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ÁGRIP 
 

Viðfangsefni þessarar starfendarannsóknar „Hefur hver sér til ágætis nokkuð“ er að 

auka þekkingu og skilning á þróunarstarfi millistjórnenda í Hvolsskóla sem er 

grunnskóli á suðurlandi. Leitað var svara við því hver áhrif námsmats eru á nemendur 

og skoðað hvernig breytingar verða á leiðsagnarmati með því að koma með íhlutun 

inn í skólastarfið og auka vægi samræðna milli einstaklinga og hópa í skólanum um 

námsmat. Íhlutunin var í formi námskeiða, umræðna í skólanum og á fundum, 

kynninga, skólaheimsóknar og markmiðssetninga kennara skólans. 

Kynnt er fræðslu- og þróunarferli sem tók eitt og hálft ár í skólanum og var 

meginviðfangsefni þess að auka vægi leiðsagnarmats. Breytingar voru skoðaðar með 

því að taka viðtöl við kennara og nemendur í elstu bekkjum skólans, 8. og 10. bekk, 

við upphaf rannsóknarinnar og síðan einu og hálfu ári síðar. Einnig var rætt við 

umsjónarkennara og stærðfræðikennara þessara sömu nemenda.  

Við greiningu á gögnunum kom fram að námsmat hefur mismunandi áhrif á 

nemendur. Nemendum sem gengur vel í námi upplifa námsmat sem hvetjandi tæki og 

segja það hvetja þá til að standa sig betur. Aftur á móti eru það nemendur sem gengur 

ekki vel í námi sem fara oft mjög illa út úr námsmati og telja bæði kennarar og 

nemendur að það hafi slæm áhrif á sjálfsmat, líðan og framtíðarmöguleika þessara 

nemenda.  

Að þróa leiðsagnarmat var markmið þessarar rannsóknar og gefa niðurstöður 

til kynna að námsmatið hafi orðið leiðsagnarmiðaðra eftir þau inngrip sem gerð voru. 

Kennarar hafa einnig öðlast áhuga og framtíðarsýn sem gæti fleytt þeim lengra í þá 

átt.  
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ABSTRACT 
  

Development of formative assessment was the goal of this research and the 

conclusion is that the assessment was more formative after the interventions had been 

introduced. Teachers were also more motivated and had a vision which could help 

them on the way to further development of formative assessment. 

This action research ”Everyone is good at something” was a search by the 

head of a department in Hvolsskoli which is a compulsory school in the country for 

knowledge and understanding of educational change. The main challenge was to 

increase the importance of formative assessment. The questions addressed were: 

What effect does assessment have on students? What changes in assessment are made 

through an interventions in which teachers considered their assessment practices with 

support of a colleague and other experts? The conversations about assessment 

between people and within groups increased. The process took about one and a half 

years. Interviews were taken with students and teachers in the eight and tenth grades 

to track the changes. Interviews were taken at the beginning of the process and again 

one and a half years later. Interviews were also conducted with the class teachers and 

with math teachers of these students.  

By looking into the data it was clear that assessment has different effects on 

students. The students who are doing well in school think of assessment as a 

stimulating tool.  On the other hand, the students who are not doing well in school are 

badly affected by assessment and both teachers and students claim that has negative 

effects on their self-esteem, feelings and future.  
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FORMÁLI 
 

Rannsóknarverkefnið „Hefur sér hver til ágætis nokkuð“ er umfjöllun og úrvinnsla á 

15 eininga rannsókn til meistaraprófs í menntunarfræði. Rannsóknin fjallar um 

námsmat og þróun námsmats í skóla á landsbyggðinni og var unnin á árunum 2006 – 

2008. Leiðsagnarkennari var Þóra Björk Jónsdóttir, kennslu- og sérkennslufulltrúi og 

M.Ed. í menntunarfræði. Þótt við séum staðsettar hvor á sínu landshorninu voru 

samskipti okkar auðug og stuðningur hennar við mig mikils virði fyrir framgang 

rannsóknarinnar og faglega vinnu hennar.  

 Rannsóknin var unnin í Hvolsskóla á Hvolsvelli og vil ég þakka kennurum og 

stjórnendum skólans fyrir ómetanlega aðstoð og þolinmæði á meðan á rannsókninni 

stóð. Einnig vil ég þakka nemendum sem voru tilbúnir að koma í viðtöl og ræða við 

mig af miklum áhuga um námsmat í skólanum sínum.  

 Það er von mín að rannsóknin sé innlegg í þá umræðu sem er um námsmat hér 

á landi og geti varpað ljósi á hvernig grunnskóli á landsbyggðinni tekst á við þróun 

námsmats.  
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1 INNGANGUR 
 

Markmið kennararannsókna er að hafa áhrif á breytingar í 

skólastofunni, virkja kennara til að setja fram nýjar hugmyndir 

framkvæma og um leið að skilja betur eigin þekkingu. 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004:29) 

 

Aðdragandi þessar rannsóknar er sá að nemendur mínir á stuðningsbraut komu oft til 

mín niðurbrotnir vegna lélegra einkunna. Þeir töldu sig vera að gera eins vel og þeir 

hefðu getu til, en samt uppskáru þeir aldrei í samræmi við þá vinnu sem þeir lögðu á 

sig. Námsmatið varð því dragbítur á nám þeirra.  

Þetta meistaraprófsverkefni er starfendarannsókn í grunnskóla þeim sem ég 

starfa við sem deildarstjóri sérkennslu og þróunarstarfa. Athyglinni er beint að 

nemendum sem víkja frá „norminu“ og mati á námi þeirra. Tilgangurinn er að skoða 

áhrif námsmats á nemandann og nám hans og vinna jafnhliða að þróun námsmats í 

skólanum. Þróunarstarfið hófst með því að kanna áhuga kennara á þróun námsmats. 

Námskeið um leiðsagnarmat voru haldin fyrir kennara á haustdögum í upphafi 

rannsóknarinnar. Unnið var jafnt og þétt allan veturinn við að koma á leiðsagnarmati í 

skólanum. Rætt var um þróunina og sett markmið á fundum og einnig voru námskeið 

að hausti næsta skólaár. Markmið voru sett á öllum stigum í skólanum og unnið með 

þau um veturinn. Metið var hvernig til hafi tekist eftir hverja önn og áætlun gerð um 

næstu skref.  

Gengið var út frá námsgreininni stærðfræði í rannsókninni en komið var inn á 

námsmat allra námsgreina í skólanum í þróunarvinnunni þar sem bæði nemendur og 

kennarar sögðu frá námsmati í fleiri námsgreinum í viðtölunum. Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla er það megintilgangur námsmats að afla upplýsinga sem 

hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja (Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur 

hluti, 2006:16). Augljóslega er erfiðara að uppfylla þennan megintilgang námsmats 

hjá barni með námserfiðleika en meðalnemandanum. Bráðgerir nemendur víkja 
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einnig frá „norminu“ og þarf því að vinna sérstaklega að því að greina þarfir þeirra og 

meta kunnáttu þeirra á annan hátt en oft er gert við meðalnemandann. Spurningar 

vakna eins og: Hvað leggjum við áherslu á að meta og hvernig förum við að því? 

Hvers konar námsmat er notað? Hvers vegna er það notað? Hvernig er það notað? 

Hvað vilja kennarar og nemendur sjá breytast? Hvenær metum við, hvernig birtum 

við matið, kynnum og túlkum niðurstöður? Síðast en ekki síst eru erfið álitamál eins 

og: Hvernig getum við verið heiðarleg og ábyrg, en jafnframt tillitssöm, gagnvart 

nemanda er við metum námsstöðu hans og útskýrum niðurstöðu okkar úr því mati? 

 Tilgangur námsmats er margþættur. Miller, Linn og Gronlund (2008) tilgreina 

ferns konar tilgang sem kemur við sögu í almennu skólastarfi, þ.e. stuðning við nám 

(formative assessment), vottun um námsárangur við lok skilgreinds námstíma  

(summative assessment), greiningu á námsstöðu (diagnostic assessment) og stöðumat 

(placement assessment). Það er einnig breytilegt hverjum upplýsingarnar um 

námsstöðu og námsgengi eru ætlaðar, en að öllu jöfnu eru þær ætlaðar nemanda 

sjálfum, forráðamönnum hans og kennurum til að sjá hvort settum markmiðum hafi 

verið náð.  

Norman Gronlund (2003) fjallar um mikilvægi þess að skilgreina vel hvaða 

eiginleika, hæfileika, viðhorf, þekkingu og kunnáttu við viljum að nemendur öðlist 

með náminu og notar í því samhengi hugtakið fyrirhugaðan námsafrakstur (intended 

learning outcomes). Val á viðmiðum þegar meta á námsafrakstur getur verið 

breytilegt eftir því hver tilgangurinn er. Í rannsókn minni mun ég sérstaklega taka inn 

í myndina þessi hugtök, þ.e. mismunandi tilgang námsmats, markmið, námsafrakstur, 

viðmið og áhrif.  

Námskrá hverrar námsgreinar segir til um hvað eigi að læra á hverju stigi og 

reynslan hefur kennt okkur að námsefni og námsáætlanir bekkja eða árganga ráða að 

miklu leyti ferðinni, fremur en mismunandi þarfir nemendanna. Í rannsókn minni 

beini ég sjónum að námsmati í tveimur bekkjardeildum og reyni að afla sem bestrar 

vitneskju um mat á námsframvindu og námsstöðu með tilliti til markmiða í 

skólanámskrá, námsefnis og námsáætlana hópa og einstaklinga eftir því sem kostur 

er.  
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Í 4., 7. bekk grunnskóla þreyta nemendur svonefnd samræmd könnunarpróf 

og í 10. bekk hafa verið tekin samræmd lokapróf sem verið er að breyta í 

könnunarpróf. Ég mun beina athyglinni að þessum prófum og einnig formlegu og 

óformlegu mati kennara og í því sambandi horfi ég fyrst og fremst á áðurnefnda 

eðlisþætti námsmats: Tilgang þess, markmið og námsafrakstur og síðast en ekki síst 

viðmið og mismunandi áhrif þeirra á áhugahvöt nemenda.  

 Loks er mikilvægt að skoða hvernig námsmat fer saman við daglegt skipulag 

náms og kennslu í skóla án aðgreiningar. Hefur námsmatið áhrif á hvernig nám er 

skipulagt og öfugt? Er námsframvindu breytt ef nemandi reynist ekki vera búinn að 

ná ákveðnum þroska eða árangri? Námskenningar eins og fjölgreindakenning og 

hugsmíðikenning gera ráð fyrir því að kennarinn kynni sér stöðu hvers og eins 

nemanda og skipuleggi nám og kennslu með tilliti til þess. Samkvæmt því þurfa 

kennarar að gera sér grein fyrir því hvernig hægt er að vinna út frá nemandanum, 

styrkleikum hans og áhugasviðum.  

 Í mínu fagi, sérkennslunni, er lögð áhersla á áhuga og sterkar hliðar 

nemandans. Í flestum námsgreinum er gerð einstaklingsnámskrá fyrir hvern nemanda 

og þar er verið að huga að ýmiss konar sérþörfum. Námsmatið er grunnurinn sem 

kennsluáætlunin byggir á. Stundum lenda þessir nemendur í því að þeir eru metnir á 

sama hátt og aðrir nemendur. Mín reynsla er að í slíkum tilfellum er útkoma þeirra úr 

matinu verri en ef þeir hefðu verið metnir á eigin forsendum og að hún hefur haft 

neikvæð áhrif á áframhaldandi nám þeirra.  

Black og Wiliam eru breskir námsmatsfræðingar sem unnið hafa úr greinum 

sem birtust  í tímaritum um rannsóknir á námsmati og völdu þeir 250 greinar, þar sem 

vísindalegum aðferðum var beitt, til að vinna úr. Þeir benda á að samanburður við 

aðra nemendur hafi lamandi áhrif á hugrekki slakari nemenda (Black og Wiliam, 

1999). Rannsóknarspurningin er því í tvennu lagi: 

1. Hver eru áhrif námsmats á nemandann í Hvolsskóla og nám hans?  

2. Hvaða breytingar verða á kennsluháttum og námsefni, námi, sjálfsmynd, 

áhuga og líðan nemandans við þróun leiðsagnarmats? 
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Hér á eftir verður byrjað á því að leita skilgreininga og skýringa á 

námsmatshugtökum og hugmyndin um menntun fyrir alla (inclusive education) er 

sérstaklega skoðuð í ljósi námsmatshugtakanna. Ég reyni að tengja þessa umfjöllun 

við rannsóknarspurningarnar eins og kostur er. Þar á eftir lýsi ég og rökstyð þá 

rannsóknaraðferð sem unnið er út frá. Skýrt er frá rannsókninni sjálfri og fjallað um 

hana og niðurstöður kynntar.  

 Í næsta kafla (kafli 2) er gerð grein fyrir fræðilegri umfjöllun um námsmat og 

nokkrar námsmatsaðferðir kynntar.  Þá er fjallað um þróunarferli og skóla án 

aðgreiningar. Tilgangurinn er að skoða hvernig ólíkar námsmatsaðferðir hafa ólíkan 

tilgang og hvaða áhrif hver aðferð hefur á margbreytilegan hóp nemenda. Í þriðja 

kafla er fjallað um rannsóknaraðferðina og gerð grein fyrir rannsóknarspurningunum. 

Skólinn kynntur og fjallað um íhlutun þá sem fram fór vegna þróunarstarfsins. 

Framkvæmd rannsóknarinnar eru útskýrð og komið inn á rannsakandann sem hluta af 

rannsókninni. Í kafla fjögur eru niðurstöður rannsóknarinnar á því hver áhrif 

námsmatsins voru og hvernig þróun leiðsagnarmatsins tókst til. Umræður um áhrif 

námsmats og námserfiðleika og niðurstöður á hverjar breytingar urðu við þróunina 

eru umfjöllunarefni kafla fimm og eru þær tengdar fræðilegri umræðu. Þá er rætt um 

framtíðarsýn kennara og nemenda í skólanum hvað námsmat varðar.  
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2 FRÆÐILEGT SAMHENGI 
 

 

Kennarar eiga að hafa þekkingu og þroska til að meta 

                             hvaða reynsluskilyrði stuðla að menntun í bráð og lengd. 

(Dewey, 2000:19) 

2.1  Námsmat 

Í hugtakinu námsmat felst mat á námsárangri og námsframvindu. Það nær til 

nemenda sjálfra, hegðunar þeirra, hugsunar, frammistöðu og verka, til dæmis 

skriflegra svara á prófum, hugverka eða handverka (Rowntree, 1983; Harlen, 2000; 

Gronlund, 2003).  

 Rowntree svarar í vefgrein sinni Designing an Assessment System 

spurningunni um hvað námsmat er á þessa leið:  

 

 Fyrir mig er námsmat í grundvallaratriðum tilraun til að afla þekkingar 

 um nemandann. Athuga þarf eðli og gæði náms hans, til dæmis um styrk  

 og veikleika, áhugasvið og hverju hann hefur andúð á, hvernig áhugahvöt  

 er vakin og hvernig best er að virkja námshvöt hans.  

      (Rowntree, 2004 í þýðingu höfundar.)
*
  

 

Rowntree (2004) bendir á mikilvægi þess að þegar kennarar skipuleggja námsmat þá 

séu nokkrar lykilspurningar hafðar til hliðsjónar. Þessara spurninga er þörf þegar á að 

útskýra og réttlæta námsmat fyrir samstarfsmönnum, nemendum og öðrum þeim sem 

eiga hlut að máli. Þessar lykilspurningar eru:  

 Hvað er námsmat?  

 Hvers vegna metum við? (Tilgangur námsmatsins) 

 Hvað eigum við að meta? (Matsatriðin) 

 Hver á að meta? 

                                                 
*
 For me, assessment is essentially an attempt to get to know about the student and find out the nature 

and quality of his or her learning -- e.g. his or her strengths and weaknesses, interests and aversions, 

motivations and approaches to learning. 
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 Hvernig metum við? (Þetta er nátengt því hvenær, hve oft, hvar og á hvaða 

forsendum við metum) 

 Hvernig er unnið með niðurstöður? (Hvað svo?)  

 

Áður en nám er skipulagt er heppilegt að þeir sem það gera hafi þessar spurningar í 

huga. Í rannsókninni verður stuðst við spurningar Rowntrees í leit að sýn kennaranna 

og nemendanna á því matskerfi sem skólinn notar og einnig til þess að greina stöðuna 

í skólanum. Þróunarstarfið í mínum skóla byggist að hluta til á þessum upplýsingum.  

 

2.1.1 Fjölbreyttar matsaðferðir 

Fjölbreytileiki matsaðferða er mikilvægur þegar meta á nemendur. Ekki er hægt að 

búast við að það sama henti öllum. Leathy, Lyon, Thompson og Wiliam  (2005) lýsa í 

grein sinni hvernig kennarar fundu mismunandi námsmatsaðferðir sem hentuðu 

nemendum þeirra. Sú matsaðferð sem virkaði fyrir einn nemanda hentaði ekki öðrum. 

Huga verður að mismunandi einstaklingum bæði í kennarahópnum og 

nemendahópnum. Því er mikilvægt að bjóða kennurum upp á fjölbreytilega tækni og 

tækifæri til að meta nemendur. 

 Hafa þarf í huga að dæma verður bæði bóklega og verklega þætti námsins til 

að meta framfarir, þekkingu, skilning og leikni. Prófa verður ýmist skriflega, 

munnlega eða verklega. Þegar kennarar ætla að taka ákvarðanir um hvernig best sé að 

meta nemendur er gott fyrir þá að skoða sem flestar aðferðir til þess. Listi sem sýnir 

fjölbreytileika námsmatsaðferða kemur fram hjá Ferguson o.fl., (1999): 

Athugun (formleg og óformleg) Sýning á verkum nemenda 

Mat á verkefnum   Regluleg skráning 

Einkunnagjöf    Möppumat (Portfolio)  

Ritun     Fundir 

Markvissar spurningar  Próf 

Gátlistar    Námsdagbækur 

Markmiðsetning   Samræmd próf 

Símat    
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Þessi listi, sem kemur úr hugflæði frá kennurum, var notaður við að afla upplýsinga 

um þær aðferðir sem kennarar nota til að meta nemendur sína. Hann mætti nota þegar 

byrjað verður að huga að breytingum í skólanum ásamt því að vera með hugflæði hjá 

kennurum skólans. Að mati Ingvars Sigurgeirssonar er sveigjanleiki og fjölbreytni 

líklegri til að gera skólana að þeim vettvangi náms og þroska sem við viljum að þeir 

verði (Ingvar Sigurgeirsson, 1983). Það er mikilsvert í skólastarfi að efla frumkvæði 

nemenda og áræði, sem og rækta með þeim vinnusemi, ábyrgðartilfinningu, 

umburðarlyndi, fordómaleysi og víðsýni. Þessum markmiðum náum við ekki með 

hefðbundnum prófum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). En stóra spurningin er hvort 

kennarar nota þessar fjölbreyttu aðferðir. 

Það er ekki nóg að meta námsárangur í þröngum skilningi, einnig þarf að meta 

námshætti, samskipti og hegðun, heimilisaðstæður og margvíslegar aðrar aðstæður 

nemandans (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999). Nemendur með sérþarfir eiga oft 

við ýmis konar erfiðleika að etja og það þarf að meta hve miklar kröfur er hægt að 

gera til þeirra í skólanum og einnig hverju heimilin hafi tök á að sinna. Þetta þarf að 

meta fyrir hvern nemanda og vinna svo samkvæmt því. Flokkun á námsmati getur 

verið margvísleg en hér á eftir verðar fimm ólíka aðferðir útskýrðar. 

 

2.1.2 Fimm ólíkar matsaðferðir 

Miller o.fl., (2008) hafa mikið fjallað um námsmat og benda á fjórar ólíkar 

matsaðferðir með mismunandi tilgang og eðli: 

Stöðumat (placement assessment) er leið til að kanna stöðu áður en námsferli hefst. 

Það leggur áherslu á spurningar eins og: 

 Hefur nemandinn þekkingu og hæfni til að hefja það nám sem búið er að 

skipuleggja? 

 Hversu mikinn skilning og hæfni hefur nemandinn öðlast til að ná 

markmiðum næstu kennslustunda? 

 Sýnir persónuleiki, áhugasvið, vinnuaðferðir nemandans að ein kennsluaðferð 

henti betur en önnur? 
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Markmið með stöðumati er að ákveða fyrir hvern og einn nemanda hvar hann er 

staddur í námsferlinu og hvaða kennsla/kennsluaðferð hæfi honum best. 

Leiðsagnarmat (formative assessment – assessment for learning) er notað til að 

styðja við nám og finna styrkleika og veikleika áður en námsferli lýkur.  

Greinandi námsmat (diagnostic assessment) er leið til að greina námserfiðleika og 

erfiðleika við að ná árangri í einstökum námsgreinum. Ef nemandi er ekki að ná lestri 

eða stærðfræði eða því sem krafist er af honum í öðrum greinum er þörf á frekari 

greiningu. Við greinandi mat eru notuð sérstök greiningarpróf. Alvarlegir 

námsörðugleikar krefjast sérfræðiþekkingar t.d. sálfræðinga og lækna, 

einstaklingsnámskrár fyrir nemandann. Markmið með greinandi mati er að kveða á 

um ástæður námörðugleika og ráðleggja um framhaldsaðgerðir. 

Yfirlitsmat-lokamat (summative assessment – assessment of learning) er notað til að 

dæma eða votta um námsárangur við lok námsferils. Það gefur til kynna að hve miklu 

leyti  markmiðin hafa náðst og gefnar eru einkunnir. Lokamat er yfirleitt próf, 

frammistöðumat og verkefni metin. Þó að meginmarkmið sé að gefa einkunnir gefur 

það einnig upplýsingar um hvort markmiðum námskeiðs hafi verið náð og hvort 

kennslan hafi borið árangur. Símat er námsmatsaðferð sem kennarar nefna í 

rannsókninni og er átt við að þeir meti jafnt og þétt yfir allt skólaárið. 

Tomlinson og McTighe (2006) leggja áherslu á að áreiðanleika námsmat 

krefjist fjölbreyttra gagna. Tekin er samlíking af myndaalbúmi sem inniheldur myndir 

sem teknar eru yfir langan tíma við mismunandi kringumstæður og bent á að þær gefi 

mun meira magn upplýsinga en ein mynd.  

 

2.1.3 Leiðsagnarmat 

Tilgangur þess er að veita stöðuga endurgjöf bæði fyrir nemanda og kennara sem 

veitir upplýsingar til að laga námið að einstaklingi eða hópi. Endurgjöf hvetur til 

árangursríks náms og leiðréttir það sem betur mætti fara. Kennarar nota próf sem 

leiðsagnarmat til að sjá hvort nemendur hafi náð tökum á viðkomandi þætti sem verið 

er að kenna. Það er nytsamlegt að skoða nemendur við námið og greina hvað þarf að 

leiðrétta og fylgjast með framförum. Vegna þess að markmið með leiðsagnarmati er 

að bæta nám og kennslu eru einkunnir ekki notaðar (Miller o.fl., 2008). 
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Weeden, Winter og Broadfoot (2004) tala um leiðsagnarmat sem assessment for 

learning enda sé tilgangur þess að styðja við nám og kennslu og það sé samofið því. 

Með öðrum orðum sé þar um að ræða mat í þágu námsins.  Að þeirra mati er 

leiðsagnarmatið algjörlega nauðsynlegt í námsferlinu. Það hefur áhrif á tilfinningu 

nemandans fyrir því hvort hann sé að ná árangri eða ekki, sem síðan hefur áhrif á 

sjálfsálit hans. Leiðsagnarmat er námsmatsaðferð sem hefur reynst vel og niðurstöður 

rannsókna Black og Wiliam  hafa sýnt fram á að leiðsagnarmat hjálpar getuminni 

nemendum og nemendum með námsörðugleika meira en öðrum nemendum og 

minnkar bilið á milli þeirra og annarra nemenda. Leiðbeinandi mat sem gefið er jafnt 

og þétt bætir einnig nám (Black og Wiliam, 1998).  Því tel ég að leiðsagnarmat sé til 

þess fallið að bæta nám nemenda sem þurfa á sérkennslu að halda og geti bætt 

árangur allra nemenda. Í aðalnámskrá grunnskóla er megintilgangurinn að afla 

upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið (Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur 

hluti, 2006). Það er einmitt það sem leiðsagnarmati er ætlað; að styðja við nám og 

kennslu. Clarke (2001) hefur fjallað um leiðsagnarmat og ber hún saman lokamat og 

leiðsagnarmat og vill einfalda það með líkingu úr garðyrkju. Hún líkir börnunum við 

plöntur þar sem mæling á vexti plöntunnar er lokamat. Mælingin getur verið mjög 

áhugaverð við samanburð og skilgreiningar en hefur ekki nein áhrif á vöxt 

plantnanna. Leiðsagnarmat er á hinn bóginn eins og næringin og vatnið sem plantan 

fær og er nauðsynlegt til að plantan vaxi.  

Niðurstöður rannsókna Black og Wiliam sýna að leiðsagnarmat bætir 

námsárangur og að það sé tæki sem hægt er að þróa til að hjálpa kennurum til að bæta 

nám, það að læra (Black og Wiliam, 1998).  Lög um grunnskóla kveða á um að 

námsmat sé einn af föstum þáttum skólastarfs, órjúfanlegt frá námi og kennslu (Lög 

um grunnskóla, 2008). Leiðsagnarmat er það tæki sem hægt er að nota til að uppfylla 

þessi lög og að mati Black og Wiliam er leiðsagnarmatið eitt öflugasta tækið til að 

efla námið.  Þeir benda á fimm meginþætti sem geta bætt nám í gegnum námsmatið: 

 Aukin endurgjöf sem getur bætt námið. 

 Að nemendur verði virkir þátttakendur í eigin námi. 

 Að aðlaga kennslu eftir niðurstöðum námsmatsins. 
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 Að þekkja þau áhrif sem námsmat hefur á áhuga og sjálfsálit sem bæði eru 

þýðingarmiklir áhrifavaldar í námi. 

 Þörf á að nemendur séu færir um að meta sig sjálfir og skilja hvernig þeir geti 

bætt sig (Black og Wiliam, 1999).  

 

Black og Wiliam vildu ganga lengra í athugunum á námsmatinu og skipulögðu því 

þróunarstarf með kennurum úr sex skólum og rannsökuðu hvernig hægt væri að koma 

leiðsagnarmati inn í skólana og bekkjarstarfið. Niðurstöður rannsókna duga ekki einar 

og sér fyrir kennara til að breyta störfum sínum. Því vildu þeir skoða hvernig tækist 

að koma leiðsagnarmati inn í skólastofuna og hvaða áhrif það hefði, bæði á kennara 

og nemendur. Meginniðurstöður úr þeirri rannsókn eru að leiðsagnarmat breytir 

einstaklingnum, sem í þessu tilviki var kennarinn. Leiðsagnarmatið breytir hugsun 

kennarans, hvernig hann hugsar um nám og viðhorfi hans til kennarahlutverksins. Það 

gefur kennurum færi á að búa til kennsluumhverfi sem leggur áherslu á nám. Það 

kemur ekki bara með tækni hér og tæki þar – það skipuleggur alla kennsluna og 

námið í kringum það að læra (Black, Harrison, Lee, Marshall og Wiliam, 2003).  

