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Ágrip (útdráttur) 

 

Námsmat er mikilvægur þáttur í allri kennslu og góð þekking kennara á námsmati gerir alla 

kennslu markvissari. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að afla og leita skilnings á því, 

hvernig námsmat er nýtt og útfært við kennslu í húsamálun og þá sérstaklega í verklega hluta 

námsins. Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða hvernig námsmat er framkvæmt í 

málaranáminu og hvernig það er nýtt til að styrkja nám nemenda. Slíkt mat í þágu náms 

kallast leiðsagnarmat, en námsmat sem snýst um að meta árangur nemenda í námi kallast 

lokamat. Ég fékk að fylgjast með kennslu, tók viðtal við kennara  með mikla kennslureynslu  

og kannaði síðan reynslu og skoðanir málaranema á ýmsum námsmatsaðferðum. Þetta gerði 

ég með námsmatskönnun sem ég lagði fyrir nemendur sem eru mislangt komnir í 

málaranáminu. Einnig skoðaði ég umsagnir kennara bæði munnlegar og skriflegar og hvaða 

áhrif þær hafa á námsframvindu nemenda. Út frá þessum samtölum og námsmatskönnuninni 

eru síðan dregnar ályktanir með tilvísanir í kennslufræðin. Helstu niðurstöður þessarar 

rannsóknar voru að kennarar málaradeildar Tækniskólans byggja námsmat sitt á samþættingu 

margra matsaðferða, þar sem leiðsagnarmatið er meginstefið þar til kemur að sveinsprófinu, 

sem er lokamat. Samkvæmt námsmatskönnunni og viðtölum er mikil ánægja  meðal nemenda 

og kennara með þetta námsmatsfyrirkomulag. Rannsóknin bendir til að námsmatið eins og 

það er framkvæmt styrki nám nemenda og auki jákvæða upplifun þeirra í náminu. Kemur 

málaradeild Tækniskólans vel út úr þessari rannsókn í öllu sem varðar námsmat. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 10 eininga verkefni lagt til fullnaðar B.Ed gráðu kennslufræði verk- og 

starfsmennta við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Aðalleiðbeinandi minn er Elsa 

Eiríksdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ástæðan fyrir því að ég valdi að 

skrifa um námsmat í iðnmennt (málaradeild) við Tækniskólann, er að ég er sjálfur 

iðnaðarmaður (málarameistari) og finnst mér lítið hafa verið rannsakað og skrifað um 

starfsmennt í Tækniskólanum (áður Iðnskólanum) og vildi ég leggja mitt af mörkum til að 

bæta þar örlitlu við. Mikil breyting hefur orðið í kennslufræðum (e.pedagogy) á undanförnum 

árum og fannst mér forvitnilegt að skoða hvernig málaradeild Tækniskólans fylgdi þeirri 

þróun.  

Ég vil þakka Arnari kennara við málaradeild Tækniskólans, fyrir að vera boðinn og búinn að 

aðstoða mig og leyfa mér að spyrja sig í þaula og fá að fylgjast með kennslu hjá honum, 

hvenær sem hann var að kenna og ég hafði tækifæri til. Einnig vil ég þakka Sigurjónu 

námsráðgjafa í Tækniskólanum fyrir aðstoð við öflun gagna og að sýna þessu verkefni áhuga. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

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

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

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að kanna hvernig námsmat er notað og útfært í húsamálun, 

með það að markmiði að vita hvaða matsaðferðir eru vænlegastar til árangurs. Sérstaklega 

mun ég skoða hvaða matsaðferðir skila mestri þekkingu á námsefninu og verkfærni til 

nemandans.  Ætlun mín er að fjalla um námsmat frá ólíkum hliðum og hvernig námsmat 

virkar best til að meta og auka námsfærni nemanda. Í fyrsta kafla mun ég skilgreina og skýra 

út hinar ýmsu námsmatsaðferðir, sem og tilgang og markmið þeirra. Ég mun í kafla tvö, segja 

frá markmiðum og tilgangi málaranámsins (hæfniviðmiðunum) og lítillega hvernig námsmati 

er háttað í Tækniskólanum.. Í þriðja kafla segi ég frá aðferðarfræði  könnunarinnar  og kynni 

helstu niðurstöður námsmatskönnunarinnar og kennaraviðtalsins. Fimmti kafli er umræður, 

að hverju ég hef komist, með tilvísanir í kennslufræðin varðandi námsmat og matsaðferðir í 

málaradeildinni.  

