiðbeinendur 

leggja áherslu á þessi atriði.  

Skriflegar umsagnir eru algengasta aðferðin sem notuð er við námsmat en þar á eftir 

kemur einkunnagjöf í tölustöfum. Einkunnir eru í einhverjum mæli gefnar í bókstöfum en 

einungis notast einn af hverjum sex kennurum við munnlegar umsagnir. Auk þessara leiða 

til endurgjafa luma sumir kennarar eða leiðbeinendur á öðrum leiðum, svo sem námsmat 

með myndrænum hætti. 

Með niðurstöðum þessarar athugunar má fá smá hugmyndir um tilhögun námsmats 

og endurgjafar í Hönnun og smíði í íslenskum grunnskólum en niðurstöður hennar hafa 

vissan samhjóm með nýlegum rannsóknum og áherslum Menntamálaráðuneytisins. 

Könnunin var lítil og hægt væri að athuga þessa þætti betur með ýtarlegri rannsókn. 
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