Mikið hefur verið rætt um einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðað námsmat 

hlýtur að fylgja því. Á heimasíðu Ingvars Sigurgeirssonar (2007) má sjá skilgreiningu 

á einstaklingsmiðuðu námsmati: 

 Gengið út frá getu og hæfni hvers nemanda. 

 Matið nær til allra flokka markmiða. 

 Matið er stöðugt allan námstímann og reynt er að  

flétta það með eðlilegum hætti inn í námið. 

 Námsmatsverkefnin sjálf eiga að hafa kennslufræðilegt gildi. 

 Áhersla á uppbyggjandi endurgjöf (leiðsögn). 

 Matið nær jafnt til aðferða og afurða (úrlausna). 

 Byggt á margvíslegum gögnum og sjónarhornum. 

 Áhersla á virka þátttöku nemenda, sjálfsmat, jafningjamat. 

 

Nokkur atriði stjórna því hvort einstaklingsmiðun tekst og er eitt þeirra námsmat. 

Tomlinson og Allan (2000) halda því fram að einstaklingsmiðað nám byggi á því að 
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kennarinn sé alltaf að meta nemendur. Í skólastofunni er búist við ólíkum nemendum 

og þeim tekið opnum örmum. Kennarinn þarf að vita um þarfir þessara ólíku 

nemenda og skipuleggja kennsluna í samræmi við þær. Þá fyrst verði kennslan 

áhrifarík þegar kennarinn metur hvar nemendur standa og setur sér og nemendum 

sínum markmið sem unnið er eftir (Tomlinson og Allan, 2000).  Kennari sem ber 

ábyrgð á að mennta alla nemendur þarf að búa yfir töluverðri vitneskju um nemendur 

sína. Eins og Lorna M. Earl skýrir út þá er lykillinn að einstaklingsmiðuðu námi að 

hver kennari meti hvernig nemendur læri best og noti þá þekkingu til að gera sér grein 

fyrir þörfum hvers nemanda (Earl, 2003).  

Í Sunnulækjarskóla hafa kennarar verið að þróa námsmatskerfi í stærðfræði 

því að eins og þeir halda fram þá kallar einstaklingsmiðað nám að sjálfsögðu á 

einstaklingsmiðað námsmat. Þessir kennarar telja að bestur árangur náist með 

einstaklingsviðtölum auk þess að fylgjast með verkefnavinnu nemenda og meta 

stundum vinnu og úrlausnir nemenda í einstökum námsverkefnum. Í 

einstaklingsviðtölum gefst tækifæri á að kanna skilning nemenda á fjölbreyttan hátt 

og nemandinn getur útskýrt hugsanaferli sitt við þrautalausnir (Jóna Björk Jónsdóttir 

og Þóra Björk Guðmundsdóttir, 2006). 

Tomlinson og McTighe (2006) halda því fram að allir sem hafa áhuga á 

kennslu og námi hafi sjálfkrafa áhuga á námsmati. Námsmat gefur mikilvægar 

upplýsingar. Ef nemendur fá endurgjöf á verkefni sín er miklu líklegra að þeim fari 

fram og bæti árangur sinn. Það getur valdið úrslitum um hvort þeir nái árangri eða 

mistakist í námi sínu (Tileston, 2004). Áhrif námsmats á áhugahvöt nemenda komu 

fram í rannsókn Black, Broadfoot, Daugherty, Gardner, Harlen, James, Stobart og 

Wiliam (2002). Niðurstöður þeirra sýna að þeir sem ekki ná árangri í námsmati finnst 

það yfirþyrmandi og áhuginn minnkar við ítrekaðan vitnisburð um slakan árangur. 

Þessi áhrif verða svo til þess að bilið milli þeirra sem ná árangri og þeirra sem ekki ná 

árangri í skólanum eykst. Stiggins (2007a) leggur áherslu á að árangur í námi veki 

vonir og væntingar um meiri árangur í framtíðinni. Það hvetji síðan nemendur til að 

reyna ennþá betur sem síðan leggur grunn að enn meiri árangri. Aftur á móti ef 

nemendur ná ekki árangri, getur það orðið að vonleysi og væntingum um fleiri mistök 

í framtíðinni. Viðeigandi ákvarðanir um nám eru háðar nákvæmu námsmati. 
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Nákvæmt námsmat bætir gæði ákvarðana, þar sem aftur á móti ónákvæmt námsmat 

gerir slíkt ekki. Um þetta snýst réttmæti (Popham, 2007a).  

Bransford, Brown og Rodney (2000) byggja á rannsóknum á námi og telja að 

hlutverk námsmats þurfi að verða víðtækara en hefðbundin próf. Stöðugt 

leiðsagnarmat hjálpar nemendum og kennarar verða meðvitaðri um hugsun 

nemandans. Slíkt veitir síðan endurgjöf sem getur leiðbeint og hvatt til nákvæmari 

hugsunar. Þegar haft er í huga að meta til skilnings er krafan sú að meta skilning 

nemandans fremur en hæfni hans til að endurtaka staðreyndir og einangraða hæfni. 

Sousa (2006) er alþjóðlegur ráðgjafi um menntun og hefur sérstaklega skoðað 

rannsóknir á heilastarfsemi og tengt þær við menntun og námsframvindu. Hann 

heldur því fram að sjálfsmynd okkar sé mótuð af reynslu. Reynsla eins og að standast 

þungt próf eða að ljúka vel unnu verki bæti sjálfsmynd okkar. Reynsla eins og ávítur 

eða að ná ekki að ljúka verki skerði sjálfsmyndina.  

 

2.2 Rannsóknir á námsmati á Íslandi 

Námsmat hefur ekki mikið verið rannsakað á Íslandi en þó hafa nokkrir aðilar gert 

það. Í niðurstöðum doktorsritgerðar Ólafs Proppé (1983) kemur fram að mótsögn 

felst í opinberum markmiðum um samræmd próf, annars vegar milli þess sem varðar 

jafnrétti og hlutleysi (allir metnir með sömu mælistiku) og hins vegar afleiðingar 

þeirra fyrir nemendur. Hann bendir á að þetta beri vott um „einfeldningslega 

jafnréttisstefnu“ þar sem jafnréttið er tekið fram yfir mannúðarsjónarmið. Jóna 

Sigríður Valbergsdóttir (1999) rannsakaði námsmat í kennslu nemenda með mjög 

skerta námshæfni í meistaraprófsverkefni sínu árið 1999. Viðfangsefni rannsóknar 

hennar var að leita upplýsinga og skilnings á því hvaða viðmiðanir og matsgögn 

kennarar á grunnskólastigi nota við námsmat. Af niðurstöðum rannsóknarinnar 

ályktaði hún meðal annars að þar sem námsmat viðkomandi nemenda var að stórum 

hluta markbundið, þ.e. miðað við einstaklingsnámsáætlanir, væri skiljanlegt að 

kennurum reynist torvelt að skila niðurstöðum slíks námsmats með formlegum hætti 

til fræðsluyfirvalda. Erna Pálsdóttir (2006) rannsakaði í meistaraprófsverkefni hvað 

einkennir námsmat kennara og leiðbeinenda í íslenskum grunnskólum. Í niðurstöðum 

komst Erna að því að kennarar lögðu megináherslu á að meta þekkingu nemenda með 
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skriflegu mati (prófum) og verkfærni nemenda með verkbundnu mati 

(frammistöðumati). Ný rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) leitaði svara við 

spurningunni: Að hvaða marki og á hvern hátt setja samræmd próf í náttúrufræði í 10. 

bekk og íslensku í 7. og 10. bekk mark á kennsluhugmyndir, ákvarðanir og 

kennslutilhögun kennara og viðfangsefni og nám nemenda í fjórum íslenskum 

grunnskólum? Niðurstöður rannsóknarinnar benda meðal annars á að námsmat 

kennaranna einkenndist af mikilli áherslu á skrifleg próf og lokamat og víðtækri 

notkun eldri samræmdra prófa sem námsmats í 9. og 10. bekk. Samræmdu prófin 

höfðu áhrif á tilhögun kennslu og náms. Námsmenning á unglingastigi í skólunum 

fjórum einkenndist af litlum námsáhuga nemenda og áherslu á einkunnir frekar en 

nám. Margt benti einnig til að viðfangsefni nemenda einkenndust af einfaldri 

þekkingu og að náskröfur ýttu sjaldan undir ígrundun og lausnarleit, djúpan skilning, 

mat og sköpun. Í kennslutilhögun fræðaranna virtist lítið svigrúm til námsaðlögunar.  

Inga Þóra Geirlaugsdóttir (2007) rannsakaði hvernig reynsla, annars vegar 

nemenda sem eiga erfitt með að tileinka sér bóklegt nám, og hins vegar foreldra 

þeirra og kennara, sé af samræmdum prófum. Komst hún að þeirri niðurstöðu að 

samræmd próf geta verið örvun og hvatning fyrir nemendur sem eiga auðvelt með 

bóklegt nám en geta hins vegar verið „auðmýkjandi verkfæri“ fyrir þá nemendur sem 

eiga erfitt með að tileinka sér það.  

Ingvar Sigurgeirsson (1999) bendir á í grein sinni „Námsmat byggt á traustum 

heimildum“ að oft virðist gæta ráðaleysis þegar námsmat er annars vegar. Í 

rannsóknum hans á námsefni segir hann frá því að sérstaka athygli hans hafi vakið 

hve rýr námsmatsþátturinn sé frá hendi flestra höfunda. Flestir munu vafalítið skýra 

þetta á þann veg að þeir láti kennurum það eftir að semja próf í samræmi við áherslur 

í kennslu, en Ingvar heldur því fram að námsefnishöfundar hafi haft fullan vilja til að 

hafa þetta á annan veg en hafi einfaldlega ekki fundið þær leiðir sem þeir hafi verið 

sáttir við. Þarna talar höfundur af eigin reynslu sem námsefnishöfundur og með 

hliðsjón af samvinnu við fjölmarga aðra námsefnishöfunda. Af hverju fundu þeir ekki 

leiðir sem þeir voru sáttir við? Vantar þekkingu og rannsóknir á námsmati?  
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2.3 Skóli án aðgreiningar 

Í fyrstu grein laga um grunnskóla segir að sveitarfélögum sé skylt að halda skóla fyrir 

öll börn og unglinga á aldrinum 6 til 16 ára. Í 37. grein sömu laga segir:  

 

Börn og unglingar, sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga nr. 

59/1992, eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi. Kennslan getur verið 

einstaklingsbundin eða farið fram í hópi innan eða utan almennra bekkjardeilda, í 

sérdeildum eða í sérskóla. 

Meginstefnan skal vera sú að kennslan fari fram í heimaskóla. Telji foreldrar barns 

eða forráðamenn, kennarar eða aðrir sérfræðingar að barnið fái ekki notið kennslu 

við sitt hæfi í heimaskóla geta forráðamenn sótt um skólavist fyrir það í sérskóla. 

Menntamálaráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar 

greinar. 

     (Lög um grunnskóla, 2008) 

 

Af framansögðu má ráða að íslenskt skólakerfi leggi ríka áherslu á að skólar 

skipuleggi starf sitt með tilliti til mjög breiðs og margbreytilegs nemendahóps. Einnig 

er hnykkt á þessu í aðalnámskrá grunnskóla (2008) þar sem segir að grunnskólinn 

skuli taka á móti öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og 

sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð 

börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr 

afskekktum byggðarlögum og börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varða 

mál, þjóðerni eða menningu. Í ritgerðinni verða hugtökin sérþarfir, námserfiðleikar 

miðuð við almenna notkun eins og þau eru notuð í störfum skólans. Grunnskólum er 

skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Þessu til áréttingar má nefna að íslenska 

ríkið er aðili að hinni svonefndu Salamanca yfirlýsingu, sem var samþykkt á Spáni 

hinn 10. júní árið 1994. Þar var hvatt til skólagöngu án aðgreiningar með þeim 

rökstuðningi að allir þegnar þjóðfélagsins skuli njóta sömu samfélagslegra réttinda 

(Salamanca-yfirlýsingin og rammaáætlun um aðferðir vegna nemenda með sérþarfir, 

1994). Þannig má segja að hugmyndafræðin að baki skóla fyrir alla sé sú að öll börn 

skuli eiga fulla möguleika á bestu hugsanlegu menntun í almenna skólakerfinu í 

getublönduðum hópum þar sem þátttaka allra nemenda er metin að jöfnu.  

 Segja má að þessar hugmyndir, þ.e. um skóla án aðgreiningar eða heildtæka 

skólastefnu, eins og þessi stefna er stundum nefnd, ögri núverandi skólaskipulagi, 
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sem hefur lengst af haft tilhneigingu til að setja samræmd viðmið fyrir alla, jafnt í 

markmiðum sem námsmati. Heildstæð skólastefna gerir þær kröfur að skólarnir séu 

sveigjanlegir og taki mið af þörfum fjölbreytilegs hóps. Að þeir bjóði upp á fjölbreytt 

námsumhverfi og bregðist við margbreytileika mannkyns, m.a. fötlun, mismunandi 

námsgetu, þjóðfélagsstöðu og óskum fjölskyldunnar. 

 Ljóst má vera að þáttur námsmats er hér vandmeðfarinn. Hugmyndin um 

heildstæða skólastefnu, þ.e. skólastefnu sem tekur mið af aðstæðum og 

námsforsendum allra barna, krefur okkur um svör við spurningum eins og:  

1. Á að meta alla jafnt út frá sömu viðmiðum?  

2. Á að meta það sama hjá öllum?  

3. Á að beita sams konar matsaðferðum á alla og höfum við þá yfir nógu 

víðtækum og fjölbreytilegum matsaðferðum að ráða svo þær hæfi öllum?  

4. Gerum við okkur grein fyrir öllum álitamálum sem geta komið upp við 

námsmat?  

5. Síðast en ekki síst: Hvers konar tilgangur námsmats er hafður að leiðarljósi?  

2.3 Þróunarferli 

Erfitt getur verið fyrir kennara að takast á við breytingar í skólastarfi því það felur í 

sér að breyta viðhorfi til vinnu sinnar og framkvæma samkvæmt því (Earl, 2003). 

Fullan (2007) hefur þá skoðun að breytingarferli hafi margar víddir. Það þarf minnst 

þrjár til að koma á nýjum straumum eða stefnum í framkvæmd: 

1. Möguleikinn á að nota nýtt eða endurbætt efni.  

2. Möguleikinn á að nota nýjar kennsluaðferðir 

3. Möguleikinn á að breyta skoðunum.    

  

Þessar þrjár hliðar breytinga telur hann nauðsynlegar vegna þess að saman ná þær að 

tákna að settum markmiðum hafi verið náð. Breytingarnar verða að gerast í þessum 

víddum til að geta haft áhrif á útkomuna. Miklar breytingar hafa orðið á samfélaginu 

á síðustu öld. Til að mæta auknum kröfum í flókinni tækniveröld okkar þá þurfa 

skólar að uppfylla þær þarfir samfélagsins að ná vissum lágmarkskröfum í lestri, 

skrift, stærðfærði og akademisku námi. Þetta leiðir af sér að hlutverk námsmats er 

miklu víðtækara en að gefa einkunnir og raða nemendum í hópa. Það verður að greina 
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þarfir nemendanna, fylgjast með framförum, vekja hjá þeim áhuga til að ná 

hámarksárangri og vera stöðugt að endurskoða hvort nemendur eru að ná settum 

markmiðum (Stiggins, 2007a). Nám og námsmat ættu að vera órjúfanlegir þættir í 

námsferlinu. Að endurskoða námsmat er einn af þeim þáttum sem getur aukið gæði 

kennslu og náms í skólum. Kennslustofur þar sem námsmat er hluti af náminu eru 

ólíkar öðrum kennslustofum. Kennarar sem vinna með nýtt viðhorf til námsmats sem 

hluta af námi finna að það er ekki hægt að breyta námsmatinu án þess að breyta öðru. 

Þegar námsmat breytist, þá breytist kennslan, skipulagið og samskipti við nemendur 

og foreldra (Earl, 2003). 

2.4 Samantekt 

Fjölbreytilegar námsmatsaðferðir sinna hver sínum tilgangi. Stöðumat, leiðsagnarmat, 

greinandi mat, lokamat eru allt matsaðferðir sem þjóna mismunandi tilgangi. 

Námsmat í skóla án aðgreiningar þarf að vera fjölbreytt og einstaklingsmiðað. 

Nemendur eru mjög ólíkir og skólinn þarf að geta komið til móts við ólíka 

einstaklinga og ólíkar þarfir. Leiðsagnarmat er tæki sem hægt er að nýta sér til að 

vinna með í lærdómsferlinu og grípa inn í þegar þess er þörf. Með leiðsagnarmati er 

fundið hvar þörfin er og kennslan og námið skipulagt eftir þörfum nemendanna á 

annan og fjölbreyttari hátt er nemandinn gerður ábyrgur fyrir eigin námi. Þess vegna 

var þessari rannsókn ætlað að auka vægi leiðsagnarmats og fá þekkingu á hver áhrif 

námsmats er á nemandann. 
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3 RANNSÓKNIN – markmið og aðferðir 
 

 

Rannsóknir benda á að hlutverk kennara hafa breyst. Það þarf að styðja kennara og 

stjórnendur til að takast á við þessi breyttu hlutverk (Bransford, Brown og Rodney, 

2000). Eitt að þessum breyttu hlutverkum er fjölbreytt námsmat sem styður við nám 

nemandans. Leiðsagnarmat er ein þessara matsaðferða. Markmiðið með þessari 

rannsókn er að vinna að þróun leiðsagnarmats í Hvolsskóla með því að koma með 

íhlutun inn í skólastarfið. Reynt verður að varpa ljósi á hvers konar áhrif hinar ýmsu 

námsmatsaðferðir hafa á nemendur og nám þeirra og velja aðferðir samkvæmt því. 

Getum við lært af reynslu nemenda og kennara í skólanum?  

3.1 Rannsóknarspurningin og aðferð 

Með það að leiðarljósi að skoða námsmat út frá sjónarhorni nemenda og kennara og 

beina sjónum að því hvort einhver tengsl séu á milli námsmats og námsáhuga 

nemendanna er meginrannsóknarspurningin annars vegar: 

 

Hver eru áhrif námsmats á nemandann í Hvolsskóla og nám hans? 

 

Leiðsagnarmat er talið geta bætt nám nemendanna eins og áður hefur fram komið og 

er því hin rannsóknarspurningin:  

 

Hvaða breytingar verða á kennsluháttum, námsefni, námi, sjálfsmynd, áhuga og 

líðan nemandans við þróun leiðsagnarmats? 

 

Til að kanna þetta betur verða eftirfarandi spurningar hafðar að leiðarljósi: 

Hvers konar námsmat er notað í skólanum? 

Og í framhaldi af henni eru spurningarnar: 

 Hvers vegna er það notað?  

 Hvernig er það notað?  
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 Hvaða breytingar vilja kennarar og nemendur sjá á aðferðum við námsmat?   

 Hvernig upplifa nemendur það námsmat sem notað er?  

 

Beitt var rannsóknaraðferð sem kallast  starfendarannsókn (action research). 

Megineinkenni starfendarannsóknar er hægt að lýsa sem hringferli. Íhlutun sett inn í 

starið. Styrkur og takmarkanir fundnar og síðan kemur önnur íhlutun o.s.frv. Á 

heimasíðu Hafþórs Guðjónssonar, dósents í kennslufræðum í KHÍ, má lesa um 

starfendarannsóknir. Þar lýsir hann starfendarannsókn og segir að hún snúist um 

fagmennsku rannsakandans. Sá sem gerir starfendarannsókn er að leitast við að gera 

betur, bæta starf sitt. Starfendarannsókn snýst um að leita leiða til að gera betur. Slík 

rannsókn er gildishlaðin og tekur afstöðu (Hafþór Guðjónsson, 2005a). 

Starfendarannsókn er námsferill þar sem vettvangurinn er raunveruleikinn. Breytingar 

fara eftir því hvað fólk gerir og hvers konar samskipti og gildismat það hefur 

(Kemmis og Wilkinson, 1998). Allyson Macdonald (2002) lýsir starfendarannsókn 

sem sérstöku afbrigði af tilviksrannsóknum þar sem rannsakandi kemur með inngrip 

inn í kerfi (tilvik) og hægt er að fylgjast vel með áhrifum inngripsins á kerfið.  

3.2 Skólinn 

Veturinn 2006 – 2007 voru 250 nemendur í Hvolsskóla í 1. – 10. bekk og 234 í 

byrjun skólaárs 2007 – 2008. Við skólann starfa 29 kennarar ásamt skólastjóra, 

aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra. Einnig starfa við skólann stuðningsfulltrúar, 

skólaliðar, húsvörður, ritari, starfsfólk á bókasafni, baðverðir, matráðskona, 

umsjónarmaður skólaskjóls, aðstoðarfólk, sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur og 

skólabílstjórar. Alls starfa við skólann rúmlega sextíu manns. 

Í skólanum hefur verið mikil gerjun undanfarin ár. Stækka átti húsnæði hans 

og í tengslum við það fór vinnuferli af stað. Þetta vinnuferli byggir á aðferð sem 

þróuð var í Bandaríkjunum á síðasta áratug 20. aldar og kallast The design down 

process. Meginmarkmiðið er að fá fleiri aðila að ákvörðunartöku um það hvernig 

námsumhverfið eigi að vera. Upphafið má rekja til Georgs Copa fyrrverandi 

prófessors í menntunarfræðum við Minnesotaháskóla. Hann og samstarfsmenn hans 

beindu einkum athygli að því hvað gefist hefur vel í námi nemenda og þeim kröfum 

sem líklegt er að nemendur standi frammi fyrir í framtíðinni. Aðferðin hefur síðan 
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verið notuð við hönnun fjölmargra skóla í Bandaríkjunum og víðar um heiminn 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2001). Vinnuhópur var myndaður sem var skipaður 

fulltrúum víðsvegar úr samfélagi skólans. Framkvæmdin felst í því að hópur fólks úr 

samfélaginu mótar hugmyndir sem hafa skal að leiðarljósi við mótun ytra og innra 

starfs í skólanum. Hópurinn varð til í kjölfar kynningarfundar þann 31. október 2002. 

Anna Kristín Sigurðardóttir leiddi vinnuna (Halldóra K. Magnúsdóttir og Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2003). 

Teknar voru saman úr þeirri vinnu ýmsar megináherslur sem eru gildi og 

framtíðarsýn skólans:  

Gildi: 

 Í Hvolsskóla ríkir gagnkvæm virðing í samskiptum fólks sem birtist m.a. í 

starfsháttum meðal nemenda og starfsmanna sem einkennast af samvinnu og 

lýðræðislegri ákvarðanatöku. 

 

 Börn í Hvolsskóla eiga rétt á að fá bestu menntun sem möguleg er hér á landi. 

 

  

 

Sýn: 

 Í Hvolsskóla er einstaklingurinn í brennidepli sem birtist í  einstaklings- 

miðuðu námi, samvinnu og sveigjanleika í kennsluháttum. 

 

 Miða skal við þarfir og getu hvers og eins, með það að markmiði að stuðla að 

hámarksárangri. 

 

 Nemendur skulu tileinka sér sjálfsaga, sjálfsvirðingu og raunhæft sjálfsmat. 

 

 Gagnkvæm virðing einkenni öll samskipti sem skilar sér m.a. í aukinni 

ánægju nemenda og kennara. 

 

 Í skólastarfinu er lögð áhersla á samvinnu við grenndarsamfélagið, að kalla 

eftir og virða skoðanir fólks í samfélaginu. 

 

 Litið er á samfélagið allt sem námsvettvang fyrir nemendur. 

 

 Hvolsskóli er umhverfisvænn skóli. 

 

 Námið er skipulagt í nánum tengslum við umhverfið og náttúruna með 

virðingu fyrir hvoru tveggja að leiðarljósi (Hvolsskóli, vefsíða: 

http://hvolsskoli.is/gildi_og_syn_powerpoint.pdf). 
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Ákveðið var með nýrri byggingu að hefja þróunarstarf sem byggði á þessum gildum 

og framtíðarsýn.  

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands vann að beiðni skólanefndar 

Rangárþings eystra fyrir hönd sveitarstjórnar almennt mat á starfi Hvolsskóla 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir, Kristín Björnsdóttir og Þorlákur Helgason, 2006). Tildrög 

þess voru umræður innan skólans og sveitarstjórnarmanna um hvernig til hefði tekist 

að innleiða einstaklingsmiðað nám. Matið fór fram á tímabilinu 4. september til 15. 

nóvember 2006. Um var að ræða leiðbeinandi mat. Leiðbeinandi mat þjónar þeim 

tilgangi að hjálpa skólum að laga það sem betur má fara (Fitzpatrick, Sanders og 

Worthen, 2004). Eitt af því sem krafðist úrbóta var í tengslum við námsmat. Þar 

segir: 

Grunnskólaeinkunn Hvolsskóla er rétt fyrir neðan landsmeðaltal í samræmdum 

prófum. Skólinn sker sig ekki úr ef einkunnir sambærilegra skóla eru skoðaðar. Að 

því gefnu að framkvæmd og fyrirkomulag samræmdra prófa verði áfram með sama 

hætti ætti Hvolsskóli að vinna að því að nálgast frekar landsmeðaltal. Hins vegar 

krefst einstaklingsmiðað nám fjölbreyttra og óhefðbundinna kennsluhátta og 

námsmats. Námsmat skólans var ekki skoðað í þessari úttekt og er lagt til að 

matsnefnd Hvolsskóla beini sjónum sínum að námsmatsaðferðum í sínu innra mati 

(Jóhanna Rósa Arnardóttir, Kristín Björnsdóttir og Þorlákur Helgason, 2006). 

 

3.3 Íhlutun vegna þróunar námsmats 2006 – 2007 

Þegar gengið er á fjöll eru brekkurnar margar og hæðir sem þarf að klífa. Brekkurnar 

geta verið misjafnlega erfiðar og svo var þetta líka í þróunarstarfinu. Oft þurfti að 

kasta mæðinni og stoppa til að komast upp á næsta hjalla. Mun ég hér á eftir tíunda 

hvernig þessar hæðir og hólar sem klífa þurfti í skólanum gengu fyrir sig. Upphaf 

þessarar starfendarannsóknar var að í námi mínu í megindlegum rannsóknarfræðum í 

Kennaraháskóla Íslands gerði ég könnun á því hvernig landið lægi hjá kennurum í 

skólanum varðandi það að þróa námsmat. Mikið þróunarstarf hefur verið í gangi í 

skólanum og hafði ég áhyggjur af því að það væri að bera í bakkafullan lækinn að 

fara í þróunarstarf með námsmat ofan á allt annað. En þar kom fram að 96% kennara 

töldu það mjög eða frekar mikilvægt að þróa námsmat í skólanum. Mjög mikinn eða 

frekar mikinn áhuga á að þróa námsmat höfðu 68% kennaranna, hlutlausir voru 24% 

og lítinn eða engan áhuga höfðu 8%. Þessi forkönnun gaf mér byr undir báða vængi 

og sagði mér að áhuginn væri til staðar hjá meirihluta kennaranna og vonaðist ég til 
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að hinir myndu smitast af þessum áhuga og koma með. Sú brekka var sem sagt ekki 

svo brött.    