 

1.1 Baksvið ritgerðarinnar 

Í kennslufræðilegu samhengi er námsmat  mikilvægur þáttur í allri kennslu og er oft 

vandmeðfarinn. Lítið hefur verið skrifað um námsmat í starfsmennt á Íslandi, en í bók sinni 

How to assess the vocational curriculum, segir Kathryn Eccelstone meðal annars. 

 Til að ákvarða útlínur mismunandi tilgang námsmats hingað til, er mikilvægt að 

skýra hvað allt námsmat á sameiginlegt. Námsmat inniheldur mat á sönnunargögnum, 

í sérstökum tilgangi og notar ákveðinn staðal eða kvarða til að meta námið með. Sumt 

námsmat hefur mjög skýrar og formlegar skilgreiningar, hvað telst ásættanlegur 

árangur, meðan annað námsmat er óformlegra, með óljósa og óbeina kvarða/staðla. 

Þessir staðlar taka á sig þar af leiðandi alls konar form/myndir, en með því að nota þá 

er verið að meta nemandann, við eitt af eftirfarandi þremur atriðum: mjög skýrt 

viðmið (tveir plús tveir eru fjórir), frammistöðu meðal jafningja eða í hóp og í þriðja 

lagi er verið að meta hvort nemandinn hafi bætt sína eigin frammistöðu (tekið 

framförum) (Ecclestone, 2003, bls. 18).    

Í verklega málaranáminu er aðallega verið að nota tvo síðarnefndu matskvarðana, þar sem 

matið byggist ekki á óbreitanlegum og föstum staðreyndum, heldur er breytilegt og 

matskennt. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla, segir meðal annars um námsmat. 
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... námsmat skal byggja á margvíslegum námsmatsaðferðum og fela í sér traustar 

heimildir um hæfni nemenda. Þess skal gætt að námsmatið taki til allra þátta námsins, 

þannig að þekking nemenda, leikni og hæfni, auk framfara séu metin. 

Námsmatsaðferðir geta verið verklegar, munnlegar eða skriflegar, falið í sér sjálfsmat, 

jafningamat, símat og lokamat (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 58).  

Ljóst er að í aðalnámskrá er lögð áhersla á fjölbreytilegar námsmatsaðferðir, en einnig er ekki 

bara horft til þekkingar heldur líka verklegra þátta svo sem leikni og hæfni, auk þess að mæla 

ekki bara bestu útkomuna, heldur líka mestu bætinguna og námsframfarir. Þetta viðhorf rímar 

ágætlega við greinina, Inside the Black Box, en í henni vöktu Black og Wiliam (1998), 

athygli á tilhneigingu skólakerfisins að fara með skólastofuna eins og svartan kassa, þ.e. að 

hugsa fyrst og fremst um það sem fer inn í kassann, inntak (input) þ.e. námsefni, nemendur 

með vissar væntingar, námsáætlanir og próf og síðan úttak (output), það er það sem kemur út 

úr kassanum, þ.e. nemendur með ákveðna þekkingu/hæfni, einkunnir og diplóma og kennarar 

sem eru misjafnlega ánægðir. Black og William telja vænlegra að skoða betur og beina 

kröftunum á það sem gerist inni í svarta kassanum og styðja og bæta það starf sem fer þar 

fram með t.d. mótandi leiðsagnarmati (e. formative assesment) (Black og Wiliam, 1998). 

Markmið þessarar ritgerðar er að afla þekkingar á námsmati við verklega kennslu málara og 

hvaða matsaðferð henti best (getur verið samþætting margra matsaðferða). Einnig mun ég 

skoðaði ég sérstaklega umsagnir/endursvörun (e. feedback) kennara til nemenda sérstaklega. 

