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Útdráttur 
 
Í ritgerð þessari er fjallað um einstaklingsmiðað nám og námsmat.  Menntun barna hefur 
löngum þótt mikilvægur samfélagslegur þáttur en oft á tíðum hefur menntunin ekki verið 
einstaklingsmiðuð.  Það er ekki fyrr en síðustu ár hér á landi sem einstaklingsmiðað nám 
hefur fengið verðskuldaða athygli og það iðkað í grunnskólum landsins. 
Rakið verður einstaklingsmiðað nám og hversu mikilvægu hlutverki það gegnir í samfélagi 
okkar í dag.  Kannað er hvað einstaklingsmiðað nám felur í sér, námsmat því tengt skoðað og 
hvernig það er framkvæmt svo það samræmist einstaklingsmiðuðu.  Ritgerðin er fræðileg en 
stuðst er við ýmsar heimildir tengdar einstaklingsmiðun og námsmati.  
Fjölbreytt námsmat sem aðlagað er að einstaklingnum er haft að leiðarljósi. Mjög mikilvægt 
er að nemendur séu metnir sem einstaklingar en ekki út frá námshópnum. Ef námsmatið er 
einstaklingsmiðað (með ýmsum aðferðum þá er auðvelt) að fylgjast með því hvernig/hvort 
einstaklingurinn er að bæta sig og þá hægt að grípa strax inn í ef eitthvað er að fara úrskeiðis.  
Hlutverk skólans er að auka færni einstaklingsins til að lifa í því samfélagi sem við lifum í 
hverju sinni. Með því að nota einstaklingsmiðun og námsmat er einstaklingurinn betur í stakk 
búinn til að takast á við samfélagið eins og það er í dag, síbreytilegt og  í stöðugri þróun.  
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Abstact 
This essay addresses assessment and differentiated study.  Education of children has been the 
back bone in most societies, how ever the differentiated study has not been the main school of 
thought.  Only in recent years has the Differential study been introduced defined and practiced 
in Icelandic schools though it may have existed in some form. 
We will look into Differentiated study and it´s importance in society today and how it is in 
practise. 
This is a theoretical essay and we will look into various schools of thoughts regarding 
differential study and individual assessment. 
Various assessments individually adopted as guiding light where the individual is of key 
importance rather than a class or a group of students.  Multi angular assessment based on the 
individual helps immediate intervention if correction is needed. 
It is the schools role to equip the individual to function and live in society.  By applying 
differential study and its assessment the individual is better equipped for society as we know 
it today constantly changing and unpredictable.    
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1. Inngangur  

 
Tilgangur okkar með þessari ritgerð er að kanna hvað námsmat í einstaklingsmiðuðu 

námi er og könnuðum við það fræðilega.  Þar sem önnur okkar hafði reynslu af 

einstaklingsmiðu námi og námsmati, höfðum við nokkra innsýn í hvernig slíkt nám og 

námsmat fer fram. 

Sem nemum, foreldrum og leiðbeinendum finnst okkur mjög eðlilegt að 

skólakerfið byggist upp á einstaklingsmiðuðu námi og mikilvægt að starfsfólk 

skólanna viti og kunni að vinna og framkvæma einstaklingsmiðað nám og námsmat. 

Í umræðunni um skólamál og menntun grunnskólabarna fannst okkur mikið vanta 

uppá að fjölbreyttari aðferðum væri beitt við námsmat grunnskólabarna og höfum við 

séð það hjá okkar eigin börnum.  Við hugsuðum lítið um námsmatið þegar við 

byrjuðum í náminu eins þegar börnin okkar byrjuðu í skóla.  Þau fengu einkunnir eins 

og þegar við ólumst upp en þegar lengra leið á námið og þegar önnur okkar fór í 

skóla, sem hefur einstaklingsmiðað kennsluhætti að leiðarljósi í starfi sínu, tók hugsun 

okkar breytingum.  

Margt hefur breyst í skólakerfinu á nokkrum árum og hafa enn fleiri kennarar 

tekið upp einstaklingsmiðað kennsluhætti. Vilji hefur verið fyrir því að skólastarf taki 

mið af samfélaginu á hverjum tíma, þörfum nemenda, menningu og áhrifum.  Til að 

uppfylla það ætti skólakerfið að vera í sífelldri mótun og starfsumhverfið að 

endurspegla samfélagið.  Við höfðum því sérstakan áhuga á að skoða námsmat og 

einstaklingsmiðað nám okkur sjálfum til upplýsingar og fróðleiks. 

Mikil breyting hefur orðið á námsmati frá því við vorum í grunnskóla.  Þó teljum við 

að oft á tíðum vantar mikið uppá fjölbreytileika eins og málum er háttað í dag. 

Í þessari ritgerð munum við einskorða okkur við að ræða um 

einstaklingsmiðað nám og kenningar sem tengjast einstaklingsmiðun.  Við tökum 

einnig fyrir námsmat og hvaða aðferðir þar séu líklegastar til árangurs ef 

einstaklingurinn og þarfir hans séu hafðar að leiðarljósi. 
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1.1. Spurningar og helstu heimildir  
 
Lagt er upp með tvær rannsóknarspurningar. Spurningin er tvíþætt Hvernig er 

einstaklingsmiðað námsmat í framkvæmd? Hvað er einstaklingsmiðað nám og 

námsmat?   

Til að átta okkur á því þurfum við að hafa í huga hvað einstaklingsmiðun er.  

Munum við skoða málið frá ýmsum sjónarhornum, m.a. skoða kenningar ólíkra 

einstaklinga sem allir hafa einstaklingsmiðun að leiðarljósi. 

Heimilda leituðum við í fjölmörgum bókum, greinum og vefsíðum 

tengdum einstaklingsmiðun og námsmati. 

Einnig skoðuðum við hvað lögin og Aðalnámsskráin segja um 

einstaklingsmiðun og námsmat. 

 

1.2. Uppbygging ritgerðar 
1. kafli fjallar um einstaklingsmiðað nám, hvernig því er háttað og hvað það er. 

Einnig fjöllum við um hvernig einstaklingsmiðað nám er í framkvæmd og hvers 

vegna nota á einstaklingsmiðaða kennsluhætti.  

2. kafli segir frá kenningum sem hinir ýmsu fræðingar hafa komið fram 

með, sem allir styðja einstaklingsmiðaða kennsluhætti.  Þessar kenningar eru 

ólíkar en samt á margan hátt líkar og munum við sýna fram á það í samantekt í 

lok kaflans. 

3. kafli tökum við fyrir einstaklingsmiðað námsmat og ýmsar hliðar þess. 

Einnig verður sýnt fram á hversu fjölbreytt það getur verið. 

4. kafli fjallar um aðferðir við námsmat.  Aragrúa aðferða er hægt að beita 

við námsmat og tökum við fyrir helstu aðferðirnar, þannig að úr verði marktækt 

og uppbyggilegt námsmat fyrir nemendur á einstaklingsmiðaðan hátt. 

Að lokum fjöllum við um við svo niðurstöðurnarnar í 5. kafla þar sem leitast 

verður við að svara  rannsóknarspurningunum tveimur.  
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2. Einstaklingsmiðað nám 
 

Ef þú hugsar vel um æsku þína og einstaklingsmiðaða kennsluhætti, þá mun án efa 

margt koma upp í huga þinn.  Ef kennarinn þinn umorðaði spurningu, lengdi 

skilafrest, sýndi þér fleiri dæmi til þess að hjálpa þér að skilja eitthvað, stóð við hlið 

þér þannig að þú héldir athygli þinni við námsefnið, raðaði bekknum upp eftir 

áhugamálum eða hvernig nemendur lærðu best, gaf þér val um verkefni sem byggðu á 

einhverju sem hann vissi um þig, eða leyfði þér að endurtaka próf eða verkefni sem 

þér tókst ekki að ljúka.  Hér áður fyrr var þetta ekki kallað einstaklingsmiðað nám, en 

kennarar einstaklingsmiðuðu á einhvern hátt samt sem áður.1

Einstaklingsmiðað nám og hugmyndir um það hafa þróast eftir mörgum 

ólíkum brautum og liggja rætur þeirra víða.  Kennsluhættir þar sem áherslan er á 

einstaklinginn er hægt að rekja langt aftur í uppeldissögunni.  Kennsluhættir sem 

tengjast einstaklingsmiðun geta hvílt á ólíkri hugmyndafræði.  Hlítarnámskerfið sem 

þróað var af Benjamin Bloom, hugmyndir um opinn skóla og opna skólastofu, 

mannúðarsálfræði og hugsmíðahyggjan sem byggir ekki síst á kenningum John 

Dewey, Jean Piaget og Jerome Bruner, allt er þetta hugmyndafræði sem tengja má við 

einstaklingsmiðað nám.2

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám eiga líka skyldleika við aðrar 

kenningar sem þekktar eru innan kennslufræðinnar.  Þar er hægt að nefna opinn skóla 

(Open School, Open Classroom), samkennsla aldurshópa (Non Graded Instruction / 

Multigrade Teaching / Multigrade Instruction) einnig sést að þeir sem eru með skóla 

án aðgreiningar (Inclusion) eða skóla fyrir alla.3

Einstaklingsmiðun byggist á því að gera það sem sanngjarnt er gagnvart 

nemendum. Það er safn aðferða sem stuðla að því að nemandinn nái hámarksárangri. 

Einstaklingsmiðun byggir einnig á því að nemendum fái þau hjálpartæki sem þeir 

þurfa til að takast á við það sem ekki er einstaklingsmiðað.  Kennarinn þarf sífellt að 

vera að gera mismunandi hluti fyrir ólíka nemendur. Hann þarf að koma til móts við 

þarfir allra nemenda þegar kennlslustofan mætir ekki þörfum þeirra.  Þetta þarf ekki 
 
1 Rick Wormeli 2006:1 
2 Uppeldi og menntun 2005:9-32 
3 Yngvar Sigurgeirsson 2003:Vefsíða.  
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að þýða að kennslan eigi að vera persónuleg, þó að það sé svo í sumum tilvikum.  

Einstaklingsmiðun á að ganga út á það að kennarinn leitist við að láta nemendur sína 

ná framförum í námi og sem einstaklingar.  Kennslusjónarmið, einkunnagjöf og 

verkefni þurfa að vera nemendum í hag, þannig að þau séu sanngjörn.  Það sem 

nemendur takast á við í skólanum á að auka árangur þeirra.  Allt sem ekki gerir það er 

varasamt.4

Í einstaklingsmiðuðu námi er yfirleitt lögð áhersla á að ábyrgðin á náminu 

hvíli hjá nemendunum sjálfum þannig að þeir taki virkan þátt í að móta það.  

Nemendur í sama árgangi þurfa ekki að vera að læra það sama, heldur geta þeir tekist 

á við misþungt og mismunandi námsefni á sama tíma.  Annaðhvort með öðrum í hóp 

eða einir sér.5

Einstaklingsmiðað nám er hægt að framkvæma á margan hátt, þar má nefna 

kennsluaðferðir sem byggja á fjölgreindarkenningum, námssamninga, 

einstaklingsmiðað heimanám, samvinnunám af ýmsum toga, kennsluforrit, vinna á 

áhugasvæðum, sjálfstæð viðfangsefni, söguaðferðina, samræðuaðferðir, notkun 

fjölbreyttra námsgagna, frjáls verkefni, þyngdarskipt efni, þemanám, jafningjakennslu 

og val.6

2.1. Hvað hvetur til einstaklingsmiðaðs náms? 
 

Þegar talað er um einstaklingsmiðað nám þá er oftast átt við að með sveigjanlegum 

hætti sé komið til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda.  Skólastarfið á að 

vera lagað að nemendum en ekki þeir að skólastarfinu.  Margt í samfélagi okkar í dag 

hvetur til endurskoðunar og uppstokkunar á starfsháttum skólanáms þar sem meira er 

vitað um hæfni ólíkra einstaklinga.  Ólíkum nemendum hefur lengi verið blandað 

saman í námshópa án þess að kennsluhættir séu lagaðir að þeirra þörfum.  Breytingar 

á samfélagi okkar eru stöðugt að þróast.  Fjölskyldulíf og umhverfi breytist.  Þessu 

fylgja ýmis vandamál sem skólinn þarf að glíma við. Skólinn þarf að fylgjast vel með 

og taka breytingum í sífellu eins og samfélagið.  Þegar skólinn er ekki í takt við 

samfélagið og umhverfið er ákveðin hætta á einangrun og að nemendur verði leiðir í 

 
4 Rick Wormeli 2006:3-4  
5 Yngvar Sigurgeirsson 2003:vefsíða 
6 Yngvar Sigurgeirsson 2003:vefsíða . 
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náminu.  Mikil krafa um lífsgæði, aukin samkeppni, breytt heimsmynd, stöðugt áreiti  

og allskyns streituvaldar eru við lýði sem kallar á að skólinn efli mannrækt og sviðsvit 

hvers og eins.7

Það sem hvetur til einstaklingsmiðaðs náms eru ólíkir nemendur.  Nemendur eru 

eins mismunandi að vexti og visku og þeir eru margir. Þar sem nemendur eru þversnið 

samfélagsins hafa þeir ekki sambærilegar forsendur til náms og eru hver öðrum ólíkir.  

Líkamlegur og félagslegur þroski, kunnátta, námshæfileikar og færni, greind og 

meðfæddar gáfur, þetta er allt mismunandi. Stelpur og strákar eru jafnframt ólík í 

mörgu.  Þannig geta verið í sama námshópi nemendur sem eru það ólíkir að himinn og 

haf skilja þau að hvað varðar færni, kunnáttu, reynslu, félagslega hegðun, tjáningu og 

framkomu eða kurteisis- og samskipta venjur.8

Að öllu ofangreindu er ljóst að kennarar þurfa að hafa góðar upplýsingar um 

þekkingu, hæfileika og áhugasvið nemenda og hafa í huga félags-, hreyfi, -vitsmuna- 

og tilfinningaþroska og sterkar og veikar hliðar nemenda til þess að hægt sé að koma 

til móts við einstaklinginn.9

2.2. Í hverju felst einstaklingsmiðað nám? 
 
Kennari þarf að geta lagað kennsluna að þörfum hvers nemanda.  Hann þarf að koma 

til móts við nemendur á uppbyggilegan hátt. Hann  þarf að vita hvenær nemandi hefur 

þörf fyrir að vinna í hóp, slá á létta strengi, grafast betur fyrir um tiltekið námsefni, fá 

viðbótarkennslu til að ná einhverri leikni eða fá leiðsögn til að skilja texta.  

Einstaklingsmiðun er það viðhorf kennarans að bregðast við einstaklingsbundnum 

þörfum nemenda eða nemendahóps frekar en að kenna heilum bekk eins og allir séu í 

grundvallaratriðum eins, líkt og oft er gert. Hámarks þroski og árangur nemenda er 

markmið einstaklingsmiðaðra kennsluhátta.10 

Einstaklingsmiðuð kennsla á rætur sínar að rekja til stöðugs og árangursríks 

mats á námsþörfum nemandans.  Nemendur eru ólíkir og er það lagt til grundvallar 

þegar skipulag kennslunnar kemur til í einstaklingsmiðaðri skólastofu.  Kennarinn á 

að geta haft yfirsýn yfir allt sem nemendur gera, segja eða skapa.  Þannig getur hann 

 
7 Elín G. Ólafsdóttir 2004:9 
8 Elín G.Ólafsdóttir 2004:10-11 
9 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:23 
10 Tomlinson Carol Ann 2000:4 
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notað upplýsingarnar  til þess að skilja þá betur og skipuleggja á þann hátt 

árangursríka kennsluhætti.   

Sveigjanleg hópaskipting hjálpar til við að tryggja það að nemendur hafi 

fjölbreyttari námstækifæri og vinnuaðstæður.  Þar sem sveigjanleg hópaskipting er 

notuð í kennslu, þá skipuleggur kennarinn breytileg námstækifæri og námstilhögun 

sem skiptist niður í stuttar lotur.  Nemendur geta þannig unnið með öðrum nemendum 

sem henta svipaðar námsleiðir.  Ákveðin viðfangsefni geta gert þá kröfu að nemendur 

sem henta ólíkar námsleiðir eru settir saman í hóp.  Stundum er það háð tilviljun 

hvaða nemendur vinna saman, eins og þegar nemendur vinna með þeim sem situr við 

hliðina á þeim, eða þegar kennari telur í hópa.  Í sveigjanlegri hópaskiptingu þurfa 

nemendur að geta haft frelsi til þess að velja einhvern til að vinna með. Nemendur 

geta líka haft áhrif á aðstæður.  Þeir geta kosið sér nemanda til að vinna með en 

stundum þarf það að vera ákvörðun kennarans. 

Námstilhögun og vinnulag á að vera stöðugt og við hæfi allra nemenda.  Þetta 

er mikilvæg regla sem felur í sér að nemendur verða að vinna verkefni sem eru 

aðlaðandi, vekja áhuga þeirra og stuðla að því að auka færni og skilning.  Þar sem 

einstaklingsmiðað nám fer fram í skólastofu þarf það að vera markmið kennarans að 

sérhver nemandi finni fyrir hvatningu og finnist það sem hann er að vinna að 

áhugavert.  Einstaklingsmiðun gerir ekki ráð fyrir því að nemendur séu allir að vinna 

mismunandi verkefni heldur að nægilegur sveigjanleiki sé í verkefnavali og 

vinnutilhögun.  Mismunandi útfærslur á samskonar verkefnum geta hentað nemendum 

með misjafnar þarfir. 

Nemendur og kennarar eru samherjar í námi. Kennarar eru augljóslega 

fagmennirnir sem greina það sem hentugast er fyrir hvern og einn og skapa þannig 

réttar námsaðstæður ásamt því að greina námslegar þarfi nemenda.  Nemendur hafa 

síðan úrslitaþýðingu um það hversu vel tekst til í kennslunni.  Við ákveðnar aðstæður 

í kennslu- og námsferlinu geta nemendur ákveðið hvað hentar þeim og hvað ekki. 