Inngrip til að þróa námsmat í skólanum var jafnt og þétt á þessu eina og hálfa 

ári. Að hausti 2006 var inngrip þar sem kennarar fengu fyrirlestra í skólanum um 

námsmat og áhersla lögð á leiðsagnarmat. Utanaðkomandi aðilar voru fengnir til að 

halda fyrirlestra og einnig var  rannsakandi með fræðslu. Sótt var í þá þjónustu sem í 

boði var á svæðinu eins og námskeið á Skólaskrifstofu Suðurlands. Þennan vetur var 

reynt að veita ráðgjöf og stuðning til þess að koma breytingum á. Rannsakandi mætti 

á fundi með kennurum og aðstoðaði þá við að skipuleggja breytingar á 

námsmatsaðferðum. Mikið var rætt um námsmat á stigsfundum, á kennarafundum 

komu innlegg, kynnisferð erlendis þar sem námsmat var hluti af því sem mikið var 

fjallað um og fleira. Lögð var áhersla á að styðja kennara og að þeir fyndu að þeir 

réðu ferðinni en forðast að segja þeim hvað þeir ættu að gera. Hver kennari þarf að 

finna þá leið sem honum hentar best til að þróa námsmat í sinni eigin skólastofu. Í 

töflu 3.1 kemur fram hvað var gert, hvenær og hverjir voru þátttakendur í því. 

 

Tafla 3.1 

Inngrip í skólastarfið vegna þróunarstarfsins 

 
Tími Aðgerð Þátttakendur Annað 

Vorönn 

2006 

   

febrúar   Áhugi og viðhorf til þróunar 

námsmats í skólanum 

rannsakað. 

Fyrirlestur um þróunarstarf og 

námsmat 

 

Kennarar og 

stjórnendur 

 

 

Haustönn 

2006 

Aðgerð 

 
Þátttakendur 

 
Annað 

 

ágúst – 

tveir 

dagar 

Námskeið um fjölbreytta 

kennsluhætti 

Kennarar og 

stjórnendur 

Alls staðar komið 

inn á námsmat 

ágúst Námskeið um leiðsagnarmat 

og möppumat. Fyrirlesari: 

Auður Stefánsdóttir.  

 

Kennarar og  

stjórnendur 

Endurmenntun 

fyrir kennara á 

vegum 

Skólaskrifstofu 

Suðurlands 
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ágúst  - 

einn dagur 

 

Námskeið um leiðsagnarmat 

með áherslu á 

einstaklingsmiðað námsmat. 

Fyrirlesarar: 

Þóra Björk Jónsdóttir og 

Efemía Gísladóttir 

 

Kennarar  

 

Hópvinna eftir 

stigum: 

Yngsta stig, 

miðstig,  

elsta stig. 

Hvers konar 

námsmat langar 

stiginu að innleiða  

hjá sér? 

október Umræður vegna niðurstaðna 

úr samræmdum prófum. 

Skóla- 

samfélagið 

Útkoma sem kom 

mjög á óvart  

október Rætt um námsmat á 

stigsfundum.  

Kennarar og 

stuðningsfulltrúar 

 

nóvember Ákveðið að hafa 

foreldrakynningar þar sem 

nemendur kynna fyrir 

foreldrum sínum markmið sín 

og áætlanir fyrir veturinn. 

Kennarar, 

stuðningsfulltrúar  

foreldrar og 

nemendur 

Stigsfundir 

Foreldradagur 

nóvember Matsaðferðir rifjaðar upp og 

kennarar segja frá þeim 

matsaðferðum sem þeir eru að 

prófa sig áfram með. Línur 

lagðar vegna jólaprófa. 

Kennarar  Stigsfundir 

 

nóvember Kennarafundur – þar  segja 

kennarar frá námsmati sem 

þeir eru að þróa. Einn segir 

frá  möppumati og tveir segja 

frá vikuprófum. 

 

 Möppumatið 

síðan nýtt á 

foreldradegi til 

sýnis og umræðu. 

 

Vorönn  

2007 

Aðferð    Þátttakendur Annað 

janúar Farið yfir námsmatið á   

haustönn og spáð í 

hugmyndir á vorönn 

   Kennarar Stigsfundur 

 

 

janúar Námsmatskafli í 

skólanámskrá endurskoðaður 

á kennarafundi.  Innlegg um 

leiðsagnarmat frá 

rannsakanda. Líflegar 

umræður.  

   Kennarar Ekki allir  

kennarar sammála 

um gildi þessarar 

vinnu. Fannst 

sumum tíma 

sínum illa varið á 

þessum 

kennarafundi. 
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febrúar Niðurstöður 

samræmdra prófa 

teknar fyrir á 

kennarafundi.  

Skýringar á 

óvæntri útkomu 

ræddar. Aðgerðir 

skipulagðar með 

hópinn sem varð 

fyrir þessu  og 

fyrirbyggjandi 

aðgerðir 

skipulagðar. 

Kennarar  

mars Þróunarráð stofnað  Skólanefnd og 

stjórnendur  

 

mars - apríl Kynnisferð til 

Minneapolis 

19  kennarar , 

2 stuðnings- 

fulltrúar, 

3 foreldrar/makar 

ásamt sveitarstjóra 

 

. 

 

apríl - maí Kynningar á 

skólaheimsóknum 

úr ferðinni til 

Minneapolis á 

kennarafundum.  

Kennarar sögðu frá 

þeim skólum sem 

þeir fóru í og kom 

námsmat þar alls 

staðar við sögu. 

 

Kennarar Tveir 

kennarafundir fóru 

í þessar kynningar. 

maí  - tveir dagar 

 

 

 

 

Undirbúningur 

fyrir framhald 

þróunarvinnunnar 

næsta vetur. Hvað 

vilja kennarar 

leggja áherslu á? 

Hvað ætlum við að 

þróa áfram og hvað 

sjáum við nýtt 

koma inn í starfið? 

Starfsmannafundur 

 

 

 

 

Niðurstöður 

skráðar og teknar 

upp að hausti. 
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Haustönn  

2007 

Aðgerð Þátttakendur Annað 

ágúst – tveir dagar Námskeið um 

námsmat. 

M.a. kynnt 

samvinnupróf og 

vikupróf . 

Kennarar  

ágúst Leiðsagnarmat – 

fyrirlestur og síðan 

fór tími í að fjalla 

um hvernig koma 

mætti 

leiðsagnarmati inn 

í námsvísa skólans. 

Kennarar  

september Vörður 

þróunarráðs 

Settar vörður fyrir 

haustönnina á 

öllum stigum. Þar 

kemur námsamt 

inn. 

Kennarar og 

stjórnendur 

Stigsfundir 

september Rætt um 

foreldradag á 

kennarafundi. Þar 

er tekin ákvörðun 

um að hafa 

foreldradag með 

því sniði að 

nemendur kynni 

afrakstur náms síns 

fyrir foreldrum. 

Kennarar, 

foreldrar, 

nemendur 

 

október Á stigsfundum 

farið yfir framhald 

á þróun 

námsmatsins 

  

 

Með þessum lista er stiklað á stóru yfir það hvernig inngrip komu inn í skólastarfið 

tengdu námsmati á árinu 2006 – 2007. Skólanámskráin var skoðuð og rýnt í hvernig 

námsmat fer fram. Kennararnir prófuðu sig áfram með námsmatið með ýmsum hætti: 

 Ábyrgð varpað á einstaklinginn. 

 Nemendastýrð foreldraviðtöl í 1. – 10. bekk. 

  Námsmöppur teknar upp í öllum bekkjum í ensku. 

 Svörun kennara á nám nemendanna. 
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 Settar voru vörður yfir hverju ætti að breyta yfir veturinn. 

 Einstaklingsviðtöl við nemendur. 

 Munnlegt mat í stærðfræði á hugtökum. 

 Sjálfsmat/jafningjamat í ýmsum námsgreinum. 

Hugmynd var uppi um að setja markmið í upphafi vetrar þar sem nemendur settu 

markmið með foreldrum sínum og kæmu svo í foreldraviðtal í upphafi vetrar með 

markmið og farið yfir þau með kennurum. Þetta höfðu kennarar á miðstigi mikinn 

áhuga á að prófa. 

Það má segja að þar sem námsmat er tengt námi svo órjúfanlegum böndum þá 

hafi námsmatið fallið vel að þróunarvinnu skólans. Þó að ég hafi í minni 

starfendarannsókn alltaf verið með námsmatið sem mitt mál þá voru stjórnendur 

viljugir að koma því inn líka. Ég stjórna stigsfundum á miðstigi og einnig á elsta stigi 

með aðstoðarskólastjóra svo það var greið leið að vinna með kennurum þar. Voru 

kennarar yfirleitt mjög áhugasamir og viljugir að prófa eitthvað nýtt. Hvort meira 

hefði verið hægt að gera er alltaf spurning. En það var mitt mat að í skólanum hafi 

verið það mikið í gangi að ekki væri ástæða til að ganga lengra þennan veturinn.  

3.4 Gagnasöfnun og þátttakendur 

Eins og áður hefur verið getið voru tekin viðtöl við kennara og nemendur í upphafi 

rannsóknarinnar í febrúar 2006 og síðan aftur í nóvember 2007. Í báðum viðtölum 

voru tekin viðtöl við fimmtán nemendur bæði einstaklingsviðtöl og hópviðtöl en í 

fyrra viðtali voru tekin viðtöl við sjö kennara og seinna viðtalinu við fimm. Það réðst 

af því að fleiri kennarar voru með bæði umsjón og að kenna stærðfræði í seinna 

skiptið og svo var sérkennari í fyrra viðtalinu sem kenndi stærðfræði aðeins í fyrra 

viðtali þar sem ég var sá aðili í seinna viðtali. Viðtölin voru til að kanna stöðu 

námsmats í skólanum og áhrif þess á nemendur. Þessi viðtöl við nemendur eru í 

rannsókninni merkt með N1a - N15a og við kennara merkt K1a - K7a. Seinni viðtölin 

við nemendur eru merkt N1b - N15b og við kennarana K1b - K5b. Ekki var hægt að 

hafa sömu kennara í bæði fyrra og seinna viðtali þar sem tveir kennarar voru hættir 

störfum í skólanum. Gögnin eru viðtölin skráð á tölvutæki formi og prentuð út. 

Markmiðið var að kanna hver áhrif námsmats væru að mati nemenda og kennara, 
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hvernig námsmat var notað í skólanum og hvernig eða hvort það hefði þróast á 

tímabilinu eftir inngrip starfendarannsóknarinnar þetta rúma ár sem hún stóð yfir. 

Fyrir mig sem deildarstjóra og fjallgöngumann var þetta undirbúningur göngunnar, 

kortlagning á fjallinu sem átti að klífa. Með því að spá í kortin er gangan skipulögð í 

samræmi við fjallið sem klífa á. Hvort maður fer á Þríhyrning eða Hvannadalshnjúk 

skiptir máli. Reynt var að breyta viðhorfi kennara og nemenda til námsmatsins.  

Viðtölin voru  hálfopin en slík viðtöl eru oft valin af rannsakendum sem 

rannsaka menntun. Þau leyfa að viðtöl séu dýpkuð og atriði sem rannsakanda þykja 

áhugaverð brotin til mergjar eða umræðuefnið víkkað og heildarmyndin skoðuð. Þetta 

helgast af þeirri ástæðu að spyrjandi spyr vissra rannsóknarspurninga en þarf svo að 

víkka út eða dýpka það sem fram kemur í viðtölunum (Hitchcock og Hughes, 2001). 

Notuð voru hópviðtöl, en í hópviðtölum við kennara og nemendur var leitast við að fá 

meiri vídd í svörum og þau viðtöl eru ekki eins tímafrek. Þau geta líka kallað fram 

ólík sjónarmið þar sem um hóp er að ræða (Cohen, Manion og Morrison, 2003).  

Ætlunin var að taka aðallega hópviðtöl en vegna veikinda og annarra 

uppákoma þá náði ég ekki í hópinn og tók því bæði viðtöl við einstaklinga og minni 

hóp. Umsjónarkennarar og stærðfræðikennarar komu í viðtal bæði í tveggja manna 

hópum eða einstaklingslega. Einnig tók ég prufuviðtal í bæði skiptin við nemendur 

sem ég nota í rannsókninni. Valdir voru nemendur með ólíka námsgetu; tveir 

nemendur sem eru bráðgerir í námi, tveir meðalnemendur og síðan tveir nemendur 

sem eiga í erfiðleikum í stærðfræði. Kynjahlutfall var jafnt. Í samvinnu við kennara 

valdi ég nemendur sem eru líklegir til að hafa eitthvað til málanna að leggja. Ég valdi 

stærðfræði þar sem ég hef mesta reynslu í að kenna hana og ég tel að auðvelt sé að 

koma við ýmiss konar námsmati í þeirri grein. Með viðtölunum vildi ég skoða 

hvernig aflað er upplýsinga um nám nemendanna og hvernig það er svo notað til að 

örva og hvetja til frekara náms. Nemendur þessir eru með sjö/átta og níu/tíu ára 

reynslu af grunnskólagöngu og ég tel að þeir hafi fjölbreytta sýn á námsmat. Í 

viðtölum við nemendur var reynt að kanna hvaða hugmyndir þeir hefðu um námsmat, 

hvernig þeir upplifðu það í skólanum sínum og hvort þeir teldu það hafa áhrif á 

framgang náms þeirra. Spurningarnar sem lagðar voru fyrir kennara og nemendur má 

sjá í viðauka 1. Haldin var dagbók og athugasemdir ritaðar eftir hvert viðtal.  
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Einnig var skoðað hvað skólanámskrá segir um námsmat og hvað 

bekkjarnámskrár segja um námsmat? Nemendur hafa margra ára reynslu af námsmati 

og því voru allar bekkjarnámskrár í stærðfræði skoðaðar frá fyrsta til tíunda bekkjar.  

Tafla 3.2 og 3.3 sýnir hópaskiptingu og þátttakendur í viðtölunum. 

  

Tafla 3.2: Hópar og viðtöl við kennara. 

Kennarar 
hópar/einstaklingar 

Viðtal 2006 Viðtal 2007 

K1a – K2a   

(stærðfr. + umsjón) 

Fyrra viðtal Seinna viðtal 

K3a  (stærðfr. + umsjón) Fyrra viðtal Seinna viðtal 

K4a – K5a (stærðfr.) Fyrra viðtal Annar í seinna 

K6a  (sérkennari) Fyrra viðtal  

K7a (stærðfr. + umsjón) Fyrra viðtal Seinna viðtal 

K1b (stærðfr. + umsjón) Einnig í fyrra viðtali Seinna viðtal 

K2b – K3b (stæðfr. + 

umsjón) 

Einnig í fyrra viðtali Seinna viðtal 

K4b (stærðfr.) Einnig í fyrra viðtali Seinna viðtal 

K5b (stærðfr. + umsjón)  Seinna viðtal 
Bláir eru bæði í fyrra og seinna viðtali. Svartir eingöngu í öðru viðtalinu. 

 

Tafla 3.3: Hópar og viðtöl við nemendur. 

Nemendur 

hópar/einstaklingar 

Viðtal 2006 Viðtal 2007 

N1a   (10. bekk) Fyrra viðtal  

N2a   (8. bekk) Fyrra viðtal Seinna viðtal 

N3a   (10. bekk) Fyrra viðtal  

N4a – N9a   (8. bekk) 3 nemendur í bæði fyrra og 

seinna viðtali 

3 nemendur bara í 

seinna viðtali 

N10a – N15a  (10. bekk) Fyrra viðtal  

N1b   (10. bekk)  Seinna viðtal 

N2b   (10. bekk)  Seinna viðtal 

N3b – N7b   (10. bekk) 3 nemendur bæði í fyrra og 

seinna viðtali 

2 nemendur bara í 

seinna viðtal 

N8b   (8. bekk)  Seinna viðtal 

N9b   (8. bekk)  Seinna viðtal 

N10b – 12b (8. bekk)  Seinna viðtal 

N13b   (10. bekk) Einnig í fyrra viðtali Seinna viðtal 

N14b – N15b   (8. bekk)  Seinna viðtal 
Bláir eru bæði í fyrra og seinna viðtali. Svartir eingöngu í öðru viðtalinu. 
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Einungis kennarar K2a og K6a voru bara í fyrra viðtali. Allir hinir kennararnir voru í 

báðum viðtölunum. Nemendurnir sem voru í báðum viðtölum voru í 10. bekk þrír 

nemendur af N4a- N9a eru sömu og N3b – N7b voru þeir sömu og í fyrra viðtali og 

því seinna og einnig var N2a og N13b í báðum viðtölunum.  

3.5 Greining gagna 

Gagnagreining hófst um leið og viðtölin höfðu farið fram. Í gögnunum var leitað 

svara við rannsóknarspurningunum, fundnir sameiginlegir þræðir í viðtölunum með 

því að rýna í textann og hann flokkaður eftir þeim atriðum sem fram komu. Leitað var 

eftir rauðum þræði sem fer í gegnum viðtölin og skoðuð hver sýn viðmælenda var 

(Hitchcock og Hughes, 2001). Kaflaheitin urðu til eftir gagnagreiningu. Þrátt fyrir að 

megináherslan hafi verið lögð á námsmat í námsgreininni stærðfræði þá tjá bæði 

kennarar og nemendur sig líka um aðrar námsgreina. Einnig var textarýni á því hvað 

birtist um námsmat í skólanámskrá og bekkjarnámskrám í stærðfræði í skólanum. 

3.6  Ég sem rannsakandi í rannsókninni  

Starfendarannsókn er mjög persónulegt ferli og það er erfitt að taka sjálfan sig út úr 

aðstæðum og meta hlutlaust eins og Gretar Marinósson (2005) útlistar, þá er hinn 

félagslegi veruleiki margræður, síbreytilegur og háður túlkun rannsakandans. Þegar 

ég skoða viðtölin, bæði þau fyrri og seinni, þá finnst mér að þau seinni komi miklu 

betur út. Spyr ég sjálfa mig hvort það sé vegna þess að auðvitað fari rannsakanda 

fram, hvort nemendur svari skýrar eða að framfarirnar hafi verið þetta miklar? 

Viðtölin voru miserfið og misjafnt að fá upplýsingar hjá nemendum. Dæmi er um það  

þegar spurt var hvernig þau væru metin, eins og þetta dæmi sýnir: 

 

R: Hvernig ertu metinn í stærðfræðinni? 

N: Ég veit það ekki.... 

R: Ef þú bara pælir í því..gefðu þér bara tíma. 

N: Ég er alveg ágætur í stærðfræði. 

R: Já.. en hvernig ertu metinn..sko...hvernig fer kennarinn að því að meta þig.. metur þú þig 

sjálfur.. meta aðrir þig? 

N: Já..hvernig.. 

R: Já..hvernig... 

N: Bara kennarinn 

R: Já...þú ert ekkert sjálfur að meta þig? 

N: Nei... jú...ég geri það líka sjálfur..jú..jú... 
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R: Þú gerir það líka sjálfur. Hvernig metur kennari þig og hvernig metur þú þig sjálfur... 

hvernig...lýstur því bara fyrir mér eins og ég sé geimvera? 

N: Bara ég met mig þannig að ég er bara fínn í stærðfræðinni. 

R: Já.. 

N: Kennarinn líka svona ... á réttri braut... 

 

Þetta er eitt dæmi um einstaklingsviðtal þar sem erfitt var að fá svör við 

spurningunni. Fleiri dæmi eru um þetta í viðtölunum. Í öðrum viðtölum koma svörin 

strax fram. Hópviðtölin komu oft betur út þar sem hópurinn hjálpaðist oft að við að 

svara og fleiri bættu inn upplýsingum þegar sá fyrsti hafði svarað. Nemendur 

hjálpuðu þannig hver öðrum við að kafa dýpra og skila nákvæmari svörum. Þau tóku 

upp þráðinn og lögðu sína reynslu og skoðanir fram í hópumræðuna. Viðtölin við 

kennarana vöru yfirleitt auðveldari og höfðu allir kennarar skoðun á því sem verið var 

að fjalla um.  

 Hlutverk leiðtogans í breytingarferli krefst mikils samstarfs. Eins og 

Hargreaves (2003) heldur fram þá er mikilvægt að allir séu með í að móta sýn 

skólans. Þetta reyndi ég að gera með því að fá alla með í upphafi. Ég kannaði 

áhugann, sem var fyrir hendi. Á starfsmannafundum, kennarafundum og stigsfundum 

voru búnar til vörður til að marka leiðina sem við ætluðum að fara. Þar voru sett 

markmið og valið það sem hópurinn vildi sjá þróast hver á sínu stigi. Hargreaves  

leggur áherslu á að skapa traust í samstarfinu og segir traust þurfa að vera í 

persónulegum samskiptum og einnig í breytingarferlinu sem verið er að koma í 

framkvæmd. Slíkt reyndi ég að byggja upp og komu kennarar til mín til að ráðfæra 

sig með það sem þá langaði að gera.  

3.7 Siðfræðileg atriði 

Aflað var leyfis til rannsóknarinnar hjá Persónuvernd og í skólanum hjá skólastjóra. 

Kennarar voru beðnir um leyfi til að taka við þá viðtal og einnig fékkst leyfi hjá þeim 

nemendum sem rætt var við sem og hjá foreldrum þeirra. Viðmælendur og 

forráðamenn þeirra voru látnir vita að verkefnið væri til meistaraprófs og niðurstöður 

hennar hugsanlega birtar á opinberum vettvangi. Öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar var boðið að lesa niðurstöður viðtala við sig á meðan þau voru á 

vinnslustigi til þess að koma með athugsemdir. Viðtöl geta komið inn á siðfræðileg 

atriði og þau haft áhrif á persónuleg samskipti. Einnig geta upplýsingar sem koma 
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fram í viðtölum verið viðkvæmar fyrir viðmælanda (Cohen o.fl., 2003). Ég tel að 

þessi viðtöl geti ekki skaðað börnin þar sem verið er að ræða um það sem þau þekkja 

og verið er að leita álits hjá þeim. Fyllsta trúnaðar er gætt og nöfnum breytt þannig að 

ekki sé hægt að rekja upplýsingar til ákveðinna einstaklinga. Öll gögn eru eingöngu 

notuð af rannsakanda.  
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4 NIÐURSTÖÐUR 
 

Tilgangur þeirra sem sinna menntarannsóknum 

er í flestum tilfellum sá að hafa áhrif til bóta. 

(Gretar L. Marinósson, 2005:7) 

 

       Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr athugun á viðhorfum kennara og 

nemenda á námsmati og reynslu þeirra á tímabilinu sem þróunarstarfið fór fram. Rýnt 

í áhrif þeirrar íhlutunar sem fram fór. Tilvitnanir í kennara og nemendur eru notaðar 

til að sýna hvernig niðurstöður birtast í gögnunum og til að gera lesandanum kleift að 

skyggnast aðeins í viðtölin.   

Í rannsókninni voru niðurstöður flokkaðar í þemu eftir því sem þær birtust 

rannsakanda við endurtekinn lestur og yfirferð. Reynt var að kafa ofan í gögnin og 

dýpka skilning á viðtölunum. Niðurstöðum er skipt í þrjá þætti þar sem hver þáttur á 

að koma með svör við þeim spurningum sem settar voru fram í inngangi. Þessir 

undirkaflar eru: 

 Áhrif námsmats 

 Námsmat og námserfiðleikar 

 Þróun námsmats í skólanum 

 

Heiti þessa meistaraprófsverkefnis kemur úr viðtali við kennara þegar samtalið 

þróaðist í að ræða um hinn eilífa samanburð sem verið er að gera á nemendum með 

námsmati. Hann telur að þurfi að vinna gegn þessum samanburði og að ekki sé hægt 

að gera alltaf sömu kröfur til allra, þar telur hann að kjarninn leynist og heldur síðan 

áfram: 

Við erum oft að sveiflast á milli þessara almennu upplýsinga sem er krafist og 

þessara persónulegu upplýsinga. Við verðum einhvern veginn að ná sáttum þar á 

milli. Það er ekkert gaman að enda sko með 2...3...þessar einkunnir. Endalaust ár eftir 

ár. Það er náttúrulega niðurbrot sko... Mér finnst koma mjög vel út að hvetja í gegn 

um námsmat. Gríðarlega vel út... Það sannast sem sagt er í Njálu þegar að Hallgerður 

hafði neitað Gunnari um bogastreng og móðir Gunnars bilaðist úr reiði. Gunnar þessi 
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rólegi maður segir þá þessa góðu setningu sem að má mjög mikið nota. Hefur hver 

sér til ágætis nokkuð... þrátt fyrir að hún væri illa liðin það segir að hún hefur sér til 

ágætis nokkuð. Þannig er það með alla krakkana. 

(Viðtal við kennara K7a.) 

  

Hann telur að það hljóti að vera meginmarkmið okkar skólastarfs á næstu áratugum 

að allir hafi sér til ágætis nokkuð. 

4.1  Áhrif  námsmats 

Með rannsókn þessari var leitað svara við spurningunni hver áhrif námsmats væru á 

nemendur í skólanum. Námsmat er einn af þeim þáttum sem skipta miklu máli fyrir 

nemendur og allir telja að hafi áhrif. Leitast ég við að skoða hvort áhrif námsmatsins 

breytist frá fyrra viðtali (a) til seinna viðtals (b) og eru þættir sem nefndir eru bæði í 

fyrra viðtali og því seinna litaðir bláir. Þeir þættir sem eingöngu eru nefndir í fyrra 

viðtali eru grænir og þeir þættir sem eingöngu eru nefndir í seinna viðtali eru gráir. 

Áhrif námsmatsins eru margvísleg og birtast í þessum flokkum: 

 

 

Mynd 4.1: Flokkar sem námsmatið hefur áhrif á. 

Áhrif 
námsmats

Nám/

menntun

Áhugi

Námsefni

Kennsla

Famhalds-

nám/

framtíð

Líðan

Sjálfsmynd/

sjálfstraust

Annað
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Áhrif námsmats má sjá í þessum flokkum. Þessa þætti má sjá í báðum viðtölunum. 

Námsmatið greinir stöðu nemandans í náminu og hjálpar til við skipulagningu og 

áherslur á það sem fram fer í framhaldinu af því. Hvort þarf að dýpka betur, breyta 

kennsluaðferðum eða endurtaka og læra betur. Styrk- og veikleikar nemenda eru 

fundnir og síðan unnið með þá þætti í kennslunni á ýmsan hátt t.d. með 

áhugasviðsverkefnum, getuskiptingu og hvar nemendur sitja í kennslustofunni og 

með hverjum þeir vinna. Námsmatið hefur áhrif á það hversu mikið hægt er að leggja 

á nemandann og segir til um á hvaða hraða hann getur farið í námsferlinu. Sjálfsmynd 

og sjálfstraust nemandans ræðst af því hvort honum gengur vel eða illa. Erfitt getur 

reynst að byggja upp sjálfstraust eftir slæma útreið í námsmati. Það virðist hvetja þá 

sem vel gengur en letja þá sem verr gengur. Áhrif eru mikil á framhaldsnám og telja 

sumir nemendur að það hafi veruleg áhrif á það hvernig þeim vegnar síðar meir í 

lífinu. Með greinandi mati kemur hjálp og meiri skilningur. Samræmd próf hafa áhrif 

á skipulag kennslunnar og kennarar og nemendur geta ekki leyft sér að dýpka 

einstaka námsþætti því aðaláherslan verður sú að komst yfir námsefnið. Metingur 

verður til milli nemenda og milli skóla. Hér á eftir verður fjallað um þessa áhrifaþætti 

hvern fyrir sig og byrjað á því að skyggnast í hver áhrifin eru á námið. 