Jones og Wiliams segja meðal annars um umsagnir,“ til að umsögn sé árangursrík, verður hún 

að fá nemandann til að hugsa, frekar en að vera tilfinningalegt andsvar um hvort að 

nemandinn gerði betur eða verr en næsti nemandi (Jones og Wiliam, 2008, bls. 13)  

Spurningin er svo hvort hægt er að auka einhverju við þekkingu og nálgun okkar í námsmati í 

málaraiðn. Lítið hefur verið skrifað um námsmat í verklegri kennslu á íslensku, en til að afla 

mér þekkingar á námsmati í málaradeild Tækniskólans bæði sem mælistiku á 

námsárangur/hæfni, sem og mikilvæga kennsluaðferð (mótandi leiðsagnarmat), tók ég viðtal 

við kennara málaradeildar Tækniskólans. Síðan lagði ég spurningarkönnun fyrir nemendur 

málaradeildar Tækniskólans. Bæði í viðtalinu og í námsmatskönnunni spurði ég um flestar 

hliðar námsmatsins og einnig um umsagnir bæði skriflegar og munnlegar, auk þess að spyrja 

kennarann um jafningjamat og sjálfsmat. Einnig fylgdist ég með verklegri kennslu 

sérstaklega með tilliti til námsmats. Niðurstöður þessara athugana túlkaði ég síðan og fór 

nokkuð ítarlega yfir út á hvað þessar mismunandi matsaðferðir ganga, með áherslu á hvað 

gæti nýst vel í verklegu námi 
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1.2 Hvað er námsmat? 

   „Orðið námsmat er notað yfir breiðan flokk, sem innheldur ýmsar aðferðir sem eru notaðar 

til að ákvarða umfang þess árangurs, sem gert er ráð fyrir að nemendur hafa náð, sem sagt 

hinn ætlaða námsárangur. Þetta inniheldur bæði próf og frammistöðumat“ (Gronlund, 2003, 

bls. 14). Í mati felst ekki eingöngu söfnun upplýsinga, þrátt fyrir að upplýsingaöflun sé 

mikilvægur þáttur í hefðbundnu námsmati. Á undanförnum árum hefur orðið æ algengara að 

nota námsmat ekki eingöngu til að meta árangur og hæfni nemenda, heldur einnig sem 

gagnvirka kennsluaðferð, svokallað leiðsagnarmat. Beini ég meðal annars sjónum mínum í 

þessari ritgerð, að þeim hluta námsmatsins enda er leiðsagnarmatið mikið notað í verklegri 

kennslu málara. Símat er oftast notað í leiðsagnarmati, en einnig sjálfsmat, jafningjamat og 

rökræðumat, en einn aðaltilgangur leiðsagnarmats, er að fá nemendur til að taka meiri ábyrgð 

á eigin námi. Með því mikilvægasta við vel útfært námsmat eru áreiðanleiki og gildi. Gildi 

segir til um afleiðingar þess, hvað er viðeigandi og hvað hefur þýðingu í matsniðurstöðunum, 

fyrir áætluð not þeirra. Áreiðanleiki segir til um samkvæmni matsniðurstaðna, þ.e. ef 

nemandi fær svipaða einkunn út úr álíka þungum prófum, þá bendir samkvæmnin til að 

prófin/matið sé nokkurn vegin skekkjulaust og þess vegna er hægt að treysta því, þ.e. þá 

áreiðanlegt (Gronlund, 2003, bls. 23-24). 

Námsmat er einhvers konar mælistika á þekkingu/færni nemendans. Hægt er að meta 

árangur náms á mismunandi  hátt, svo sem með símati, leiðsagnarmati, verklegum 

æfingum og prófum. Próf geta verið bæði munnleg, skrifleg, verkleg og krossapróf 

svo að eitthvað sé nefnt. Dæmi um öðruvísi námsmat er verkmappa eða ferilmappa (e. 

portfolio). Í ferilmöppu eru settar allskonar heimildir um nám nemendans. Allt sem 

tengist námi nemandans s.s. skissur, útreikningar, hugleiðingar, kort, teikningar, 

ljósmyndir, hugarkort, ljóð, smásögur, glósur og ritgerðir. Ferilmappan er nokkurs 

konar heimildarsafn um námið og glímu nemendans við það (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls. 87-88).  