Nemendur vita oft sjálfir hvaða leiðir eru bestar fyrir þá og hvaða væntingar þeir hafa 

til sjálfs síns og námsins.  Þeir geta hjálpað til við að skipulag kennslunnar gangi upp. 

Þeir geta líka tekið ákvarðanir sem hjálpa þeim að verða betri námsmenn.  Kennarar 
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rannsaka nemendur sín og hafa þá ávallt með í ráðum um kennsluna og námið.  

Þannig verða nemendur sjálfstæðir námsmenn. 11 

Í einstaklingsmiðuðu námi eru ólíkir nemendur í bekk eða hópi að vinna við 

sama viðfangsefnið en um leið eru þeir að vinna mismunandi verkefni á eigin 

forsendum, eftir einstaklingsáætlun.  Sumir nemendur vinna dýpra í námsefninu eða 

fást við skyld efni, á meðan aðrir eru í léttari verkefnum eða öðrum verkum sem 

tilheyra þó viðfangsefninu.  Fyrirkomulagið fer allt eftir því hvað nemendur ráða við 

að gera.  Nemendur sem eru ólíkir að þroska getu og færni á eiga að vera saman í 

námshópaum alveg eins og samfélagið fyrir utan skólann er sett saman úr óíkum 

einstaklingum.  Ef nemandi er fatlaður eða á við önnur vandamál að stríða sem 

krefjast þess að hann fái sérkennslu þá er reynt að finna sérverkefni með tilliti til 

heildarinnar.  Þannig eru meiri líkur á því að hinum fatlaða finnist hann vera hluti af 

því samfélagi sem skólinn er.12 

Í einstaklingsmiðuð námi er það viðurkennt að nemendur búi yfir margskonar 

gáfum og séu ólíkir.  Nám nemenda fer því fram með mismunandi hætti, enda þeim 

gefið nægjanlegt svigrúm til að vinna úr og meðtaka námsefnið á mismunandi hátt og 

nýta þannig hæfileika sína til hins ýtrasta. 13 

2.3. Einstaklingsáætlun 
 
Í einstklingsmiðuðu námi vinna nemendur eftir einstaklingsáætlun. Þær geta verið 

útfærðar  á margskonar hátt, flóknar eða einfaldar, mikið eða lítið útfærðar allt eftir 

aldri og þroska einstaklingsins.  Einstaklingsáætlun er oft líkt við námssamning eða 

starfssamning.  Áætlanirnar eru dagsettar og undirritaðar og skýr markmið eru sett 

fram.  Þegar kemur að lokum í áætlunni metur nemandi hvað vel tókst, hvað má betur 

fara og hvers vegna.  Í kjölfar þessa mats setur nemandi sér ný markmið um úrbætur 

ef þörf krefur en jafnframt gera kennari og foreldrar sínar athugsemdir eftir því sem 

við á.  Þetta á að gera á einfaldan hátt.  Oftast er gerður rammi fyrir lengri tíma eins 

og eina önn og nemendur fylgjast sjálfir með því að halda sig innan þessa ramma með 

stuðningu foreldra og kennara.14 

11 Tomlinson Carol Ann 2000:5-7 
12 Elín G. Ólafsdóttir 2004:43 
13 Elín G. Ólafsdóttir 2004:44-45 
14 Elín G. Ólafsdóttir 2004:45 
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2.4. Undistöðuatriði í einstaklingsmiðuðu námsefni 
 

Námsmat í einstaklingmiðuðu námi má útfæra á margan hátt.  Kennarinn getur metið 

inntak, ferli og framkvæmd og afrakstur námsins á ýmsan hátt.  Inntak er það sem 

kennarinn ætlast til að nemendur læri og það efni og sú vinna sem þarf til þess að ná 

því.  Ferli og framkvæmd er sú leið sem nemendur nota til þess að við að tileinka sér 

hluti og mikilvægar upplýsingar.  Afrakstur námsins vinna nemendur áfram með og 

byggja sífellt ofan á þá vitneskju sem þeir hafa aflað sér.15 
Innak náms getur kennari einstaklingsmiðað.  Það samanstendur af hugtökum, 

staðreyndum, lögmálum eða alhæfingum, viðhorfum og færni að viðbættu því 

námsefni sem þarf til þess að nemendur nái að afla sér þekkingar.  Innihald inntaks 

merkir með hvaða hætti nemandinn öðlast eftirsóknaverða þekkingu, færni og 

skilning og hvað kennarinn ætlast til að nemandinn læri.  Dæmi eru um það að í 

einstaklingsmiðuðu námi að allir nemendur fái færni og skilning í sömu 

undirstöðuatriðum. Undantekningin getur verið að sumir þurfi að æfa sig lengur að 

margföldun með tveimur á meðan aðrir geta margfaldað með sjö svo dæmi sé tekið.  

Einstaklingsmiðað námsumhverfi getur breytt því hvernig og með hvaða hætti 

nemendur nálgast kjarnaatriði í náminu.  Þær leiðir sem kennarinn getur notað við að 

koma inntaki námsefnis til skila geta falist í að:16 17 

� Beita stýrðri stærfræðikennslu á suma en ekki alla nemendur 

þegar hjálpa á þeim að skilja nýjar hugmyndir. 

� Nota lestexta eða sögur sem miðast við mismunandi lestrargetu. 

� Fjalla um ný þekkingaratriði eða upplýsingar bæði með því að 

fara frá hinu stóra til hins smáa og með því að fara frá hinu smáa 

til hins stóra. 

� Nota ýmsar útfærslur á félagalestri til að styðja og hvetja 

nemendur til að vinna með lestexta. 

� Fara yfir efnið með nemendum sem þurfa á því að halda en láta 

þá nemendur sem hafa náð viðfangsefninu halda áfram án þess 

að taka þátt í upprifjun með hinum. 

 
15 Skólavarðan 2006:26 
16 Tomlinson Carol Ann 2000:7-8 
17 Sif Vigþórsdóttir og Valdimar Helgason 2003:Vefsíða 
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� Nota texta, tölvuforrit, hljóðupptökur og myndbönd sem leið til 

að kynna lykilhugtök fyrir ólíkum námsmönnum.18

Ferli og framkvæmd getur kennari einstaklingsmiðað en það vísar til þess að 

nemandinn tileinkar sér skilning á viðfangsefninu.  Hann vinnur úr staðreyndum, 

alhæfingum og hugtökum sem tengjast náminu og öðlast færni í kjölfarið.  Oft er 

orðið virkni notað sem samheiti yfir ferli og framkvæmd.  Virknin tekur mið af vel 

skilgreindum markmiðum og verður til þess að færni nemenda verður betur nýtt til 

þess að öðlast skilning á grundvallaratriðum námsins.  Kennarinn getur 

einstaklingsmiðað námsferilinn eða virknina með því að bjóða uppá misþung 

verkefni sem ná til nemenda allt eftir því hvar áhugasvið hvers og eins liggur.  

Þannig skapast aðstæður sem bjóða upp á mismikla hjálp frá bekkjarfélögum eða 

kennara.  Hægt er að leyfa nemendum að velja hvernig framsetningu námsefnisins er 

háttað en á þann hátt sýna þeir hvað þeir hafa lært af vinnunni.  Til dæmis má sýna 

afrakstur með því að gera pólitíska myndasögu, skrifa bréf til ritstjóra eða gera 

skýringamynd um tengsl Breta og nýlendubúa í upphafi amerísku byltingarinnar.19 20 

Afrakstur náms er hægt að einstaklingsmiða.  Hugtakið afrakstur vísar til aðferða 

sem nemendur nota til þess að sýna hvað þeir hafa lært, sýna hvað þeir skilja og 

hvers þeir eru megnugir þegar þeir hafa lokið ákveðnu námstímabili.  Afrakstur getur 

t.d. verið verkmappa með þeim verkum sem nemandi hefur lokið.  Um leið og 

nemendur sýna raunverulegar lausnir á vandamálum sýna þeir fram á þekkingu, færni 

og skilning á námsefni annarinnar.  Það að leyfa nemendum að hafa nokkuð frjálsar 

hendur um það hvernig þeir sýna fram á afrakstur námsins er mjög námshvetjandi. 

Nemendur þurfa að fara yfir það sem þeir hafa verið að læra og sjá hvernig þeir hafa 

tileinkað sér hluti og hvernig þeir nota skilning sinn. Þannig þjálfast þeir í gagnrýnni 

og skapandi hugsun.  Leiðir sem hægt er að fara til þess að einstaklingsmiða afrakstur 

gætu verið að: 

 

18 Sif Vigþórsdóttir og Valdimar Helgason 2003-2004:Vefsíða  
19 Tomlinson Carol Ann 2000:8 
20 Sif Vigþórsdóttir og Valdimar Helgason 2003-2004:Vefsíða  
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� Leyfa nemendum að taka þátt í því að ákveða 

hvernig vinna skuli úr námi sem byggist á 

grundvallarnámsmarkmiðum. 

� Hvetja nemendur til þess að sýna með 

mismunandi hætti hvað þeir hafa lært. 

� Leyfa mismunandi vinnufyrirkomulag t.d. að 

nemendur vinni einir eða sem hluti af hópi við 

að ljúka verkefni. 

� Gera ráð fyrir eða hvetja til fjölbreyttra aðferða 

við að undirbúa úrvinnslu. 

� Að hafa verkefnin misþung svo þau henti 

ólíkum nemendum. 

� Nota mikla fjölbreytni í matsaðferðum. 

� Vinna með nemendum að því að þróa viðmið 

um gæði sem gagnast bæði fyrir einstaklings- 

og hópmarkmið.21 

2.5. Grunnskólalög sem styðja einstaklingsmiðaða 
kennsluhætti. 

 

Lög um grunnskóla 
Hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að búa 
nemendur undir lif og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 
sífelldri þróun.   
Grunnskóli skal leitast við að haga störfum sínum í sem 
fyllst samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að 
alhliða þroska, heilbrigði og menntun hver og eins.22 

Megintilgangur námsmats er örvun nemenda og 
námshjálp. 
Með námsmati í grunnskóla skal afla sem öruggastrar 
vitneskju um árangur skólastarfsins.  Hverjum kennara 

 
21 Sif Vigþórsdóttir og Valdimar Helgason 2003:Vefsíða  
22 Lög um grunnskóla 1995.2gr 
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og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig 
nemendum gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem 
aðalnámskrá og skólinn setja þeim.  Námsmat fer ekki 
einungis fram í lok námstímans heldur er það einn af 
föstum þáttum skólastarfs, órjúfanlegt frá námi og 
kennslu.23 

Námsmat í grunnskóla skal að jafnaði framkvæmt af kennurum skólans og skulu 
nemendur og forráðamenn þeirra fá glöggar upplýsingar um námsárangur.24 

Samkvæmt aðalnámsskrá er kennara og skóla skylt að fylgjast vandlega með því 

að nemendur nái þeim námsmarkmiðum sem aðalnámsskrá og skólinn segja til um.  

Námsmat á að vera örugg heimild um hvernig einstökum nemendum eða hópum 

gengur að ná námsmarkmiðum.  Tilgangur námsmats er að afla upplýsinga sem koma 

nemendun til góðs og örva þá í því að leggja sig enn betur fram.  Námsmatinu er 

ætlað að veita kennurum, nemendum og foreldrum sem gleggstar upplýsingar um 

námsárangur.  Í námsskrá er ætlast til þess að kennarar framkvæmi námsmatið.    

Námsmat á að vera einn af föstum liðum í skóastarfi, órjúfanlegt frá námi og kennslu.  

Námskráin talar um að þar sem markmiðin með náminu eru margvísleg þá þurfi 

matsaðferðir að hæfa markmiðunum og endurspeigla kennluna. Einnig er þar fjallað 

um að ekki skuli einungis nota formlegar aðferðir heldur eigi að beita líka 

óformlegum aðgerðum.25 

2.6. Samantekt 
 
Þegar kennsla í  einstaklingsmiðuðu námi er skipulögð er gengið út frá því að 

nemendur eru ólíkir og þarfir þeirra ekki þær sömu. Unnið er með þarfir hvers og eins 

og miðað að því að hver einstklingur nái hámarksárangri.  Nemendur eru sjálfir látnir 

bera mikla ábyrgð á náminu og taka þátt í mótun þess.  Námssamningar eru gerðir þar 

sem nemendur ákveða hvaða markmiðum þeir ætlað að ná.  Í samningnum gera 

nemendur grein fyrir því hvernig þeir ætla að fara að því að uppfylla þær kröfur sem 

ætlast er til af þeim.  Nemendur ákveða sjálfir hvaða leið er best að fara þegar meta á 

framfarir. Í einstaklingmiðuðu námi þurfa nemendur í sama árgangi ekki endilega að 

vera að læra það sama.  Þeir geta verið að glíma við ólík og misþung verkefni á sama 
 
23 Lög um grunnskóla 1995 44gr 
24 Lög um grunnskóla 1995 45 gr 
25 Aðalnámsskrá grunnskóla 1999 
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tíma.  Mikið er lagt upp úr fjölbreyttni í hvort sem það er í kennsluháttum eða 

námsmati. Gert er ráð fyrir því að skólinn taki breytingum líkt og samfélagið fyrir 

utan hann.  Í skipulagningu kennslunnar getur kennarinn metið inntak, ferli og 

framkvæmd og afrakstur námsins á ýmsan hátt.  Inntak er það sem kennarinn ætlast til 

að nemendur læri og það efni og sú vinnan sem þarf til þess að ná því.  Ferli og 

framkvæmd er sú leið sem nemendur nota til þess að tileinka sér hluti og mikilvægar 

upplýsingar.  Afrakstur námsins vinna nemendur áfram með og byggja sífellt ofan á 

þá vitneskju sem þeir hafa aflað sér.  Áhersla er á að hópaskipting sé sveigjanleg.  

Þannig þjálfast nemendur í að vinna við fjölbreyttar aðstæður sem er styrkur fyrir þá.  

Með því að blanda saman í námshópa þjálfast nemendur í að taka þátt í því 

lýðræðislega samfélagi sem við búum í. Nemendur efla félagsþroska sinn, 

umburðarlyndi og samskiptafærni. Þannig læra nemendur að skynja frekar 

mismunandi hliðar mannlegs samfélags og eiga auðveldara með að setja sig í spor 

annarra.   
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3. Kenningar 
 
Í þessum kafla er fjallað um þær kenningar og husuði sem aðhyllast 

einstaklingsmiðaða kennslu og einstaklingsmiðað námsmat. Einstaklingmiðun er 

tiltölulega nýtt hugtak á Íslandi en hugmyndafræðin á bak við það hefur verið þekkt 

lengi.   

 

3.1. Hugsmíðahyggja 
 

Hugsmíðakenning á rætur sínar að rekja til 19. og 20. aldar og hugmyndafræði Dewey 

og Piaget.26 Í hugmyndafræði hugsmíðahyggju er lögð áhersla á það að nemendur séu 

virkir þátttakendur í námi sínu en ekki einungis viðtakendur.  Hugmyndum og 

viðhorfum til náms vilja hugsmíðahyggjusinnar stilla upp sem andstæðu við 

hugmyndir þeirra kennslufræðinga sem vinna út frá því að veruleikinn sé hlutlægur og 

óháður nemendum og að nám sé fólgið í að tileinka sér upplýsingar eða fróðleik.  Þar 

með flyst áherslan frá aðferðum við kennslu yfir í hönnun og skipulagningu 

námsumhverfis.  

Skipuleggja þarf námið þannig að það verði áhugavert og  nemendur sjái 

tilgang í að læra það sem þarf til að leysa verkefnið.  Virk þátttaka nemenda byggist 

meðal annars á að leyfa þeim að hafa nokkuð frjálsar hendur um val á verkefnum og 

útfærslu, einnig að láta nemendur vinna saman. Nemendur meta nýjar upplýsingar á 

grundvelli fyrri þekkingar og þróar hana í ljósi nýrra upplýsinga. Með stuðningi 

kennarans þróa nemendur frekar með sér jákvæða gagnrýna hugsun.27 

Kennari þarf að gera sér grein fyrir forþekkingu hvers nemanda og skoða það 

ferli sem á sér stað við þekkingarleit (nemanda). Þetta er til dæmis gert með því að 

fylgjast með nemanda á margvíslegan hátt við mismunandi aðstæður.  Bæði sjálfsmat 

og jafningjamat er talið jafn mikilvægt og mat kennara, til þess að fá sem besta mynd 

af hverjum og einum nemanda.  Matsaðferðir sem beitt er af fylgjendum 

hugsmíðahyggjunnar byggjast meðal annars á því að gera nemendur ábyrga fyrir 

eigin námi og fá þeim í hendur verkfæri til mats á eigin getu og vinnubrögðum. 

Námsumhverfi þarf að vera auðugt og námshvetjandi og þau markmið sem nemendur 
 
26 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:16 
27 Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 2006:Vefsíða. 
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setja sér sjálfir eru mikilvæg.  Skólastofurnar eiga að vera sem líkastar raunverulegu 

umhverfi. Hugmyndir um opnu skólastofuna þar sem nemendur vinna einir eða 

saman að verkefnum og hafa við hendina nauðsynleg gögn í opnu frjálslegu 

andrúmslofti eru mjög í anda hugsmíðahyggju.28 

Nemendur þurfa að sjá árangur námsins á áþreifanlegan hátt.  Vinnumöppur 

þar sem nemendur safna verkum sínum eru góð leið.  Nemendur sýna síðan 

möppurnar þegar þær eru tilbúnar.  Það er hvetjandi fyrir nemendur þannig eru meiri 

líkur á þeir leggi metnað í vinnu sína.  Í vinnumöppu safna nemendur verkefnum 

sínum yfir misserið og velja síðan ákveðin verkefni sem fara áfram í matsmöppu.  