 

4.1.1 Áhrif á nám 

Breytingar verða á frá fyrra viðtali (a) til þess síðara (b). Í fyrri viðtölunum er meira 

talað um að áhrif námsmatsins og þá einkum áhrif prófa sé hvetjandi fyrir suma 

nemendur en ekki fyrir aðra og að bæði kennarar og nemendur séu metnir út frá því 

hvernig útkoma þeirra og nemenda þeirra sé úr prófum og þá sérstaklega 

samræmdum prófum. Það sem bætist við í seinni viðtölunum eru áhrif á vinnubrögð 

og námsframvindu, heimavinnu og frumkvæði. Þessi þættir lúta allir meira að mati 

sem fer fram jafnt og þétt í náminu. Greina má meira leiðsagnargildi í þessum 

atriðum sem fram koma í seinni viðtölunum. Í seinna viðtalinu er einnig lögð miklu 

meiri áhersla á skipulagið og kennarar og nemendur nefna það oftar. Það gefur 

vísbendingar í þá átt að nemendur eru að taka meiri ábyrgð sjálfir á námi sínu. 

Kennarar leggja vinnu í að skipuleggja námið þannig að nemendur viti hvað þeir eiga 
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að vinna og geti sjálfir skipulagt vinnu sína eftir því sem námsmatið gefur þeim 

upplýsingar um. Skilningur og árangur í námi er einnig nefndur oftar bæði hjá 

nemendum og kennurum. Námsmatið hefur víðtæk áhrif á námið og má greina þessa 

þætti úr viðtölunum: 

 

Mynd 4.2: Áhrifavaldar námsmats á nám.  

 

Þegar litið er nánar á dæmi um áhrif námsmatsins á námið þá segir nemandi N3a að 

hann tali oft við kennarann og láti hann hjálpa sér og að kennarinn stýri honum á réttu 

brautina og að það ýti á mann. Nemandi sem tekur sjálfur ábyrgðina á námi sínu 

segist skipuleggja sig eftir því sem matið segir honum. Ef illa gengur þá taki hann það 

aftur sem hann hefur ekki skilið eða lært (N7a). Kennarar fjölluðu líka um þau áhrif 

sem námsmatið hefur á nemendur þeirra og var stærðfræðin höfð til hliðsjónar þar. 

Tveir kennarar komu í viðtal og bentu á að í stærðfræðinni fælist námsmatið fyrst og 

fremst í því að athuga hver skilningurinn er og hvað þeir þurfa að leggja meiri áherslu 

á. Þeir spjölluðu líka um bestu nemendurna og sögðu þá sýna mikinn aga og geta 

algjörlega unnið sjálfstætt og lært af bókinni. Svo eru aðrir sem þarf algjörlega að 
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stýra (K4a og K5a). Í seinni viðtölunum kemur fram að námsmatið sé til þess að meta 

hvar nemendur eru staddir í námsferlinu og hvað eigi að gera næst (N1b). Annar 

nemandi segir að það hafi áhrif á hvað nemendur þurfa að læra mikið og á hvaða 

hraða þeir geta farið (N2b). Flestir nemendur tala um að þeir hafi farið í mat sem 

greinir stöðu þeirra og oftast með því að fara í stöðupróf að hausti. Þessi stöðupróf 

eru yfirleitt  notuð til að skipta nemendum í hópa.  

Meirihluti nemenda sem rætt var við eru ánægðir með þessa hópaskiptingu 

sem fer eftir getu, eins og hópur í tíunda bekk ræðir um. Þeim finnst betra ef skipt er í 

hópa eftir getu og lýsa því þannig að þá  komist maður áfram með sínum getuhópi en 

er ekki langt á eftir eða undan. Þá erum við samferða. Komumst áfram á okkar hraða. 

Þá erum við á sama hraða og hinir (N3b - N7b). N9b segir að það hjálpi sér að geta 

farið hægar. Mér gengur miklu betur þá, útskýrir hann. Annar nemandi segir að 

staðan sé tekin jafnt og þétt yfir veturinn og þá sé sveigjanleiki á milli hópa. 

Sveigjanleiki er í kerfinu og það er flæði milli hópa eins og kom fram hjá nemanda 

sem mátti fara í annan hóp því að sá sem hann var í fór allt of hratt fyrir hann (N6b). 

Einn hópur nemanda var ekki ánægður með getublönduðu hópana og vildu hafa 

bekkjarkerfi eða blanda í hópa...venjulega hópa...til dæmis að nemendur dragi 

einhverja tölu (N2b). Kennarar eru sammála nemendum þegar spurt er um hvort staða 

nemenda sé könnuð. Þeir kanna stöðuna á haustin og skipta í getublandaða hópa eftir 

útkomu. Áætlanir sem gera nemendum kleift að vita stöðuna því þar er skipulagið 

fyrir önnina. Í áætluninni sér nemandinn hvað hann er búinn með og getur haldið 

áfram. Áætlanirnar gera nemandanum kleift að vita hvar hann er staddur og hvað 

hann þarf að takast á við næst (N9b). Metið er hvort nemendur eru að standast 

áætlanir í námsgreinunum. Kennarar meta getu nemenda sinna og lýsir nemandi 

þessu: „Kennararnir fara eftir því sem við getum, það þarf að fara betur yfir, það þarf 

að gera aftur eða ef maður getur það heldur maður bara áfram“. (Viðtal við N8b.) 

Nemanda N9b finnst námsmat gagnast sér mjög vel. Hann sér hvernig hann er að 

vinna og hvort hann er að ná mjög miklum árangri eða ekki. Hópur af nemendum 

N3b - N7b ræðir um greinandi mat þannig að þeim finnist það frábært og það sé 

ástæða til að nota greiningartæki til að hjálpa þeim sem greindir eru og skilja hvað 

er í gangi. Annar hópur í 10. bekk lýsir þessu aðeins nánar: 



 

43 

 

 

N11a: Það er mjög gott. Ég hugsa að allir vilji vita hvar þeir standa og takast á við 

vandamálið, til dæmis ef þú finnur að það er eitthvað...skilurðu að hjá þér, þá er 

miklu betra að vita hlutinn og vinna að honum.  

N12a: Eins og ég er með dyslexíu eða lesblind og það var bara...mér var sagt það 

bara í sjöunda bekk þannig að ég hef þurft að vera að vinna það upp...eða svoleiðis.. 

ég hef ekki fengið svona almennilega hjálp fyrr en þá sko. 

N10a: Já, því að þá er það vitað.  

(Viðtal við N10a - N15a.)  

 

Námsmat hefur áhrif á heimavinnunna og lýsir nemandi því þannig: „Ef við þurfum 

að bæta okkur þarf maður bara að vinna betur, fara með heim og vinna meira“.  

(Viðtal við N8b) 

Annar nemandi talar um heimavinnuna og segir hann að Mentorinn (forrit/heimasíða 

fyrir kennara, foreldra og nemendur) sýni hverju hann sé búinn að skila og hverju 

hann eigi eftir að skila. Ef hann er ekki búinn að skila fer hann og vinnur verkefnið. 

Foreldrarnir hafa aðgang og þeir sjá um að reka á eftir honum með að klára verkefnið 

(N9b).  

Vinnubrögð nemenda koma einnig fram í viðtölunum og N8b segir að ef ekki 

væri metið þá sæi hann ekki hvort hann væri að vinna eða hvað væri verið að gera í 

skólanum. Þegar verið sé að meta sjái hann hvað einstaklingurinn er að gera í 

skólanum. Hvort hann þurfi að bæta sig eða hvort allt sé í lagi og ef ekki væri verið 

að meta þá gæti nemandi verið að gera ekki neitt.  

Frumkvæði var einn af þáttunum sem námsmatið hefur áhrif á að mati 

nemenda. Þau segjast fá blað sem þau fylla út. Þau meta hvort þau sýna frumkvæði, 

hvað þau lærðu, hvort þau eru á áætlun og hvort þau vinni heima. Kennarinn metur 

einnig sömu þætti. Kennarinn kemur síðan og segir þeim hvað þau þurfa að laga og 

þau laga það (N14b – N15b). Nemendum í tíunda bekk verður tíðrætt um samræmd 

próf og eru þessi orð eins 10. bekkjar nemanda lýsandi: „Nú eru samræmdu prófin í 

vor og maður þarf að bæta sig í þessu “. (Viðtal við N1b).  Námið og kennslan eru 

nátengd og hefur hér verið fjallað um áhrif á námið. Því er næsta skref að skoða 

einnig hvaða áhrif námsmatið hefur á kennsluna. 
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4.1.2 Áhrif á kennsluna  

Flestir kennarar segja að námsmatið hafi áhrif á hvernig þeir skipuleggja kennsluna 

og hvaða kennsluaðferðir þeir velji og einnig segja flestir nemendur að námsmatið 

hafi áhrif á kennsluna. Breyting frá fyrra viðtali í það seinna er að nemendur virðast 

meðvitaðri um áhrif námsmatsins á skipulag kennslunnar í seinna viðtalinu og 

nemendur tala í þeim um að kennarar sendi upplýsingar til foreldra í tölvupósti og 

einnig fái foreldrar upplýsingar í gegnum Mentorinn. 

 

 

Mynd 4.3: Áhrifavaldar námsmats á kennslu 

 

Í fyrra viðtalinu segja nemendur frá því hvað kennarinn gerir með námsmatið. Einn 

nemandinn telur að hann noti það til að sjá hvar nemendur eru og hvað þarf að gera 

næst (N1a). Það hefur áhrif á kennsluna eins og þessi kennari skýrir frá: „Það var í 

byrjun árs að ég áttaði mig á að hópurinn minn var slakur og ég þurfti því að breyta 

alveg námsefni, kennsluaðferðum, til dæmis meira af umræðu og meira af daglegu lífi 

í stærðfræðikennslunni, minna af bókum“. (Viðtal við K2a.) Í hópi nemenda sem 

fjalla um námsmat, áhrif þess og þýðingu kemur fram sú skoðun að kennarinn vilji 

frekar kenna þeim ef þau ná góðum árangri (N4a - N9a). Í seinna viðtalinu telur N2b 

að kennarinn skipuleggi sig út frá því hvernig nemendur koma út í námsmati.  

Nemendur hafa líka skoðun á því hvernig kennarinn notar námsmatið og 

hvaða áhrif það hafi á kennsluna í framhaldi af því. Einn þeirra útskýrir það þannig að 

kennarinn sjái hvernig öllum gengur. Hann skrifi niður hvernig nemendum gengur og 

ef þeir standa sig illa þá þarf að laga það. Ef nemendur standa sig vel þá lætur 
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kennarinn þá halda áfram eða fá eitthvað þyngra (N3b). Annar segir að það leiðbeini 

kennaranum um hvað þarf að leggja áherslu á (N5b).  

Kennarapar segir frá því að í haust hafi nemendur tekið stöðupróf og eftir það 

hafi þau tekið hvern einasta nemanda og skráð hvern einasta þátt í stærðfræðinni og 

íslenskunni sem eitthvað var athugavert við út frá stöðuprófi og svo ætluðu 

kennararnir að fara af stað með vinnu út frá þeim þáttum. Það var unnið með hópa 

eftir því hvar vandamálin lágu (K2b og K3b). K4b er sammála þessu með stöðumat 

að hausti og segir það geta hjálpað til við að finna bæði veikleika og styrkleika 

nemenda. Hann vinnur svo með það þannig að nemendur með styrkleika fá að vinna 

nokkuð sjálfstætt og kalla á kennarann þegar þeir þurfa á hjálp að halda. En þeir sem 

eru ekki að ná árangri, finnst kennaranum að, séu oft of sparir á að sækja sér aðstoð. 

Þess vegna eru þeir hafðir nálægt kennaranum og síðan eru tveir til þrír sem eru 

aðeins duglegri hafðir nálægt því að vinkona eða vinur geta skipt miklu máli í að 

aðstoða.  

Nokkrir kennarar tala um hversu mikil áhrif samræmdu prófin hafi á starfið í 

skólastofunni eins og þetta svar gefur til kynna: „Já, blessuð vertu, sérstaklega í tíunda 

bekk. Seinasti mánuðurinn er bara undirlagður“. (Viðtal við K3a.) Annar kennari heldur 

því fram að hann sé farinn að vinna undir samræmd próf í áttunda og níunda bekk. 

Þau hafi áhrif á allt (K4b). 

Áhrif samræmdra prófa eru mikil á kennara og nemendur. Á nemendur hefur 

það þannig áhrif að þeir fara að spyrja spurninga í 10. bekk hvort þetta verði á 

samræmdu prófi þegar þeir eru að læra nýja hluti. Kennarar verða undir þeim 

þrýstingi að meta hvort þetta eða hitt verði á samræmdu prófi og nemendur flokka 

það út sem ekki verður á prófinu og vilja ekki að farið verði yfir það efni og upp 

kemur ágreiningur milli nemenda og kennara. Þetta er lýsing kennara sem vill að 

nemendur sínir verði sigurvegarar í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur (K3b). 

Kennari í 10. bekk upplifir greinandi mat þannig að talnalykill hjálpi sér að 

bakka og hjálpi til við að leita að veikleikum og til að geta styrkt frá grunni. Hann 

telur að það þurfi að bakka svo að grunnurinn sé kominn því ekki sé hægt að byggja 

ofan á ef nemandinn hefur ekki grunn (K4b). Kennarar segjast hafa sent nemendur í 

greinandi mat eða bent foreldrum á það (K1b) og svo er það kennarinn sem segist vita 
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af greinandi gögnum um nemendurna en ekki nýta sér þau daglega (K2b). Einn 

kennari segist vera mikið á móti greinandi mati því að svona ferilsskýrslur fylgi 

nemendum lengi.  

Í seinni viðtölunum kom fram að kennarar senda tölvupóst til foreldra um 

námið og einnig sé Mentorinn notaður. Kennarar skrifa inn í Mentorinn þannig að 

nemendur og foreldrar geti séð það (N8b). Einn nemandinn lýsir þessu þannig: 

 

Mentorinn hann sýnir hverju þú ert búinn að skila og hverju þú átt eftir að skila. Þá 

ferð þú bara og gerir verkefnið. Foreldrar hafa aðgang að því. Þeir koma og segja þú 

átt eftir að skila þessu þá fer maður að vinna í því. Þar er líka skrifað um hegðun. 

     (Viðtal við N9b) 

     

Kennslan verður fyrir áhrifum af námsmatinu og í kennslunni er námefnið 

stýrandi afl.  

 

4.1.3 Áhrif á námsefni 

Mikið er fjallað um það námsefni sem nemendur eru að vinna með í stærðfræðinni. 

Stærðfræðibók bekkjarins er það sem flestir eru að vinna í en stundum þarf að bregða 

út af því og dýpka eða fara grynnra að mati kennaranna. Í fyrri viðtölunum ræða 

kennarar töluvert um námsefnið og nemendur lítið en þetta snýst við í seinni 

viðtölunum, þar ræða nemendur mikið um námsefnið og kennarar aðeins. 

 

 

Mynd 4.4: Áhrifavaldar námsmats á námsefni. 

Námsefni

LéttaraSvipað 
þungt

Þyngra
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Ef nemendum gengur ekki vel þá skiptir máli að fá verkefni við hæfi til að ná 

skilningi á efninu: „Kemur fyrir að verkefni verði öðruvísi ef illa gengur og í 

stærðfærðinni er aukahefti sem hjálpar til að skilja þetta betur“. (Viðtal við N2b.) 

Námsmatið hefur áhrif á hvernig verkefni þau fá: „Verkefni sem maður er sterkur 

í...fær þyngri verkefni“. (Viðtal við N5b.) En svo er það nemandinn í 10. bekk sem 

fær ekki alltaf verkefni við hæfi: 

„Það er stundum sem ég fæ of erfið verkefni. Ég reyni bara. Í stærðfræðinni finnst 

mér ekki að þó að ég fái lágt í prófum þá fái ég léttari. Það er bara haldið áfram í því 

sama“. (Viðtal við N3b - N7b.) Kennarar nota námsmat til að skipuleggja námið og 

telja að það hafi áhrif á hvernig verkefni nemendur fá í framhaldi af því hvernig 

niðurstöður koma út úr mati hjá þeim. Eins og kemur fram í þessu svari: 

 

  umm...vil ég gefa tækifæri að hafa símat og gefa nemandanum tækifæri að vera 

virkur og meta það. Og verkmappan...þá þarf ég að skipuleggja vinnu þeirra út frá 

þessu námsefni sem er víðara...og hvetur þau til að vera skapandi það krefst vinnu 

þannig...þegar ég er búin að skipuleggja það og út frá hópnum verða kannski 

breytingar...en það stýrir hvað ég þarf að meta. 

(Viðtal við K4b.) 

 

Það er líka breytilegt eftir námsgreinum: „Já...það þarf að fara aftur í það sem ekki 

kemur vel út á könnunum. Þá bökkum við í stærðfræðinni og málfræðinni. Ég er ekki 

að tala um Kína í allan vetur ef þau ná því ekki“. (Viðtal við K5b.) 

Námsmatið stjórnar því hvernig námsefni og verkefni nemendur fá í framhaldi 

af því. Hvort þarf að fara betur yfir, dýpka, bakka eða vinna víðara. En námsmatið 

hefur áhrif á fleiri þætti eins og sjálfsmynd og sjálfstraust. Hvernig og hversu mikil 

áhrif? 

 

4.1.4 Áhrif á sjálfsmynd/sjálfstraust 

Í báðum viðtölum koma fram mikil áhrif námsmats á sjálfsmynd og sjálfstraust 

nemenda. Bæði kennarar og nemendur tala um þau áhrif. Breytingin frá fyrra viðtali 

til þess seinna er sú að færri kennarar tala um áhrif á sjálfsmynd í seinni viðtölunum.  
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Mynd 4.5: Áhrifavaldar námsmats á sjálfsmynd/sjálfstraust. 

Námsmatið hefur mismunandi áhrif á sjálfsmynd nemendanna eins og sjá má á 

eftirfarandi svörum. Nemandi sem ekki nær tökum á stærðfræði lýsir því þannig:  

  

Próf hafa þau áhrif að ég veit að ég er lélegur í stærðfræðinni og finnst ólíklegt að ég 

verði nokkurn tíman góður.  Námsmat örvar mig ekkert ...finnst þetta niðurdrepandi 

tæki. Hjálpar mér ekkert. Í stærðfærðinni er ég kominn svo langt aftur úr.. skil oftast 

ekki neitt.. sem er í bókinni...er alveg ruglaður..fæ engan tíma til að skilja verkefnin. 

(Viðtal við N9b.) 

 

Annar nemandi sem finnst gott að fá koma vel út úr námsmatinu telur að þurfi meiri 

ráðleggingar: 

 
Nei..jú..ef ég fæ gott þá er það bara gott. Annars skipti ég mér ekki af því eða reyni 

að bæta mig. Ef ég fæ gott þá reyni ég að halda því. Örugglega...fínt að fá mikið af 

einkunnum en einnig mætti bæta að fá meiri ráðleggingar um það sem við erum ekki 

að skilja. Já...það hefur áhrif.        

(Viðtal við N1b.) 

 

Tveir nemendur hafa þá sýn að góð útkoma úr námsmati auki sjálfstraust og vilja til 

að læra: „Já..já..bara ef maður er með gott námsmat þá er maður með gott sjálfstraust 

og þá vill maður læra meira“.         

(Viðtal við N3b.)  

 

Kennari telur að heilmikið gagnlegt komi út úr samræmdum prófum en þau brjóti líka 

niður einstaklinginn. Þegar krakki komi með 3,5 heim úr samræmdu prófi, sé erfitt að 

byggja upp sjálfstraustið eftir það. Hann spyr hvort við eigum að vera að eyða 

peningum í það að segja að einhver sé lélegur. Þessi viðmælandi telur að það sem 

Stjálfsmynd/

stjálfstraust

Náms-
vitund

Sjálfsmat

Sjálfsagi
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komi út úr samræmdum prófum viti kennarinn fyrir. Honum finnst lágar einkunnir 

vera algjört niðurbrot, því það sé mikilvægt að hvetja í gegnum námsmatið (K7a). 

Það kemur mjög skýrt fram að áhrif námsmats á sjálfsmynd nemenda eru 

mikil og misjöfn. Flestir sem tjá sig hafa áhyggjur af því að einkunnir og próf brjóti 

niður sjálfsmynd þeirra sem ekki gengur vel í viðkomandi námsgrein en aftur á móti 

hækki sjálfstraust þeirra sem gengur vel.  

 

4.1.5 Áhrif á líðan  

Nemendur eru nokkuð sammála um að námsmat hafi áhrif á þá og líðan þeirra. Að 

það skipti höfuðmáli hvort þeim gengur vel eða illa í stærðfærðinni. Fram kemur í 

viðtölunum að stress og hræðsla fylgi samræmdum prófum og pressa á að komast yfir 

námsefnið. Í seinni viðtölunum kemur fram að verkmappan sé frábært tæki til að 

koma til móts við mismunandi þarfir nemendanna og ánægja með verkmöppuna við 

námsmatið. Einnig kemur fram í seinni viðtölunum meiri áhugi kennara á því að 

nemendum líði vel og að þeim líði betur ef kennt er þannig að þau skilji námsefnið. 

Áhugi kennara á að öllum gangi vel kemur einnig fram.   

 

 

Mynd 4.6: Áhrifavaldar námsmats á líðan. 

 

Nemandi N1a telur að námsmat hafi góð áhrif á þá sem gengur vel en slæm áhrif á þá 

sem gengur illa. Annar nemandi útlistar þetta aðeins örðuvísi og segist vera ánægður 

þegar hann fái gott mat. Miklu sáttari og ánægður því annars sé hann fúll og 

leiðinlegur ef hann fái slæmt mat. Hann segist vilja fá sem best mat (N2b). Kennarar 

Líðan

Stress

Hræðsla
ÁnægjaVanlíðan

Letur

Hvetur
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samsinna þessari skoðun eins og kemur fram í viðtali við kennarapar. Þeir eru 

sammála um að slakir nemendur sem fá slaka einkunn hætti að vilja vinna áfram og 

þau hafi enga hvatningu lengur. Þau telja sig hafa séð þessa hvatningu með 

einkunnum. Þau orða það þannig að ef nemendur eru að fá lélega einkunn finna þau 

stanslaust fyrir vanmáttarkennd og það telja þeir ekki gott fyrir neinn (K1aog 2a).  

Hópur nemenda í áttunda bekk telur að ef þeir fái góðar einkunnir þá komist 

þau í betri skóla. Með lélegri einkunn komist þau bara í lélega skóla. Það dugi ekki 

fyrir þau og þá verði þau neikvæð og það lækki hjá þeim sjálfsmyndina. Ef þeim 

gengur vel þá eykst sjálfstraustið og þeim finnst miklu betra að ganga vel. 

Nemendum vill ganga vel (N3b - N7b).  

Nemandi N8b segir frá að ef hann væri að reyna og ekkert gengi þá hefði það 

neikvæð áhrif á sjálfstraust hans.  K4a telur að samræmdu prófin hrjái þá sem eru verr 

staddir í náminu. Nemandi lýsir áhrifum af samræmdu prófunum á sig þannig: „Of 

mikil pressa, ef manni gengur illa á samræmdum prófum getur það haft slæm áhrif. 

Manni líður ekki vel ef maður fær lága einkunn“. (Viðtal við N8a.) Hópur í 8. bekk 

lýsir aðeins ítarlegar hvernig þetta virkar á þau: „Maður er miklu stressaðri fyrir 

samræmdu prófin heldur en fyrir venjuleg jólapróf eða svoleiðis. Ef maður er mjög 

stressaður, þá er erfiðara að hugsa um hvað maður er að gera“. (Viðtal við N10b - 

N12b.) Tveimur kennurum finnst að það sé miklu meiri pressa í tíunda bekk en í 

áttunda og níunda því þar gátu þau stoppað við og skoðað betur. En í 10. bekk fái 

kennarar utanaðkomandi pressu sem er námsefnið sem komast á yfir fyrir samræmda 

prófið. Pressu frá krökkunum (K4a og K5a). K1b segir verkmöppuna vera frábært 

tæki til að koma til móts við mismunandi þarfir og hún sýni svo skýrt árangur hjá 

öllum nemendum. Áhrif námsmats á líðan nemanda kemur mjög augljóslega fram og 

margir hafa skoðanir á því. En hefur námsmat áhrif á áhuga nemenda? 

 

4.1.6 Áhrif á áhuga 

Fram kemur hjá bæði nemendum og kennurum að áhugi er einn af þeim þáttum sem 

er mjög mikilvægur bæði fyrir kennara og nemendur til að námið sé spennandi. Í fyrri 

viðtölunum kvarta kennarar og nemendur um að áhuga vanti. Í seinni viðtölunum má 
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sjá það líka en þar er fjallað um að viljinn til að læra sé mikill ef vel gengur en að 

nemendur missi hann þegar illa gengur. 

 
 

Mynd 4.7: Áhrifavaldar námsmats á áhuga. 

Einkunnir eru mikið ræddar og eru þær mikill áhrifavaldur samkvæmt N8b sem álítur 

að þeir sem fá lága einkunn missi áhugann. Að nemendur hafi mismikinn áhuga á því 

að ná góðri einkunn en hann telur að allir geti náð góðri einkunn. Það sé erfiðara fyrir 

suma og þeir verði bara að æfa sig meira. Það fari svolítið eftir persónuleika og að 

það geti farið illa með sjálfstraustið hjá sumum ef þeim gengur alltaf illa. En það fari 

eftir persónuleikanum hvort þeir hafa styrk til að halda áfram eða bara hætta. Hann 

myndi sjálfur missa áhugann og myndi ekki nenna að gera neitt ef hann væri alltaf 

búinn að vinna mjög mikið og næði bara litlu út úr því. Svo er það nemandinn sem 

segir að einkunnir viðhaldi áhuga hans á náminu. 

 

Bara sýnir okkur að við þurfum að læra þetta og erum góð í þessu. Sjáum að við 

getum þetta eða við getum þetta ekki. Það er oft í prófum að við...já...ég get þetta 

alveg...þá langar mann að vinna meira...ef maður fær átta.  

(Viðtal við N2b.) 

 

Að virkja áhugahvöt nemandans er eitt af verkefnum kennara og nemenda og skipar 

oft stóran sess í kennslufræði. Áhrif námsmatsins eru víða og næst verður fjallað um 

áhrif þess á framtíð nemendanna. 
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4.1.7 Áhrif á framhaldsnám og framtíð 

Í 10. bekk eru nemendur farnir að líta fram á veginn. Þeir eru á síðasta ári í 

grunnskóla og kemur fram í báðum viðtölunum að þeir eru farnir að hugsa um hvað 

bíður þeirra eftir grunnskólann. Í báðum viðtölum koma fram áhrif bæði á 

framhaldsnám og þau störf sem bíða nemendanna eftir að námi lýkur. 

 

 
 

Mynd 4.8: Áhrifavaldar námsmats á framtíð. 