Ég tel ferilmöppu góða leið til að meta frammistöðu og ástundun nemandans, sérstaklega í 

listgreinum, enda er hún mikið notuð þar. Ferilbók getur líka verið góð leið til að meta 

undirbúning og skissuvinnu í málaranáminu, t.d. hvernig nemandinn hyggst vinna sveinstykki 

sitt og hvaða hugmyndir liggja þar að baki. 
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1.3 Tilgangur með námsmati 

Námsmati er ætlað að meta námslegar framfarir nemendans og/eða færni hans í verklegu 

námi. Námsmati er einnig ætlað að meta gæði frammistöðu nemandans og er sérstaklega 

mikilvæg fyrir nemandann (Black og Wiliam, 1998, bls. 6). Námsmati er einnig ætlað að fara 

eftir markmiðum námskrár. Í verklega hluta málaranámsins er einn aðalþáttur námsmatsins 

að meta verkefni, sem nemendur vinna, svo sem að undirvinna og lakka fullingahurð eða 

skreytimála lakkaðan flöt. Aðaltilgangur námsmatsins er þá að meta hvernig nemandinn 

framkvæmir verkið í heild, undirbúningur, vinnubrögð, verkfærni, yfirborðsáferð og litaval,  

þekking á viðfangsefninu og lokaútkoman.  Í bókinni Mat á skólastarfi, handbók fyrir skóla 

stendur meðal annars:  

Námsmat er oft flokkað í lokamat og leiðsagnarmat. Þegar um lokamat er að ræða 

beinist athyglin að því að afla upplýsinga við lok einhvers tiltekins verks eða 

þjónustu. Dæmi um lokamat eru stúdentspróf í menntaskólum. Menntamálaráðuneytið 

gerir ekki ráð fyrir að matið leiði til umbóta á því sem metið er, heldur leggur áherslu 

á að geta borið saman skóla á grundvelli fenginna niðurstaðna. Síðari ár hefur þó færst 

mjög í vöxt að skólar nýti niðurstöðurnar í umbótaskyni. Leiðsagnarmat er aftur á 

móti notað til þess að meta framvindu í vinnuferli eða námi. Ekki er þá metið einu 

sinni í lokin heldur stöðugt á námstímanum  og niðurstöðurnar notaðar til að bæta 

námið/vinnuna (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002).  

Loks skal hér minnst á svokallað rökræðumat, en einn möguleiki þess er gagnvirkni, að matið 

fari fram í náminu og rökræðan sé hluti af náminu, fremur en að matið fari fram að námi 

loknu. Dæmi um  þetta eru svonefnd matssamtöl (e. student assessment interview), en 

„tilgangur þeirra og markmið er að meta m.a. líðan, námslega stöðu nemandans, áhugamál og 

sterkar hliðar, sem og að setja fram markmið og væntingar“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2007, bls. 

15). 

 

 Leiðsagnarmat 

Leiðsagnarmat, er námsmat sem lagt er fyrir nemendur jafnt og þétt allan námstímann, með 

það helsta markmið að nota niðurstöðurnar til að bæta námsárangur og kennslu. Matið nýtist 

bæði nemendum og kennurum, nemandinn hefur gagn af leiðsagnarmatinu til að gera sér 

grein fyrir stöðu sinni í náminu og fá stuðning og leiðbeiningu í námsferlinu. Kennarinn hefur 

líka gagn af matinu til að bæta og ígrunda eigin kennslu og gera sér þannig grein fyrir hvað 
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beri að leggja meiri áherslu á í kennslunni. Leiðsagnarmat er námsmat til að læra af og er 

skipulagt sem hluti af náminu. Leiðsagnarmat getur verið skriflegt eða munnlegt og gefur 

kennaranum færi á leiðandi umsögn, sem nýtist nemendum við áframhaldandi nám (Wiliam, 

2011, bls. 107-119) (Ecclestone, 1996, bls. 12). Helstu einkenni leiðsagnarmats eru umbætur 

á námi og kennslu, stuðningur/námshjálp, mat á námsferlinu fer fram á námstíma, huglægt 

fremur en hlutlægt, nemendamiðað, frekar óformlegt en formlegt, eigindleg aðferð er notuð 

