
Háskólinn á Akureyri  
Mars 2004 
 

Námsmat 
í höndum kennara 

Spurningalisti til kennara og skólastjórnenda 
 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir  
 



1

Námsmat í höndum kennara 
Leiðbeiningar um fyrirlögn. 

 

Til skólastjórnanda   
 
Spurningalisti þessi verður lagður fyrir í 23 skólum víðs vegar um landið. Það er mjög mikilvægt 
að samræmi sé í fyrirlögn. Hér fyrir neðan fylgja því nokkra leiðbeiningar til þeirra 
(skólastjórnenda) sem leggja spurningalistann fyrir.  
 

Áður en spurningalistinn er lagður fyrir kennara þurfa eftirtalin atriði að koma 
fram. 
 

� Í spurningalistanum er bréf frá Ernu til þátttakenda með nánari upplýsingum um 
rannsóknina.  

� Spurningalistinn er hluti af meistaraprófsverkefni Ernu Ingibjargar Pálsdóttur, nemanda 
við kennaradeild, framhaldsnám við Háskólann á Akureyri. Meistaraprófsverkefnið fjallar 
um námsmat í höndum kennara. Markmiðið er að spyrja kennarana sjálfa og fá frá þeim 
svör við því hvernig stefna skóla sé og skoða fjölbreytni námsmats í grunnskólum.  

� Spurningalistinn inniheldur 33 spurningar. Flestar spurningarnar eru lokaðar, sem þýðir 
að nóg er að krossa við í viðeigandi reit. Ekki ætti að taka nema um 10–15 mín. að svara 
spurningalistanum en hverjum og einum er frjálst að svara listanum. 

� Fyllsta trúnaðar verður gætt og nafnleynd er alger. Öllum gögnum verður eytt að lokinni 
úrvinnslu.  

� Að öðru leyti er bara að fylgja þeim leiðbeiningum í spurningalistanum.  
� Síðan má legga spurningalistann fyrir kennara, safna þeim saman og setja í umslag. 

Merkt og frímerkt umslag fylgir. Einnig vil ég biðja skólastjórnanda að þakka 
þátttakendum kærlega fyrir, fyrir mína hönd. 
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Vinsamlegast athugið að: 
 

� Umræður eiga ekki að fara fram áður en spurningalistanum er svarað. Vinsamlegast 
farið yfir punktana hér að framan, dreifið spurningalistanum. Þátttakendur svara listanum 
og þið safnið þeim síðan saman. Æskilegt er að þögn sé á meðan svarað er.  

� Þið megið sem sagt ekki vera leiðandi á nokkurn hátt og ræðið ekki tilgang né markmið 
rannsóknarinnar meira en kemur fram efst á blaðinu. Það sem ég er í raun að segja er 
að ekkert má hafa áhrif á svör þátttakenda. Hvorki þátttakendur sín á milli né þið. 

 

Vinsamlegast sendið eftirfarandi upplýsingar með í umslaginu.  
Þetta er mjög mikilvægt.  
 
Nafn skólans:  _______________________________________________________________ 
Fjölda kennara í skólanum:   ___________________________________________________ 
Svarhlutfall, þ.e. fjöldi þeirra er fá spurningalistann: _______________________________ 
Hversu margir svöruðu:   ______________________________________________________ 
 

Með fyrirfram þökk. 
Bestu kveðjur 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir. 
 



Mars 2004  
 

Kæri kennari 
 
Ég undirrituð leita til þín með þá bón að þú sjáir þér fært að taka þátt í rannsókn um námsmat. 
Þegar verið er að vinna að rannsókn sem þessari skiptir svarhlutfallið, það er hvað margir svara, 
öllu máli. Ef of fáir svara verða niðurstöðurnar ekki eins mikils virði og rannsóknin og öll sú vinna 
sem lögð hefur verið í hana til einskis. Það er mér því sérlega mikilvægt að þú svarir.  
 