Dagbækur er líka hægt að nota einar sér eða samhliða vinnumöppu.  Í dagbók lýsir 

nemandinn námsathöfnum og námsferli sínu.  Þær eru til þess fallnar að ýta undir 

meðvitaða umhugsun nemenda sem er mikilvægur liður í námi.  Dagbækur eru líka 

hjálpartæki fyrir kennara til þess að geta fylgst með  námi nemenda, bæði í 

eftirlitsskyni og til að fylgjast með náminu sem ferli en ekki bara afurð.29 

Kennari sem leggur áherslu á hugsmíðahyggju byggir á eftirfarandi atriðum: 

� Skapa aðstæður til náms 

� Spyrja spurninga er vekja áhuga á viðfangsefninu 

� Leiða efnið að raunveruleikanum í umhverfinu 

� Örva gagnrýna hugsun nemenda 

� Vekja forvitni til nýrra spurninga30 

Skipulag kennslu samkvæmt hugsmíðakenningunni: 

� Nemendur fá tækifæri til að velja eigin viðfangsefni 

� Viðfangsefnin hafa tilgang og merkingu 

o Þau séu áhugaverð fyrir nemendur 

o Þau byggi á sjálfstæðri rökhugsun nemenda 

� Innri áhugahvöt er í fyrirrúmi31 

28 Menntavefurinn. [án ártals]:Vefsíða 
29 Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 2006:Vefsíða  
30 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:16 
31 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:16 
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3.1.1. Félagsleg hugsmíðahyggja. 

Félagsleg hugsmíðahyggja er kenning sem rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky er 

þekktur fyrir.  Hann leggur áherslu á tjáskipti sem forsendu öflugs vitsmunaþroska og 

þar með náms.  Kjöraðstæður nást þegar námið er tengt raunverulegum viðbrögðum í 

því samfélagi sem nemandinn býr í.   

Kenninguna má má túlka þannig að ásamt því að hver  einstaklingur þrói sitt 

hugtakanet, verði til sameiginlegt hugtakanet hjá hópi fólks sem fæst við og hugsar 

um sömu fyrirbæri. Sameiginlegur skilningur verður þannig til og túlkun á 

skynreynslu þeirra sem tilheyra sama samfélagi og sömu menningu.32 

Þeir sem aðhyllast kenningar félagslegrar hugsmíðahyggju líta á hugmyndir 

sínar og viðhorf til þekkingar og náms öðrum augum en þeir kennslufræðingar sem 

vinna út frá því að veruleikinn sé hlutlægur og óháður nemendum og að nám sé fólgið 

í að tileinka sér upplýsinar eða fróðleik.  

Félagsleg hugsmíðahyggja byggir á skipulagningu námsumhverfis í stað 

kennslufræðilegra áherslu.  Kenningin byggir á virkri uppbyggingu á þekkingu hjá 

öllum nemendum.  Talsmenn kenningarinnar líta svo á að nám þurfi að eiga sér stað í 

félagslegu samhengi sem er hluti af þeirri menningu sem einstaklingurinn tilheyrir. 

Tekið er mið af  þekkingarfræðilegum forsendum og dregnar eru ályktanir út frá þeim.  

Litið er á þekkingu sem afurð þess sem einstaklingurinn skapar út úr reynslu sinni.  

Allir hlutir séu háðir túlkun og merking verður til þegar einstaklingur túlkar fyrirbærin 

sem á vegi hans verða og túlkunin byggist á reynslu hans.   

Kenningin byggir á því að námsumhverfið sé opið og sem líkast raunverulegu 

umhverfi.  Námsumhverfi þar sem markmið eru gerð nákvæmilega upp úr námsskrá 

eru í andstöðu við félagslega hugsmíðahyggju.    Mikilvægt er að nemendur setji sér 

sjálfir markmið og umhverfið á að vera hvetjandi til þess.  Opin skólastofa er mjög í 

anda kenningarinnar þar sem nemendur vinna einir eða saman að verkefnum.  

 
32 Meyvatn Þórólfsson 2003:Vefsíða 
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Nemandinn þarf að hafa áhuga á því sem hann er að gera en jafnframt þarf hann að sjá 

tilgang með því. Þannig verður hann virkur þátttakandi í námi sínu.  Skipulagning 

námsins þarf að miða að því að nemendur taki þátt í því að byggja upp þekkingu sína.  

Taka þarf tillit til forþekkingar nemenda því þeir tileinka sér nýja þekkingu í ljósi 

þeirrar þekkingar og reynslu sem þeir hafa fyrir.  Í þjóðfélagi fjölmenningar þarf að 

taka tillit til ólíks bakgrunns nemenda.  Huga þarf að menningarbundinni þekkingu 

nemenda og leitast við að hjálpa þeim að tengja námið við hana á eins jákvæðan hátt 

og kostur er.  Nemendur þurfa að sjá árangur með náminu á áþreifanlegan hátt.  

Vekefni sem byggja á samvinnu og að nemendur séu að skapa hluti eru vel til þess 

fallin að sýna öðrum og kynna grenndarsamfélaginu.  Nemendur eru ábyrgir og hafa 

stjórn á eigin námi.  Þeir eiga að vera meðvitaðir um fagmennsku sem leiðir til þess 

að vita hvað þeir kunna og hvað ekki.   

Hlutverk kennarans er að styðja við bakið á nemendum sínum og leiðbeina við 

námið.  Hann þarf að skapa aðlaðandi námsumhverfi og vera góð fagleg fyrirmynd 

jafnt í vinnubrögðum og viðhorfum til náms.  Hugsmíðahyggjan leggur mikið upp úr 

matsaðferðum.  Markmið námsmatsins er að nemendur fái í hendurnar verkfæri til 

sjálfsmats og mats á aðferðum sínum og vinnubrögðum.33 

3.2. Fjölgreindarkenningin 
Howard Gardner er prófessor í menntunarfræðum við Harward-háskóla í 

Bandaríkjunum.  Árið 1983 gaf hann út bókina Frames of Mind: The Theory of 

Multiple Intelligence en hún vakti mikla athygli.  Í henni setti hann fram þá kenningu 

að greind fólks skiptist í sjö svið.  Seinna bætti Gardner við umhverfis eða 

náttúrugreind sem áttunda sviðinu. Er þessi kenning kennd við hann sem 

fjölgreindarkenning Gardners.34 

33 Þuríður Jóna Jóhannsdóttir 2006:Vefsíða 
34 Vísindavefurinn 2005:Vefsíða 
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3.2.1. Grunnur fjölgreindarkenningarinnar 

Rök Gardners fyrir fjölgreindarkenningu koma úr taugasálfræði og þroskasálfræði.  

Hann telur að greindirnar séu nokkuð vel afmarkaðar í heilanum; sum heilasvæði sjái 

meira um eina greind en aðra.  Heilaskemmdir geta haft áhrif á afmarkað 

hæfileikasvið, eins og tal (málgreind), fínhreyfingar (líkams- og hreyfigreind) eða 

tónskynjun (tónlistargreind).35 

Garner vildi reyndi að víkka sýnina á mannlega möguleika út fyrir greindarvísitöluna.  

Honum fannst ekki rétt að ákveða greind einstaklings með því að taka hann út úr 

námsumhverfi sínu og  leysa einangruð verkefni sem hann hafði ekki kynnst áður og 

myndi örugglega ekki vilja endurtaka.  Það sem Gardner sagði var að greind snýst 

miklu meira um hæfileika til að leysa þrautir  eða vandamál annars vegar að hann 

afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið.36 

Í raun er Gardner með kenningu sinni að leitast við að sýna fram á að þær fjölmörgu 

gáfur sem nemendur hafa er í raun misboðið með einhæfri kennslu, með bóknámi nær 

einu saman, í þulunámi og einhliða námsmati, eða föndri þar sem allir gera eins.  

Greindin snýst ekki um það hvers gáfað fólk er heldur hvernig greind fólk er með.37 

3.2.2. Greindirnar átta 
 

Málgreindin snýst um að hafa áhrif með orðum, bæði skriflega og munnlega 

(eins og ræðumenn, stjórnmálamenn, rithöfundar, skáld, ritstjórar).  Þessi greind felur 

í sér að hafa hæfileika til að nota formgerð tungumáls eða setningafræði, hljóm máls 

eða hljómfræði, þýðingu tungumáls eða merkingarfræði og sveigjanleika 

tungumálsins í hagnýtum tilgangi.  Sumt af þessu felur í sér að hafa mælskulist og láta 

aðra um að taka ákveðna afstöðu, einnig að hafa gott minni og það geta útskýrt hluti38 

Rök og stærðfræðigreind byggir á því að einstaklingur hafi hæfileika til að 

nota tölur á árangursríkan hátt og hugsa rökrétt (eins og endurskoðendur, 

 
35 Vísindavefurinn 2005:Vefsíða 
36 Armstrong Thomas 2001:13-14 
37 Elín G. Ólafsdóttir 2004. 13 
38 Gardner Howard 2001:14 
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tölfræðingar, stærðfræðingar, tölvuforritarar, rökfræðingar eða vísindamenn).  

Greindin felur í sér tilfinningu fyrir röklegum mynstrum og tengslum, fullyrðingum 

og staðhæfingum.  Ef eitthvað hefur orsök þá er afleiðing af því.  Þessi greind notar 

allskyns aðferðir eins og flokkun, frumflokkun, alhæfingu, ályktun, tilgátuprófun og 

útreikninga..39 

Rýmisgreind snýst um hæfileikann til að skynja rúmfræðilegt umhverfi og hið 

sjónræna, einnig hvernig má breyta þessari skynjun (eins og flugmenn, veiðimenn, 

leiðsögumenn, arkitektar, listamenn, uppfinningamenn eða innanhússarkitektar).  Í 

þessari greind er mikil næmi fyrir línum, litum, formi, lögun, vídd og tengslunum þar 

á milli.  Hæfnin að sjá hluti fyrir sér, sýna og tjá sig á myndrænan hátt og geta áttað 

sig á rúmfræðilegum kerfum eru hæfileikar sem fólk sem hefur þessa greind ríkjandi á 

auðvelt með.40 

Líkams og hreyfigreind byggir á færni í að nota allan líkamann og tjá 

hugmyndir og tilfinningar einnig leikni í að búa til hluti og nota þá (eins og leikarar, 

íþróttamenn og dansarar, myndhöggvarar, vélvirkjar eða skurðlæknar).  Greindin felur 

í sér samhæfingu og líkamlega færni, jafnvægi, styrk, fingrafimi, hraða og 

sveigjanleika.  Hreyfi- og stöðuskyn er næmt.41 

Tónlistargreind snýst um hæfileikann til að skynja, skapa, tjá ólíka tónlist og 

meta mismunandi gæði hennar eins og tónlistargagnrýnenendur, tónskáld, flytjendur 

eða tónlistarunnendur.  Greindin felur í sér næmi fyrir tónhæð, takti eða tilbrigðum 

eða laglínu í tónlist.  Fólk getur haft heildar skilning á tónlist, annaðhvort að spila eftir 

nótum eða að spila eftir eyranu, eða bæði.42 

Samskiptagreind byggir á því að einstaklingar hafi hæfileika til að greina 

skap, skilja skap, fyrirætlanir, tilfinningar og innri hvöt annarrar manneskju.  Það 

þýðir að vera næmur fyrir rödd, svipbrigðum og látbragði, geta greint ólíkar 

vísbendingar í samskiptum við annað fólk og hafa hæfileika til að bregðast rétt við.43 

Sjálfsþekkingargreind er rík hjá fólki sem hefur skýra sjálfsmynd og þekkir 

styrk sinn og veikleika, þetta fólk veit sitt hugarástand, fyrirætlanir, innri hvatir, 

skapgerð og langanir.  Það hefur góða sjálfsvirðingu og hæfni til sjálfsögunar.44 

39 Gardner Howard 2001:14 
40 Gardner Howard 2001:14 
41 Gardner Howard 2001:14 
42 Gardner Howard 2001:14  
43 Gardner Howard 2001:14 
44 Gardner Howard 2001:15 
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Umhverfisgreind er sterk hjá fólk sem hefur getu til að flokka og þekkja 

fjöldan allan af tegundum úr dýra- og jurtaríkinu í sínu umhverfi.  Greindin felur í sér 

næmi fyrir hlutum tengdum náttúrunni eins og skýjafari og fjöllum.  Þeir sem alast 

upp í þéttbýli upplifa þessa greind sem hæfni til að greina sundur dauða hluti eins og 

bíla, geisladiskahulstur eða íþróttaskó.45 

3.2.3. Fjölgreindakenningin og námsmat. 
 
Gardner vildi algjörlega hverfa frá prófum og fylgni á milli prófa og nota í staðinn 

náttúrlegri heimildagögn um það hvernig manneskjur út um allan heim nota og þróa 

færni sem er mikilvæg fyrir lífshætti þeirra.46 

Þegar breytingar á kennsluháttum verða þá kalla þær einnig á breytingar við 

námsmat.  Það er ekki raunhæft að hafa mjög fjölbreytta kennsluhætti og prófa svo 

nemendur með stöðluðum prófum.  Fjölgreindarkenningin styður einstaklingsmiðað 

nám á þá leið að þegar árangur nemenda er metinn verði allt stokkað upp og mótað frá 

grunni.  Að frammistaða nemenda verði miðuð við fyrri frammistöðu þeirra.  Minna 

verði um stöðluð eða hópaviðmiðuð próf en meira á rauntengdu mati sem er þá 

markmiðað, afkasta- eða sjálfsviðmiðað.  Nú er vaxandi fjöldi forystumanna í 

menntunarfræðum sem halda því fram að rauntengt mat efli betur skilning nemenda á 

efninu heldur en fjölvalsspurningar eða eyðufyllingarpróf.  Rauntengt mat hjálpar 

nemendum að sýna hvað þeir kunna við svipaðar aðstæður og þeir myndu sýna út í 

lífinu.  Stöðluðu próf meta nemendur hins vegar fjarri raunverulegum aðstæðum, við 

tilbúnar aðstæður.  Rauntengt mat hefur mjög margt framyfir stöðluð próf, þegar 

kemur að því að meta gæði menntunnar.  Það sem rauntengt mat býður upp á er að 

það er fjölbreytilegt mælitæki, mælingar og aðferðir.  Athugun er forsenda rauntengds 

mats.  Þannig segir Gardner að best sé að meta greindir nemenda með því að fylgjast 

með þeim.  Næstmikilvægasti þátturinn er heimildasöfnun um afrakstur nemenda,  

það má skrá frammistöðu nemenda á fjölbreytilegan hátt eins og eftirfarandi dæmi 

sýna.47 

45 Armstrong Thomas 2001:14 
46 Armstrong Thomas 2001:100 
47 Armstrong Thomas 2001:100-101 



20

� Atvikssöguskrá. Halda leiðabók með sér kafla fyrir hvern nemanda.  Skrá í 

hana upplýsingar um það sem nemandi er fær í, bæði í verklegum og 

bóklegum greinum. 

� Sýnishorn af vinnu nemenda. Halda skrá yfir hvern nemanda, þar sem einnig 

eru sýnishorn af vinnu hans í hinum ýmsu greinum. 

� Hljóðsnældur. Lestur nemenda er tekinn upp, einnig sýnishorn af hinu ýmsa 

sem nemandi hefur lesið upp. 

� Myndbönd. Hæfileiki nemanda á sviðum sem erfitt er að meta nema með 

myndbandi. 

� Ljósmyndir. Hlutir sem nemendur hafa lokið við að gera en eru ekki 

varanlegir. 

� Leiðarbók nemenda. Hægt er að láta nemendur halda leiðarbók um reynslu 

sína í skólanum. T.d. dagbókarskrif, skýringarmyndir, teikningar og krot. 

� Töflur sem nemendur gera. Nemendur geta útbúið eigið yfirlit um þær 

framfarir sem þeir hafa náð í skólanum. 

� Félagstengslarit. Myndræn skýrsla er haldin yfir samvirkni nemenda í 

bekknum, hægt er að hafa tákn fyrir neikvæð samskipti, félagsskap og fl. 

� Óformleg próf. Óstöðluð próf eru samin þannig að upplýsingar fáist um hæfni 

nemenda á ákveðnu sviði.  Áhersla er lögð á skilning nemenda á efninu en 

ekki til þess að hugsa upp aðferð til að sýna vanþekkingu þeirra. 

� Óformleg notkun staðlaðra prófa. Hægt er að leggja stöðluð próf fyrir 

einstaka nemendur.  En þá á ekki að vera með strangar reglur um það hvernig 

á að leysa prófin. Þeir mega leysa þau að hvaða hátt sem er og gott er að 

þaulspyrja út í villur til að sjá hvernig nemendur hugsa. 

� Viðtöl við nemendur. Með reglulegu millibili hittir kennari nemendur til þess 

að spjalla við þá um það hvenig þeim gengur í skólanum, áhugamál þeira, 

markmið og ýmislegt annað sem skiptir máli. Skýrsla er gerð um hvern fund 

og geymd í skrá viðkomandi nemanda. 

� Færnismat Mælitæki er notað sem metur nemendur með því að miða við 

ákveðna færni en ekki á grunni hópaviðmiða.  Þannig mat veitir raunhæfar 

upplýsingar um hvað nemandinn getur gert og hvað ekki.   

� Gátlistar. Hægt er að útbúa og þróa færnis matskerfi með því að nota gátlista 

yfir mikilvæga færni og námsefni og merkja þá við þegar nemendur hafa 

klárað það sem til er ætlast af þeim. 
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� Bekkjarkort. Teikna kort af skólastofunni og það síðan ljósritað.  Þannig eru 

nöfn nemenda daglega færð inn á kortið og mynstur nemenda sýnir hvert þeir 

færa sig um skólastofuna, hvar þeir eiga samskipti og hvar þeir vilja vinna. 