Nemendur tala um hvað samræmd próf eru mikilvægur kafli í lífi þeirra: 

 

Þau verða eiginlega að vera. Það er verið að taka út hvernig námið síðastliðin tíu ár 

hefur gengið hjá þér. Það er svolítið stórt. Ef þú panikar sko... Þá er það dálítið 

slæmt. En verða þau ekki að vera? Þau náttúrulega eru ekkert. Það væri ekki hægt að 

velja inn...nemendur...það yrði erfitt fyrir framhaldskólana að velja inn. Það er rosa 

stórt að taka bara eitt próf sem bara ákveður bara lífið. 

 (Viðtal við N8a.) 

 

  Nemandi í 10. bekk svarar því hvort samræmd próf hafi áhrif: 

 

Já.. ef maður fær lélega einkunn þá vill maður bæta sig á þessu prófi..maður vill 

reyna að fá hátt í tíunda bekk. Til þess að komast áfram í lífinu..geta fengið góða 

vinnu og svona...ekki vinna í SS og skera kjöt. Ef maður er búin að fá hátt svo fer 

maður í þetta og fær lágt þá minnkar sjálfsmatið  

(Viðtal við N3a.)  

 

Sumir eru hræddir um framtíð sína og halda því fram að framhaldsskólar neiti að taka 

þá ef þeir fái ekki hátt í samræmdum prófum (N7a).  Þessu samsinnir annar nemandi: 

Framtíð
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Störf
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„Þá fær maður ekki inngöngu í framhaldsskóla og ekki jafn góða vinnu.  Getur ekki 

menntað sig eins mikið“. (Viðtal við N6a.) 

Kennarar eru ekki allir sammála um samræmdu prófin og gildi þeirra allt frá 

því að K3a segir að þetta séu bara algjör greiningarpróf og bara fín, í það að aðrir 

halda því fram að 10. bekkjar prófið eigi bara að leggja niður og hafa inntökupróf í 

framhaldsskóla. Einnig ræða kennarar um mismunandi sérkenni framhaldsskólanna 

og þar af leiðandi ætti að setja mismunandi kröfur til að komast inn í þá (K4b). 

 Nemendur tala um að samræmd próf séu ekki fyrir alla. Því lýsir nemandi 

þegar hann segir frá samræmdu prófi sem einn félagi hans fékk núll í. Hann var 

lesblindur og gat ekki lesið textann. Hann átti ekki möguleika. Samræmd próf eru 

bara fyrir einn hóp, ekki fyrir þá sem eru með lestrarörðugleika eða eiga við aðra 

örðugleika að etja (N3a). Margir nemendur eru ósáttir við samræmdu prófin og finnst 

óásættanlegt að hafa þau. Þeim finnst að treysta eigi skólanum fyrir að hafa sín próf 

(N1b). Framhaldsskólar ættu bara að meta nemendur sjálfir inn. Nemandi N3b spyr 

hvort ekki ættu að vera inntökupróf í framhaldsskólana?  

 

4.1.8 Áhrif á annað 

Áhrif fleiri þátta komu fram og verður þeim gert skil hér. Breytingar voru töluverðar 

á öðrum áhrifum milli viðtala. Í fyrri viðtölunum er álit annarra á skólanum, 

metingur, og álit annarra nemenda nefnd. En í þeim seinni er vitneskja til foreldra 

nefnd. 

 

 

Mynd 4.9: Aðrir áhrifavaldar námsmats. 
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Sú skoðun kom fram að það verði að kenna að taka samræmd próf og að kennarar séu 

metnir eftir því hvort nemendur þeirra komi vel út eða ekki, burtséð frá því hvernig 

efni kennarinn er með í höndunum (K6a). N2a segir að áhrif námsmatsins sé að sýna 

hve góður skólinn hans er.  

Allir eru sammála um að samræmdu prófin hafa mikil áhrif, eins og fram 

kemur hjá kennara K6a sem finnst að þetta hafi átt að vera tæki en það hefur snúist 

upp í meting... ég á stærri bíl en þú..mínir nemendur eru betri en þínir nemendur, því 

að þeir standa sig betur. Honum finnst þetta reyna mikið á sjálfsmynd nemenda. 

Sumir nemendur séu allt of stressaðir og sumir ofsa samviskusamir, enn aðrir eru 

góðir og vita það. Á óvart kom hve mikinn áhuga nemendur höfðu á því að ganga vel. 

Einkunnir eru mikið ræddar og áhrif og afleiðingar þeirra. Viðhorf nemenda til þeirra 

sem gengur vel í skólanum voru mjög jákvæð eins og þessi nemandi segir: 

 

Það er bara töff að vera vitur og geta. Það er ekkert töff að vera einhver lúði og kunna 

ekki neitt og geta ekki lesið. Það má ekki segja svona...það geta auðvitað einhverjir 

sem ekki geta lesið. Ef þú ert góður í einhverju þá ertu bara flottur. Það er litið upp til 

þeirra sem eru góðir. Það er ekki borin virðing fyrir þeim sem eru ekki góðir í námi. 

Það er það sem þetta snýst um það er virðingin sem þetta snýst um. 

 (Viðtal við N3a.) 

 

N13b segir að námsmatið birtist honum í því formi að mamma hans tali við hann um 

hegðun hans og framkomu í skólanum og líka námið. Næst verður fjallað um svör 

kennara og nemenda við því hver áhrif námsmats eru á nemendur með 

námsörðugleika. 

Íhlutunin hafði í för með sér áhrifsbreytingar: 

 Áherslan á heimanám var meiri. 

 Frumkvæði nemenda eykst. 

 Nemendur verða meðvitaðri um eigin vinnubrögð. 

 Upplýsingaflæði milli foreldra og kennara eykst. 

4.2  Námsmat og námörðugleikar 

Í fyrri viðtölunum ræða kennarar um námsmat og námsörðugleika og þar kemur fram 

að sumir þeirra nota aðrar aðferðir fyrir nemendur með námsörðugleika. Tengja 

stærðfræðina daglegu lífi og eru ekki eins bundnir námsbókunum. Fara grynnra í 
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námsefnið, nota sterkar hliðar og setja raunhæf markmið. Í seinni viðtölunum ræða 

kennarar líka um að þeir fari ekki eins djúpt í námsefnið og noti öðruvísi vinnuferli 

með nemendur með námsörðugleika. Þar kemur einnig nýtt fram að notað er 

munnlegt námsmat, öðruvísi próf og einnig unnið í gegnum áhugasvið nemandans. 

Kennurum finnst erfitt að leggja sama próf fyrir alla. Tíma til að búa til margs konar 

próf telja þeir ekki vera fyrir hendi. Einhver hluti nemenda komi alltaf illa út og það 

hafi neikvæð áhrif á þá nemendur þá gefast þeir upp og þeim verður sama um nám 

sitt. Einkunnir eru ekki hvetjandi fyrir þá sem fá slakar einkunnir.  

Nemendur eru sammála þessari skoðun og telja að sjálfstraustið verði fyrir 

hnjaski og minnki ef þeir eru að reyna og enginn árangur sé sýnilegur. Fyrir 

nemendur með námsörðugleika sé námsmatið bara ósanngjarnt og óréttlátt því ekki 

eigi allir jafn auðvelt með að sitja á skólabekk. Nemendur hafa mismikla sjálfstjórn 

þegar kemur að stærðfræðináminu og þá þarf kennarinn að meta það og grípa inn í. 

Tveir kennarar nota öðruvísi próf og vinnuferli fyrir nemendur með námsörðugleika. 

Fara ekki eins djúpt í námið, sleppa erfiðum dæmum og gera minni kröfur.  

Þegar kennarar voru spurðir um hvað væri erfitt við námsmat voru svörin á 

þessa leið:  

 

K2b: Mér finnst það eiginlega erfiðast þegar skellt er sama prófi fyrir alla. Af því að 

ég held að léleg einkunn geti brotið nemandann svo andlega niður og allir hafa þörf 

fyrir að fá jákvæða umsögn, góða einkunn og sá sem er alltaf að standa sig illa í 

prófum hann verður svo kvíðinn. Og það kemur svo neikvætt út, sú tilfinning sem sá 

hefur gagnvart prófinu.  

 

K3b: Já...ég get tekið undir þetta. Nemendur sem eru að koma stöðugt illa út á 

könnunum maður finnur mjög til með þeim. Maður hefur hugsað heilmikið um það 

hvað er réttlátt. Svo er þetta líka annað og það er að það væri kannski hægt að vera 

með próf aðlöguð að hverjum og einum nemanda en það er bara svo gríðarleg vinna 

sem er fólgin í því bæði að búa til prófin og fara yfir prófin að það er ekki vinnandi 

vegur að gera. 

 (Viðtal við K2b - K3b.) 

 

K1b bendir á að nemendur með erfiðleika séu oft þau sem sitji á hakanum. Þau fái 

ekki nærri eins oft mat og hinir nemendurnir. Tími spilar þar inn í og einnig að 

nemendur eru staddir á svo misjöfnum stað og þyrftu svo misjafna aðstoð. Einnig 

vanti námsefni. K5b finnst voðalega sárt að skrifa mjög lága einkunn á nemendur 

trekk í trekk. Honum finnst erfiðast að meta nemendur sem eru að leggja sig fram en 
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ná ekki árangri. Það eru þeir sem eru með námsörðugleika segir hann. Svo eru það 

þeir sem eiga erfitt með að haga sér í tímum. K4b finnst erfitt að sjá nemendur haga 

sér eins og brjálæðingar í tímum. Nemendur sem geta gert svo mikið. Það sé ekki 

hægt að fá frið til að hjálpa þessum nemendum. Ekki vinnufrið. Þeir gefa ekki séns.  

Þegar spurt var um hvort það væru einhverjir nemendur sem væri erfiðara að 

meta þá telur K4b að það sé erfiðast að meta nemendur sem eru búnir að gefast upp. 

Þá loka þeir á kennarann svo hann kemst ekkert að. Þessir nemendur eru að spjalla 

við félagana til að láta sér ekki leiðast og geta ekki tekist á við neitt eða eiga mjög 

erfitt með það. Þetta sé ekki óþægð, þetta tengist að meira og minna leyti 

lestrarörðugleikum, ofvirkni eða misþroska. K1b finnst reynsla sín vera þannig að 

sumir örvist við námsmatið en aðrir leggi bara árar í bát. Nemendum verður sama 

um allt. Honum finnst það vera almennt þeir nemendur sem ekki gengur vel í 

skólanum. N1a og N2a tala um hvatningu einkunna og að nemendur sem fái slakar 

einkunnir fái ekki hvatningu.  

Þegar kennarar eru spurðir um hvernig þeir vinna með nemendur sem eru með 

námsörðugleika þegar kemur að því að meta þá nefna þeir mismunandi atriði. K1b 

finnst vanta úrræði og þekkingu á hvað er heppilegt að nota. Hann talar um 

mismunandi námsefni en þá verða sumir nemendur mjög leiðir og vilja það ekki því 

að þeir vilja ekki vera öðruvísi en hinir. Svo eru sumir sem eru bara mjög sáttir og 

alveg sama þó þeir séu í öðru. Þetta er einstaklingsbundið. K3b notar öðruvísi próf 

og vinnuferli, áhugaverkefni sem tengjast námi. Fer ekki eins djúpt með þá sem eru 

með námsörðugleika svo þau verði ekki bara þreytt, leið og pirruð. K1a og K2a tala 

um sérpróf, sleppa úr námsefninu og sleppa orðadæmum í stærðfræðinni og minni 

kröfur til nemenda með námsörðugleika. Taka tillit til getu þeirra til að brjóta þá ekki 

niður heldur byggja þá upp og hjálpa þeim úr vandamálunum.  

Einnig var leitað eftir áliti nemenda á því hvernig námsmat kæmi út fyrir 

nemendur með námsörðugleika og voru nokkrir sem hafa skoðanir á því. N9b segist 

aldrei hafa verið að fylgjast með í stærðfræðinni þegar hann var yngri og það sé að 

koma niður á honum núna. Hann hafði ekki áhuga á stærðfræði. Sennilega sé hann 

með stærðfræðiörðugleika því hann hafi meiri getu til að læra ensku en stærðfærði. 

N7b telur námsmat ekki réttlátt fyrir nemendur með lestrarörðugleika eða þá sem 
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lesa hægt. Það taki lengri tíma fyrir þá að klára verkefnin og þá nái þeir ekki að 

klára þau. Það sé ekki réttlátt fyrir þá sem eru lengi að skrifa. Hópur í 8. bekk nefnir 

að það minnki sjálfstraustið ef nemendur eru að reyna en ekkert gangi og ef þau fái 

alltaf lága einkunn þá missi nemendur áhugann (N10b - N12b). Nemandi í 10. bekk 

segir: „Slæm áhrif ef það gengur illa...bara ekki gaman...bara léleg áhrif ef þú færð 

lélegt námsmat þá ert þú bara lélegur. Þá líður manni ekkert vel. Þá er maður bara 

stressaður og kemst ekkert áfram í lífinu“. (Viðtal við N13b.)  

Þegar rætt var um hvort nemendum þyki réttlátt hvernig þau eru metin þá er 

eitt viðtalið á þessa leið: 

 

R: Finnst þér réttlátt hvernig þið eruð metin? 

N: já.. sjá hvað ég er búinn að læra.. 

R: Finnst þér réttlátt fyrir hvernig skólinn er að meta krakka í dag? 

N: Já..já.. 

R: Finnst þér það réttlátt gagnvart öllum nemendum í skólanum? 

N: Kannski ekki öllum. Ég veit það ekki...Kannski þeir sem eru slakir eða 

eitthvað...ég veit það ekki. 

R: Já..kannski ekki réttlátt gagnvart þeim? 

N: Kannski finnst þeim það ekki...ég veit það ekki. 

R: Hvað mundir þú halda ef þú værir einn af þessum slöku finndist þér það réttlátt? 

N: Það væri ekki þægilegt held ég. 

R: Þér finnst það ekki réttlátt fyrir alla? 

N: Nei. 

R: Af hverju ekki? 

N: Það gæti sært þá eða eitthvað ....ég veit það ekki... 

R: Heldur þú að það hafi áhrif á þá? Sjálfsmynd? 

N: Já..sjálfsmynd sýnir að maður getur ekki lært, þá fer það alveg með sjálfsálitið. 

      (Viðtal við N1a.) 

 

Nemandi N3a segir að þeir sem ekki eru að standa sig vel fari illa út úr 

námsmatinu. Þeir fái mínusa í kladda ef þeir standi sig ekki vel. Honum finnst ekki 

allir gerðir til að sitja á skólabekk og vera og sitja bara og læra og skrifa í bækur. Það 

séu ekki allir sem geti það. Þetta sé ósanngjarnt eða óréttlátt fyrir suma. Þessi 

nemandi segist þekkja svona nemendur. Hópur í áttunda bekk ræðir um áhrif 

námsmats á nám hjá þeim sem gengur illa að læra:   

 

R: Getur öllum gengir vel? 

N5a: Nei, nei...ekki öllum.  

N7a: Það eru ekki allir með sömu eftirtekt eða svona...eins og sumir...  
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N4a: Það þarf bara hjálp fyrir þá...endar sem bensíntittur. Kannski gengur þeim vel 

fyrsta árið í skólanum en svo þurfa þeir að fá sérkennslu þegar þeir koma í sjöunda 

og áttunda bekk og þá er kannski svolítið leiðinlegt að þurfa alltaf að fara fram í 

tímum...og þá bara hætta þeir að nenna að læra...og þá bara verður ekkert úr þeim.. 

og þá bara...dettur allt niður...  

N7a: Dautt...bara. 

R: Þannig að það eiga ekki allir jafna möguleika? 

N5a og N6a: Nei..nei..nei.. 

(Viðtal við N4a - N9a.) 

 

Nemendur í 10. bekk ræddu um námsmat dags daglega. N10a segir að sumir þurfa 

virkilega hjálp við að gera áætlun og meta hana. Þeir hafi enga sjálfstjórn. Þeir geti 

ekkert gert þetta án þess að fylgst sé með þeim. N11a  segist vera alveg sama. Í 

stærðfærðinni geti hann metið sjálfur hvað hann þurfi að taka og hvað hann kunni 

ekki. Það eru ekki allir sammála þessum nemanda og láta skoðun sína í ljós: 

 

N10a: Ég veit það sjálf að mér finnst stærðfræði hundleiðinleg og ég þarf virkilega 

mötun og spark í rassgatið upp á það að segja...æ, ég kann þetta alveg...ég sleppi 

þessum dæmum af því að ég kann þetta...og fer yfir á næstu blaðsíðu. 

N14a: Já þetta er svolítið líka svona með mig. 

N10a: Af því að það er enginn sem er að fylgjast með þér sem segir...nei, þú kannt 

þetta ekki og þarf að fara í þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Ekki fara bara í þetta 

einu sinni og svo búið.  

N15a: Þyrfti spark í rassgatið til að halda áfram í þessari áætlun eins og ... 

N10a: Og er komin frekar aftarlega bara af því að ég er sjálf.. en annars á ég bara 

auðvelt með stærðfærði. En núna er ég bara löt og nenni ekkert að gera. Tala svolítið 

mikið í tímum bara...svolítið mikið...(hlátur)  og já...  

N13a:  (Hlátur)..Æ, æ, þetta er bara búið að vera svona í mjög lausu lofti hjá mér. 

(Viðtal við N10a - N15a). 

 

Hópurinn ræðir áfram um námsmat og rætt er um réttmæti námsmats og hefur N11a 

þá skoðun að nemendur með námsörðugleika verði þar svolítið undir. Finnst þeir 

verða meira undir en þeir voru og segist vita það af því að hann þekki dæmi þess. 

Með íhlutuninni breyttist: 

 Nemendur fá frekar námsefni við hæfi. 

 Aukin áhersla á vinnuferli nemenda. 

 Munnlegt námsmat og öðruvísi próf. 

 Unnið í gegn um áhugasvið nemenda. 
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4.3  Þróun námsmats í skólanum 

 Fram kemur í seinni viðtölunum við kennara og nemendur að þróun námsmatsins 

verður í átt að leiðsagnarmiðuðu námsmati og fjölbreyttari námsmatsaðferðum, fleiri 

þættir eru metnir og verið er að meta dags daglega en ekki bara í lok anna. Viðtölin 

voru tekin með rúmlega árs millibili og með inngripum inn í skólastarfið eins og áður 

hefur verið komið inn á. Kastljósinu var beint að stærðfræðinni en einnig fjallað um 

hinar námsgreinarnar. Greina má að í seinna viðtalinu verða bæði kennarar og 

nemendur meðvitaðri um fjölbreytt námsmat og verið væri að meta fleiri þætti 

námsins. Meiri áhersla verður í seinni viðtölunum á leiðsagnargildi námsmatsins og 

prófin hverfa úr forgrunni. Augljósara er líka að verið er að meta stöðugt yfir allan 

veturinn eftir inngripin.  Í fyrra viðtalinu var miklu meiri áhersla á próf og bæði 

kennarar og nemendur byrjuðu yfirleitt á að nefna próf þegar spurt var um námsmatið 

eins og þetta svar kennarapars sýnir: „Já, já, námsmatið hjá stærsta hluta krakkanna er 

verið að meta hvað varst þú að gera. Ekki hvert þú átt að fara“. (Viðtal við K4a – 

K5a.) 

Í seinna viðtalinu var oftar byrjað á að nefna að verið væri að meta 

margvíslegri þætti. Þáttur foreldra í námi nemendanna kom inn í seinna viðtalinu og 

hægt er að greina meira leiðsagnargildi hjá nemendum í seinna viðtalinu. Námsmatið 

er orðið fjölbreyttara að mati nemenda eins og sjá má á töflu 1 í viðauka 2. Kennarar 

voru einnig með fjölbreyttara námsmat þegar þeir voru spurðir um hvernig námsmat 

þeir notuðu. Sá samanburður kemur fram í töflu 2 í viðauka 2. Þeim þáttum sem 

metnir voru fjölgaði töluvert að mati nemendanna og nemendur virðast vera orðnir 

meðvitaðri um að verið væri að meta fleiri þætti. Samanburður á því hvað var metið í 

fyrra viðtalinu og því seinna má sjá á töflu 3 í viðauka 2. Í seinna viðtalinu hjá 

kennurum kemur greinilega fram að þeir hafa þokast áfram í átt að leiðsagnarmati 

eins og tafla 4 í viðauka 2 sýnir. Fjölbreytileiki hefur aukist og einnig eru nemendur 

og kennarar að greina frá atriðum sem benda til þess að leiðsagnargildi námsmats hafi 

aukist. Litið verður nánar á hvað nemendur og kennarar hafa um þetta að segja hér á 

eftir. 
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4.3.1  Hvað og hvernig er metið? 

Fram kemur í viðtölunum við nemendur að þróun er í átt til þess að prófin hverfa úr 

forgrunni, fleiri þættir metnir, og á fjölbreyttari hátt. Nemendur sem tekið var viðtal 

við í upphafi eru mjög uppteknir af prófum eins og eftirfarandi sýnir: 

 

R: Hvernig fer námsmatið fram?  (bið) Hvað...hvað  metið þið ykkur sjálf eitthvað? 

N2a: Nei.  

R: Metið þið hvert annað eitthvað? 

N2a: Nei... 

R: Hvernig er...kennarinn metur ykkur þá...eða... 

N2a: Hann lætur okkur bara taka próf... 

R: Þið takið próf.  

N2a: já... 

(Viðtal við N2a.) 

 

Annar nemandi segir í fyrra viðtali að það séu kaflapróf eftir hvern kafla þegar 

nemendur eru búnir og svo eru sjálfspróf í kaflanum sem þau fá einkunn fyrir. Þessi 

nemandi nefnir líka áætlanir sem hann gerir með kennara sínum sem kennarinn fer 

svo yfir með nemandanum (N1a).  N3a er metin í könnunum í skólanum, prófum og 

kaflaprófum eftir hvern kafla og fær kennaraeinkunn þar sem kennarinn gefur plús ef 

nemandinn er duglegur. Hópur úr 8. bekk talar um hrós og verðlaun með því að fara í 

tölvu. Kennarinn skrifar í tölvuna ef þau eru óþekk í tímum, skammar og refsar þeim 

með því að taka tölvuna af þeim í viku eða lengur. Og svo eru próf sem þau taka eftir 

að hafa lokið ákveðnum námsþætti. Þegar þau fá útkomu úr prófum þá detta þeir sem 

ekki ná ákveðinni einkunn niður um hóp og ef þeim gengur vel fara þeir upp um hóp 

(N4a - N9a). Annar hópur úr 10. bekk svarar því að verið sé að meta hraða og hversu 

mikla hjálp þau þurfi. Yfir höfuð eru þau ekki mjög mikið metin. Það er enginn að 

meta þá sem eru mjög góðir en latir, þeir komast bara upp með það. Kaflaprófum eru 

þau látin skila og ef þau fá ekki átta þurfa þau að taka kaflann aftur. Þau tala einnig 

um samræmd próf sem þau eru að vinna með kennara. Getan til að læra er líka metin. 

Þau ræða um áætlanir sem þau eru sjálf að gera en segja að kennarinn sé hættur að 

fara yfir með þeim sem þau telja mjög slæmt fyrir þá sem ekki eru duglegir. Þeir 

verði alveg ruglaðir á þessu öllu (N10a - N15a).  

Kennarar voru einnig spurðir um hvers konar námsmat þeir væru að nota og 

hvað þeir væru aðallega að meta. Í viðtölunum sem tekin voru í febrúar 2006 kemur 
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fram að þeir eru að nota sjálfsprófin úr stærðfræðibókinni, próf, verkefnaskil og 

þátttaka í tímum er metin, að frágangur og uppsetning á dæmum sé skýr og vel 

skrifað. Kennarar K1a og K2a tala um að þeir hafi fyrst og fremst áhuga á að 

nemendur skilji efnið og kunni að nota það í ákveðnum verkefnum í prófi. K3a segist 

nota símat og hann meti verkefnabækurnar, sé með kannanir og svo náttúrulega próf 

líka. Hann metur hvort nemendur standist sína áætlun og hvernig vinnubrögð eru. 

K7a segist reyna að nota sjálfsmat til að byggja upp sjálfsmynd. Hann reyni að meta 

framfarir, iðni, vinnu, framkomu, félagslega færni, samskipti og að nemendur geti 

unnið saman, hrósar og gefur plúsa ef þau standast áætlun. Hann er líka að þróa 

áætlun með nemendum sínum. Hann útskýrir að við séum að sveiflast milli þessara 

almennu upplýsinga sem krafist er og þessara persónulegu upplýsinga. Kennarapar 

nefnir fyrst sjálfspróf og kaflapróf í stærðfræðinni, verkefnaskil og lokapróf úr 

hverjum kafla. Jólapróf er hefðbundið og þeir eru að meta hvort nemendur eru búnir 

að ná valdi á þeirri aðferð sem hver kafli fjallar um. Þeir segjast vera að meta hæfni 

og skilning (K4a og K5a). Síðan er það kennari sem segist vera með hefðbundin próf. 

Honum finnst próf svo mikilvæg og ágæt svona hefðbundin. Hann metur einnig 

vinnuna, virkni og færni (K6a).  

Í seinna viðtalinu eru nemendur meðvitaðri um að það er stöðugt verið að 

meta þau. Próf eru nefnd en þau eru yfirleitt ekki nefnd í upphafi eins og í fyrri 

viðtölunum. Byrja nemendur yfirleitt að nefna: hegðun, ástundun og hvernig þeir 

vinna í tímum og hvernig þeir standa sig, hvort þeir standist áætlun (N1b). Skil, virkni 

í tímum og hvað nemandinn vinnur mikið í tíma (N2b). Hópur í 10. bekk segir að 

verið sé að meta stöðu, framfarir, þátttöku, hegðun, getu, hraða, vinnu í tímum, 

heimavinnu, verkefni séu metin og þau fái einkunnir (N3b - N7b). Svo er það 

nemandi sem talar um að metið sé hvað nemendur þurfa þungt efni og hvað þeir 

þurfi, hvað þeir geti og hvort þeir þurfi að fara aftur yfir efnið. Hvernig þau leggi sig 

fram á hverjum einasta degi. Sjálfspróf séu tekin reglulega og kaflapróf (N8b).  

Hópur úr 8. bekk segist fá einkunnir og kennaramat þar sem verið er að meta hegðun, 

getu, hlustun, athygli og hvernig þau læra í tímum. Þau fari í próf og fá umsagnir. 

Verkefni sem þau gera eru metin og heimalærdómur. Þau taka sjálfspróf og 

samvinnupróf (N10b -12b). Síðast eru það tveir nemendur í 8. bekk sem benda á að 
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metið sé hvernig þau hafi staðið sig og hvort þau læri það sem verið er að kenna 

þeim. Einnig sé vinnusemi, hegðun og frumkvæði hluti af þeirra mati og hvort þau 

klára áætlun. Einnig nefna þau heimapróf sem þau taka (N14b - 15b).  