Námsmat  
 
Síðustu áratugi 20. aldar var talsvert fjallað um mat í skólastarfi, áhrif þess á gæði skóla og 
námsárangur nemenda. Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvernig námsmati sé 
háttað í íslenskum grunnskólum, kanna fjölbreytni þess og leita skýringa á ástæðum fyrir vali 
kennara á matsaðferðum og matsgögnum. Hér á landi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir 
á námsmati í grunnskólum og því er ekki ólíklegt að niðurstöðurnar gætu komið þér og öðrum 
kennurum að gagni í starfi í framtíðinni. 
 
Framkvæmd rannsóknar  
 
Þessi spurningalisti er lagður fyrir u.þ.b. 500 kennara í 23 grunnskólum skólaárið 2003–2004. 
Skólarnir sem taka þátt í rannsókninni eru víðs vegar um landið og er þinn skóli einn af þeim. 
Spurningalistinn inniheldur spurningar þar sem spurt er um stefnu skóla við námsmat og 
fjölbreytni þess í grunnskólum. Í spurningalistanum er miðað við eftirfarandi skilgreiningu á 
námsmati: 
 
Námsmat er almennt heiti er felur í sér allar aðferðir sem eru notaðar til að safna upplýsingum 
um námsárangur nemenda, s.s. skrifleg próf, mat á verklegri frammistöðu, ritunarverkefni, 
umræður, sjálfsmat og móta matsniðurstöðu varðandi framgang þeirra í námi.   
 
Meðferð gagna og niðurstöður  
 
Spurningalisti þessi er ópersónugreinanlegur þannig að ekki verður hægt að rekja svör til 
einstaklinga. Fylgt er lögum og reglum um skráningu og meðferð persónuupplýsinga og hefur 
Persónuvernd verið gerð grein fyrir upplýsingaöflunni. Unnið verður úr svörum í tölvu og gögnum 
eytt að lokinni úrvinnslu, í síðasta lagi haustið 2004.  
 
Leiðbeinandi minn í þessari rannsókn er Trausti Þorsteinsson forstöðumaður skólaþróunarsviðs 
kennaradeildar Háskólans á Akureyri.  
 
Það er einlæg von mín að þú sjáir þér fært að svara eftirfarandi spurningum. Ég lít þannig á að ef 
þú svarar spurningalistanum og skilar honum til tengiliða hafir þú þar með gefið samþykki þitt til 
að vera með í rannsókninni.  
 

Með fyrirfram þökk 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir 
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1. Námsmat og skólar

Vinsamlega svaraðu með X eftir því sem við á. Athugaðu að við sumar spurningar þarftu ekki 

einungis að miða við núverandi skólaár heldur getur þú jafnframt miðað við síðastliðið skólaár. 

 
1) Hversu lengi hefur þú kennt?   

� <5 ár 

� 5–10 ár 

� 11–20 ár 

� >20ár   
 
2) Við hve stóran skóla starfar þú? 

� <150 nemendur  

� 150–299 nemendur   

� 300–399 nemendur 

� 400–500 nemendur 

� >500 nemendur 
 
3) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að auka þurfi áherslu á  
 námsmat í skólastarfinu? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála 

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
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4) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að skólinn hafi mótað og birt  
 sína stefnu um námsmat? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála 

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
 

5) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að hin opinbera stefna  
 skólans um námsmat sé skýr? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála 

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
 

6) Hvað kemur fram í stefnu skólans um námsmat?  
 

Vinsamlegast merktu við 2–3 atriði. 

Í skólanámskránni kemur fram: 
 

� hvaða markmið eru lögð til grundvallar námsmatinu 

� hvaða matsaðferðir eru notaðar  
 s.s. próf, ritun, verkbundið mat, umræður 
 
� hvaða aðrir þættir eru lagðir til grundvallar námsmatinu  
 s.s. frammistaða, hæfileikar, virkni, hegðun, vinnubrögð, samvinna, heimanám 
 
� hvernig námsmatið er uppbyggt og upplýsingar birtar 

� hvers konar námsmat skólinn leggur áherslu á  
 s.s. símat, stöðumat, lokamat, greiningarmat 
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7) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að skólinn vinni skipulega að  
 því að efla og bæta námsmat? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála 