� Skráð á dagatal. Nemendur skrá það sem þeir hafa gert á hverjum degi á 

dagatal hvers mánaðar.  Síðan er dagatölunum safnað saman í lok hvers 

mánaðar.48 

Fjölgreindarkenningin fjallar um að nemendur eigi að fá að sýna getu sýna á 

þann hátt sem þeir kjósa af mörgum mögulegum.  kenningin fjallar um að hægt sé 

að kenna hvert námsmarkmið á minnsta kosti 8 ólíka vegu, þ.e. með öllum 

greindunum 8.  Margir nemendur sem hafa náð tökum á námsefninu ná ekki að 

sýna kunnáttu sína á sem bestan hátt ef það eina sem þeir fá að gera er að leysa 

próf. En ef námsmatið er unnið á ólíka vegu þá er hægt að flétta aðferðirnar 

saman. Hægt er að leggja öll leikniverkefnin fyrir nemendur til að finna út á hvaða 

sviði/sviðum þeim gengur best.  Nemendur geta sjálfir fengið að ákveða hvernig 

þeir verða metnir.  Nemendur geta samið um matsaðferðir í ákveðnum 

námsgreinum.49 

Fjölgreindarkenningin breytir miklu fyrir nemendur.  Kenningin víkkar út 

námsmatið og gerir í senn nemendum kleift að sýna hæfni sína við ólíkar 

aðstæður.  Í kenningunni skiptir miklu máli hvernig nemendur eru metnir þannig 

að þeir geti sýnt hvað þeir kunna. Miklu skiptir hvernig efnið sé lagt fyrir 

nemendur og hvernig þeir fái að bregðast við því. Ef nemandi fær eingöngu 

prentuð orð en lærir fyrst og fremst af myndum þegar nýtt námsefni er lagt fyrir 

þá er ólíklegt að hann nái tökum á efninu.  Ef hann fær aðeins skrifleg próf þegar 

færni hans liggur á líkamlegu sviði er ekki líklegt að honum takist að sýna 

kunnáttu sína.50 Svona mætti lengi telja. 

 

48 Armstrong Thomas 2001:101-102 
49 Armstrong Thomas 2001:105-106 
50 Armstrong Thomas 2001:107 
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3.3. Flokkunarkerfi Bloom 
 
Aðalhöfundur flokkunarkerfisins er Benjamin Bloom.  Upphaf þessa flokkunarkerfis 

var 1948 þegar prófdómarar voru að bera sig saman.  Þetta var fyrst tilraun til að búa 

til hjálpartæki fyrir kennara og auðvelda þeim að ræða markmið sín.  Kerfið byggir á 

stigskiptingu (e. hierarchy, æðri og lægri stig) og upphleðslu (e. cumulation) eitt 

byggir á öðru.  Neðri stig eru forsenda hinna efri (um þetta hafa verið harðar deilur).51 

52 

Minni (e. knowledge/recall/remembering). 

Nemandinn rifjar upp staðreyndir, reglur, skilgreiningar, atburðarrás eða önnur 

minnisatriði.  Í þessum flokki eru spurningar sem hefjast á hvað, hver, hvar eða 

hvenær? 

Skilningur (e. comprehension) 

Nemandi getur þýtt eða túlkað, umorðað, tengt saman, útskýrt, lýst með eigin orðum 

eða borið saman hugmyndir eða hugtök. 

Beiting (e. application) (notkun?) 

 
51 Kennaraháskóli Íslands. [án ártals]:Vefsíða 
52 Kennaraháskóli Íslands. [án ártals]:Vefsíða 
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Þarna nýtir nemandi sér þekkingu, reglur, hugtök, dæmi, kenningar eða aðferðir við 

þekktar eða óþekktar aðstæður. 

Greining (e. analysis) 

Gagnrýnni hugsun er beitt á hugmyndir, heimildir, fyrirbæri, gögn eða heimildir.  

M.a. felst í þessu að geta fært rök fyrir máli sínu, ályktanir dregnar af fyrirliggjandi 

upplýsingum eða heimildum, rökstuddar tilgátur settar fram eða samhengi útskýrt. 

Nýmyndun/nýsköpun (e. synthesis) 

Þekking er nýtt við að setja fram eigin hugmyndir, lausnir, nýjar tillögur eða 

hugmyndir.  Þetta felst m.a. að geta bent á aðrar leiðir, að tengja ólíkar hugmyndir og 

byggja á þeim nýjar eða koma með tillögur að úrbótum á einhverju sviði. 

Mat (e. evaluation) 

Vega og meta þarf ólík viðhorf og mismunandi gildismat.  Í þessu felst m.a. að geta 

útskýrt mismunandi viðhorf, borið þau saman og metið.53 

Það gagn sem hafa má af þessu kerfi er að útbúa gátlista sem nota á við 

undirbúning kennslu, námsefninsgerð, námskrárgerð og skólarannsóknir.  Einnig er 

hægt að nota þetta við markmiðssetningu, setja fram spurningar, búa til verkefni, 

semja prófatriði, greina námsefni og rannsaka kennslu.54 

3.4. Herbert Kohl 
 
Einn áhrifamesti hugsuður einstaklingmiðaðrar námsstefni er Herbert Kohl.  Hann 

vildi breyta ríkjandi kennsluháttum.  Hann taldi þá kennsluhætti þar sem  kennarinn 

var drottnarinn og nemendur voru hljóðir þolendur ekki vera rétta stefnu.  Hann 

þróaði kennsluhætti þar sem kennarar og nemendur eru samstarfsmenn og vinna 

saman að verðugum, áhugavekjandi og heildstæðum viðfangsefnum. Nemendur áttu 

að vera virkir og hlutverk kennarans var aðallega að vekja áhuga þeirra og hvetja 

nemendur.  Kohl talaði um mikilvægi samþættingar námsgreina og heildstæðra 

viðfangsefna.  Í kenningum hans er áhersla á mikilvægi þess að ganga út frá að hvert 

 
53 Ingvar Sigurgeirsson 1998:21-23 
54 Kennaraháskóli Íslands [án ártals]:Vefsíða 
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barn sé einstakt.  Skólaumhverfið á að vera hlýlegt, jákvætt, óþvingað og hvetjandi.  

Námshópum er gjarnan blandað saman og oft er mismunandi aldur saman í hóp.  

Ýmisskonar hópstarf er áberandi og nemendur hafa mikið val um þau viðfangsefni 

sem þeir fást við og hvernig þeir verja námstíma sínum.  Áþreifanleg viðfangsefni eru 

ýmisskonar eru áberandi.  Námsmatið er einstaklingsmiðað og umfram allt er 

kennarinn í leiðsagnahlutverki.55 

Á Íslandi var farið að nota hugmyndina um opinn skóla haustið 1971 og 

tilraun var gerð til að skilgreina kennsluhætti opna skólans, hún er sem hér segir: 

1. Rík áhersla er lögð á að námið tengist 

umhverfi nemenda og      reynslu þeirra. 

2. Reynt er eftir föngum að skipuleggja 

skólastarfið með hliðsjón af áhuga nemenda 

og þörfum þeirra.  Af þessu leiðir að 

nemendur hafa val um viðfangsefni. 

3. Virkum kennsluaðferðum er beitt; áhersla er 

lögð á sjálfstæð vinnubrögð, öflun upplýsinga 

og hvers konar leikni.  Áþreifanleg 

viðfangsefni skipa veglegan sess. 

4. Nemendur taka þátt í að skipuleggja 

skólastarfið og þeim falin margs konar 

ábyrgð.  Þeim eru lagðar skyldur á herðar og 

þeir hafa ákveðin réttindi.  Til þeirra er borið 

traust. 

5. Lögð er áhersla á fjölbreytt og áhugavekjandi 

viðfangsefni og hið sama gildir um 

kennsluaðferðir. 

6. Lögð er áhersla á fjölbreytt en um leið hlýlegt 

umhverfi í skólastofunni.  Nemendur taka 

virkan þátt í að móta það.  Notalegt og 

óþvingað andrúmsloft er þýðingamikið því 

það stuðlar að eðlilegum og hreinskilnislegum 

samskiptum kennara og nemenda. 

 
55 Uppeldi og menntun 2005:9-32  
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7. Hlutverk kennarans verður fyrst og fremst 

fólgið í að skipuleggja, aðstoða og leiðbeina, 

fremur en að miðla þekkingu.56 

3.5. David Kolb 
 
Einstaklingasmiðað nám byggir á því að skapa hverjum nemanda þær námsaðstæður 

sem hæfa honum best.  Nemendum henta mismunandi aðferðir og vinnubrögð við 

nám og því um ólíka námshætti að ræða.  David Kolb greinir námshætti hjá 

nemendum í fjóra hluta.  Samkvæmt Kolb hefur hver einstaklingurinn einn ríkjandi 

námshátt.  Greiningin byggist á því að fólk beitir mismunandi aðferðum við að 

tileinka sér þekkingu og beitir líka ólíkum aðferðum þegar kemur að því að beita 

þekkingu eða yfirfæra hana. 57 
Annars vegar eru það þeir sem læra af reynslunni með því að virkja 

skilningarvitin.  Þessir aðilar takast á við nýjar aðstæður og takast á við þá á 

fjölbreytilegan hátt.  Aðrir læra á óhlutbundinn hátt með því að nota röklega og 

greinandi hugsun.  Síðan raðast aðrir þarna á milli. Mismunandi er hvernig fólk beitir 

þekkingu.  Sumir leggja strax til atlögu við viðfangsefnið svo eru aðrir sem þurfa að 

íhuga hlutina og draga framkvæmdirnar á langinn.  Þessar hugmyndir um úrvinnslu 

þekkingar má líta á sem andstæða póla og menn geta raðast á milli þeirra.58 Þegar 

fólk aflar sér í  þekkingar líður því best þegar það fær að gera það á sinn hátt, engin 

aðferð er betri en önnur, allar aðferðir hafa sína styrkleika og veikleika59 

Kolb hefur gefið einstaklingum sem hafa ríkjandi námshætti á hverju sviði 

heitin hugmyndasmiðurinn, grúskarinn, hagsýnismaðurinn og framkvæmdamaðurinn. 

Hægt er að greina ríkjandi námshætti hjá nemanda með spurningalistum eða 

athugunum.  Sami nemandi getur haft einhver einkenni úr hverjum flokki, þótt 

námshættir séu ríkjandi á einu sviði en víkjandi á öðru.  Með þessu vill Kolb meina að 

hverjum einstaklingi gengur best að læra eða tileinka sér þekkingu og beita henni á 

sérstakan hátt en aðrir námhættir geta hent honum síður.  

Hugmyndir Kolbs gera ráð fyrir því að til þess að nám verði árangursríkt þarf 

námsferlið að fylgja ákveðinni framvindu og fela í sér vinnu sem einkennist af öllum 

 
56 Ingvar Sigurgeirsson 1981:16-17. 
57 Rúnar Siþórsson o.fl. 2005:161-162 
58 Rúnar Siþórsson o.fl. 2005:161-162 
59 Rúnar Sigþórsson 2003:Vefsíða 
 



26

námsháttunum.  Námsferlið hefur verið kallað námshringur Kolbs.  Námshringurinn 

felur í sér hugmyndir sem byggjast á eftirfarandi þáttum: 

 

• Að virkja skynjun sína og taka þátt í beinni reynslu. 

• Að íhuga þessa reynslu frá ýmsum sjónarhornum og afla sér aukinnar 

þekkingar áður en farið er yfir á næsta stig.  

• Að rökhugsun dýpki skilning og myndi hugtök og kenningar út frá reynslu og 

athugunum á fyrri stigum námsferlisins. 

• Aðgerðir sem leiða nemendur inn á nýjar brautir þar sem þeir nota hugtök og 

kenningar, sem þeir hafa tileinkað sér á fyrri stigum námsins, við að taka 

ákvarðanir og leysa viðfangsefni.60 

Mikilvægt er að skólar taki til greina að námshættir nemenda séu allir jafn réttháir.  

Skólinn þarf að bregðast rétt við og skipuleggja námið þannig að nemendur geti beitt 

þeirri aðferð við námið sem þeim hentar best.  Ef nemendur eru sífellt að reyna að 

nota vinnubrögð sem þeim eru ekki töm er hætt við að markmið með náminu skili sér 

ekki sem skildi og nemandinn fái ekki notið hæfileika sinna. Skipuleggja þarf námið 

þannig að nemendur noti fjölbreytta námshætti.  Nemendur þurfa að læra á þann hátt 

sem er þeim eðlilegastur. Skólinn þarf að skapa fjölbreyttar aðstæður sem koma á 

móts við þarfir nemenda og geta þjálfað og aukið námsreynslu allra.   

Hugmyndir Kolbs fjalla um það að best sé að nemendur læri í beinum tengslum 

við raunverulega reynslu. Til að fá beina reynslu af einhverjum þurfa nemendur að 

framkvæma hlutinn eins og að læra að prjóna.  Það lærir enginn að prjóna nema að 

æfa sig í því.  Erfiðara getur verið að öðlast reynslu af huglægari þáttum en ef 

námsferlið er sett þannig upp, þá er það framkvæmanlegt.  Nemendur geta fengið 

beina reynslu af huglægum þáttum með flokkun, umræðum, samantekt og mati.   

Kennslufræðingur að nafni Ivor Davies vill meina að til þess að nám sé  

árangursríkt þurfi það að fela í sér tvö stig: þekkingu og beitingu.  Á fyrra siginu 

mótast viðhorf nemandans um leið og hann aflar sér þekkingar og kunnáttu.  Á síðara 

stiginu ræðst hvort nemandinn hafi náð að tileinka sér þekkinguna og geti beitt henni.  

Beitingunni er skipt í þrjú stig.   

60 Rúnar Siþórsson o.fl. 2005:163 
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1) Stig þekkingar þar sem kunnátta nemandans er rifjuð upp.  Rætt er um það 

sem verið er fara að þjálfa og gefnar eru upplýsingar um hvernig á að gera það 

og hvað skuli forðast.  Þetta stig stendur stutt yfir. 

2) Stig þjálfunar byggist á því hvernig beita skuli nýju þekkingunni með 

markvissri þjálfun.  Nemandinn fær tækifæri til þess að æfa sig, endurtaka og 

herma eftir.  Á þessu stigi er gert ráð fyrir að rangar aðferðir láti undan smátt 

og smátt og til þess þarf nemandinn að fá vitneskju um árangur, leiðsögn og 

stuðning.  Þetta stig getur tekið langan tíma allt eftir eðli viðfangsefnisins. 

3) Stig fullnustu, þá er nemandinn búin að tileinka sér þekkinguna, hann getur 

beitt henni af hraða og nákvæmni.  Ný færni er orðin ósjálfráð.61 

3.6. Samantekt  
 
Í þessum kafla höfum við tekið fyrir kenningar sem styðja einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti.   

Í hugmyndafræði hugsmíðahyggju er áherslan á það að nemandinn sé virkur 

þátttakandi í námi sínu en ekki einungis viðtakandi.  Hver nemandi býr yfir þekkingu 

sem hann þarf að byggja á.  Forþekking er ekki sú sama hjá einstaklingum í sama 

árgangi og skiptir það miklu um hvernig námið er skipulagt í því sambandi.  

Námsumhverfi þarf að vera námshvetjandi og líkjast sem mest saunverulegu 

umhverfi.   

Í félagslegri hugsmíðahyggju eru tjáskipti lykilatriði til að efla 

vitsmunaþroskann.  Þegar einstaklingur þróar með sér þekkingu verður til 

sameiginlegur skilnungur hjá öðrum sem í kringum hann vinna. Talsmenn 

kenningarinnar líta svo á að nám þurfi að eiga sér stað í samfélagi með öðrum sem eru 

hluti af sömu menninu.  Mikilvæt er að nemendur sjái árangur á náminu á 

áþreifanlegan hátt.  Hlutverk kennarans samkvæmt kenninugunni er að styðja við 

bakið á nemendum og leiðabeina þeim í náminu.  Matsaðferðir skipta miklu máli og 

eiga nemendur að fá í hendurnar verkfæri til sjámfsmats og mats á aðferðum sínum og 

vinnubrögðum. 

Fjölgreindarkenningin byggir á hugmyndafræði sem Howard Gardner.  

Gardner taldi hefðbundin greindarpróf ekki sýna raunverulega getu einstaklingsins.  

 
61 Rúnar Siþórsson o.fl. 2005:165 
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Honum fannst ekki rétt að ákveða greind einstaklings með því að taka hann út úr 

námsumhverfi sínu og láta hann leysa einangruð verkefni sem hann hafði ekki kynnst 

áður og myndi örugglega ekki vilja endurtaka.  Gardner setti fam kenningu um 

greindirnar átta sem eru 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. 

Flokkurnarkerfi Bloom er hjálpartæki fyrir kennara til þess að þeir eigi 

auðveldar með að ræða markmið sín.  

Herbert Kohl var mikill talsmaður einstaklingmiðunar.  Hann þróaði 

kennsluhætti þar sem nemendur og kennarar vinna saman að verðugum, 

áhugavekjandi og heildstæðum viðfangsefnum. Nemendur áttu að vera virkir og 

hlutverk kennarans var aðallega að vekja áhuga þeirra og hvetja nemendur.  Kolh var 

talsamaður samþættingar, lagði mikið upp úr aðlaðandi námsumhverfi og 

einstaklingsmiðuðu námsmati.   

David Kolb greinir námshætti hjá nemendum í fjóra mismunandi hluta.  

Samkvæmt Kolb hefur hver einstaklingur einn ríkjandi námshátt.  Greiningin byggist 

á því að fólk beitir mismunandi aðferðum við að tileinka sér þekkingu og beitir líka 

ólíkum aðferðum þegar kemur að því að beita þekkingu eða yfirfæra hana. Samkvæmt 

kenningunni þarf skólinn viðurkennar að námshættir nemenda eru allir jafn réttháir.  

Skólinn þarf að bregðast rétt við og skipuleggja námið þannig að nemendur geti beitt 

þeyrri aðferð við námið sem þeim hentar best. 

 

4. Einstaklingsmiðað námsmat 
 

Í einstaklingsmiðaðri skólastofu er námsmat stöðugt og greinandi.  Markmið þess er 

að gefa kennaranum frá degi til dags upplýsingar um hversu tilbúnir nemendur eru 

fyrir ákveðnar hugmyndir og færni, áhugamál þeirra og lærdóm. Námsmatið þarf að 

miða að því að kennarinn noti það til þess að bæta kennsluna62 

62 Tomlinson Carol Ann 1999:10 
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Það sem kennt er byggist ekki eingöngu á því sem vitað er um námsskránna, 

heldur líka á því sem vitað er um nemendurna.  Samt sem áður er mikilvægt að fara í 

hlutina af  kostgæfni.   