Í seinni umferðinni í nóvember 2007 voru kennarar spurðir sömu spurninga og 

svörin hjá þeim voru á þessa leið. Þeir eru að meta vinnusemi, samviskusemi og hvort 

nemendur eru að leggja sig eins mikið fram og þeir geta. Hvort nemendur geti gert 

stærðfræðilegar útskýringar að sínum og hvort þau geri sér grein fyrir að þau viti þó 

að þau kunni það ekki orðrétt og geti yfirfært það á allar þrautirnar (K5b). Meta 

skilning á prófum með því að nemendur fái orðadæmi til að glíma við. Þau séu einnig 

að meta þekkingu nemenda og meta hvernig þau sjá stærðfræðina og hvernig þau 

hugsa þetta. Ef kennarinn skilur hvernig nemandinn hugsar stærðfræðina hefur 

kennarinn miklu meiri möguleika að hjálpa honum og koma til móts við hann á hans 

sterkasta sviði (K1b). K2b og K3b segjast meta frágang, skil á réttum tíma, 

vinnuframlag, hegðun, þátttöku í tímum, skilning á efninu, heimavinnu, verkefnaskil 

og þeir meta með kaflaprófum, sjálfsprófum og möppumati. Seinasti kennarinn sem 

rætt var við er á svipuðum nótum og segist vera að meta hegðun, vinnuframlag, 

ritfærni, samvinnu nemenda, þekkingu og skilning og til þess notar hann skrifleg próf 

og verkmöppu (K4b). 

 

4.3.2 Hvenær er metið? 

Breytingin má greina frá fyrra viðtali í það seinna verður sú að nemendur segja að 

það sé verið að meta örar eða í flestum kennslustundum. Nemendur voru spurðir um 

hvenær þeir væru metnir og kom fram í fyrra viðtali að þau voru metin vikulega með 

því að fara yfir áætlanir og svo voru sjálfsprófin og kaflaprófin metin og annarpróf 

um jól og að vori (N1a). N2a talar um próf í hverri viku og stundum á tveggja vikna 

fresti og N3 er sammála um prófin og segir að tekinn sé púls á því hvort hann hafi 

náð vikunni. Hópur nemenda í 8. bekk segir námsmat vera í tímum, þegar þau skila 

heimanámi og þegar þau fá útkomu úr prófum (N4a - N9a). Tíundabekkjar hópnum 

finnst það bara misjafnt. Það fari eftir því hvenær þau klári kaflaprófið og ef þau séu 

lengi með kaflann sé það alveg mánuður. Þegar þau séu búin í prófum þá er mat, þau 

eru ekkert metin í tímum (N10 - 15b).  
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Þá er komið að seinna viðtalinu og hvað nemendur segja um hvenær þeir eru 

metnir. N1b segist vera metinn í langflestum tímum og N2 er því sammála í öllum 

tímum yfirleitt og próf reglulega úr köflum. Tíundabekkjar hópurinn segist líka vera 

metinn í öllum tímum og segir að það sé alltaf verið að meta eitthvað jafnt og þétt 

(N3b - N7b). N8b segist vera metinn svona einu sinni í viku og í stærðfræðinni aðra 

hverja viku að það sé bara misjafnt. Næsti nemandi er aðeins nákvæmari og segist 

vera metinn í hverri viku í áætluninni og leiðbeiningar séu gefnar á hverjum degi og 

svo próf (N9b). Hópur í 8. bekk lýsir: „Á samræmdum prófum.. kaflaprófum..eftir 

hvern kafla. Í flestum tímum..ekki öllum..jú öllum tímum“. (Viðtal við N10b - 12b.) 

 

N13b segir að alltaf sé verið að meta hann. Tveir nemendur í 8. bekk segjast vera 

metnir í smiðjum, alla daga. Eitthvað sé metið á hverjum degi og að skráð sé hvernig 

þau haga sér (N14b – N15b). 

 

4.3.3 Námsmat og tilgangur þess 

Greina má breytingu í áttina að auknu leiðsagnargildi námsmatsins í seinni 

viðtölunum bæði hjá kennurum og nemendum. Í fyrri viðtölunum hjá K1a og K2a var 

megintilgangurinn að skoða hvort kennslan væri að skila árangri og hvort nemendur 

væru að standa sig. Að meta stöðu nemandans og sjá hvort þeir væru að skilja 

stærðfræðina og hvort einhver alvarleg vandamál séu í gangi hjá einhverjum, fylgjast 

með einstaklingnum. K4a - K5a bæta við að tilgangur með vorprófum sé fyrst og 

fremst fyrir foreldra til að sjá hvar nemendurnir standi. Einnig þurfi sá sem sér um 

sérþarfirnar vottorð um að eitthvað þurfi að gera og að þetta sé aðhald fyrir bæði 

nemendur og kennara (K6a). Um þetta eru kennarar K2b og K3b sammála og bæta 

við að tilgangurinn sé að gefa nemendum og foreldrum þeirra upplýsingar um 

stöðuna og hvernig nemendur skila af sér þeirri vinnu, sem þau hafa verið að vinna að 

í skólanum. K1b greinir frá því að hans tilgangur sé að meta hvort nemendur hans 

læri reglulega og til þess að gefa þeim endurgjöf. Meta framfarir og hvort þau nái 

tilteknum markmiðum. Gefa upplýsingar um færni með skriflegum lýsingum og gefa 

þeim upplýsingar og leiðbeiningar um hvar þau þurfi að bæta sig og hvernig þau geti 

gert betur næst. Síðan er möppumatið notað á foreldradag sem sýnishorn af vinnu og 
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framförum nemenda. K4b bætir aðeins við og telur hann tilganginn vera að meta hvar 

styrkleikar og veikleikar nemandans liggja og að fá upplýsingar til að efla nemandann 

og fá hann inn á þær brautir sem kalla á styrkleika hjá honum. Það sé mikilvægt að 

geta talað þannig að nemandinn fái sjálfstraust. 

Nemendur telja að tilgangurinn sé að meta stöðu og hvað þurfi að bæta (N1a). N3a 

bætir við: 

 

Ég held bara að námsmat verði að vera bara fyrir mig til þess að ég sjái hvernig mér 

gengur. Já...og...eins og áfanginn er núna hjá okkur er samræmt próf. Mjög stór 

áfangi og þar verður maður að vera svona og sjá..já..ég er góður í þessu og þessu og 

þarf að bæta mig í þessu og þessu og svo eins og maður er búinn með það og komast 

í framhaldsskóla  

(Viðtal við N3a.)  

 

Hópi N4a – N9a  finnst að tilgangurinn sé einkunnir. N1b telur að það sé gott fyrir 

foreldra til að fylgjast með. Ásamt því að þau fái þá sjálf námsefni við hæfi. Að sjá 

hvort við höfum lært eitthvað segir N2b. Tíundabekkjar hópurinn útlistar: 

 

Að meta hvar við erum stödd í náminu til þess að kennarar sjái það og geti metið 

hvað þeir geti lagt á okkur. Kennarar meta stöðuna til að vita, til þess að halda okkur 

við efnið svo við séum ekki að gera eitthvað annað. Gefur okkur upplýsingar um 

hvernig við stöndum og svoleiðis.  

(Viðtal við N3b - N7b.) 

 

N9b er sammála þessu og kveður aðeins harðar að: „Það bara hefur mikil áhrif því að 

ef þú ert ekki með námsmat þá væri ekkert verið að læra. Það er til að leiðbeina okkur 

til að læra meira..heldur en að læra minna“. (Viðtal við N9b.) N10b – N12b finnst að 

námsmatið sé til þess að meta menntun og fá betri menntun, til þess að fá betri vinnu 

og betri laun og til þess að vita hverju þau eru búin að ná. 

 

4.3.4 Námsvísar 

Rýnt var í kennsluáætlanir eða áfangalýsingar í stærðfræði veturinn 2005 – 2006 og 

þær bornar saman við áfangalýsingarnar veturinn 2007 – 2008. Í áfangalýsingum 

2005 – 2006 kemur fram að á yngsta stiginu í fyrsta til þriðja bekk er námsmat símat, 

umsagnir og próf í nóvember og apríl. Á miðstiginu er aðeins fjölbreyttara námsmat 

en þar er verið að nota verkmöppumat, símat, jafningjamat, frammistöðumat, 
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sjálfstæð verkefni, áfangapróf, stöðupróf og heimapróf. Á elsta stiginu er sjöundi og 

níundi bekkur með sams konar námsmat en það er: hópamat, sjálfsmat, verkmappa, 

stöðupróf og frammistaða vegna námssamnings. Í 10. bekk eru aftur á móti nefnd 

samræmd próf, stöðupróf, kannanir/sjálfspróf, símat, foreldramat, mat á frammistöðu 

í tímum, skrifleg próf, markmiðssetning og skil á verkefnum er metið 

(Áfangalýsingar – kennsluáætlanir – veturinn 2005 – 2006). 

Árið 2007 – 2008 eru námsvísar sameiginlegir fyrir yngsta stigið eða fyrsta til þriðja 

bekk og þar er námsmat í stærðfræðinni prófverkefni, frammistöðumat, t.d. samvinna 

og virkni. Verkmöppur metnar með umsögnum, sjálfsmat og jafningjamat. Leitast 

verður við að hafa námsmat fjölbreytt og á forsendum hvers nemanda.  

Á miðstigi er námsmatið: stöðupróf að hausti, möppumat, próf, kannanir og símat. 

Elsta stigið skráir námsmatið á þennan hátt: 

 

  Kaflapróf eða verkefni í lok hvers kafla.  

  Skýrslur sem unnar hafa verið í kjölfar verklegra æfinga og tilrauna.  

  Ritgerða- og þemavinna.  

  Sjálfsmat  

  Möppumat  

  Símat  

  Stöðupróf  

  Annarpróf  

(Námsvísar að stærðfærði skólaárið 2007 – 2008.) 

 

Fram kemur munur í námsmatinu á yngsta stiginu. Það verður fjölbreyttara og stigið 

sameinast um það hvernig metið verður. Verkmöppur koma inn ásamt sjálfsmati og 

jafningjamati. Virkni nemenda er einnig metin og tekið fram að námsmatið sé á 

forsendum hvers og eins. Þarna má greina töluverðar breytingar í átt að meira 

leiðsagnargildi námsmatsins. Á miðstiginu verða breytingar í átt til fábreyttara 

námsmats samkvæmt námsvísum. Elsta stigið breytist og verður samræming allra 

bekkja í námsmati á stiginu. Breytingar eru að hópamatið, frammistaða vegna 

námssamnings, foreldramat, frammistaða í tímum, samræmd próf og markmiðsetning 

dettur út og inn koma í staðinn skýrslur sem unnar hafa verið í kjölfar verklegra 

æfinga og tilrauna og ritgerðar- og þemavinnu. Símatið kemur einungis fram í 10. 

bekk í fyrri námsvísunum. Greina má á yngsta stiginu að leiðsagnarmatið er að eflast, 



 

66 

 

en á miðstig er ekki að sjá í námsvísum að mikið hafi gerst. Þar sem ég stjórnaði 

fundum á miðstigi sem deildarstjóri get ég fullyrt að raunin varð önnur. Kennarar á 

miðstigi settu sér markmið um að auka leiðsagnargildi sem unnið var með allan 

veturinn. Tekin voru vikupróf þar sem nemendur tóku prófin á viku og fóru heim á 

hverjum degi með spurningar sem þau ætluðu að dýpka, foreldradagar þar sem 

nemendur sýndu foreldrum það sem þeir voru að gera og ætluðu að bæta sig í. Á elsta 

stiginu var breytingin í námsvísunum sú að metið var jafnar og þéttar allan veturinn. 

 

4.3.5 Leiðsagnarmat 

Í seinni viðtölunum kemur fram meira leiðsagnargildi námsmatsins en þó eru tvær 

undantekningar þar sem nemendur eru látnir halda áfram þó þeir hafi ekki náð því 

sem þeir eiga að vera búnir að læra. Þessir nemendur eru báðir í 10. bekk.  

Skoðum aðeins hvað nemendur segja í upphafi rannsóknarinnar um hvað þeim finnst 

um leiðsagnargildi námsmatsins. N1a skýrir frá kaflaprófum: 

 

R: Færð þú eitthvað meira en tölueinkunn þegar þú skilar sjálfsprófum? 

N: nei 

R: Einhverjar upplýsingar um hvað þú þarft að gera betur eða... 

N. Já.. kennarinn kemur alltaf með ... hann skrifar niður eitthvað..hvernig maður... 

R: Lestu það 

N: já 

R: Ferðu eftir því? 

N: Já.. 

(Viðtal við N1a.) 

 

Annar nemandi talar aðallega um leiðsagnargildi námsmatsins fyrir kennara (N3a). 

Áttundabekkjar hópurinn segir námsmatið hjálpa þeim og þau viti þá hvað þau þurfi 

að laga. Tala um sjálfstraust í því sem þau eru góð í og prófin segi þeim hvar þau 

þurfa að bæta sig. Tíundabekkjar hópurinn er aftur á móti ekki sammála, meirihluti 

hópsins telur að námsmatið leiðbeini þeim ekki eins og þau þyrftu. Þau fari bara í 

kaflapróf og svo ekkert meira. Einn nemandinn segir þó að kennarinn hafa skrifað 

leiðbeiningar hjá sér um hvað hann þyrfti að leggja áherslu á (N10a - 15a).  

Í seinni hluta rannsóknarinnar var leitast við að fá svör við hvernig leiðsagnargildi 

námsmatsins væri og þar koma svör eins og þetta: 
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Það leiðbeinir á þann hátt að fá meiri skýringar og leiðbeiningar ef illa gengur. Já þá 

sér maður hvað þarf að gera betur og svoleiðis þegar maður þarf að taka próf hvað 

maður þarf að gera betur. Verkefni verða öðruvísi og fæ aukahefti til að skilja betur. 

(Viðtal við N1b.)  

 

Nemendur halda áfram að lýsa leiðsagnargildi námsmatsins fyrir þá: 

 

Það stýrir svona að maður þarf að halda áfram og við erum með svona áætlun maður 

þarf að halda henni. Maður þarf að vera búinn með þetta fyrir námsmat sem er fyrir 

lok vikunnar eða þannig. Við fáum áætlun fyrir önnina þar sem sýnt er hvað á að gera 

mikið í hverri viku. Hvar við þurfum að bæta okkur... Segir mér hvernig mér á eftir 

að ganga í framtíðinni.  

(Viðtal við N3 - N7b.)  
 

Nemendapar segir námsmatið leiðbeina um hvað eigi að gera næst og að þau þurfi 

kannski að taka sig á. Gott gæti verið að bakka ef manni gengur ekki vel (N13b  - 

N14b). Svo er það nemandi sem segir að hann sé alltaf látinn halda áfram þó að hann 

kunni ekki nógu góð skil á námsefninu. Hann fái ekki nógu mikinn tíma til að læra 

aftur og fara betur yfir svo hann kunni efnið (N9b). Annar nemandi er á sama máli og 

segir að hann fái stundum of erfið verkefni og þá reyni hann bara. Í stærðfræðinni 

finnst honum að þó hann fái lágt á prófum fái hann ekki verkefni við hæfi. Það sé 

bara haldið áfram (N1b). Annar nemandi fær þyngri verkefni þegar vel gengur og fer 

þá hraðar yfir (N2b).  

Kennarar virðast vera að leggja sig fram við að vera með leiðsagnarmat eins 

og fram kemur í svari kennara í seinna viðtali: „Ég skrifa hjá mér í stílabók þau atriði 

sem þarf meiri undirstöðuþekkingu í. Þegar ég sé algjörar gloppur reyni ég að endurtaka og 

fara dýpra í það til þess að nemandinn öðlist skilning á því sem ekki hefur tekist í fyrstu 

umferð“. (Viðtal við kennara N2b.) K2b segir að þegar nemandinn geti ekki eitthvað sé 

hann tilbúin að finna leiðir til að hjálpa honum að skipuleggja nám sitt. K4b telur að 

með einhvers konar námsmati sjái hann hvar styrkleikar og veikleikar nemenda 

liggja. Þá leiti hann áfram á þann veg sem nemandanum finnst best að skilja. 

Stundum geti hann komið með tillögu þegar allt er komið í öngstræti hjá nemanda. 

K5b notar sterku hliðarnar og forðast að pína þau í veiku hliðunum. 

Breytingar sem íhlutunin hefur í för með sér eru: 

 Leiðsagnargildi námsmatsins eykst. 

 Fjölbreyttari námsmatsaðferðir. 
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 Nemendur verða meðvitaðri um að verið er að meta fleiri þætti. 

 Prófin hverfa úr forgrunni. 

 Metið er stöðugt yfir allan veturinn. 

 Skilningur er meira metinn í stærðfræðinni. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

5 UMRÆÐA 
 

Hugmyndir, kenningar og rannsóknir 

hafa fengið mig til að trúa því að námsmat 

geti og ætti að leika lykilhlutverk í námi. 

(Earl, 2003:43) 

 

 

Kennarar telja að áhrifa námsmats gæti við skipulag náms nemendanna. Með 

námsmati eru þeir að leita að styrk – og veikleikum svo hægt sé að vinna með þá. 

Námsgetan og staðan er metin og hraði, skilningur og námsáherslur fara síðan eftir 

því hver getan er. Kennarar og nemendur hafa þá sýn að þróun námsmatsins eigi að 

vera í átt að auknu vægi leiðsagnarmats og að sú þróun sé hafin. Nemendur og 

kennarar álíta að sjálfsmynd nemenda mótist eftir því hvort þeim gangi vel eða illa í 

náminu. Hvatinn sé fyrir þá sem gengur vel en þeim sem gengur illa fá oft lítinn sem 

engan hvata og gefast jafnvel upp. Nemendur hafa áhyggjur af því að þeir fái ekki 

góðar niðurstöður í námsmatinu komist þeir ekki í góða framhaldsskóla og geti lent í 

lélegustu störfunum. 

 Hér mun ég fjalla um atriði sem komið hafa fram hjá nemendum og 

kennurum sem geta gefið innsýn í áhrif námsmats, þróun þess í skólanum, 

framtíðarsýn kennara og nemenda. Allir þátttakendur í rannsókninni eru sammála um 

að áhrif námsmats séu mikil. Þau eru bæði jákvæð og neikvæð og fer það oft eftir því 

hvernig nemendum gengur í skólanum hvernig áhrifin eru. Jákvæðu áhrifin eru fyrir 

þá nemendur sem gengur vel í viðkomandi námsgrein og sjá árangur en þeir sem ráða 

ekki við það sem þeim er ætlað eru sagðir verða fyrir neikvæðum áhrifum af 

námsmati og eru þá sérstaklega nefnd áhrif einkunna og prófa.  

 Við þróunina kemur í ljós að námsmatið verður fjölbreyttara, meðvitaðra og 

áhrif þess verða meiri á vinnubrögð og námsframvindu. Kennarar vinna að því að 

koma leiðsagnarmatinu inn í skólastarfið og greinilegur vilji er fyrir því að halda 

þessari þróun áfram. Niðurstöður sýna að leiðsagnargildi námsmatsins eykst við 
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inngripin en mikilvægt er að halda áfram þróuninni til að auka það enn frekar og festa 

í sessi í skólastarfinu. 

Umræðunni hér á eftir er skipt í þrjá hluta sem helgast af meginþemum 

rannsóknarinnar:  

 Margvísleg áhrif námsmats og námserfiðleikar 

 Breytingar við þróun 

 Framtíðarsýn kennara og nemenda 

 

Byrjað verður á að fjalla um áhrif námsmats á hina ýmsu þætti skólastarfsins. Sérstök 

áhersla verður lögð á að skoða hver áhrif námsmatsins eru á nemendur með 

námsörðugleika. Því næst verður umfjöllun um hverjar breytingar urðu við þróun 

námsmatsins í skólanum. Síðast en ekki síst verður litið til framtíðar og fjallað um þá 

framtíðarsýn sem kennarar og nemendur hafa á námsmat í skólanum og í íslensku 

skólaumhverfi. 

5.1 Margvísleg áhrif námsmats og námserfiðleikar 

 

 

 
Mynd 5.1: Hringferli námsmats 

 

Margvísleg áhrif námsmats má skýra með þessari mynd. Námskráin, kennslan, námið 

og námsmatið hafa samverkandi áhrif hvert á annað. Þau virka stundum í hringlaga 

ferli en þurfa einnig að tvinnast saman til þess að nám geti orðið árangursríkt. 

Námsmatið hefur áhrif á kennsluna, námið og námskrána.  

Námskrá

Kennsla

Nám

Námsmat
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 Námsmat og próf hafa mikil áhrif á líf og framtíð ungs fólks. Ákvarðanir 

sem teknar eru í skólum hafa áhrif á möguleika og tækifæri nemendanna. Þær hafa 

miklu meiri áhrif en niðurstöður samræmdra prófa (Assessment Reform Group, 

2006). Hvað er það sem nemendur og kennarar telja að námsmat hafi áhrif á? Eru 

áhrifin þau sömu hjá öllum nemendum? Skiptir máli hvers konar námsmat er verið að 

nota? 

 

5.1.1 Áhrif námsmats á námið 

Niðurstöður úr viðtölunum sýna að áhrif námsmatsins breytast úr því að niðurstöður 

prófa og einkunnir hverfa sem áhrifavaldar úr forgrunni fyrri viðtala í að skipulagið 

verður í forgrunni seinni viðtala og við bætast vinnubrögð og námsframvinda, 

heimavinna og frumkvæði. Þetta gefur vísbendingar um að leiðsagnargildi 

námsmatsins sé að aukast. 

Stiggins heldur því fram að í sögulegu samhengi hafi hlutverk námsmats verið 

að koma auga á mismun á nemendum með þann tilgang að flokka þá eftir því hvaða 

árangri þeir ná. Slíkt námsmat hefur leitt af sér tapara og sigurvegara. Sumir ná 

árangri strax og byggja á því sem eflir þá til að vilja læra meira með auknum þroska. 

Öðrum mistekst og þeir dragast alltaf lengra og lengra aftur úr. Þetta hefur sem betur 

fer breyst og nú er markmið skólanna að hjálpa nemendum í náminu. Við þurfum að 

fara að endurskoða námsmatið, bæði gæði þess og áhrif á grunn- og framhaldsnám. 

Gæðanámsmat hvetur til framhaldsnáms; lélegt námsmat hindrar nám. Skilningur á 

áhrifum námsmats á tilfinningar og reynslu nemenda er óumdeilanlegur (Stiggins, 

2007a). Námsmatið hefur áhrif á ýmsa þætti námsins og verða þeir tíundaðir hér á 

eftir. 

5.1.1.1 Staða og hraði 

Námsmat hefur áhrif á stöðu og hraða nemandans í náminu. Þó að vinnuáætlun sé 

gerð fyrir veturinn er staðan tekin með stöðuprófum að hausti og síðan jafnt og þétt 

yfir veturinn og námsmatið segir til um hvernig skipulagning námsins þarf að vera í 

framhaldinu. Ekki fara allir eftir vinnuáætluninni heldur er hún viðmið sem nýtist 

fyrir þá sem ráða við námsefnið. Í seinni viðtölunum kemur fram að kennarar ræða 

um það að greina stöðuna að hausti, skrá niður það sem þarf að bæta og vinna með 
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það. Það gefur upplýsingar um hvernig þoka megi námi nemandans áleiðis á þeim 

hraða sem hver og einn ræður við. Eins og fram kemur í niðurstöðum rannsókna 

Black og Wiliam er einn af undirstöðuþáttum framfara nemandans sá að kennslan sé 

aðlöguð niðurstöðum úr námsmatinu (Black og Wiliam, 1999).  Þetta er einn af 

þáttunum sem leiðsagnarmat byggir á. Nemendur tala um að námsmatið hjálpi þeim 

að vita hvar þeir séu staddir, hvað þeir þurfa að bæta og hvar þeir standi vel. 

Námsmatið reki þá áfram og hjálpi þeim í náminu og til að vita hvað þeir eigi að gera 

meira. Earl (2003) telur mikilvægt að nemendur taki þátt í eigin lærdómi og að það sé 

besta örvunin fyrir þá. Tveir nemendur í 10. bekk segjast fara allt of hratt yfir 

námsefnið og telja sig ekkert skilja. Þeir gagnrýna þann hraða sem þeir þurfa að fara á 

en vilja samt reyna að taka samræmd próf því samkvæmt því sem nemendur lýsa eru 

samræmd próf mikilvægur þáttur í lífi þeirra. Þarna tel ég verða árekstra milli þess 

sem ætlast er til af nemendum í samræmdum prófum og getu þeirra til að standast 

þær kröfur. Flestir nemendur telja að stöðumat leiðbeini þeim í því hvað þeir eigi að 

gera næst og á hvaða hraða þeir geti farið.  

 5.1.1.2 Skipulag og skilningur 

Kennarar nýta sér námsmat til að skipuleggja hvernig námsefni nemendur þeirra þurfi 

og hvernig farið er í námsefnið. Skipulagið kemur af meiri þunga inn í seinna 

viðtalinu. Áhrifarík endurgjöf er sú sem lýsir vinnu nemandans og gefur til kynna 

hvað eigi að gera næst (Brookhart, 2008). Sumir nemendur fara eftir 

námsáætlun/námskrá bekkjarins en svo eru aðrir sem ekki fylgja henni. Sumir fá 

erfiðari verkefni og aðrir þurfa léttari. Guskey (2007 – 2008) segir að kraftur 

leiðsagnarmats fari eftir því hvernig niðurstöður eru notaðar. Hann leggur til að nota 

alls konar bækur, tölvuforrit, DVD, heimasíður og vinnubækur til að koma til móts 

við mismunandi vinnustíl nemenda. Þarf ekki að huga betur að því í skólanum að 

nýta sér ýmis konar tækni og fjölbreyttara námsefni til að koma á móts við 

mismunandi þarfir nemendanna?  

Stöðupróf í upphafi vetrar eru notuð af kennurunum til að getublanda 

nemendum í hópa í stærðfræði og öðrum greinum. Þau eru líka notuð til að 

skipuleggja hverjir vinna saman og hverjir geti hjálpað hverjum. Einnig eru stöðupróf 

notuð til að „stoppa í götin” eins og kennarar lýsa því eða að fara aftur í efni sem ekki 
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hefur komist fyllilega til skila. Kennarinn reynir að skipuleggja námið hjá nemendum 

eftir því hvernig þau koma út úr stöðumatinu. Væri hægt að nota meiri fjölbreytni til 

að koma á móts við mismunandi vinnustíl nemenda? Til eru nemendur sem fá ekki 

nægan tíma til að skilja og ruglast þess vegna og dragast aftur úr í náminu eins og 

áður hefur verið komið inn á. Of mikill hraði verður til þess að nemendur gefast upp. 

Í Sunnulækjarskóla er unnið með einstaklingsmiðað námsmat og kennarar þróa 

línulegt námsferli þar sem auðvelt er að staðsetja nemendur og skipuleggja 

áframhaldandi nám. Slíkt námsmat er unnið eftir þroskaþrepum og hefur verið reynt í 

lestri og ritun. Hefur það gefist sérstaklega vel og gefið innsýn í stöðu nemenda og 

bætir skiplagsvinnu kennara umtalsvert (Jóna Björk Jónsdóttir og Þóra Björk 

Guðmundsdóttir, 2006). Gæti þvílíkt kerfi hjálpað við þróunina þar sem stutt er í 

Sunnulækjarskóla að sækja þessa þekkingu.  

5.1.1.3 Áherslur, árangur og geta 

Áherslur, árangur og geta eru áhrifaþættir sem koma allir fram í báðum viðtölum. 

Námsmatið leiðbeinir kennara um hvað þarf að leggja áherslu á til að nemendur geti 

náð árangri. Það greinir líka getu nemenda og leiðbeinir við næstu skref. Black og 

Wiliam (1999) telja að til að bæta námið þá þurfi að aðlaga kennsluna að því sem 

kemur út úr námsmatinu. Oft þarf að huga að getu nemendanna. Þeim var skipt í hópa 

til að kenna þeim á mismunandi hátt úr frá stöðumatinu. Nemendur leggja áherslu á 

það sem kemur ekki vel út hjá þeim í námsmatinu og reyna að bæta sig þar. Eins og 

Black og Wiliam benda á þá er það virk þátttaka nemenda í námsmatinu og eigin 

námi sem skilar betri árangri.  