� Frekar ósammála  

�Mjög ósammála 
 

8) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að skólinn leggi áherslu á  
 fjölbreytilegar námsmatsaðferðir í skólastefnu sinni?  
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála  

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
 

9) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að stefna skólans um  
 námsmat veiti kennurum fullt frelsi til að velja eigin matsaðferðir?  
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála  

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
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2. Námsmat og nemendur 

10) Hversu oft fá nemendur þínir upplýsingar um námsárangur sinn? 

�Daglega 

�Vikulega 

�Mánaðarlega 

� Í lok anna 
 

11) Hversu mikla eða litla áherslu lagðir þú á að meta námsstöðu nemenda í  
 upphafi skólaársins? 
 

�Mjög mikla    

� Fremur mikla     

�Hvorki mikla né litla  

� Fremur litla        

�Mjög litla 

12) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að nemendum skólans sé  
 ljóst á hverju lokamatið (heildarmatið) er byggt? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála  

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
 

13) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að nemendur þínir séu með í  
 ráðum við að ákveða hvaða markmið eru lögð til grundvallar námsmatinu? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála 

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
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14) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að sjálfsmat nemenda þinna  
 sé gagnlegt námsmat? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála  

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
 
15) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að jafningjamat, þ.e. að  
 nemendur þínir meti hver annan, sé gagnlegt námsmat? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála   

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
 
16) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að notkun ferilmappa  
 (portfolio) sé gagnleg aðferð við námsmat?  
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála   

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
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3. Markmið og matsaðferðir

17) Hvaða atriði hafðir þú helst að leiðarljósi við að skipuleggja námsmat  
 á þessu skólaári?   

Vinsamlegast merktu við þrjú atriði sem þú telur að hafi mest áhrif með því að setja  

 tölustafina 1–3 í reitina þar sem 1 táknar helst, en 3 síst. Til að svara eftirfarandi spurningu  

 þarftu að miða út frá þeim bekk eða námsgrein sem þú kennir aðallega núna. 

Að sjá hversu: 
 

� vel nemendur hafa á valdi sínu bæði þekkingu og skilning á inntaki námsefnis 

� vel nemendur geta notað þekkingu til að rökstyðja svör og við lausn þrauta 

� vel nemendum gengur að tileinka sér þá leikni sem að er stefnt og verklag við úrlausn 
viðfangsefna  

�mikið frumkvæði og sjálfstæði nemendur sýna við mats- og námsviðfangsefni 

�mikið nemendur leggja á sig, s.s. áhugi, virkni, námshvatning og hversu vel nemendum 
nýtast eðlislægir kostir s.s. hegðun, ábyrgð, viðhorf og gildi, í úrlausn námsviðfangsefna 

 

Vinsamlegast athugaðu: 

 
Til að svara eftirfarandi spurningum þarftu að miða út frá þeim bekk eða námsgrein

sem þú kenndir aðallega síðastliðið skólaár. Ef þú kenndir ekki síðastliðið skólaár 

vinsamlegast farðu þá næst í spurningu 29.

18) Hvaða námsgrein eða bekk kenndir þú aðallega síðastliðið skólaár?  
 

Námsgrein:  _____________________________________________ 
 eða  

 Bekkur: _________________________________________________ 
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19) Á hvað lagðir þú megináherslu við námsmat á síðastliðnu skólaári? 
 Athugaðu að hægt er að merkja við fleiri en eitt atriði í hverjum lið (A, B, C, D) þó ekki  

 fleiri en þrjú í hverjum lið og vinsamlegast raðaðu þeim í forgangsröð þar sem 1 hefur  

 mesta, en 3 minnsta áherslu. 