Með því að skipta nemendum upp í mismunandi hópa, gerir kennsluna meira 

skapandi og brýtur upp einhæft kennslumunstur. Í hópaskiptingum í 

einstaklingsmiðaðri kennslu þarf að skipta nemendum í hópa með markvissum hætti.  

Skiptingin þarf að miða að því sem verið er að reyna að ná fram hjá nemendum. 

Latneska orðið mat þýðir að sitja við hlið.  Það þýðir að mat er þjálfunar- og 

fóðrunartæki.  Það undirstrikar það ekki þegar skráður er niður skortur, heldur 

undirstrikar það að móta ákvörðun um kennslu.  Sumir kennarar nota mat 

einvörðungu til þess að sjá hvernig nemandi er ekki að standa sig. 63 

Í einstaklingsmiðaðri kennslu er alltaf gengið út frá því að nemendur séu ólíkir 

og það er lagt til grundvallar þegar kennslan er skipulögð.  Þetta sjónarmið minnir á 

þau tengsl sem þurfa að vera á milli kennslu og mats á árangri.  Þannig vita kennarar 

hver næstu skref nemandans eiga að vera og metur hann þannig þann árangur sem á 

að nást miðað við þau kennslu- og námsmarkmið sem sett hafa verið.  Bestur árangur 

næst ef kennarar vita um námsþarfir nemenda og áhugasvið þeirra.  Í 

einstaklingsmiðaðri kennslu sér kennarinn allt sem nemandinn segir eða skapar og 

notar þær upplýsingar til að skilja nemendur og hvað er vænlegast til árangurs fyrir 

þá.64 

Ein útskýring á námsmati er að allt sem kennarar og nemendur gera til þess að 

ná í þekkingu, og er notað í kennslu og lærdóm, skal vera metið.  Í  þessari 

skilgreiningu byggist mat á öllu því sem fram fer í kennslustofunni þegar kennarinn 

fylgist með, umræða er í bekknum, yfirferð og greining á vinnu nemenda (jafnt 

heimavinnu sem prófum).65 

Vel gert einstaklingsmiðað námsmat er aldrei geymt ofan í skúffu.  Það byrjar 

alltaf með vel skilgreindum markmiðum sem miðað að því að taka tillit til þroska 

nemenda. Kennari gerir allt sem hann getur til þess að forðast að halda 

kennslumarkmiðum leyndum.  Það er hægt að líkja þessu við hinn raunverulega heim.  

Við keyrum ekki bílinn okkar með biluðum bremsum til bifvélavirkjans og segjum 

 
63 Rick Wormeli 2006:20 
64 Tomlinson Carol Ann 2000:5 
65 Boston Carol 2002:Vefsíða 
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við hann ,,það er eitthvað að þessum bíl, þú þarft að finna út úr því til þess að fá 

borgað”.  Það á alltaf að vera skýrt hver útkoman á að vera 

Nemendur læra betur ef þeir hafa skýra mynd af því til hvers er ætlast til af 

þeim.  Fyrst þarf að útskýra fyrir eða með nemendum hver ákjósanleg útkoma á að 

vera.  Nemendur eru til dæmis líklegri til að vinna heimavinnuna sína ef þeir vita 

hvernig þeir eiga að fara að og kunna aðferðirnar.66 

4.1. Undirstöðuatriði og markmið 
 
Einstaklingsmiðuð kennsla er sveigjanleg en námsmarkmiðin þurfa að vera vel 

skilgreind og skýr. Þannig skilja nemendur og kennarar kennsluaðferðir, námsefni, 

hópaskiptingar, aðferðir til að sýna afrakstur, námsmat og aðra þættir í námi og 

kennslu. Nám og kennsla eru verkfæri sem hægt er að nota til þess að stefna að 

einstaklingsárangri og árangri hópsins í heild.67 

Námsmat í einstaklingsmiðuðu námi leggur áherslu á ákveðin 

grundvallaratriði sem eru varanleg þekking og færni.  Sumir skilgreina þetta með 

hugtökunum að vita, skilja og geta framkvæmt.  Að vita vísar til þess sem nemandi 

hefur fengið út úr því að læra.  Að skilja vísar til þeirra hugtaka og tenginga sem 

nemendur skilja, eins og að skilja hringrás náttúrunnar.  Að geta framkvæmt vísar til 

ákveðinnar kunnáttu sem nemendur geta sett í framkvæmd, eins og til dæmis í ýmsu 

tengdu stærðfræði þar sem nemendur þurfa að geta fært aðferðirnar í framkvæmd.68 

Undirstöðu skilningur er oft tengdur spurningum sem ætlast er til að nemendur 

læri.  Þessar undirstöðu spurningar eru þá stærri spurningar sem eru eins og 

þverskurður á viðfangsefnið sem nemendur fást við. Spurningarnar eru oftast 

áhugaverðar til íhugunar, hafa meira en eitt svar, eins og hvernig getur venjulegur 

einstaklingur haft óvenjuleg áhrif á heiminn?  Oft eru þessar undirstöðuspurningar svo 

brotnar niður í einstaklingsmiðuðu námi.69 

66 Rick Wormeli 2006:21-22 
67 Tomlinson, Carol Ann 2000:5  
68 Rick Wormeli 2006:22 
69 Rick Wormeli 2006:23 
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Góð umræða í skólastofu á að vera með sömu einkenni og í þjóðfélaginu 

okkar. Umræða í skólastofu á að einkennast af málefnalegri rökræðu, virkri þátttöku, 

góðum anda og markvissri framvindu.  Samt er munurinn sá á umræðu í skólastofu og 

umræðu í þjóðfélaginu sá að í skólastofunni þarf umræðan að vera skipulagðari og 

innan ákveðins ramma.  Hún hefur ákveðinn tilgang og ákeðið markmið.70 

Samkomulag er meðal kennslufræðinga að lykillinn að frjóum umræðum eru 

fáar en krefjandi spurningar.  Þar koma opnar og lokaðar spurningar til skjalanna.  

Best er að beita opnum spurningum til að koma af stað umræðum í bekk, en lokaðar 

spurningar eru meira staðreyndaspurningar sem aðeins eitt rétt svar er við.  Opnar 

spurningar krefjast rökhugsunar og þess að nemendur velti málum fyrir sér.  Beri 

saman mismunandi leiðir og atriði og meti ólík rök eða sjónarmið.  Dæmi um opnar 

spurningar væri þá: Hvernig er unnt að fækka bílslysum? Hvað finnst ykkur um 

virkjun á Íslandi og hvað er best að gera?  Dæmi um lokaðar spurningar væri: hvað 

heitir höfuðborg Noregs?  Opin spurning hefur ekki eitt ákveðið rétt svar, heldur mörg 

fjölbreytileg svör. Svörin krefjast hugmyndaflugs, innsæis og rökhugsunar og ekki er 

hægt að líta á svör sem rétt eða röng, en þau geta hins vegar verið misgóð.  Lokaðar 

spurningar hafa eitt ákveðið svar og höfða fyrst og fremst til upprifjunar á ákveðnum 

staðreyndum.71 

Undirstöðuatriði eru ómissandi fyrir framtíðar árangur í námi. Síðan er  gott að 

skipta efninu niður í tvennt eftir því hversu mikilvægt það er.72 Að ákveða hvaða 

atriði á að leggja áherslu á í námi tekur tíma.  Kennarar gætu þurft að byrja mörgum 

vikum fyrr að undirbúa sig.  Ef um frumraun í einstaklingsmiðaðri kennslu er að ræða 

gæti verið gott að biðja starfsfélaga um aðstoð, fá lánuð verkefni og próf.  Þannig er 

hægt að sjá hver eru undirstöðuatriðin hjá öðrum. Þegar búið er að kenna námsefni, er 

gott að líta til baka og skrá niður og meta atriðin sem leggja á áherslu á.  Seinna er 

síðan hægt að bæta kennsluna úr frá þessum niðurstöðum.73 

Hérna eru talin upp nokkur atriði sem geta hjálpað við að ákveða 

undirstöðuatriðin sem kennd eru: Hvaða færni þarf að kenna nemendum? 

Námsáætlun, námsskrá, leiðbeiningar um hraða, próf frá öðrum kennurum, 

 
70 Yngvar Sigurgeirsson 1998:9-10  
71 Yngvar Sigurgeirsson 1998:13-14 
72 Rick Wormeli 2006:23 
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starfsfélagar, kennarahandbækur, lokaorð í köflum, verkefni og þögul íhugun um 

efnið. 

Þegar byrjað er að kenna efnið kemur upp sú staða að sumir nemendur ná betri 

árangri en aðrir. Það er eðlilegt. Þarf þá að laga námsefnið og kennsluna að 

einstaklingunum þannig að allir geti náð árangri.74 Kennsluaðferðirnar eru skoðaðar 

aftur, bjargirnar og jafnvel grundvallaratriðin.   

Þegar aðlaga þarf  undirstöðuatriðin og varanlega þekkingu, þá er það alltaf gert 

með því að skrá vandlega niður hvað fram fór, hvað gekk vel og hvað ekki.   Þannig 

er hægt að breyta undirstöðuatriðunum síðar meir eða að nota aðra leið.  Þegar 

undirstöðuatriðum er breytt fyrir einstaka nemendur er fundin leið fyrir nemendur til 

þess að ljúka áfanganum þó svo að hann missi eitthvað úr.  Leiðin sem hentar 

ákveðnum einstaklingum getur verið önnur en hentar öðrum nemendum, hugsanlega 

þarf að fara smá krókaleið til að ná settum markmiðum. Fyrir langt komna nemendur, 

þá er séð til þess að þeir hafi grundvallaratriðin til taks fyrir næsta áfanga ferðarinnar, 

en ekki er sóst eftir því að þeir klári alla vegalengdina, þ.e. þeir þurfa ekki að ljúka 

öllu því sama og hinir ef þeir þurfa þess ekki.75 

4.2. Markmið 
 
Mikilvægt er að byrja skólaárið á vel skilgreindum markmiðum, skrá niður tilgang 

kennslunnar og skrá þann árangur sem stefnt er að.  Að gera sér skýra hugmynd um 

hvert takmark kennslunnar á að vera er forsenda þess að hægt sé að skipuleggja hana 

með markvissum hætti.  Að hafa vel skilgreind markmið er besti leiðarvísir fyrir alla 

uppbyggingu kennslunnar og þar af leiðandi grundvöllur þess að hægt sé að meta 

hana skipulega.  Með því að hafa skýr markmið, þá um leið verður nemendum ljós 

tilgangur námsins. Það er ákaflega mikilvægt að nemendur viti að hverju er keppt 

hverju sinni.  Rannsóknir hafa sýnt að vel skilgreind markmið hafa mjög jákvæð áhrif 

bæði á kennslu og nemendur.76 

Nauðsynlegt er að kennari hanni kennslu og spurningar tengdar henni í 

samræmi við þau markmið sem sett hafa verið.  Sé markmið kennslunnar að kanna 

 
74 Wormeli , Rick 2006:24  
75 Rick Wormeli 2006:25 
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staðreyndir sem nemendur þekkja eða kanna einhver önnur minnisatriði þá henta 

lokaðar spurningar vel.  En þegar markmiðið er að reyna að koma af stað krefjandi 

umræðum, rökræðum eða skoðanaskiptum þar sem nemendur þurfa að hlusta hvorn á 

annan og byggja mál sitt á því sem næsti maður á undan hefur sagt, þá henta opnar 

spurningar.  Með þessu er ekki verið að segja að opnar spurningar séu betri en þær 

lokuðu, þvert á móti geta lokaðar spurningar líka verið mjög mikilvægar.  Það þarf  að 

hafa í huga að spyrja fjölbreyttra spurninga sem krefjast ólíkrar hugsunar og reyna 

með mismunandi hætti á nemendur er það sem stefna á á í einstaklingsmiðuðu námi.77 

Þegar búið er að ákveða hvaða atriði á að leggja áherslu á í kennslunni og setja 

markmið, er hægt að útbúa sérstök verkefni sem sýna hvar nemendur standa og hversu 

tilbúnir þeir eru til þess að læra viðfangsefnið.  Þetta kallast greinandi mat.  Útkoman 

úr þessum verkefnum mun móta kennsluna.  Það ætti í raun ekki að skipuleggja fyrstu 

kennslustundina fyrr en þessi verkefni hafa verið gerð og þau yfirfarin. 

Þegar kennari skipuleggur kennsluna þarf hann að huga að því hvar nemendur 

eru staddir í náminu og hvað þeir þurfa að læra.  Kanna þarf bakgrunn nemenda, taka 

efni sem þeir hafa verið að læra áður og útfæra það áfram, taka ákveðna færni og 

hugtök sem þau eiga að læra og nota þau í verkefnið.  Gæta þarf þess að verkefnin 

verði ekki og stór í sniðum heldur er árangursríkara að hafa þau stutt og hnitmiðuð.78 

4.3. Skipulag og hönnun matsaðferða 
 
Meta þarf námslega frammistöðu nemenda við upphaf námstímabilsins, á námsferli, á 

meðan á námi stendur og við lok námstímabils.  Kennari getur fylgst skipulega með 

nemendum sínum meðan þeir starfa og hann skráð frammistöðu þeirra, hægt er að 

halda reglulega umræðufundi með nemendum þar sem skipulega er rætt við þá um 

viðfangsefnin, að nemendur meti eigin frammistöðu (sjálfsmat og jafningjamat), að 

kennari meti úrlausnir nemenda með kerfisbundnum hætti í samráði við foreldra eða 

vinnufélaga einnig er möguleiki á að nota viðhorfskannanir til að meta hvernig til 

hefur tekist.79 

77 Yngvar Sigurgeirsson 1998:15-17 
78 Rick Wormeli 2006:25-26 
79 Lilja M. Jónsdóttir 1997:49-54 
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Námsmatið hefur þann tilgang að kortleggja þekkingu, færni, skilning og getu.  

Það getur líka verið nauðsynlegt að meta og athuga námstækni, áhugamál, hæfileika, 

viðhorf og væntingar hvers nemanda, einnig þann stuðning sem nemendur þurfa til 

þess að ná góðum árangri.  Það þarf að passa að fylgst sé með öllum nemendum 

vegna þess að mikilvægt er að þarfir allra þeirra ólíku nemenda í hverjum 

nemendahópi séu metnar.  Mikilvægt er að einkunnagjöf, umsagnir eða vitnisburður 

sé skiljanlegur og hafi gildi fyrir alla nemendur, kennara og foreldra.80 

Hægt er að flokka námsmatsferlið í þrjá flokka; greiningarmat sem fram fer í 

upphafi til að kanna hvar nemendur standa og hvað þeir kunna þegar þeir byrja, símat 

sem er í gangi allt námsferlið og niðurstöðumat sem gert er við lok námstímabilsins til 

að athuga árangur og framfarir.  Margar af þeim aðferðum sem notaðar eru við 

námsmat er hægt að nota í öllu þessu þrennu.81 

Spurningar í mati eru byggðar á undirstöðuatriðunum. Matsaðferðir eru þó ekki 

gerðar í þessari röð heldur er ráðlagt að byrja á samantektar/niðurstöðu mati, byrja á 

endinum, matið ætti að vera hannað út frá þeim grundvallaratriðum sem á að kenna og 

áætlað er að sjá nemendur læra.  Passa verður að fara ekki út fyrir rammann sem 

settur hefur verið.  Þegar því er lokið er hægt að ákveða og útbúa greiningarmatið. 

Það eru minni hlutar og útgáfur af samantektinni.  Að lokum er útbúið símat sem 

leiðbeinir okkur í kennslunni.82 

4.4. Greiningar- og símat  
Greiningarmat er notað til þess að meta kunnáttu nemenda og ákvarða í framhaldinu 

hversu tilbúnir nemendur eru fyrir námsefnið sem á að kenna.83 

Algengt er að kennarar leggi of mikla áherslu á lokapróf.  Margskonar 

námsmati er hægt að beita yfir námsárið.  Kennarinn ætti að hafa í huga að ef 

námsmatið á í raun og veru að meta nemendur þá er símat mun marktækara en mat í 

lok annar.  Hægt er að velja úr mörgum aðferðum til þess að meta stöðu nemanda og 

hversu tilbúnir þeir eru til þess að læra og nota síðan niðurstöður út matinu til að 

ákveða um framhaldið.  Þessar aðgerðir eru breytingar til góðs og gera ekkert annað 
 
80 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:84 
81 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:84 
82 Rick Wormeli 2006:24-25 
83 Rick Wormeli 2006:27 
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en að vera nemandanum í hag.  Greiningarmat er notað til þess að gefa kennurum og 

nemendum endurgjöf á það hvernig þau standa.84 

Í símati eins og sagt var hér að ofan þá er það í gangi yfir allan námstímann.  