En það eru ekki allir sem ná árangri þó þeir leggi sig fram. Þess vegna hefur 

Suarez (2007) reynt að finna hvernig hann geti náð til þeirra nemenda sem ekki hafa 

verið að læra hjá honum. Til þess notaði hann hugsmíðahyggju Vygotsky og 

kenningar Mihaly Csikszentmihalyi um hvernig mynda eigi hugmyndaríkar og 

skemmtilegar áherslur í því sem hann kallar „flæði” í námi, að njóta þess að læra með 

því að finna millibilið á milli leiðinda og kvíða. Hann bauð upp á stærðfræðikennslu 

með þrenns konar áherslum og getustigi;  grunnur (grænn), millistig (blátt) og þróað 

(svart). Nemendum var boðið upp á að velja sér stig og námsmatið var einnig miðað 

við þessa getuhópa. Þetta gerðu þeir til að koma til móts við einstaklingsþarfir 
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nemenda í sínum skóla. Þetta gerir nemendum kleift að vinna á sínu getustigi og ná 

alltaf árangri. Eins og áður hefur komið fram er þetta það sem kennarar Hvolsskóla 

eru tilbúnir í sem næsta skref í þróun námsmatsins í skólanum til að bæta hag þeirra 

sem ekki fara eftir námskrá bekkjarins. En samræmd próf hafa ekki þessi þyngdarstig 

og áherslur með samræmdum prófum í 10. bekk eru að mati kennara alveg út í hött. Í 

nýjum grunnskólalögum eru þó breytingar í að fækka samræmdum prófum úr sem í 

þrjú. Einnig munu prófin verða í upphafi 10. bekkjar í stað þess að þau voru í lokin 

(Lög um grunnskóla, 2008). Þetta gæti breytt vægi þeirra og kröfum framhaldskólann 

í kjölfarið. Nemendur sem fara í verknám ættu ekki að þurfa allt þetta bóklega nám 

sem er þeim oft ofviða. Ættum við ekki frekar að leggja áherslu á sérstöðu og sérstaka 

hæfileika nemendanna? Nemendur og kennarar koma með hugmyndir um hvort ekki 

þurfi að huga að misþungum samræmdum prófum. Námsmatið hefur áhrif á fleira 

eins og frumkvæði, vinnubrögð og heimavinnu. 

5.1.1.4 Frumkvæði, vinnubrögð og heimavinna 

Í seinni viðtölunum komu fram nokkrir þættir sem ekki eru nefndir í fyrri viðtölunum 

sem gefur vísbendingar um aukið leiðsagnarmat. Nemendur tala um að vinna í tímum 

sé metin, þátttaka í tímum, frumkvæði þeirra og heimavinna er mikið nefnd. 

Samskipti við foreldra í gegn um Mentorinn hafa bæst við í námsmatsþáttinn. 

Tomlinson lýsir reynslu sinni í leiðsagnarmati. Hún segist hafa farið að skilja að 

gagnlegt væri fyrir sig að nota námsmatið þegar námið ætti sér stað, ekki eftir á. Því 

að þegar hún hefði verið búin að gefa einkunnir þá væri næsti kafli byrjaður og 

takmarkað hægt að gera til að bæta hjá þeim sem ekki náðu því sem læra átti. Og þeir 

sem kunnu það væru hvort sem er orðnir leiðir á að heyra það sem þeir kunna. En 

þegar metið er í vinnuferlinu er hægt að víkka og styðja við námið (Tomlinson, 2007 

– 2008). Vinnuferlið og að geta haft áhrif á að nemendur séu meðvitaðir um eigið 

vinnuframlag og þátttöku í náminu er greinilegur áhrifavaldur fyrir þá. Þá er 

heimavinna sá þáttur sem hægt er að nota til að bæta inn í vinnuferlið og að fá aðstoð 

foreldranna til þessa að námsmatið eigi sér ekki stað of seint. Þar kemur inn 

Mentorinn sem oft var nefndur í seinni viðtölunum og einnig tölvupóstur til foreldra. 

Frumkvæði eykur sjálfstæði nemandans og öguð vinnubrögð eru það sem hver og 

einn þarf að temja sér til að ná hámarksárangri. Ekki eru allir sammála um hve mikil 
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heimavinna eigi að vera en foreldrar sem geta hjálpað börnum sínum við námið eru 

auðlind sem ekki má vanmeta.  

 

5.1.2 Áhrif námsmats á nemandann 

Að mati kennara og nemenda eru áhrif námsmats mismunandi eftir nemendum. Það 

virðist efla nemendur sem gengur vel í viðkomandi námsgrein en flestir þátttakendur í 

rannsókninni hafa áhyggjur af áhrifum þess á nemendur sem gengur illa. Það kemur 

heim og saman við rannsóknarniðurstöður Black og Wiliam (1998) sem komust að 

því að þegar nemendur fái alltaf lágar einkunnir græði þeir ekkert á þeirri endurgjöf 

heldur verði það til þess að allir búist við lélegum niðurstöðum í næsta skipti. Þetta 

verður að vítahring mistaka sem bæði kennarar og nemendur taka þátt í. Niðurstöður 

þessarar starfendarannsóknar styðja það sem kemur fram í inngangi, að nemendur 

mínir voru oft niðurbrotnir þegar þeir fengu lélegar einkunnir úr prófum þó svo að 

þeir hefðu lagt sig vel fram við námið.  

Í seinni viðtölunum kom fram að kennarar hafa töluvert dregið úr notkun á 

prófum. Ef námið ber ekki árangur þá er hætta á að nemendur nenni ekki að halda 

áfram og gefist bara upp. Aftur á móti ef nemendur sjá árangur þá vilja þeir læra 

meira og vilja leggja meira á sig. Ef þeir leggja sig fram fá þeir betri útkomu. 

Wormeli (2006) setur fram að nemandi með sérþarfir eigi að fá einkunnir eftir því 

hvort hann hafi náð markmiðum sínum ekki þeim markmiðum sem námskrá setur 

honum. Ef nemandinn sér ekki árangur erfiðis síns séum við að senda honum 

misvísandi skilaboð og eyðileggja von hans. Nemandi án vonar er stærra vandamál en 

form einkunnarspjaldsins. Til að taka af allan misskilning sé nauðsynlegt að merkja 

sérstaklega einkunnir með einhverju tákni t.d. X og gefa svo skýringu í viðeigandi 

reit á hvernig einkunnin varð til eins og aðlöguð námskrá. Þetta virðast sumir 

kennarar í skólanum gera en eru að gera af veikum mætti og kvarta yfir tímaleysi og 

þekkingarskorti til að vinna slíkt. Því þyrfti að verja meiri tími til faglegs samstarfs 

kennara þar sem þeir geti unnið störf eins og að búa til kannanir, próf sem síðan er 

unnið með niðurstöður úr og skipuleggja leiðsagnarmat sem gæti hjálpað þeim 

nemendum sem fylgja ekki meginlínu námskrárinnar. Aðlöguð námskrá gæti einnig 

bætt gæði námsins fyrir þessa nemendur. Kennarar lenda þó sífellt í vanda þegar 
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nemendur þeirra hafa ekki skilning og grunnfærni til að læra allt það sem þeim er 

ætlað fyrir samræmd próf en vilja samt taka prófið. Reyna þá margir kennarar að 

fleyta þeim yfir námsefni stærðfræðinnar og fleiri námsgreina til að ekki sé hægt að 

saka þá um að hafa ekki komist yfir allt námsefnið.  

Próf hafa að mínu mati verið ofnotuð sem námsmatstæki því að rannsóknir segja 

okkur að þegar heilinn sé undir álagi þá dragi hann sig inn á við og lokist til að 

vernda (Stiggins, 2007b). Popham (2007b) álítur að kennarar séu ringlaðir út af 

samræmdum prófum, að skólar séu dæmdir nærri því eingöngu af niðurstöðum þeirra, 

þó að mjög fáir skilji jafnvel grunninn að prófaniðurstöðum og einkunnum. Það eru 

ekki einkunnirnar sem ráða því hvernig nemendur standi sig heldur það hve mikið 

nemendur leggi sig fram í náminu. Það kemur fram hjá kennurum að þeir séu dæmdir 

að niðurstöðum samræmdra prófa óháð hvernig nemendur þeir hafa í höndunum. Ætli 

það sé réttlátt? Niðurstöður rannsóknar Amrein og Berliner (2002) benda til að 

bandarískum nemendum í þeim ríkjum sem tóku NAEP (samræmd stærðfræðipróf) í 

4. bekk gekk ekki eins vel á 8. bekkjar NAEP prófinu eins og nemendum í þeim 

ríkjum sem tóku ekki NAEP 4. bekkjar prófið. Bættur árangur í þessum prófum í 

skólum var frekar bundinn við það hverjir tóku ekki prófið. Er mikil þörf á að breyta 

þessum samræmdu prófum í það að verða tæki sem kennarar geti notað á mismunandi 

erfileikastigi fyrir alla þá fjölbreyttu flóru nemenda sem við viljum svo gjarnan koma 

á móts við.  

Rúnar Sigþórsson (2008) kemst að því í rannsókn sinni að samræmd próf eiga 

með óyggjandi hætti stóran þátt í mótun hinnar virku námskrár skólanna. Þau séu eins 

konar skólahefð eða námsmenning sem lýsir sér í fremur einhæfum kennsluháttum, 

ófullkomnum aðferðum við að tilreiða þekkingu námsgreina þannig að allir nemendur 

nái árangri og kennslubókarstýringu.  

Þróunarstarfið gekk út á að auka vægi leiðsagnarmats til þess að minnka þessi 

óæskilegu áhrif sem einkunnir og próf hafa á nemendur með sérþarfir. Í rannsókn 

Black o.fl., (2003) eru niðurstöðurnar þær að þegar ábyrgð námsins og námsmatsins 

er færð yfir á hendur nemenda þá breytist hlutverk þeirra í skólastofunni. Þeir taka 

ábyrgðina en það tekur tíma og það þarf að styðja þá á meðan þeir læra að verða 

virkir og ábyrgir í námi sínu. Aðeins bar á aukningu á sjálfsmati í viðtölunum en það 
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var mjög mikill munur hjá nemendum hvort þeir tóku ábyrgð á námi sínu eða létu 

kennarann alfarið um það. Markmiðið var að námsmatið væri leiðbeinandi tæki í 

námi nemenda og að það stýrði og hjálpaði nemandanum til að bæta sig í 

námsferlinu. Chappuis og Chappuis (2007 - 2008) lýsa því þannig að við notum 

leiðsagnarmat þegar ennþá sé tími til að grípa til ráðstafana. Það virkar eins og 

staðsetningartæki, gefur lýsandi upplýsingar um vinnu, útkomu eða frammistöðu 

nemenda svo að áætluð markmið náist. Forðast er að gefa einkunnir eða annað sem 

dæmir hvaða stigi þau hafa náð og einnig er forðast að gefa til kynna að náminu sé 

lokið.  

Danir eru að kljást við mismunandi viðhorf stærðfræðikennara og finna þörf til að 

endurskoða námsmatið í stærðfræðinni. Þeir telja nauðsynlegt að hanna matstæki sem 

gefi upplýsingar um það sem við raunverulega viljum vita um þekkingu, innsæi og 

getu nemenda í stærðfræði og viðhorf þeirra til greinarinnar (Birna Hugrún 

Bjarnadóttir, 2006). Þurfum við ekki að huga betur að því hvort matstækin okkar 

mismuni nemendum ef við ætlum að vera með skóla fyrir alla. Þurfa ekki að vera til 

mismunandi matstæki fyrir mismunandi nemendur. Í viðræðunum við kennarana kom 

fram að þeir þurfi meiri fræðslu og tíma til að vinna að námsmati. Oftast er best að 

bæta við þekkingu hægt og rólega svo að kennarar geti unnið úr henni.   

Námsmat hefur áhrif á hvers konar áherslur séu lagðar í náminu, á hvaða hraða sé 

unnið, skilning, hve mikið hægt sé að leggja á nemendur og skipulag. Þetta eru þættir 

sem mjög oft komu fram í svörum bæði nemenda og kennara. Eins og Black og 

Wiliam leggja áherslu á að nemendur skilji námsmarkmiðin. Þar eru þrjú atriði sem 

nemendur þurfa að vita: 

 Núverandi staða. 

 Upplýsingar um hvert þau stefna (markmiðin). 

 Skilningur á því hvernig þeir geti komist þangað sem þeir stefna. 

Þetta eru atriði sem nemendur verða að vera meðvitaðir um til þess að geta bætt nám 

sitt (Black og Wiliam, 1998; Chappuis og Chappuis, 2007 - 2008). Úr viðtölum má 

lesa áhyggjur að nemendur með sérþarfir fái slæma útreið þegar próf og einkunnir eru 

annars vegar. Þó að fram hafi komið í seinni viðtölunum að kennarar leggi minni 
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áherslu á próf í námsmati sínu þurfa þeir enn að taka mið af samræmdum prófum. 

Mikil umræða var á vordögum um að búa til nokkrar leiðir fyrir nemendur þar sem 

mismunandi markmið yrðu sett, t.d. þrjár leiðir sem nemendur gætu valið sér eftir því 

hvað þeir treystu sér í. Kennarar koma líka sjálfir með hugmyndir sem fram koma hér 

á eftir sem gætu þokað skólanum áleiðis í frekari þróun leiðsagnarmats. Þær auðvelda 

umsjónarkennaranum og stærðfræðikennaranum að koma betur til móts við nemendur 

með sérþarfir og minnka eða jafnvel eyða þessum óæskilegu áhrifum námsmats sem 

allir hafa áhyggjur af.  

5.1.2.1 Sjálfsmynd og sjálfstraust 

Námsmat er mikill áhrifavaldur á sjálfsmat og sjálfsmynd nemenda. Allir eru 

sammála um að áhrif þess séu mikil bæði í fyrri og seinni viðtölunum og þar eru próf 

og einkunnir mestu áhrifaþættirnir að mati kennara og nemenda. Nemendur og 

kennarar telja, að ef nemendum gangi vel í prófum og fái háar einkunnir, eins og átta 

og þar yfir, sé sjálfsmyndin góð og það hvetji nemandann til að halda áfram að læra. 

Ef nemandanum gengur illa á prófum og fær lágar einkunnir þá er mikil hætta á að 

sjálfsmyndin lækki og nemandinn missi trúna á að hann geti lært og gengið vel í 

viðkomandi námsgrein. Black og Wiliam telja að þegar megináhersla sé lögð á að 

safna einkunnum fyrir ytri aðstæður í stað þess að greina vinnu og þarfir nemandans í 

námsferlinu höfum við neikvæð áhrif á nemandann og nám hans (Black og Wiliam, 

1998). En hvað er þá til ráða til að efla sjálfsmynd nemenda og gera þá að 

sigurvegurum í öllu sínum námi? Hugmynd um misþung próf þar sem nemendur velji 

sjálfir hvaða erfiðleikastig þeir taka hefur þegar verið nefnd. Þetta er kannski leið sem 

gæti orðið næsta skref í skólanum. Samræmd próf reyna á sjálfsmynd og sjálfsálit 

nemenda. Nemendur og kennarar telja þau geta brotið niður einstaklinga og hrjáð þá 

sem ekki hafa getu á bóklega sviðinu. Kennari og nemandi koma með spurningu um 

hvort ekki eigi að vera mismunandi þyngdarstig á samræmdum prófum til að þau 

samræmist einstaklingsmiðuðu námi?  

Rúnar Sigþórsson (2006) segir margt benda til að samræmd próf séu verst 

þeim sem síst skyldi; nemendum sem einhverra hluta vegna standi höllum fæti 

einmitt vegna þeirrar staðreyndar að þau meðhöndla alla jafnt og setja alla undir sömu 

mælistikuna. Hann ályktar að það sé innbyggð þverstæða í því námsumhverfi sem 
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Aðalnámskrá grunnskóla og samræmd próf búi grunnskólanemendum. Hún sé fólgin 

í því að leggja annars vegar áherslu á námsaðlögun og nám án aðgreiningar og hins 

vegar byggja námskrána upp á ítarlegum árgangabundnum markmiðum sem prófuð 

eru í samræmdum prófum. Í ljósi fræða og niðurstaðna þessarar starfendarannsóknar 

tel ég að skólar og yfirvöld þurfi að vinna saman að því að minnka þessa þverstæðu 

sem Rúnar Sigþórsson talar um. Kennarar lenda á milli stafs og hurðar sem hjálpar 

ekki til heldur þurfa þeir að fá tæki sem hjálpa nemendum og bætir sjálfsmynd og 

sjálfsálit þeirra. Leiðsagnarmat gæti orðið eitt af þessum tækjum til að efla 

sjálfsþekkingu hvers og eins, kenna nemandanum að axla sjálfur ábyrgð á eigin námi, 

leiðbeinir honum hver næstu skref séu og hvernig hann geti bætt sig.  

 Greinandi mat hjálpar nemandanum að skilja og þekkja sig sjálfan. Það 

greinir námsörðugleika og gefur upplýsingar sem síðan eru notaðar til að skipuleggja 

hvernig hægt sé að koma til móts við vandann (Miller o.fl., 2008). Þessu eru 

viðmælendur mínir sammála nema einn kennari sem er ekki hrifinn af því að 

greiningar og ferliskrár gætu fylgt nemandanum alla ævi. Tel ég ekki að slíkt sé fyrir 

hendi, fremur þurfi kennarar að nota betur greiningar sérfræðinga til að leiðbeina 

þeim með framhaldið.  

5.1.2.2 Áhugi og líðan 

Áhugi og líðan eru mikið nefnd í viðtölunum og er nemendum tíðrætt um að námsmat 

hafi áhrif á áhuga og líðan þeirra. Einkunnir hafa þannig áhrif á áhuga nemenda að 

þeir missa áhuga á náminu ef þeir fá stöðugt lágar einkunnir. Þeir tala um slæm áhrif 

ef þeim gengur ekki vel og að þeim líði illa ef þeir fá lága einkunn. Amrein og 

Berliner greina frá þeim niðurstöðum rannsókna sinna á áhrifum samræmdra prófa að 

þau hafi letjandi áhrif á áhugahvöt nemanda til að læra og fjölgi þeim nemendum sem 

hætti snemma í skóla (Amrein og Berliner, 2003). Nemendum hafa áhyggjur af því að 

ef þeim gangi ekki vel þá komist þeir ekki í góða skóla, verði að hætta í skóla og fái 

einungis lélega vinnu. Amrein og Berliner (2003) telja að ef nemendur fái að vinna á 

sínum hraða og sjá árangur af því sem þeir eru að gera þá auki það áhuga þeirra og 

vellíðan. Fram kemur hjá Chappuis (2005) að það sé tækifærið til að líta til baka og 

sjá árangur og framfarir sem sé einn helsti áhugavakinn hjá nemendunum. Til þess að 

ná árangri verði markmið að vera raunhæf og nemendur verði að skilja þau. 
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Nemendur verða að vera meðvitaðir um markmið sín til að þeir fái innsýn í námið. 

Að gera nemendur virka í foreldraviðtölum og láta þá um að skýra út fyrir foreldrum 

sínum hvað þeir séu að gera og hvað þeir ætli að gera næst er öflugt tæki í að láta þá 

taka ábyrgð. Þetta var unnið með í foreldraviðtölum í skólanum árið 2007 – 2008 þar 

sem nemendur voru í forgrunni og skýrðu út fyrir foreldrum sínum hvað þeir væru að 

gera og hver væru næstu skref hjá þeim. Þar sýndu nemendur foreldrum sínum einnig 

verkmöppur sínar. Kennarinn var til staðar í bakgrunni og ræddi við foreldrana ef 

þörf var á.  

Stiggins (2007a) leggur áherslu á að nemendur með námserfiðleika fái 

einstaklingsmarkmið miðuð við getu ekki miðuð við námskrármarkmið. Hann segir 

það ekki siðfræðilega rétt né faglega viðeigandi að nemendur séu ábyrgir fyrir þeim 

markmiðum sem þeir eigi að ná því það dæmi þá til mistaka sem eru óhjákvæmileg 

og óásættanleg. Áhrifin af slíku væru að sjálfsöryggi nemandans myndi bíða hnekki 

og ef slíkt þróaðist áfram er líklegt að það leiði til vonleysis í náminu. Ef á hinn 

bóginn kennarinn stjórnar stöðugum framförum, sem eru viðeigandi fyrir nemendur 

með námsörðugleika, og að þeir sjái eigin framfarir í námsmatinu þá getum við séð til 

þess að þeir nái árangri (samkvæmt eigin getu). Þetta verða kennarar að vera 

meðvitaðir um og leggja mikla vinnu í til að vel takist. Áhugi og líðan nemenda er 

einn af þeim þáttum sem skiptir meginmáli fyrir árangur í námi. Fræðin og 

rannsóknarniðurstöður mínar sýna að mikilvægt er að námsmatið sé uppbyggjandi til 

að þessir þættir skaddist ekki. Þess vegna þurfa markmiðin sem kennarar setja 

nemendum sínum að vera raunhæf og mögulegt fyrir nemendur að ná góðum árangri 

án þess að vera stöðugt að bera þá saman við aðra. 

5.1.2.3 Framtíð nemandans 

Nemendur segja að framtíð þeirra byggist að miklu leyti á námsmati. Þar eru 

samræmdu prófin mikilvægust, þau stjórna því hvort nemandi komist áfram. Allir 

vilja þeir ná góðum árangri og komast inn í góðu skólana. Nemendur telja að það hafi 

áhrif á líf þeirra hvernig þeim gangi í samræmdum prófum og í námsmatinu í 

skólanum. Ef þeir ná ekki góðum einkunnum fái þeir ekki góða vinnu. Niðurstöður 

staðlaðra prófa, sem taka ekki mið af einstaklingsmun, eru að sum börn verða 

brennimerkt sem tossar vegna þess að þau læra ekki eins hratt og aðrir (Kohn, 2000). 
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Barton (2005) sem rannsakaði hvernig nemendum gekk í framhaldsskóla í 

Bandaríkjunum komst að þeirri niðurstöðu að þeir sem ná litlum árangri og þurfa að 

sitja áfanga aftur eru þeir sem eru líklegastir til að hætta snemma í skólum. Þetta eru 

nemendur frá heimilum sem hafa litlar tekjur eða eiga einstæða foreldra. Það hlýtur 

að vera hlutverk okkar sem skólafólks að sjá til að þessir nemendur sem mest þurfa á 

því að halda geti haldið áfram í skóla.  

McComb School District í Mississippi gerði aðgerðaráætlun þar sem áhersla 

var lögð á að hjálpa nemendum í skólanum að útskrifast. Ákveðið var að mæla gæði 

skólans fremur í því hve margir héldu áfram í námi en í niðurstöðum prófa. Þótt 

niðurstöður prófa hjá þeim hafi ekki verið með því hæsta, þjónuðu þeir þörfum 

nemendanna og samfélagsins. Kennarar rannsóknar minnar ræða þetta í viðtölunum 

og furða sig á því að grunnskólinn skuli vera með próf sem stjórna inngöngu í 

framhaldsskóla. Væri ekki nær að framhaldsskólar sérhæfðu sig meira og gerðu ólíkar 

kröfur eftir því hvað nemendur ætluðu sér að starfa við í framtíðinni? Þarf ekki að 

minnka kröfurnar um bóklegt nám og auka verklega þáttinn hjá þeim sem ætla í slíkt. 

Til þess þurfum við meiri og fjölbreyttari sérfræðiþekkingu á verklegum greinum inn 

í grunnskólana. Viljum við ekki eiga sérfræðinga á sem flestum sviðum til að auka á 

fjölbreytni þjóðfélagsins í framtíðinni?  

5.2 Breytingar við þróun 

Breytingar hafa orðið á þjóðfélaginu í átt að miklu flóknari veröld en hún áður var. 

Vandamálið er að þeir sem ljúka skóla með minnstu færnina ná ekki undirstöðunni, 

þ.e. lestri, ritun og stærðfræði og öðrum færniþáttum sem eru undirstaða fyrir líf í 

tæknisamfélagi sem gerir auknar kröfur til allra. Þetta leiðir af sér nýja sýn um 

árangur fyrir alla nemendur. Þess vegna verða til kröfur um að námsmat geri svo 

miklu meira en að flokka nemendur og gefa þeim einkunnir. Það á að greina þarfir 

nemendanna, finna og örva þroska, hvetja þá til aukins ágætis í bóklegu námi og sjá 

til þess að þeir nái settum markmiðum námskrár (Stiggins, 2007b). Í skýrslu 

Evrópumiðstöðvar fyrir þróun í sérkennslu segir að á undanförnum árum hafi 

skilningur manna á námsmati tekið miklum breytingum í flestum löndum Evrópu. Í 

rannsóknum þeirra koma fram örar breytingar varðandi hugmyndir um megintilgang 

námsmats. Einnig hafa menn öðlast aukinn skilning á því hvernig nemendur með 
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ýmiss konar sérþarfir stunda nám; námsmarkmið og áætlanir hafa verið 

endurskoðaðar og mikilvægast er að nú séu öllum ljósir ákveðnir veikleikar í því að 

eingöngu sé stuðst við „prófanir”. Þessar framfarir leiða af sér að ýmsir hópar  - 

stefnumótendur, foreldrar og jafnvel fjölmiðlar – hafa nú áhuga á niðurstöðum úr 

námsmati í skólum og jafnvel sjálfu matsferlinu (Watkins, 2007). Þess vegna er 

mikilvægt fyrir skóla að vera með í breytingum og nýta sér upplýsingar sem leiða af 

sér betri skóla. Þessari rannsókn minni var ætlað að auka vægi leiðsagnarmats og 

verður hér á eftir fjallað um hvernig til tókst. 

 

5.2.1  Aukið vægi leiðsagnarmats 

Námsmat er notað á fjölbreyttan hátt í menntun. Athyglinni er beint að því að hjálpa 

nemendum við námið og kennurum við kennsluna með því að nota leiðsagnarmat 

(Assessment Reform Group, 2006). Nemendur kalla eftir meira leiðsagnarmati og 

óska eftir auknu leiðsagnargildi prófa sem þeir taka. Æskilegt væri að fara yfir 

annapróf og önnur próf með nemendum svo þeir viti hvað þeir gerðu rétt og hvað 

rangt. Nemendur telja að þeir þurfi að fá að leiðrétta sig ef þeir gera rangt til að geta 

lært það sem rétt er. Þetta benda Black og Wiliam (1998) á þegar þeir mæla með því 

að próf verði nýtt á leiðsagnamiðaðri hátt svo þau geti hjálpað nemendum við að sjá 

hvar þeir standi og hvar þeir geti bætt sig. Popham (2008a) bendir á að það er notkun 

prófniðurstaðna sem skiptir öllu máli. Ef niðurstöðurnar eru nýttar til leiðsagnar um 

hvernig þurfi að endurskoða framhald námsferilsins sé verið að nota próf á 

leiðsagnarmiðaðan hátt. 