 
Ég lagði áherslu á að meta: 

 A) 

� þekkingu nemenda á námsefninu 

� hvernig nemendur beita rökum (rökhugsun) 

� skilning nemenda á forsendum ákveðinnar leikni  

� skilning nemenda á því hvernig eigi að búa til ákveðna afurð 

� skrifleg svör nemenda við spurningum til að fá fram tilfinningar þeirra  
 B) 

� hvernig nemendur útskýra skriflega, s.s. ýmsar lausnir á þrautum  

� hvort nemendur geti gert skriflegan samanburð  

� hvort nemendur geti túlkað skriflega ýmsar upplýsingar  

� rökleikni og leikni nemenda við að tjá sig skriflega  

� ritun nemenda þar sem koma fram viðhorf, áhugi eða tilfinningar þeirra  
 C)  

� hvernig nemendur leysa ýmsar þrautir og rökstyðja svör sín 

� hæfni nemenda til að framkvæma ákveðið verkefni  

�mismunandi afurðir (afrakstur) og vinnubrögð nemenda  

�mismunandi hæfileika nemenda 

� frammistöðu nemenda  
D)  

� hæfni nemenda til að tjá sig munnlega 

� sjálfsmat nemenda með því að ræða við þá og/eða foreldra þeirra  

� einhverja ákveðna framkvæmd með því að ræða við nemendur  

� eiginleika afurðar með því að ræða við nemendur  

� tilfinningar nemenda með því að ræða við þá 
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20) Á hvaða matsaðferðum var námsmat nemenda þinna byggt á síðastliðnu skólaári? 
 

Vinsamlegast dragðu hring utan um þá tölu á kvarðanum sem við á.  
 

1 2 3 4
Að öllu leyti        Að miklu leyti        Að nokkru leyti          Að engu leyti 

 

Námsmatið var byggt á: 
 

Að                    Að                    Að                  Að 
öllu               miklu             nokkru               engu 
leyti                leyti                  leyti                leyti 

 
1. Skriflegum prófum 1 2 3 4

2. Gömlum samræmdum prófum 1 2 3 4

3. Ritgerðum 1 2 3 4

4. Ritunarverkefnum 1 2 3 4

5. Mati á frammistöðu nemenda 1 2 3 4

6. Mati á afurðum nemenda 1 2 3 4

7. Hópverkefnum 1 2 3 4

8. Munnlegum kynningum (prófum) 1 2 3 4

9, Umræðum við nemendur 1 2 3 4

10. Jafningjamati 1 2 3 4

11. Ferilmöppu (portfolio) 1 2 3 4

12. Sjálfsmati nemenda  1 2 3 4

21) Hversu oft gerðir þú formlegar athuganir á frammistöðu nemenda með hjálp gátlista,  
 marklista (viðmiðunartafla) eða viðtala á síðastliðnu skólaári? 

�Vikulega 

� 2–3 vikna fresti 

� 1–2 mánaðar fresti 

�Við lok anna 

�Aldrei  
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22) Hversu oft metur þú nám nemenda á skólaári? 
 

�Vikulega 

� 2–3 vikna fresti 

� 1–2 mánaðar fresti 

�Við lok anna 

�Aldrei  
 
23) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að kennarar leggi  
 námsmarkmiðin til grundvallar við val á matsaðferð? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála   

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
 
24) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að samræmd próf hafi áhrif á  
 val kennara á matsaðferðum?  
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála   

� Frekar ósammála  

�Mjög ósammála 
 
25) Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðhæfingu að samræmd próf hafi áhrif á  
 uppbyggingu prófa hjá kennurum? 
 

�Mjög sammála 

� Frekar sammála 

�Hvorki sammála né ósammála  

� Frekar ósammála 

�Mjög ósammála 
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4. Vitnisburður 

26) Í hvaða formi birtir þú nemendum þínum niðurstöður úr námsmati á síðastliðnu  
 skólaári? 
 

Vinsamlegast athugaðu að hægt er að merkja við fleiri en eitt atriði.

Með: 

� tölum 

� bókstöfum 

� umsögnum 

� gátlistum  

�marklistum (viðmiðunartöflum) 

� viðtölum  
 
27) Til hvaða þátta tókst þú tillit til við að veita nemendum umsögn við námsmatinu á  
 síðastliðnu skólaári? 