Margar aðferðir er hægt að nota við símat.  Ef það er gert reglulega og þær umsagnir 

sem nemendur fá eru leiðbeinandi þá ættu nemendur stöðugt að geta unnið að því að 

bæta sig.85 

Námsmat verður greinandi þegar upplýsingar eru notaðar til þess að aðlaga 

kennsluna og lærdóminn og mæta þörfum nemenda.  Þegar kennari veit hvar 

nemendur standa hvort sem þeir eru að sýna framför, stöðnun eða eru að dragast aftur 

úr.  Þá er hægt að nota þessar upplýsingar til þess að gera nauðsynlegar aðlaganir, eins 

og að fara yfir efnið aftur, reyna mismunandi nálganir eða að bjóða upp á fleiri 

möguleika í lærdómsaðferðum.  Þetta getur verið nóg til þess að nemendur finni sig 

og nái að sýna framfarir.86 

Endurgjöf sem gefin er í greiningarmati hjálpar nemendum að ná markmiðum 

sem þeir stefna að.  Ef nemendur verða varir við gloppur í náminu hvort sem það er á 

sviði þekkingar, leikni eða skilnings þá hjálpar greininarmat þeim að sjá hvar þeir 

standa og hvaða leið sé best að fara.  Árangursrík leið til þess að gefa endurgjöf á 

prófi eða verkefni  eru ákveðin skilaboð um villur og ákveðnar stax í framhaldinu 

tillögur til úrbóta og uppörvunar fyrir nemendur.  Gæta þarf þess að nemendur sjái 

það jákvæða.  Hann þarf að sjá að til séu aðferðir sem geta hjálpað.  Að ganga illa við 

að svara spurningum eða leysa verkefni þarf ekki að vera neikvætt það er aðeins 

skilaboð um hvernig áframhaldandi námi skuli háttað.   Svona endurgjöf getur verið 

sérstaklega árangursrík fyrir nemendur sem ná litlum árangri vegna þess að hún 

einblínir á það að nemendur geti náð framför í staðinn fyrir að vera dæmdir til þess að 

ná litlum árangri vegna fyrirfram ákveðinna prófa.  Greiningarmat hjálpar við að 

styðja þær væntingar að öll börn geti lært og náð góðum árangri og kemur í veg fyrir 

þann vítahring sem nemendur með slæma frammistöðu og getu lenda í.  Sem leiðir 

 
84 Boston Carol 2002:Vefsíða 
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oftar en ekki til þess að nemendur verða óframfærir og óviljugir til þess að halda 

áfram að læra.87 

Hægt er að nota þetta greiningarmat frá degi til dags.  Til þess að nota slíka 

greiningu er gott að koma upp litlum umræðuhópum með kennaranum og örfáum 

nemendum, umræðum í öllum bekknum, dagbókafærslum, ferilmöppufærslum, 

skyndiprófum, heimavinnu verkefnum, skoðunum nemenda eða áhugasviðs 

könnunum.  Unnið er svo með þetta mat og mótar þá kennarinn kennslu 

morgundagsins og jafnvel kennslu dagsins með það að sjónarmiði að hjálpa 

nemendum einstaklingsmiðað að færa sig fram úr núverandi staðsetningu í náminu.88 

4.5. Dæmi um greiningarmat 
Þar sem markmið greiningarmats er að hjálpa nemendum að auka skilning sinn á 

námefninu og gera kennslu betri þá þarf að gera viðeigandi breytingar á 

kennsluháttum og námsmati.  Kennari getur fylgst með og skráð hjá sér það sem fram 

fer og eru umræður innan bekkjarins ekki síður mikilvægar en greiningar og 

heimavinna.   Mikilvægt er að nota spurningar og bekkjarumræður sem tækifæri til 

þess að auka þekkingu nemenda og bæta skilning þeirra. Kennari þarf að vera 

meðvitaður um að láta nemendur sjálfa koma með svörin.  Nemendur þurfa að fá tíma 

og tækifæri til að velta umræðunni á milli sín án þess að kennarinn komi að.  

Kennarinn getur aftur á móti hjálpað til með því að koma með leiðandi spurningar 

sem hjálpa til við að fram vissum atriðum. Kennari þarf að gæta þess að allir geti 

tekið þátt, að innan hópsins gildi lýðræðisleg vinnubrögð þar sem allir fá tækifæri á að 

segja sína skoðun.  Innan nemendahóps er líklegt að einhverjir séu ekki eins framfærir 

og aðrir og hér eru ráð sem hægt er að styðjast við:  

� Kynna nokkur möguleg svör við spurningu, segja svo nemendum að kjósa um 

svörin.  

� Bjóða nemendum að ræða hugsanir sínar um spurningarnar í pörum eða litlum 

hópum, svo að deila svörum og hugsunum sínum með stærri hóp. 

� Biðja nemendur að skrifa niður svar, lesa svo nokkur upp hátt.  

Kennarar gætu líka metið skilning nemenda á eftirfarandi hátt: 

 
87 Boston Carol 2002:Vefsíða 
88 Tomlinson Carol Ann 1999:10-11 
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� Láta nemendur skrifa niður skilning sinn á kafla eða hugtaki áður og eftir 

kennslu. 

� Biðja nemendur að taka út helstu hugmyndir sem þeir hafa skilið úr kennslu, 

umræðum eða lestri. 

� Láta nemendur ljúka við fáein vandamál eða spurningar í enda kennslustundar 

og athuga með rétt svör 

� Taka viðtal við nemendur einstaklingsmiðað eða í hóp um hugsanir þeirra 

þegar þeir leysa vandamál. 

� Meta stutt, með því að láta bekkinn skrifa verkefni.89 

4.6. Marktækt námsmat. 
Undanfarið hafa verið að koma fram aðferðir við námsmat sem snúast um það að 

safna markvisst upplýsingum um frammistöðu nemenda á náminu sjálfu stendur og er 

það gert á ýmsan hátt.90 

Námsmat á að byggjast sem mest á eðlilegu, góðu skólastarfi þar sem 

nemendur fást við krefjandi og helst sem raunverulegust viðfangsefni.  Þessi 

viðfangsefni eiga sem mest að reyna á að nemendur beiti þekkingu sinni, skilningi, 

innsæi, hugmyndaflugi og leikni. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda, sjálfsmat 

og jafningjamat.  Meginatriðið er að nemendur sýni við eðlilegar aðstæður það sem 

þeir kunna.91 

Til þess að námsmat sé marktækt þarf það að vera gert yfir langt tímabil.  

Nemendur kunna kannski námsefnið sitt í dag, en til þess að ákvarða hvort þeir hafi í 

raun lært efnið, þá er gott að meta nemendur úr því sama aðeins seinna.  Þetta er þó 

ekki alltaf framkvæmanlegt. Ef nemendur hafa átt að læra margföldunartöfluna, og 

áætlað er að meta  deilingu, þá sést fljótt hvort nemendur kunni margföldunartöfluna.  

Þannig er verið að meta annan þátt sem byggir á því sem nemendur eiga að vera búnir 

að læra. 

Þegar nemendur eru metnir oftar en einu sinni sjást mismunandi hliðar á því 

hvernig nemendur skilja viðfangsefnið. 
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Það er þó ekki hægt að vera með margskonar námsmat í gangi.  Gott er  að 

leyfa nemendum stundum að koma með frumkvæði á matsaðferð, þannigð að þeir 

ákveði sjálfir hvernig þeir vilji sýna skilning sinn á viðfangsefninu.92 

Í einstaklingsmiðaðri kennslustofu er námsmat notað til að skrá vöxt nemenda.  

Jafnvel þá er leytast við að meta þannig að allir nemendur geti fullkomlega sýnt 

kunnáttu sína og skilning.  Mat á alltaf að hafa meira með það að gera að hjálpa 

nemendum að vaxa námslega heldur en að skrá niður mistök þeirra.93 

4.7. Niðurstöðu mat.   
 
Niðurstöðu mat er notað fyrir kennara og nemendur við lok ákveðins námstíma.  Það 

samræmir markmið og reynslu og niðurstöðunni er hafnað ef hún kemur í veg fyrir 

það að nemendur sýni það sem þeir vita um efnið. Þetta mat endurspeglar mest alla, ef 

ekki alla, nauðsynlegu og varanlegu þekkingu.94 

Við niðurstöðumat er lagður dómur á það hvernig námið hefur farið fram og 

hvernig það hefur tekist.95 

4.8. Einstaklingsmiðuð kennslustofa  
 

Í einstaklingsmiðaðri kennslustofu er miðað að því að  námsmatið sé unnið með mjög 

skilvirkum hætti.  Matið mótast af því að vera leiðbeinandi og að nemendur taki þátt í 

því. Kennlustofan þarf að vera lifandi og tengjast lærdómi nemenda. Bæði nemendur 

og kennarar taka  ábyrgð á námsmatinu eftir því sem við á hverju sinni og ákveðið 

hefur verið en til þess að námsmatið sé greinandi þarf það að vera framkvæmt jafnt og 

þétt yfir önnina.  Kennarar sem aðhyllast einstaklingsmiðað nám eyða töluverðum 

tíma í að skipuleggja námsmatið og nota námsmat óspart.  Þeir vilja að námsmatið sé 

sýnilegt þannig að nemendur nái þeim takmörkum sem þeir hafa sett sér. Sú aðferð 

sem algengt er að kennarar noti eru matsblöð og matslistar.  Meðaltöl og útkoma úr 

prófum er atriði sem kennararnir horfa ekki mikið í.96 

92 Rick Wormeli 2006:30-32 
93 Tomlinson Carol Ann 1999:10-11 
94 Rick Wormeli 2006:27 
95 Boston Carol 2002: Vefsíða 
96 Rick Wormeli 2006:41-42 
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4.9. Samantekt 
 
Í einstaklingsmiðaðri skólastofu er námsmat stöðugt og greinandi en það á jafnframt 

alltaf að vera upp á yfirborðinu. Það er ekki framkvæmt nema nemendur séu 

meðvitaðir um það og ætti nemandinn alltaf að vita til hvers sé ætlast og hvað á að 

meta hverju sinni.  Markmið námsins þurfa að vera vel skilgreind og skýr þannig að 

ekki sé hætta á misskilnig.   

Vel skilgreind markmið eru leiðarvísir fyrir  uppbyggingu kennslunnar og þar 

af leiðandi grundvöllur þess að hægt sé að meta hana skipulega.  

Einstaklingsmiðað námsmat leggur áherslu á færni og varanlega þekkingu.  Til að 

allir nemendur geti náð árangri þarf að laga námsefnið og kennsluna að 

einstaklingum. Námsmatið hefur þann tilgang að kortleggja þekkingu, færni, skilning 

og getu.  Einkunnagjöf, vitnisburður og umsagnir þurfa að hafa skýra framsetningu 

þannig að það hafi gildi fyrir kennara, nemendur of foreldra.  Námsmat á að vera 

hannað út frá þeim grundvallatriðum sem á að kenna og ætlast er til að nemendur læri.  

Skipta má námsmati í greiningarmat og símat.  greiningarmat metur kunnáttu 

nemenda og í framhaldi af því er ákveðið hvernig eigi að koma til mót við þarfir 

nemandans.  Símat er er í gangi allan námstímann. Endurgjöf sem gefin er í 

greiningarmati hjálpar nemendum að ná markmiðum sem þeir stefna að.   

Greiningarmat hjálpar til við að styðja þær væntingar að öll börn geti lært og náð 

góðum árangri og kemur í veg fyrir þann vítahring sem nemendur með slæma 

frammistöðu og getu lenda í.  Til þess að námsmat sé marktækt þarf það að vera gert 

yfir langt tímabil.  Mat á alltaf að hafa meira með það að gera að hjálpa nemendum að 

vaxa námslega heldur en að skrá niður mistök þeirra.   

Niðurstöðumat er notað fyrir kennara og nemendur í lok ákveðins námstíma 

Það samræmir markmið og reynslu.  
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5. Aðferðir við námsmat 
 

Aðalnámsskrá grunnskóla segir að megintilgangur námsmats sé að örva og aðstoða 

nemendur við námið.  Þar segir líka að hverjum kennari og skóli eigi að fylgjast með 

árangri nemenda sinna og veita nemendum og foreldrum upplýsingar um námsgengi.  

Sagt er að námsmat þurfi að fara fram jafnt og þétt á námstímanum og 

matsaðferðirnar eigi að vera fjölbreyttar til þess að það gagnist nemendum við að 

bæta sig í námi og kennurum við að skipuleggja kennslu.97 

Margir kennarar eru sammála þessu og vita að námsmatið á að gefa 

heildarmynd af námsárangri nemenda sinna og það þarf að vera fjölbreytt, samt sitja 

margir fastir í sama farinu og nota nánast eingöngu próf til að kanna þekkingu og 

færni.  Til margra ára hefur námsmat vafist fyrir mörgum kennurum og hefur þróunin 

í átt að heildstæðu mati verið hæg.  Margar hindranir hafa staðið í vegi fyrir þeirri 

þróun og sennilega er hefðin sú stærsta.  Þrátt fyrir að aðalnámsskrá mæli með 

fjölbreyttum aðferðum við námsmat þá eru próf ennþá einu matstækin sem yfirvöld 

bjóða upp á.  Mikilvægt er að bjóða kennurum námsskeið eða kynningar þar sem 

kennt er um fjölbreyttari aðferðir við námsmat.98 

Það getur verið snúið að meta framfarir og árangur nemenda.  Ef kennari er bara 

að meta ákveðna færni eða þekkingu á staðreyndum þá er það í sjálfu sér ekki svo 

erfitt, en nám nemenda snýst um meira en það og því mjög mikilvægt fyrir nemendur, 

forráðamenn og kennara og fá upplýsingar um framfarir og árangur nemenda í sem 

víðustum skilningi.99 

5.1. Ferilmöppur 
 

Ferilmöppur byggjast á aðferð sem metur vinnu nemenda á heildrænan hátt.  Þessi 

aðferð hefur vaxið hér á landi á síðustu árum en aðferðin er algeng í Bandaríkjunum.  

Námsmat með ferilmöppum byggist á því að nemendur séu mjög virkir í matinu og 

safna þeir sýnishornum af verkefnum í möppurnar eftir ákveðnum forsendum.  

 
97 Aðalnámsskrá grunnskóla 1999:35 
98 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:83 
99 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:83-84 
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Foreldrar, kennarar og nemendur vinna oft sameiginlega að því að safna saman 

sýnishornum sem sýna feril og vinnu nemenda yfir skólaárið eða til fleiri ára.100 

Ferilmappa  er ekki ný uppfinning.  Ferilmappa hefur mikið verið notuð meðal 

listamanna, arkitekta, og ljósmyndara gegnum tíðina.  Innan veggja skólans er hins 

vegar ekki langt síðan farið var að nota ferilmöppur.  Notkunarmöguleikar ferilmöppu 

eru miklir og fara eftir áherslu kennarans hverju sinni.  Algengast er þó að 

ferilmöppur séu notaðar í þeim tilgangi að meta námsárangur nemenda.101 

Þrjár tegundir af ferilmöppum eru algengastar og kjósum við að kalla þær 

eftirfarandi nöfnum: verkmöppur, (e. working portfolios) sýnismöppur, (e. display, 

showcase eða best work portfolios) og matsmöppur (e. assessment portfolios).102 

Ferilmöppur geta verið mjög ólíkar að útliti, í margs konar útfærslum og notaðar í 

mismunandi tilgangi.  Mikilvægt er að markmiðin með möppunum séu skýr svo 

tilgangnum sé náð.   

Reynsla, þekking og færni nemenda eru ekki sú sama og þarfir afar misjafnar 

þar af leiðandi verða ferilmöppurnar ólíkar, þótt skipulagið sé í aðalatriðum það sama 

þá eru færslur í verkmöppu, matsmöppu og sýnimöppur jafn ólíkar og nemendur eru 

margir.   Verkefnin í möppurnar eru  valin í þeim tilgangi að skrá þekkingu nemenda, 

skilning, viðhorf og námsárangur.  Ferilmappa á að innihalda efni sem nemandinn 

safnar stöðugt og á kerfisbundinn hátt í samvinnu við kennara og  í samræmi við 

námsskrá og markmið skólans. Mappan á að vera vel skipulögð þannig að gögnin séu 

aðgengileg103 

Ferilmöppur eru  skrár yfir það sem nemendur eru að fást við í skólanum hvort 

sem það eru skissur, uppdrættir, kort, teikningar, skýringarmyndir, ljósmyndir, 

myndbandsupptökur, töflur, útreikninga, umræðupunkta, þankabrot, hugleiðingar, 

ljóð, smásögur, ritgerðir, útdrættir, bókalistar, heimspekilegar vangaveltur eða glósur, 

svo fátt eitt sé nefnt af því sem til greina kemur. Í möppurnar geta nemendur skrifað 

hvað þeim fannst um verkefnin og hvernig þeim gekk að vinna þau.  Nemendur geta 

sett verkefni sem hafa mistekist til þess að geta lært af þeim.   Ferilmöppur geta verið 

leiðsögn í gegnum vinnu sem þeir eru að vinna að og segja til um framfarir og gengi.  

Mappan á að  endurspegla nám nemenda.104 

100 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:89 
101 Danielson Carlotte og Abrutyn Leslye 1997:v-viii 
102 Danielson Carlotte og Abrutyn Leslye  1997:v-vii 
103 Danielson Carlotte og Abrutyn Leslye  1997:vii 
104 Ingvar Sigurgeirsson  2002:87-88 
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Ferilmöppur eiga ekki að liggja hjá kennara sem geymsla fyrir það sem 

nemendur hafa verið að fást við heldur á mappan að vera í stöðugri notkun.  

Möppurnar eiga að vera kerfisbundið og skipulagt safn með gögnum sem bæði 

kennarar og nemendur geta notað til þess að fylgjast með hvernig þeir þroskast 

námslega.  Tilgangur möppunnar er að kennarar og nemendur geti fylgst með 

námsárangri nemenda, hegðun og leikni  og í sem flestum námsgreinum. 105  Markviss  

vinna með ferilmöppur þjálfar nemendur í máli og / eða mynd að færa rök fyrir máli 

sínu og eflir hæfni þeirra til að meta einstök verkefni sem þeir vinna að, stöðu þeirra 

og gengi106 

5.2. Verkmöppur 

Verkmöppu er ætlað að halda utan um það sem nemendur gera.    Í möppunni eru 

verkefnin geymd þar til þau verða metin,  þar til mappan verður til sýnis eða þar til 

tímabært er að fara með hana heim.  Þó svo að verkmappan sé nokkurs konar hirsla 

fyrir það námsefni sem verið er að vinna að þá er hún ekki geymsla fyrir hvað sem er.  

Verkefnin sem fara í verkmöppu eru valin í samræmi við þær forsendur sem gefnar 

eru í upphafi vinnunnar.  Mappan á að geyma fullkláruð verkefni og verkefni sem enn 

eru í vinnslu, eins á mappa að sýna hvernig námið gengur bæði það sem gengur vel og 

illa.  Mappan á að vera þverskurður af námi nemenda og ætti hún að endurspegla 

hvernig nemendum gengur að ná fyrirfam ákveðnum markmiðum.  Mappan er 

heimild um hvernig nemendur standa sig í náminu og getur verið afrar hjálpleg tæki 

til að greina þarfir nemenda, finna hvar nemendur eru sterkir og hvar þeir þurfa að 

bæta sig. Með hliðsjón af gengi nemenda er í framhaldi hægt að taka ákvarðanir um 

kennslu í samræmi við það, og hvernig áframhaldandi menntun nemenda skuli háttað.  