Í niðurstöðum úr viðtölunum við nemendur má sjá tilhneigingu til minni 

áherslu á próf eða lokamat. Seinni viðtölin gefa til kynna aukna áhersla á þátttöku í 

tímum, skil á verkefnum, að fara yfir getu þeirra og leiðir til að bæta hana, 

tölvusamskipti við foreldra, kennari sýni og ræði, möppumat, heimalærdóm, 

samvinnupróf, leiðbeiningar og sjálfsmat. Popham (2008a) lýsir leiðsagnarmati sem 

skipulögðu ferli þar sem kennarar og nemendur noti niðurstöður úr námsmati til að 

aðlaga það sem þeir eru að gera. Þátttaka í tímum, hvernig nemendur geti gert betur, 

leiðbeiningar, samvinnupróf og sjálfspróf ættu að auka leiðsagnargildi námsins eða, 

eins og Miller o.fl., (2008) lýsa leiðsagnarmati, þá á það að veita stöðuga endurgjöf 
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bæði til nemenda og kennara um hvort nemandinn sé að ná árangri eða ekki. Sullo 

(2007) lýsir hugmyndum sínum hvernig virkja megi áhugahvöt nemenda. Þar telur 

hann að sjálfsmat leiði til breytinga til langs tíma. Heiðarlegt sjálfsmat um árangur og 

frammistöðu og að nemendur verði meðvitaðri um að gerðir okkar hafi áhrif á líðan 

okkur. Þangað til nemendur þroski með sér sjálfstjórn í lífi sínu verði þeir í 

áhættuflokki bæði námslega og félagslega.  

Breytingar sem kennarar nefna eru að þeir fara að skoða hvort nemendur geta gert 

stærðfræðilegar útskýringar að sínum, hvernig yfirfærsla í náminu og samvinna 

nemenda hjálpi þeim, hvort þeir ráði við orðadæmi, hvernig þeir þrói stærðfræðilega 

hugsun, styrkleikar og veikleikar, hvort þeir geri sér grein fyrir hvað þeir viti/geti, 

hvort þeir leggi sig fram, og hve meðvituð þeir eru um eigin þekkingu. Þessir þættir 

sem kennarar gefa aukið vægi í kennslunni eru leiðsagnarmiðaðir og ættu að geta 

bætt nám og kennslu. Þeir eru ekki notaðir til að gefa einkunnir (Miller o.fl., 2008). 

Kennarapar talar um að erfitt sé að hafa margs konar próf til að koma til móts við 

einstaklingsbundnar þarfir þar sem það sé allt of tímafrekt. Truus Dekker kemur með 

nokkra möguleika til að yfirvinna þá erfiðleika: 

 Aðlaga það sem aðrir hafa búið til. 

 Finna áhugaverðar greinar í dagblöðum og búa til stærðfræðiverkefni með því 

að breyta þeim aðeins. 

 Takta myndir í nágrenninu og nýta þær. 

 Nýta það sem til er frá ráðuneyti/námsmatsstofnun og öðrum stofnunum t.d. í 

námskrá. 

 Nýta alþjóleg próf eins og PISA og taka þaðan dæmi. 

         (Dekker, 2007) 

Í kennslu þar sem námsmat er nýtt til að bæta nám eru kennarar stöðugt að aðlaga 

leiðbeiningar sínar til að sinna þörfum nemendanna (Leathy, Lyon, Tompson og 

Wiliam, 2005). Þetta er það sem kennarar eru að reyna þegar þeir segjast vera að 

skoða hvort nemendur geti gert stærðfræðilegar útskýringar að sínum, yfirfært 

kenningar, og hvort þeir geri sér grein fyrir hvað þeir viti/geti og hvort þeir leggja sig 

fram. Burns (2005) fjallar um námsmat í stærðfræði og telur hún að námsmat þurfi að 

samtvinna daglegri kennslu, finna hvað nemendur skilji og skilji ekki og átta sig á 
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hvað liggi á bak við röng svör nemenda. Samvinna er einnig nefnd og segja Leathy 

o.fl. (2005) að jafningjamat og endurgjöf meðal nemenda geti verið jafn mikilvæg og 

áhrifarík kennsla. Aukið vægi leiðsagnarmats var það sem stefnt var að í 

starfendarannsókn þessari og aukin fjölbreytni er mikilvæg í því tilliti. Greinilega 

hefur tekist að þokast í átt að meira leiðsagnargildi námsmatsins en auðvitað þarf að 

halda áfram. Þetta skref sem stigið hefur verið hér er upphafið af þróun sem á 

vonandi eftir að halda áfram í skólanum á næstu árum.  

 

5.2.2 Fjölbreyttara námsmat 

Í seinni viðtölunum koma fram breytingar á því hvað er metið. Áherslan breytist frá 

því að meta námið, dugnað, hæfni til náms, hvort nemendur þurfi mikla hjálp og getu 

til að læra í að meta hvernig þeir standi sig, hvernig þeir vinni í tímum, vinnubrögð, 

virkni, kunnáttu, hegðun, framfarir, þátttöku í tímum, hvað kennarinn geti lagt á þá, 

hversu þungt efni þeir þurfi, hve hratt þeir geti farið og frumkvæði. Fjölgun 

matstækja kom fram eins og heimaprófum, samvinnuprófum, sjálfsmati, umsögnum 

og hópverkefnum sem eru metin. Þetta bendir til aukinnar fjölbreytni í námsmatinu í 

skólanum. Aukin fjölbreytni eykur möguleika á að námsmatið verði til að allir 

nemendur nái markmiðum sínum. Vinnubrögð, virkni, framfarir, þátttaka í tímum, 

námsefni og hraði ættu að gefa nemendum og kennurum endurgjöf á 

námið/kennsluna. Það ætti að geta hjálpað til við að stjórna námsferlinu og verða 

leiðbeinandi og bætt lærdóminn (Miller o.fl., 2008).  

Breytingar sem verða frá fyrra viðtali til þess seinna þar sem áhersla verður 

meiri á þessa þætti: skráningar, fara aftur yfir það sem nemendur skilja ekki á 

sjálfsprófi, jafningjamat, heimavinnu, munnleg próf, þátttöku og skráningu í Mentor. 

Kennarar segjast fara aftur yfir það sem nemendur skilja ekki á sjálfsprófi, 

jafningjamat og skráningar auka leiðsagnargildi námsmatsins, en samkvæmt Miller 

o.fl., (2008) þá er tilgangur leiðsagnarmats að veita stöðuga endurgjöf bæði til 

nemenda og kennara sem viðkemur árangri og mistökum í námi. Eins og sjá má í 

töflu 5.1 þá setur Wiliam (2005) fram hvernig sjá megi skipulag námsmats til að ná 

árangri í stærðfræðináminu með því að nýta alla í kennslustofunni og að allir fái 

hlutverk. 
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Tafla 5.1: Hlutverk kennarans, bekkjarfélaga og nemandans í námsferlinu. 

Hlutverk/ námsmat  Gerir hvað?                             Hvernig? 

Kennarinn Aflar upplýsinga  

Setur markmið 

Veitir endurgjöf 

Jafningjamat/bekkjarfélagi Segja frá hvernig á að ná 

árangri 
Jafningjakennsla 

 

Sjálfsmat/nemandinn Segja frá hvernig á að ná 

árangri 
Sjálfsnám 

 

          

Krefjandi spurningar og áhrifarík svör eru hlutverk kennarans. Hann þarf að hafa skýr 

markmið nemandans að leiðarljósi og spyrja viðeigandi spurninga til að finna hvar 

nemendur eru og veita endurgjöf til nemenda á þann hátt að þeir geti bætt eigin 

frammistöðu. Hlutverk nemendanna er að meta sjálfa sig og aðra, en fyrst verða þeir 

að vera klárir á hvert þeir ætla og þeir þurfa að stjórna eigin framvindu til að ná 

markmiðum sínum. Þessar leiðir sem Wiliam bendir á gætu hjálpað kennurum í því 

að nýta tímann betur. Nemandinn og bekkjarfélagar fá hlutverk við að fræða aðra og 

meta eigin árangur sem getur síðan hjálpað þeim í að taka ábyrgð á eigin námi. Þeir 

læra einnig með því að leiðbeina öðrum. Stöðug endurgjöf er það sem þarf í 

leiðsagnarmati og það auðveldar kennaranum að vera með stöðuga endurgjöf ef 

nemendur taka virkan þátt í því að meta bæði sjálfa sig og aðra.  

5.3 Framtíðarsýn kennara og nemenda 

Það er greinilega þróun í skólanum í átt að fjölbreyttara og leiðsagnarmiðaðra 

námsmati en allt tekur sinn tíma. Kennarar og nemendur vilja sjá framfarir og 

áframhaldandi breytingar og koma með margar hugmyndir sem vert er að nýta til að 

þróa áfram starfið á næstu árum. Breytingar eiga sér stað í félagslegu samspili og 

verða þátttakendur að eiga sameiginlega sýn. Lausnir verða til í gegnum þessa 

sameiginlegu sýn og samskipti einstaklinga og hópa, samskipti þar sem til verður 

sameiginlegur skilningur sem nýttur er í þróunarstarfinu dag hvern. Þetta er það sem 

skiptir sköpum um hvort breytingarferli takast (Fullan, 2007).  

        Í viðtölunum voru kennarar spurðir hvaða breytingar  þeir vildu sjá á næstu 

árum. Margt kom þar fram og gætu yfirmarkmiðin verið: 
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 Að halda áfram að auka leiðsagnarmat, minnka vægi prófa og meta náið jafnt 

og þétt í tímum allan veturinn ásamt aukinni fjölbreytni matsaðferða. 

 Að gera námsmatið sanngjarnara og einstaklingsmiðaðra og fylgjast betur 

með hverjum nemanda og hans þörfum.  

 

Kennarar eru komnir af stað í þessa átt og benti kennarapar á að það þyrfti að setja 

vörður til að vinna áfram að þessum yfirmarkmiðum.  

Eftir töluverða ígrundun og flokkun eru þetta markmið sem kennarar og nemendur 

sögðust vilja vinna með næstu misserin: 

 Að þróa áfram jafningjamat og sjálfsmat og meta frekar þannig að það dýpki 

námið en að nemandinn fari yfirborðskennt yfir námsefnið.  

 Að skólinn eignist stöðupróf í hverjum árgangi og að nám nemandans sé 

skipulagt eftir útkomu í þeim.  

 Að nýta samvinnupróf þar sem nemendur geta rökrætt það sem þeir eru að 

læra. 

 Að auka virkni nemandans með því að meta hana, meta bæði hópa og 

einstaklinga.  

 Að nemendur vinni í hópum þar sem gefið er fyrir hina ýmsu þætti í  

hópvinnunni. 

 Að vinna með spurningar og ekki láta þá sem eru fyrstir tilbúnir svara strax 

heldur bíða eftir hinum. 

 

Ég tel að farsælt geti verið að kennarar ákveði sjálfir hvaða markmið þeir vilja byrja 

að vinna með. Unnið væri með þær vörður fyrstu önnina og síðan metið hvernig til 

hefði tekist og ef árangur hefur náðst þá er hægt að bæta næstu vörðu við en ef ekki 

þarf að endurmeta og svo koll af kolli.  

    Nemendur hafa einnig skoðun á því hvernig þeir vilja sjá breytingar til batnaðar í 

skólanum og hjá þeim komu eftirfarandi atriði fram: 

 Að hafa mismunandi og sanngjarnari próf í samræmi við það að námið í 

skólanum sé einstaklingsmiðað.   

 Að auka vægi sjálfsmats og jafningjamats. 
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 Að kennarinn spyrji meira og hlusti á nemendurna.  

 Að meta stöðuna í tímum hvort nemendur séu að læra.  

 

Þetta eru sameiginlegir þættir sem bæði kennarar og nemendur vilja leggja áherslu á 

að þróa áfram. Þetta gætu verið þær vörður sem lögð yrði áhersla á að byrja að vinna 

með á næstu önn. Nemendur hafa síðan skoðun á fleiri atriðum sem þyrfti að bæta og 

þessir þættir komu fram: 

 Að nýta meira það kerfi sem hefur verið notað í skólanum, þar sem nemendur 

sem ná vissri einkunn út úr kaflaprófum sem tekin eru jafnt og þétt yfir 

veturinn, þurfi ekki að fara í jólapróf.  

 Að nemendur fái tækifæri til að læra af mistökunum, fái að sjá annarprófin og 

kennarinn fari betur yfir þau með öllum bekknum svo að allir viti hvað þeir 

gerðu vitlaust og geti bætt sig. 

 Að leggja niður samræmd próf.   

 Gefa vinnueinkunnir 

 Að fá meira af ráðleggingum og það sem illa gengur sé betur kennt og jafnvel 

á annan hátt.  

 Að velja námsefni sem hæfir þörfum einstaklingsins.  

 Að fara yfir kaflann áður en nemendur fara í próf, upprifjun áður en prófin eru 

tekin.  

 

Samkvæmt skoðun nokkurra nemanda og kennara finnst þeim að skólinn eigi að sjá 

um prófin fremur en einhverjir hæstráðendur í Reykjavík eins og gert er með 

samræmdu prófin. Ætti það ekki að vera á ábyrgð framhaldsskólanna að velja 

nemendur inn eftir því í hverju þeir vilji sérhæfa sig? Þarf þá ekki að huga að 

inntökuprófum þar?  

 

Kennarar og nemendur telja að þörf sé á meiri tíma með hverjum og einum miðað við 

þarfir nemenda. Það þarf að breyta hugsun og þankagangi nemenda og fá meiri 

rökhugsun inn í stærðfræðinámið. Með nýju námsefni koma aðrar áherslur í námi og 
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námsmati og meta þarf jafnt og þétt yfir veturinn. Einn kennarinn vildi leggja meiri 

áherslu á auknar umræður og fjölbreyttara námsmat: 

Umræður um stærðfræði. Lesdæmi og þrautir það getur spunnist umræða út frá því.  

Ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa fjölbreytt námsmat líka. Eins og kennslan 

verður... kannski að kennsluaðferðin skapi af sér námsmatið eða öfugt. Námsmatið 

skapi öðruvísi kennsluaðferðir. Mér hentar best að fylgjast mjög grannt með en ég er 

tilbúin að gera það á marga vegu. 

                                                                           (Viðtal við K5a.) 

 

Efasemdir um það hvort samræmd próf samræmist einstaklingsmiðuðu námi komu 

fram hjá nokkrum nemendum og kennurum, eins og þetta svar gefur til kynna: 

Af hverju eru ekki einhver þyngdarstig á þessum samræmdu? Þetta samræmist ekki 

einstaklingsmiðuðu námi. Þyngdarflokkar. Þú getur verið meistari í 4 flokki eða 5 

flokki...Þetta er ósveigjanlegt og stíft. Þeir gátu ekki sleppt því í mörg ár að láta 

heyrnarlausa fara í hlustun.  

(Viðtal við K6a.) 

 

Eftir að hafa farið yfir þessa þætti sem kennarar og nemendur vilja sjá breytast í 

skólanum sést að mikil gerjun á sér stað. Sýnin er sameiginleg í átt að 

leiðsagnarmiðaðra námsmati og meiri fjölbreytni. Fullan (2007) segir að breytingar í 

menntaumhverfi séu tæknilega einfaldar en félagslega flóknar. Þetta er innlegg í það 

hvað kennarar og nemendur vilja sjá þróast en það er síðan kennaranna mál og 

skólayfirvalda að ákveða hvernig eða hvaða leiðir þeir vilja fara til þess að halda 

þróuninni áfram. 
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6 LOKAORÐ 
 

Nemandinn er ekki að innbyrða tilbúna þekkingu.  

Hann er að endurskapa sinn þekkingarheim í athöfn  

með öðrum. „Útkoman“ er ekki endilega eitthvað sem  

hann leggur á minnið (til prófs) heldur „hann sjálfur“  

– í aðeins breyttri mynd. Hann breytist sem persóna. 

   (Hafþór Guðjónsson, 2005b) 

 

Hluta af þessari rannsókn hefði ég viljað halda áfram og kafa miklu dýpra í, en 

umfang þessa verkefnis leyfði ei slíkt að svo stöddu. Rannsókn þar sem farið hefði 

verið inn í kennslustundir og námsmat skoðað á vettvangi hefði verið áhugaverð. Í 

slíkri rannsókn væri leiðsagnarmatið undir smásjá og rýnt í samskipti kennara og 

nemenda. Þvílíkt væri verkefni í aðra rannsókn eða framhaldsrannsókn. Slík rannsókn 

gæti hjálpað okkur að skilja hvað er að gerast inn í skólum, hvernig kennarar og 

nemendur upplifa sitt hlutverk og hvernig breytingar og þróunarstarf gerjast inn í 

stofnun eins og skóla. Rannsókn þessi er innlegg í námsmatsumræðu þá sem nú er í 

gangi og gefur innsýn í hvað hægt er að gera til að ýta af stað breytingum, hvernig 

þær þróast smátt og smátt í átt að því sem stefnt var á.  

Í viðtali við kennara komu þessi fleygu orð fram: „Kannski að 

kennsluaðferðin skapi af sér námsmatið eða öfugt, námsmatið skapi öðruvísi 

kennsluaðferðir.“ Þarna tel ég að liggi grunnurinn, ef námið/kennslan er skipulögð út 

frá leiðsagnarmati þá skapar það öðruvísi kennsluaðferðir og önnur viðhorf til náms.  

Í inngangi kom fram að aðdragandi þessarar rannsóknar væri sá að nemendur 

með námsörðugleika fengu svo oft illa útreið þegar kom að námsmati. Rannsókn 

þessi staðfestir þennan grun minn að áhrif námsmats er mismunandi. Nemendur með 

sérþarfir eru líklegir til að koma illa út og það hefur síðan áhrif á líðan þeirra og 

sjálfsmynd. Reynsla mín segir mér að flestir nemendur í 10. bekk vilja taka samræmd 

próf og koma vel út úr þeim. Hversu ólíklegt sem það er fyrir þau að ná árangri í 

þessum prófum þá er þeim kappsmál að reyna sig þar. Þurfum við ekki fleiri leiðir í 

grunnskólanum svo að nemendur hafi möguleika á að ganga vel? Er ekki erfitt að 
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standa í þeim sporum sem kennari að þurfa að vera að meta nemendur sína og vita að 

þeim getur ekki gengið vel? Er ekki okkar hlutverk að byggja upp nemendur í 

grunnskólanum og sjá til þess að allir fái nám og námsmat við sitt hæfi?  

 Þróun leiðsagnarmats í Hvolsskóla var lærdómsríkt ferðalag og er því 

ferðalagi alls ekki lokið aðeins vissum áfanga náð þó að þessari starfendarannsókn sé 

lokið. Kennarar eru að prófa sig áfram og koma sjálfir með lausnir á því hvað þeir 

vilja gera næst. Spennandi verður að sjá hvað sú þróun leiðir af sér. 

Meistaraprófsritgerð þessari er tilhlýðilegt að ljúka með orðum nemanda um 

áhrif námsmats: 

 

„Það bara hefur mikil áhrif, 

því að ef þú ert ekki með námsmat, 

þá væri bara ekkert verið að læra. 

Það er til að leiðbeina okkur til að læra meira.. 

heldur en minna.“ 
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VIÐAUKI 1 

Spurningar til nemenda 

Spurningar til nemenda sem rannsakandi reynir að fá svör við eru þessar: 

Hvað er námsmat? (getið þið lýst því fyrir mér) 

Hvað er metið í stærðfræðinni? 

Hvers konar námsmat er notað í bekknum ykkar í stærðfræði?/Hvernig er metið? 

Hvenær fer námsmatið fram í stærðfræðinni?  

Hvaða tilgang teljið þið að námsmatið hafi í námi ykkar? 

Finnst ykkur að námsmatið leiðbeini ykkur í náminu? 

Hjálpar námsmatið ykkur við að velja ykkur verkefni við hæfi? (Hvernig?) 

Teljið þið að það hjálpi kennara ykkar? (Hvernig) 

Finnst ykkur það hjálpi til við að greina stöðu ykkar í námsferlinu? 

Er námsmatið notað til að finna hvar þið eruð góð og hvar þið þurfið að bæta ykkur? 

(Hvernig er það gert?) 

Örvar það ykkur til frekara náms? 

Sýnir það hve vel þið hafið lagt ykkur fram í þeim verkum sem þið eruð að vinna? 

Finnst ykkur réttlátt hvernig þið eruð metin? 

Er staða ykkar í námsgreininni stærðfræði metin áður en námsferill hefst? (hvernig) 

Hafið þið farið í mat sem greinir námserfiðleika? (hvað finnst ykkur um 

það?)......finnst ykkur það nauðsynlegt? Hjálpa ykkur? Að hvaða leyti? 

Hvernig er námsmatið birt? Hvert er birtingarform þess? 

Hvert er ykkar álit á samræmdum prófum? (spyrja nánar um tilgang þeirra, hlutverk 

og áhrif). 

Teljið þið að það hafi áhrif á ykkur hvernig þið eruð metin? .... hvernig?   
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Spurningar til kennara 

Þessum eru spurningum verður beint til kennaranna til að fá þeirra viðhorf: 

Hvers konar námsmat ert þú að nota í stærðfræðinni?  

Hvað ertu aðallega að meta? 

Hvernig metur þú nemendur þína? 

Hver er tilgangurinn með námsmatinu hjá þér? 

Notar þú námsmatið til að leiðbeina þér um hvernig verkefni nemendur fá í 

framhaldinu? (hvernig) 

Byrjar þú á því að kanna stöðu nemendanna áður en námið hefst? (hvernig?) 

Hvernig ferð þú að því að finna styrkleika og veikleika nemenda? 

Notar þú þér greinandi mat þar sem það er til? (greindir námserfiðleikar og slíkt) 

Hvað finnst þér erfitt við námsmat? En auðvelt? 

Eru einhverjir nemendur sem er erfiðara að meta? 

Hvaðan hefur þú þekkingu þína á námsmati? 

Tekst þér að nota námsmat sem örvar nemendur til frekara náms? 

Hvað með nemendur sem þú telur vera með námserfiðleika hvernig vinnur þú með þá 

þegar kemur að því að meta þá? 

Hver er þín skoðun á samræmdum prófum? (Hver telur þú áhrif þeirra vera?) 

Hefur námsmat áhrif á hvernig þú skipuleggur námið? 

Hvað vildir þú helst sjá breytast í námsmati við skólann? 
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VIÐAUKI  2 

Tafla 1 

 

Hvernig er metið? Hvers konar námsmat er notað? 

 
Svör nemenda í febrúar 2006        Svör nemenda í nóvember 2007 

Kaflapróf III Kaflapróf III 

Sjálfspróf II Sjálfspróf IIIIII 

Anna próf I Plús fyrir dugnað í tímum I 

Kannanir II Kannanir II 

Próf III Próf III 

Kennaraeinkunn I Kennaramat II 

Plúsar I Skil á verkefnum II 

Samræmd próf II Samræmd próf II 

Hrós I Verkefni metin III 

Skammir I Staðan metin  

Refsing I Stöðumat II 

Verðlaun I Tölvupóstur til foreldra I 

Gripið inn í ef 

eitthvað stórvægilegt 

er að 

I Hópverkefni metin I 

  Sjálfsmat I 

  Þátttaka í tímum metin I 

  Kennarinn sýnir og ræðir um  

hvernig hlutirnir ganga 

I 

  Möppumat I 

  Umsagnir I 

  Kennarinn skrifar inn á Mentor  

fyrir nemanda og foreldra hans 

III 

  Samvinnupróf II 

  Heimalærdómur I 

  Nemandinn metur sig sjálfur I 

  Leiðbeiningar I 

  Heimapróf I 
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Tafla 2 

 
Hvernig er metið? Hvers konar námsmat? 

 
Svör kennara úr fyrra viðtali Svör kennara úr seinna viðtali 

Próf III Próf III 

Verkefnaskil II Verkefnaskil IIII 

Lokapróf I Lokapróf I 

Jólapróf I Jólapróf I 

Hrós I Stöðumat III 

Verkefnabækur metnar II Mat á vinnu I 

Kannanir I Leiðbeinandi mat II 

Áætlun II Skrifa inn á Mentor II 

Sjálfsmat I Sjálfsmat II 

Plúsar  I Skil á dæmum I 

Iðni I Verkmöppur III 

Sjálfspróf II Sjálfspróf III 

Kaflapróf I Kaflapróf III 

Þátttaka í tímum I Samræmd próf I 

Símat I Símat í hverjum tíma II 

  Merkt við þátttöku I 

  Skráningar I 

  Fara aftur yfir það sem 

þau skilja ekki á 

sjálfsprófi 

I 

  Jafningjamat II 

  Heimavinna II 

  Plúsar og mínusar I 

  Hvatning I 

  Kannanir I 

  Huglægt mat I 

  Munnleg próf I 

  Kennaraeinkunn I 
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Tafla 3 

 

Hvað er metið? 

 
Svör nemenda í febrúar 2006         Svör nemenda í nóvember 2007  

Áætlun  II Áætlun IIIII 

Hvernig við lærum II Hegðun  IIIIII 

Námið I Ástundun I 

Hvort þau þurfi mikla 

hjálp 

I Hvað þarf að læra betur I 

Vinnubrögð I Vinnubrögð  IIIII 

Dugnaður I Staða I 

Getu/hæfni til náms I Geta II 

Óþekkt I Virkni I 

Heimanám I Heimanám I 

Námshraði I Námshraði I 

 I Þátttaka í tímum I 

  Kunnátta III 

  Hvað kennarinn getur lagt á 

nemandann 

I 

  Hvernig ég starfa I 

  Hvað nemandinn þarf þungt  

efni 

I 

  Framfarir I 

  Þarfir I 

  Hvað þarf að bæta I 

  Námsmöppur I 

  Í hverju nemandinn er góður I 

  Hversu góður er nemandinn  

í því sem hann var að læra 

I 

  Hlustun I 

  Athygli I 

  Hvernig nemandinn lærir í 

tímum 

I 

  Hvernig nemandinn hefur 

staðið sig 

I 

  Frumkvæði I 

  Það sem nemandinn er búinn 

að vera að gera/læra 

I 

  Hvernig nemandinn skilar 

stærðfræðinni 

I 
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Tafla 4 

 

Hvað er metið? 

 
Svör kennara úr fyrra viðtali             Svör kennara úr seinna viðtali 

Þátttaka í tímum I Vinnusemi I 

Frágangur og uppsetning I Frágangur II 

Skilningur I Skilningur IIII 

Framfarir I Hvort þau geti gert 

stærðfræðilegar 

útskýringar að sínum 

I 

Iðni I Samviskusemi I 

Vinna II Yfirfærsla  I 

Framkoma I Samvinna nemenda I 

Félagsleg færni I Hvort þau ráði við 

orðadæmi 

I 

Samskipti I Þekking I 

Hvort nemendur séu búnir 

að ná aðferðinni 

I Stærðfræðileg hugsun I 

Virkni I Styrkleiki og veikleiki I 

Færni I Skil á réttum tíma I 

Vinnubrögð I Vinnubrögð II 

  Hegðun II 

  Þátttaka í tímum I 

  Heimavinna II 

  Verkefnaskil I 

  Hvort þau geri sér 

grein fyrir hvað þau 

vita/geta 

I 

  Kunnátta I 

  Hvort þau leggja sig 

fram eins og þau geta 

I 

  Umræða I 

  Áætlun I 

  Áhugasviðsverkefni I 

  Vinnuframlag I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

 

 
 