Vinsamlegast merktu við 3–4 atriði.  

Umsögnin tekur tillit til eftirfarandi þátta: 

� þekkingu og skilnings nemenda á námsefninu 

� rökhugsun nemenda og hvernig þeir leysa ýmsar þrautir  

� vinnubragða og verkfærni  

� framfara eða afkasta nemenda  

�mismunandi hæfileika nemenda, s.s. sköpun, frumkvæði, sjálfstæði  

� viðleitni nemenda, s.s. virkni, iðni, áhuga, frammistöðu 

� eðlisfars nemenda, s.s. hegðunar, ábyrgðar, viðhorfa, umgengni  

� heimavinnu og gæða hennar  

� félagslegra samskipta og samvinnu við aðra (nemendur eða kennara) 
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28) Á hverju voru einkunnir á vitnisburðarblaði nemenda þinna byggðar síðastliðið  
 skólaár? 
 

Vinsamlegast dragðu hring utan um þá tölu á kvarðanum sem við á. 
 

1 2 3 4
Að öllu leyti         Að miklu leyti         Að nokkru leyti         Að engu leyti 

 

Einkunnir á vitnisburði nemenda minna  
voru byggðar á: 
 

Að                  Að                   Að                 Að 
öllu              miklu            nokkru             engu 
leyti               leyti                 leyti              leyti 

 
1. Loka- eða áfangaprófum (miðsv-, vorprófum) 

 
1 2 3 4

2. Könnunar- og skyndiprófum (öðrum prófum)  1                 2                 3                4 

3. Heimavinnu og gæðum hennar 1                 2                 3                4 

4. Einstaklingsverkefnum, s.s. ritgerðum,   
 verkefnabókum eða öðrum skriflegum  
 verkefnum 
 

1 2 3 4

5. Vinnubrögðum nemenda eða frágangi verkefna  
 

1 2 3 4

6. Hópverkefnum eða samvinnuverkefnum 1                 2                 3                4 

7. Frammistöðu nemenda, s.s. við upplestur,  
 skýrslugerð 
 

1 2 3 4

8. Afurðum nemenda, s.s. myndum, handverki eða  
 öðrum einstaklingsverkefnum  
 

1 2 3 4

9. Munnlegum kynningum, s.s. kynningar og   
 verkefnavinnu, munnlegum prófum 

1 2 3 4

10. Mismunandi hæfileikum nemenda, s.s.   
 frumkvæði, sjálfstæði, sköpun, færni, leikni 
 

1 2 3 4

11. Virkni nemenda, s.s. í tímum, í umræðum, 
 í hópavinnu, samvinnu, samskiptum við aðra 
 

1 2 3 4

12. Hegðun, framkomu og umgengni nemenda  1                 2                 3                4 

13. Framförum eða iðni nemenda yfir veturinn 
 

1 2 3 4
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5. Almennar spurningar

29) Vinsamlegast tilgreindu kyn og aldur. 
 

�Kvk                         Fæðingarár:  ________ 
�Kk  

 
30) Hvers konar kennaramenntun hefur þú? 
 

� Kennarapróf frá KÍ 

� B.Ed.-próf  

�Uppeldis- og kennslufr. frá HÍ/KHÍ/HA 

� Kennarapróf auk a.m.k. eins árs framhaldsnáms að því loknu  

� Annað, hvað? ____________________ 
 
31) Á hvaða aldursstigi grunnskólans kennir þú aðallega nú? 
 

� 1.–4. bekk   

� 5.–7. bekk  

� 8.–10. bekk   
 

32) Hvað kennir þú aðallega nú? 
 

� Bóklegar greinar  

� Verklegar greinar, s.s. tækni-, upplýsinga-, mynd-, textilmennt, heimillisfræði 

� Sérkennslu  

� Íþróttir  

� Annað, hvað? ______________________ 
 
33) Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Ég þakka hjartanlega fyrir þátttökuna.  
Erna I. Pálsdóttir 