Mappan nýtist einnig nemendunum sjálfum þar sem þeir geta fylgst með eigin 

framförum í námi undir leiðsögn kennarans. Nemendur leggja vinnu í verkefni sem 

fara í möppuna og geta tekið hana fram og ígrundað eigið framlag í ljósi 

námsmarkmiða og séð hvort þeir þurfi að bæta sig. Verkmöppuna á að meta í heild og 

er það ýmist gert með reglulegu millibili eða við lok annar.107 

105 Danielson Carlotte og Abrutyn Leslye  1997:viii 
106 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir [án ártals]:Vefsíða 
107 Danielson Carlotte og Abrutyn Leslye 1997:2 
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Verkefni úr möppunni geta verið flutt í annars konar möppur eins og 

matsmöppu sem er þá ætluð sem safn af upplýsingum um nemandann.  Annað efni úr 

möppunni gæti verið flutt í sýnimöppu þar sem nemendur geyma sýnishorn af sínum 

bestu verkefnum.  Enn önnur vekefni geta nemendur farið með heim.  Þegar 

nemendur flytja verkefni í aðrar möppur eins og matsmöppu eða sýnismöppu þurfa 

þeir að útskýra ástæðu fyrir flutningnum og af hverju þeir ákváðu að flytja verkefnin.  

Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um að verkefnin eiga að endurspegla 

námsframvindu þeirra.108 

5.3. Matsmöppur 
 

Matsmappa er það form sem lýtur mestri stýringu af þeim möppun sem fjallað er um 

hér.  Námsmarkmið þurfa að vera skýr til þess að matsmappan sé raunhæft matstæki 

og viðmiðin þurfa að vera ljós og vel skilgreind.  Efnisvalið ræðst því af 

námsmarkmiðum sem segja til um hvað nemendur eiga að læra. Vekefni í 

matsmöppunni eru vegin og metin eftir námsmarkmiðum og fosendum hverju sinni.  

Það sem fer í matsmöppu eru verkefni sem valin eru eftir forsögu kennarans, það geta 

verið sýnishorn af ritum, hljóðupptökur, teikningar, skrifleg próf og skrár af ýmsu 

tagi.  Í möppuna fara heimildir um nám nemenda og með möppunni fæst því góð 

yfirsýn um vinnu og framfarir nemenda.  Algengt er að nemendur meti sjálfir 

möppuna og læra þeir með því að, verða gagnrýnir og sjálfstæðari í vinnubrögðum.   

Gæta þarf þess að nemendur séu meðvitaðir um hvaða færni og hversu miklum 

framförum þeir þurfa að ná og hvað skal sýna í möppunni.  Árangur hvers nemenda 

snýst ekki um fyrirfram ákveða ákjósanlega frammistöðu eins og á prófum heldur er 

námsferli nemenda metin á fjölbreyttan og samþættan hátt. Segja má að matsmöppur 

séu óhefðbundið matstæki sem býður upp á mikla aðlögun að einstaklingnum, Þannig 

geta viðmið verið mjög mismunandi milli nemenda og reynt er að láta þau miða við 

fyrri verkefni nemenda og þá færni sem hann hefur sýnt í námi. 

Þegar matsmöppur eru metnar byggir matið á samanburði við viðmið og/eða 

samanburði við fyrri verk af sama eða svipuðum toga.  Matið miðar að því að kanna í 

 
108 Danielson Carlotte og Abrutyn Leslye 1997:2-3 
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hvaða mæli nemenda hefur tekist að ná tilteknum markmiðum.  Matsmöppur eru 

nokkurs konar,,tæki” sem byggja á áþreifanlegum sönnunargögnum sem sýna 

vinnuframlag árangur og framfarir nemanda í tiltekinn tíma.  Áhersla flyst frá einkunn 

og umsögnum til mats á hvort nemandinn hafi staðist markmið og kröfur sem sem 

settar voru.     

Auðvelt er fyir kennara, nemendur að efla umræður um námið út frá 

matsmöppum þar sem umræðurnar eru byggðar á áþreifanlegum dæmum sem 

nemendur hafa sjálfir valið út frá fyrnefndum leiðbeiningum og ber því ábyrgð á því 

sem þar er ásamt kennaranum.  Með möppunni er hægt að meta framfarir og stöðu 

nemanda.  Einnig eru matsmöppur miðja umræðna í foreldraviðtölum þar sem þær eru 

öflugt samskiptatæki milli kennara, nemenda og foreldra.109 

5.4. Sýnimappa 
 

Sýnimappa er líklega mest gefandi ferilmappan, því í hana setja nemendur efni sem 

þeir eru stoltir af.  Í möppuna safna nemndur efni eftir ákveðinni forsögn kennara. 

Nemendur þurfa að gera gein fyrir því af hverju þeir velja ákveðin verkiefni í 

möppuna.  Verkefnin verða að sýna fram á að ákveðnum markmiðum hafi verið náð. 

Sýnismappan á að vera tæki til að kennari og nemandi geti metið árangur og hvort 

markmiðum hafi verið náð. 110 

Sýnimappa getur auk sýnishorna af verkum nemenda geymt ýmis skrif nemanda 

um verkin og hvernig honum tókst að vinna þau.  Nemandinn getur talað um hvað 

hann lærði af verkefnunum og sýnt útfærslur af verkefnum á mismunandi stigum.  

Fleiri en einn nemandi geta unnið saman að verkefni, geta þeir skilað starfinu í 

sýnismöppuna í formi ljósmynda, stuttmynda og hljóðupptöku. Oft eru bestu verkin 

valin og sett í sýnimöppu en í sumum tilvikum eru líka látin fylgja verkefni sem hafa 

mistekist.  Kennari eða skólasystkin geta  skrifað umsögn í möppuna. Mat  á  byggist 

á því að nemendur séu virkir í matinu. Þeir ákveða sjálfir það efni sem fer í hana og 

hvernig skuli meta það en einnig taka þeir ákvarðanir í  samráði við kennara um 

 
109 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir [án ártals]:Vefsíða  
110 Danielson Carlotte og Abrutyn Leslye 1997:2-3 
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viðmið sem notuð eru við matið.  Sýnismöppur henta einkar vel í samskiptum við 

foreldra. Þær eru góður unmæðugrundvöllur á foreldrafundum og þær má nota þar 

sem þörf er að kynna skólastarf.  Nemendur eiga möppurnar þegar þeir ljúka sinni 

skólagöngu.111 

5.5. Sjálfsmat  

Sjálfsmatsaðferðir byggjast m.a. á því að kennari og nemendur ræði saman um 

frammistöðu, skilning og tök nemandans á námsefni, viðhorf,  tilfinningar,  líðan ,  

framkomu o.s.frv.  Þegar vel tekst til fær nemandinn tækifæri til að meta eigið nám og 

nýta niðurstöður viðtals til sjálfshjálpar. Gagnvirknin milli kennara og nemanda er 

mikilvægur kostur aðferðarinnar sem leiðir til aukins skilnings bæði kennara og 

nemenda. Sjálfsmat nemenda fær þá til þess að skoða hvað þeir eru að læra og hvernig 

þeir gera það.  Helsti kostur við þessar aðferðir er hversu sveigjanleg hún er því 

samtalið getur þróast eftir persónum og aðstæðum hverju sinni.  Sjálfsmat og 

jafningjamat eru skyldar aðferðir þar sem jafningjamat getur ýtt undir sjálfsmat með 

því að nemandi fer að íhuga eigin framistöðu og bera hana saman við aðra þegar hann 

gagnrýnir verk annarra.    Þegar nemendur hafa komist upp á lag með að nota 

sjálfsmat er matið líklegt til þess að auka áhuga nemenda og ýta undir sjálfstæði þeirra 

í námi. Nemendur þurfa síður að glíma við kvíða þegar sjálfsmati er beitt í meira mæli 

en prófum.   Margar aðferðir eru notaðar við sjálfsmat og jafningjamat og velur 

kennari hvað hentar hverju sinni.112 

Þegar nemendur taka þátt í að meta námsárangur með því að ræða markmið er 

líklegra að þeir skilji betur til hvers er ætlast af þeim í náminu.  Sjálfsmat eykur 

líkurnar á því að nemendur geri sér sem gleggsta grein fyrir veikum hliðum sínum og 

sterkum.  Sjálfsmat og jafningjamat krefst einnig ábyrgðar, afstöðu og fullrar alvöru 

og hefur þannig uppeldisgildi. Þegar kennarar ná að ræða við nemendur um námið 

geta þeir aflað upplýsinga sem þeir geta ekki aflað með öðrum hætti.113 

Sjálfsmatsaðgerðir geta verið tímafrekar og er það helsti gallinn við þær.  Á 

 
111 Igvar Sigurgeirson 1998:Vefsíða 

112 Umsjónakennarinn 2007:Vefsíða 

113 Ingvar Sigurgeirsson 2002:91 
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ákveðnum tímapunkti meta nemendur eigin frammistöðu og það mat má framkvæma 

á marga vegu.  Nemendur setja sér markmið og meta eigin námsstöðu, framfarir, 

vinnusemi og kurteisi o.fl. þetta mat getur farið fram vikulega, mánaðarlega eða við 

lök annar.  Kanna má viðhorf eða hug nemenda til ákveðinna hluta eins og námsefnis 

og kennsluaðferða og annara þátta innan skólastarfsins.  Niðurstöður úr könnunum má 

síðan nota til þess að bæta ýmsa þætti skólastarfsins.  Þessi aðferð hefur þá kosti að 

hún er einföld og fljótleg og hentar nemendum á öllum aldri.  Hanna þarf könnunina 

eftir aldri nemenda.  Þegar kanna á hug ungra nemenda er hægt að nota myndir sem 

tákna ákveðið svar þá þýðir bros samþykki og svo framvegis.  Við athugun á 

viðhorfum eldri nemenda mætti nota svonefndan Likert-skala  en þar svara nemendur 

ákveðnum spurningum með því að merkja við einn af fimm valkostum og gefa þannig 

til kynna skoðun sína. Við ákveðinni spurningu gætu til dæmis verið svarmöguleikar 

eins og: alltaf, oft, stundum, sjaldan, aldrei. Skalann er hægt að útfæra á marga vegu 

og er annar möguleiki að koma með staðhæfingu og ættu nemendur að merkja við 

tölurnar 1-5. Talan 1 þýddi þá mjög sammála en 5 mjög ósammála. Það er auðvelt að 

vinna úr niðurstöðum úr mati af þessu tagi og er það jafnframt einfalt í 

fræmkvæmd.114 

5.6. Jafningjamat 

Þegar jafningjamati er beitt meta nemendur frammistöðu eða verk hver annars.  

Jafningjamat getur hentað bæði til þess að meta einstaklingsvinnu eða hópavinnu. 

Jafningjamat gerir þær kröfur að til nemenda að þeir taki virkan þátt í náminu.  Þegar 

nemendur þurfa sjálfir að framkvæma námsmatið virkar það hvetjandi á þá.  

Mikilvægt að gagnkvæmt traust ríki innan skólastofunnar bæði milli kennara og 

nemenda og milli nemendanna sjálfra.  Í jafningjamati þá meta  nemendur vinnu 

samnemenda sinna með því að gefa hvor öðrum endurgjöf.  Endurgjöfin getur verið í 

formi leiðsagnatmats.  Þá fá nemendur leiðsögn hvernig þeir megi bæta sig og er 

matinu beitt meðan nám fer fram. Nemendur fá þá tækifæri á að skiptast á skoðunum, 

þeir læra að taka gagnrýni og vinna úr henni og þiggja hjálp til að komast í gegnum 
 

114 Umsjónakennarinn 2007:Vefsíða 
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vandamál í náminu.  Nemendur þurfa að vanda gagnrýni sína sem er byggð á 

fyrirfram ákveðnum markmiðum og þeir þurfa að geta rökstutt matið. Þetta leiðir til 

þess að nemendur geta gert sér grein fyrir þeirra veiku og sterku hliðum sem er mjög 

mikilvægur þáttur í því ferli sem nám er.  Nemendur þurfa þjálfun í aðferðinni til að 

vel takist til.  Þeir þurfa að átta sig á því að endurgjöfin á að vera uppbyggileg þannig 

að samnemendur nái að bæta sig.  markmiðin með matinu þurfa að vera alveg skýr 

þannig að nemendur viti til hvers sé ætlast til af þeim.  Þeir þurfa að vita hvað á að 

meta, og hvort það sé vel gert.  Hvernig á að sýna úrlausnir á stæðrfræðidæmum svo 

að dæmið geti talist rétt? O.s.frv.   kennarar geta nýtt sér jafningjmatið til þess að fá 

upplýsingar um nemendur, til dæmis um þroska þeirra, félagsstöðu, rökhugsun, 

viðhorf og áhugamál.  Þetta eru allt atriði sem erfitt er að meta á skriflegum prófum 

en eru mikilvæg þegar meta á heildarframmistöðu nemenda.  Sjálfsvitund nemenda 

eykst þegar nemendur eru þjálfaðir í að meta eigin frammistöðu og frammistöðu 

annarra.  Einnig eykur það ábyrgð og námsárangur batnar.  Að loknu námi og 

starfsævi nemenda hefst eru nemendur frekar tilbúnir til þess að treyst eigin 

dómgreind, getu og hafa meiri trú á sjálfum sér.115 

Kennarar eru fagmenn og þurfa að greina þarfir nemenda og þær leiðir sem 

henta hverjum og einum, þeir þurfa að  skapa námsaðstæður og setja fram 

námsmarkmið sem henta.  Nemendur hafa  úrslitaþýðingu um það hversu vel tekst til í 

kennslunni.  Nemendur búa yfir mikilvægum upplýsingum um það hvað passar fyrir 

þá og hvað ekki.  Þeir vita hvaða aðferðir passa best fyrir þá í náms- og 

kennsluferlinu, þeir vita hvaða væntingar þeir hafa, þeir geta ýtt undir það að skipulag 

kennslunnar gangi upp og geri þá að betri námsmönnum.   Í námsumhverfi þar sem 

einstaklingsmiðun fer fram rannsaka kennarar nemendur sína og láta þá stöðugt vera 

með í ráðum um námið og kennsluna.  Þá næst sá árangur að nemendur verða 

sjálfstæðari námsmenn.116 

115 Umsjónakennarinn 2007:Vefsíða 
116 Tomlinson, Carol Ann 2000:7 
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5.7. Verkefni og einkunnargjöf 
 

Sennilega eru próf eða kannanir algengasta aðferðin við að kanna árangur nemenda og 

athuga hvort þeir hafa náð tilætluðum árangri.  Próf geta verið munnleg, skrifleg eða 

verkleg könnun á ákveðinni færni, þekkingu eða skilningi.  Hægt er að leggja þau 

fyrir með ákveðnu millibili til að athuga hvort nemendur hafi náð tökum á því sem 

kennt hefur verið.  Oft þurfa nemendur að kunna ákveðna þætti námsefnisins til þess 

að ná prófinu.  Prófin eru oftast tekin í skólanum.  Stundum eru nemendur látnir fara 

yfir prófin sjálfir og meta þá hvað þeir hafa náð miklu á ákveðnum tíma, stundum 

reyna þeir aftur til að sjá hvort þeir bæti sig.  Þá er athugað hvort árangur og afköst 

hafa aukist.117 

Nokkrar gerðir prófa eru til og eru þessar helstar: 

Samræmd próf: Þessi próf eru tekin samtímis hjá öllum nemendum.  Þau eru 

lögð fyrir af opinberum aðilum til að athuga með stöðu nemenda.  Hér á landi eru 

samræmd próf tekin fyrir í 4. og 7. bekk og svo í 10. bekk. 

Greinandi próf: Margskonar greinandi próf eru til, þau eru til þess að meta 

hæfni eða vanhæfni í námi.  Þau geta gagnast til þess að auðvelda skipulag og til að 

taka ákvarðanir um viðbrögð eða aðgerðir.  Þannig geta stöðluð próf og 

spurningalistar verið afar gagnleg. 

Forpróf –mat: Þetta er nauðsynlegt fyrir kennara til að meta stöðuna áður en 

hann ákveður skipulag náms og kennslu.  Með því að nýta þessi forpróf reglulega í 

öllum námsgreinum áður en áætlanir eru gerðar verður kennslu- og námsáætlanir mun 

markvissari.118 

Einkunnagjöf eða vitnisburður 

Nemendur fá einkunnir og umsagnir fyrir það sem þeir gera.  Kennarinn gefur oftast 

einkunnir eða umsagnir en stundum gera nemandinn og kennarinn það í sameiningu.  

Það getur verið mismunandi til dæmis einkunnir í bókstöfum eða tölustöfum, 

leiðbeinandi umsagnir, staðist ekki staðist.  Passa verður uppá að vitnisburður sé 

settur þannig fram að það sé auðvelt að skilja hann, hvað er átt við og við hvað er 

miðað og hver eru markmiðin sem miðað er við.119 

117 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:91 
118 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:92 
119 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:92 
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Kennari þarf að gæta þess að nota fjölbreytileika við gerð spurninga.  Gott er 

að blanda saman hefðbundnum og óhefðbundnum spurningum og aðferðum. 

Hefðubundnar aðferðir gætu verið: para saman, setja inn satt eða ósatt, eyðufyllingar, 

skilgreiningar, ritgerðir og stutt svör.  Óhefðbundnar aðferðir gætu verið: teikningar, 

gröf, úr daglegu lífi, umsóknir, gagnrýna frammistöðu annarra eða svörun annarra og 

fleira í þeim dúr. 

Með því að nota fjölbreytilegar spurningar og aðferðir, þá fáum við skýarari 

mynd af því hvað nemendur geta og kunna.  Sumir nemendur geta sýnt fram á 

kunnáttu sína á einn hátt á meðan annar nemandi getur sýnt kunnáttu sína á annan 

hátt. 

Ef námsmat á að geta hjálpað við að ná nákvæmum upplýsingum um kunnáttu 

nemenda þannig að við getum hagað kennslu okkar í samræmi við það, þá er gott að 

gefa nemendum færi á að sýna hana á þann hátt sem þeim hentar best. 

Aðalnámsskrá grunnskóla segir að megintilgangur námsmats sé að örva og 

aðstoða nemendur við námið.  Þar segir líka að hverjum kennari og skóli eigi að 

fylgjast með árangri nemenda sinna og veita nemendum og foreldrum upplýsingar um 

námsgengi.  Sagt er að námsmat þurfi að fara fram jafnt og þétt á námstímanum og 

matsaðferðirnar eigi að vera fjölbreyttar til þess að það gagnist nemendum við að 

bæta sig í námi og kennurum við að skipuleggja kennslu.120 

Margir kennarar eru sammála þessu og vita að námsmatið á að gefa 

heildarmynd af námsárangri nemenda sinna og það þarf að vera fjölbreytt, samt sitja 

margir fastir í sama farinu og nota nánast eingöngu próf til að kanna þekkingu og 

færni.  Til margra ára hefur námsmat vafist fyrir mörgum kennurum og hefur þróunin 

í átt að heildstæðu mati verið hæg.  Margar hindranir hafa staðið í vegi fyrir þeirr 

þróun og sennilega er hefðin sú stærsta.  Þrátt fyrir að aðalnámsskrá mæli með 

fjölbreyttum aðferðum við námsmat þá eru próf ennþá einu matstækin sem yfirvöld 

bjóða upp á.  Mikilvægt er að bjóða kennurum námsskeið eða kynningar þar sem 

kennt er um fjölbreyttari aðferðir við námsmat.121 

Það getur verið snúið að meta framfarir og árangur nemenda.  Ef kennari er bara 

að meta ákveðna færni eða þekkingu á staðreyndum þá er það í sjálfu sér ekki svo 

erfitt en nám nemenda snýst um meira en það og mjög mikilvægt er fyrir nemendur, 

 
120 Aðalnámsskrá grunnskóla 1999:39-40 
121 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:83 
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forráðamenn og kennara og fá upplýsingar um framfarir og árangur nemenda í sem 

víðustum skilningi.122 

5.8. Samantekt 
 

Fjölbreyttar námsmataðferðir eru lykilartiði í einstaklingsmiðuðu námi.  Í þessum 

kafla  hefur verið farið yfir mögulegar leiðir.   

Ferilmöppur byggja á aðferð sem metur vinnu nemenda á heildrænan hátt.  

Nemendur eru virkir í söfun ganga. Ferilmöppur er ákveðið leið til þess að meta vinnu 

og eiga að varpa ljósi á námslegar þarfir nemenda, hvaða aðferum þarf að beyta og 

hvernig hægt sé að ná markmiðum.  Ferilmöppur má nota í misjöfnum tilgangi.  

Verkmöppur geyma verkefni sem eru í vinnlu.  Í verkmöppu eru verkefni geymd þar 

til þau verða metin,  þar til mappan verður til sýnis eða þar til tímabært er að fara með 

hana heim. Sýnimöppur  geyma efni sem nemendur  eru stoltir og kjósa að sýna 

öðrum.  Í matsmöpp fara verkefni sem valin eru eftir forsögu kennarans.  Matsmappan 

er heimild um nám nemandans og veitir yfirsýn um framfarir og gengi.   

Sjáflsmat er leið sem fær nemandinn til að meta eigið nám og nýta niðurstöður 

til þess að bæta sig á eigin forsendum.  Þessi leið byggir mikið á samræðum milli 

kennara og nemanda. Í sameiningu er ákveðin leið sem hentar best og útbúið í 

framhaldinu markmið til að vinna eftir.  Sjálfsmat er líklegt til að auka sjálfstæði 

nemenda í námi og um leið jákvæðrar afstöðu þeirra til þeirra verkefna sem þeir eru 

að vinna að.  Við sjálfsmat notast nemendur gjarnan við gátlista sem þeir fylla inn í og 

meta þannig framistöðu sína.   

Jafningjamat er skylt sjálfsmati nema þá meta nemendur frammistöðu eða verk 

hvers annars.  Með jafningjamati fá nemendur tækifæri á að skiptast á skoðunum, þeir 

læra að taka gagnrýni og færa rök fyrir máli sínu þegar þeir gagnrýna aðra.  

Jafningjamat á að vera uppbyggilegt og framkvæmt á jákvæðan hátt.  Nemendur þurfa 

að geta bent á jákvæðar hliðar samnemenda sinna ekki síður en neikvæðar.  Markmið 

þurfa að vera skýr þannig að nemandin velkist aldrei í vafa um hvað sé verið að meta. 

Verkefni og einkunnargjöf geta verið margskonar og hægt er að leggja þau fyrir á 

fjölbreyttan hátt. Einkunnir eða vitnisburður segja til um frammistöðu nemendna.  

 
122 Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir 2005:83-84 
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Kennarinn gefur oftast einkunnir eða umsagnir en stundum gera nemandinn og 

kennarinn það í sameiningu.   

Í prófum þarf kennarinn að miða að því að nota fjölbreyttar spurningar.  Við 

gerð spurninga er hægt að nota bæði hefðbundnar og óhefðbundnar aðferðir.  

Fjölbreyttar spurningar og aðferðir gefa skýrari mynd af kunnáttu og færni nemenda.  

Nám snýst um meira en framfarir og árangur og er því  mikilvægt fyrir nemendur, 

forráðamenn og kennara og fá upplýsingar um framfarir og árangur nemenda í sem 

víðustum skilningi. 
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6. Umræður 
 

Nú höfum við fjallað um einstaklingsmiðað nám og farið í helstu þætti er okkur þykja 

koma að því.  Okkur finnst miklu máli skipta að tillit sé tekið til þarfa allra nemanda.  

Nemendur eru ólíkir innbyrðis og þess vegna ekki réttlátt að láta alla læra það sama 

og meta alla á sama hátt.  Einstaklingar þurfa að geta verið þeir sjálfir innan skólans 

eins og útí samfélaginu.  Við erum að öllu leyti sammála því að laga á kennsluna að 

þörfum hvers nemanda.  Til að nemandinn nái árangri þarf hann að fást við hluti sem 

henta áhugasviði hans og hann þarf að ráða við þau.  Til að námið skili árangri þarf 

nemandinn að sjá tilgang með því að læra. Þannig  fær hann sjálfstraust í því sem 

hann er að gera og finnur að viðfangsefnið skiptir máli.  Þegar nemendur hafa trú á 

sjálfum sér í náminu endurspeglar það líðan þeirra í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur 

og eru líklegri til þess að geta tekið þátt í samfélaginu og tekist á  við það sem að 

höndum ber.    

Að okkar mati er mikilvægt að nemandinn taki þátt í skipulagningu námsins 

og námsmatsins.  Kennarinn getur ekki vitað hverjar þarfir og væntingar hvers 

nemanda eru og þarf því að gefa sér tíma til að kynnast hverjum einstaklingi. Á þann 

hátt er líklegra að hann sjái hvað þarf til að árangur náist hjá hverjum og einum.   

Þær kenningar sem við tókum fyrir fjalla um einstaklingsmiðun.  

Hugsmíðahyggjan miðar að því að nemendur verði að byggja ofan á þekkingu sína.  

Þetta teljum við að kennari verði að hafa að leiðarljósi við kennslu, annars eru 

nemendur ekki að ná að tileinka sér það sem þeir læra.  Í bekk eru nemendur með svo 

ólíkan bakgrunn og það er ekki hægt að ætlast til þess að sama námsefni og sömu 

aðferðir henti öllum.  Við teljum að ef nemendur eigi allir að vera að læra það sama, 

þá hafa þeir ekki allir sama rétt til náms sem á að vera markmið skólanna samkvæmt 

aðalnámsskrá grunnskóla.   

Allt í samfélagi okkar í dag byggist á samskiptum við annað fólk.  Félagsleg 

hugmíðahyggja byggir á því að nám fari ekki fram nema í samfélagi við aðra. 

Samfélag okkar verður sífellt fjölbreyttara þar sem fólk streymir inn í landið frá 

öðrum löndum. 
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Við teljum mikilvægt að kennarinn hafi í huga að hann getur nýtt 

menningarlegan mismun hjá nemendum til góðs með því að skipuleggja aðstæður 

þannig að ólíkir nemendur vinni saman og læri hver af öðrum.  Kennari getur hagað 

hlutunum þannig að það sé spennandi að fá að vita hvernig lífið hjá öðrum þjóðum er 

og hvernig það er ólíkt því sem við þekkjum.  Þannig getur kennarinn líka haft mikil 

áhrif á líðan nýbúa sem hefja skólagöngu hér.   

 Hugmyndir Herberts Kohl fjalla um mikilvægi þess að samþætta og blanda 

árgöngum saman.  Það teljum við vera geta verið mjög gagnlegt, því nemendur innan 

sama árgangs búa ekki yfir sömu getu til náms.  Það er mun eðlilegra að fyrir 

nemendur að þeir finni ekki fyrir minnimáttarkend ef þeir nái ekki að uppfylla sömu 

markmið og jafnaldrar þeirra.  Það á að vera sjálfsagður hlutur innan skólans að 

nemendur eru ekki allir eins og að aldurinn þurfi ekki að endurspegla getu til náms.   

Haward Gardner er mikill talsmaður einstaklingsmiðunar.  Hann komst að því 

að allir geta lært og það henti fólki bara mismunandi leiðir til þess. Hann talar um 

ólíkar greindir einstaklinga og að það sé hægt að finna ríkjandi greind eða greindir hjá 

öllum.  Kennarinn þarf að geta greint þessar greindir og í framhaldinu skipulagt nám 

og námsmat í samræmi við þær. Garner talar á móti stöðluðum prófum sem við erum 

fyllilega sammála.  Það er í raun ómannúðlegt að láta nemendur alla taka sama prófið 

og líta svo á að það endurspegli getu þeirra til náms.  Að okkar mati verður að leyfa 

nemendum að sýna fram á þekkingu sína á þeim forsendum sem hentar þeim.    

Þegar skóli ákveður að breyta kennsluháttum þarf námsmatið að sjálfsögðu að 

fylgja með þar sem það á að vera eðlilegur hluti af náminu.  Það er ekki raunhæft að 

hafa fjölbreytta kennsluhætti og prófa svo nemendur með stöðluðum prófum.  

Rauntengt námsmat teljum við að efli betur skilning nemenda á því efni sem þeir eru 

að vinna með og sé því nauðsynlegt þegar unnið er á einstaklingmiðaðan hátt.   

Þegar kennari skipuleggur einstaklingsmiðaða kennslu þarf hann að  átta sig á 

því að nemendur tileinka sér þekkingu  og beita henni eins og þeim hentar best.  

Leiðirnar sem nemendur fara geta verið margar og ólíkar.  Við teljum mikilvægt að 

kennarinn átti sig á því að engin ein aðferð er betri en önnur, allar aðferðir hafa sína 

kosti og galla.  Kennarinn þarf að hjálpa nemendum að þróa þær aðferðir sem liggja 

best fyrir honum.  Kolb talar um mikilvægi þess að nemendur læri með beinum 

tengslum við raunverulega reynslu.  Við teljum þetta mjög mikilvæga og árangursríka 

leið t.d þegar nemendur eru að læra um náttúruna þá séu þeir úti í náttúrunni og 

tengist því beint hvernig náttúran hlutirnr eru.   
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Að okkar mati þurfa nemendur að vera þátttakendur í því að skipuleggja 

námsmatið.  Jafnframt þurfa þeir alltaf að vera meðvitaðir um hvað er verið að meta 

og hvers vegna.  Nemendur eiga ekki að þurfa að finna fyrir stressi þegar kemur að 

verkefnum eða prófum heldur eiga þau að vera eðlilegt framhald af náminu.  Þegar 

nemendur hafa ákveðið hvaða markmiðum þeir vilja ná, þá skipuleggja þeir byrjunina 

með endirinn í huga og eru öruggir í  því sem þeir eru að gera því þeir vita að ekkert 

kemur þeim á óvart.  Endurgjöf og umsagnir eiga að miðast við einstaklinginn, að þeir 

séu sífellt að ná árangri á eigin forsendum en ekki sem hluti af hópi.  Við teljum 

mikilvægt að námsmat stuðli að því að hjálpa nemendum að vaxa námslega frekar en 

að skrá niður mistök þeirra.   

 Við ólumst upp við það að námsmat var það að fara í próf og tilfinningin var 

sú að það væri sífellt verið að reyna að reyna að finna út hvað við höfðum ekki lært.  

Aðferðirnar sem hægt er að fara til að meta árangur eru fjölmargar eins og við komum 

að í 5. kafla.  Kennarar þurfa að okkar mati að vera jákvæðari og þora að fara nýjar 

leiðir í námsmati.  Við teljum að nemendur eigi að finna fyrir sjálfsöryggi þegar þeir 

sýna fram á námsárangur.  Það á að vera góð tilfinning að hafa náð að tileinka sér 

þekkingu og geta síðan sýnt fram á að hún sem manni töm.  Kvíði er oft fylgifiskur 

þess að fara í próf en ef nemendur venjast því að námsmatið sé eðlilegur hluti af námi 

og fer fram þegar það hentar ætti að vera hægt að koma í veg fyrir það.  Með því að 

nota ferilmöppur í námsmati er hægt að fylgjast með framförum nemenda og grípa 

strax inn í ef eitthvað er að fara á annan hátt en stefnt var að.   

Sjálfsmat er líklegt til að auka sjálfstæði nemenda í námi.  Þá læra nemendur 

að skoða sjálfan sig og geta tekið ákvarðanir sem líklegt er að beri árangur fyrir þá.  

Nemendur vita best sjálfir hvernig þeir hafa staðið sig og hvernig líklegt er að þeir nái 

árangri.  Við teljum að með sjálfsmati þá smám saman aukist sjálfstraust nemenda og 

þeir byrji að þekkja sjálfa sig betur.  Þeir sjá hvar þeirra sterku og veiku hliðar eru, 

það er síðan kennarans að hjálpa þeim að efla sig í því sem þeir eiga auðvelt með. 

Í jafningjamati þjálfast nemendur í því að færa rök fyrir máli sínu með því að 

gagnrýna samnemendur sína. Þeir læra að taka gagnrýni frá öðrum og læra að nýta 

hana á jákvæðan hátt, sem leið til þess að bæta sig. Nemendur læra að það er eðlilegt 

að allir hafi ekki sömu skoðunina og það er allt í lagi vegna þess að við erum misjöfn.  

Við teljum að þjálfa þurfi nemendur í því að beita jákvæðri gagnrýni og hvetja þá í 

því að hrós hver öðrum ekki síður en að þeir læri að benda á það sem betur má fara.  

Gagnrýni þarf ekki að vera neikvæð. 
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Rannsóknarspurningum svarað  
Lagt var upp með tvær rannsóknarspurningar sem við leitumst hér með að svara þeim 

í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar.  Í fyrsta lagi: „Hvernig er hægt að 

einstklingsmiða námsmat“ og í síðara lagi: „Hva er einstaklingsmiðað nám“? Helstu 

niðurstöður okkar eru þær að einstaklingsmiðað nám byggist á því að námið er lagað 

að einstaklingnum en ekki einstaklingurinn að náminu.  Námssamningar eru gerðir 

þar sem nemendur eru hafðir með í ráðum.  Það byggir á því að gera það sem 

sanngjarnt er gagnvart nemendum.  Nemendur eiga alltaf að ná hámarks árangri á 

eigin forsendum. Námsmat á að vera hannað að nemandanum eins og námið.  

Nemandinn er hafður með í ráðum hvernig námsmatið skuli vera framkvæmt. 

Námsmat á aldrei að koma nemendum á óvart heldur á nemandinn alltaf að vera 

meðvitaður um hvað sé verið að meta og hvernig hann eigi að ná fyrirfram ákveðnum 

markmiðum.  Kennarar þurfa að geta komið til móts við alla nemendur.  

Kennslusjónarmið, einkunnagjöf og verkefni þurfa ávallt að vera nemendum í hag og 

miða að því að byggja þá upp.  Námsmat og kennsluhættir eiga að miða að því að vera 

sem fjölbreyttastir þannig er líklegt að þeir komi til móts við þarfir allra nemenda 

innan skólans.  

 

Lokarorð 

 
Gaman væri að kanna ástæðuna fyrir því af hverju einstaklingsmiðun gengur eins 

hægt fyrir sig og raun ber vitni.  Hefðin virðist vera svo sterk að erfitt er að breyta 

kennsluháttum.  Stjórnun innan skólans er oft á tíðum mjög flöt, það er ekki einhver 

sem stjórnar.  Algent er að kennarar fá að kenna eftir sínu höfði án þess að fylgst sé 

með því hvaða aðferðum þeir beita.  Að okkar mati þarf að hafa meira eftirlit með því 

að kennarar fylgi þeirri stefnu sem skólinn setur sér, þeir eiga ekki að vera einir að 

pukrast inni í lokaðri skólastofu.  Margir skólar eru samt sem áður farnir að marka sér 

skýra stefnu um einstaklingsmiðað nám.  Kennarar sem ráða sig við þá skóla verða að 

gangast undir stefnu skólans og vinna alfarið eftir þeirri hugmyndafræði sem hún 

gengur út frá.  Að öðrum kosti fá þeir ekki vinnu við skólann. 
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Helstu takmarkanir okkar eru að við vitum í raun ekki hvernig gengur að 

einstaklingsmiða nám á Íslandi í dag.  Fróðlegt væri að vinna lengra með þetta efni og 

tengja það inn í það skólann með því að gera rannsókn á kennsluháttum.  Við spyrjum 

okkur af hverju er svona erfitt að einstaklingsmiða nám í þeim skólum þar sem ekki 

hefur verið mörkuð skýr stefna í þeim málum.   
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