(qualitative), einkum markviðmiðað, einkum óhefðbundið og nokkuð heildstætt mat. Það 

tilheyrir hinni nýju lærdómsmenningu (e.new learning culture), en hún byggði á hugmyndum 

svokallaðarar hugsmíðakenningar (e. constructivist theory). Hugsmíðakenningin bendir 

okkur á mikilvæg atriði í samskiptum nemenda og kennara varðandi námsmat, svo sem 

hlutverki tungumáls og miðlunar, mismunandi merkingu sem nemendur leggja í hugtök og 

fyrirbæri, hvernig þeir taka mið af samhengi (e. context) og horfa frekar til hugans og 

hugsunarinnar, heldur en til heilans (Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 4-5). 

 Lokamat 

„Lokamat (e. summative assessment) er hinn formlegi próf-ferill, sem gefur þeim sem eru 

látnir prófa (kennurum), tæki til að meta sönnunargögn um árangur nemenda í þeim tilgangi 

að meta lokaárangur, gráðu eða einingu, eða endanlegt hæfi“ (Ecclestone, 1996, bls. 14-15).   

Lokamat er þegar einstaklingar eru látnir taka próf (munnleg, skrifleg, krossapróf eða 

annars konar próf), til að meta þekkingu og/eða færni þeirra á ákveðnu sviði. Eitt 

þekktasta dæmið um lokamat, er landsprófið víðfræga, en síðan tóku við samræmdu 

prófin. Tilgangur þeirra og  gagnsemi fólst í að meta miðlægt og samræmt 

námsárangur og tryggja þannig gæði skólastarfs og jafnrétti allra, þegar námsárangur 

væri metin. Skólayfirvöld, kennarar og hagsmunaaðilar skólastarfs tóku mið af þeim í 

skólamati sínu (Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009, bls. 5) .  

Helstu einkenni lokamats er árangursvottun, við lok námstíma. Lokamat er hlutlægt fremur 

en huglægt, oftast megindlegt (e. quantitative), hefðbundið, formlegt frekar en óformlegt, 

sundurgreinandi, einkum hópmiðað og námsgreinamiðað (e. subject-centered). Lokamat telst 

til hinnar hefðbundnu lærdómsmenningar (e.traditional learning culture) (Meyvant 

Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 4). Lokamat var 

hornsteinn námsmats alla tuttugustu öldina og er ennþá ríkur þáttur í námsmati á Íslandi.  
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Í hinni hefðbundnu lærdómsmenningu, einkennist miðlun þekkingar á því að kennarinn 

sé einhvers konar vitringur á sviði og að nemendur séu hugsaðir sem tóm ílát sem þurfi 

að troða í þekkingu. Í þessum kúltúr er námsárangur jafnan metinn með stöðluðum 

prófum, svo að hægt sé að aðgreina nemendur og velja þeim stað í samræmi við 

námsárangur (Birenbaum, 2003, bls. 15).  

 Sjálfsmat 

Sjálfsmat (e. self-evaluation) byggist á því að nemendur meti sjálfir nám sitt og 

þekkingu/færni. „ Með sjálfsmatsaðferðum er áhersla lögð á virka þátttöku og ábyrgð 

nemenda“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 91). Það eru bæði praktískar og 

grundvallarástæður fyrir því að nemendur skuli vera þátttakendur í sínu eigin námsmati. Að 

nemandinn meti sig sjálfur þýðir að hann geri hluta vinnunar (matsins) sjálfur, sem gerir 

leiðsagnarmat fýsilegri kost fyrir kennarann. Hins vegar breytir þetta líka á praktískan hátt 

hlutverkum og eðli sambands kennarans og nemendans. Ósjálfrátt fer nemandinn að axla 

meiri ábyrgð á eigin námi. Þessi grundvallarbreyting á afstöðu nemandans gerir sjálfsmatið 

mjög mikilvægt í kennslufræðilegu samhengi (Black, 1998, bls. 127).    

Nemendur halda gjarnan dagbækur eða leiðarbækur þar sem þeir færa hugleiðingar sínar um 

námið. Sömuleiðis byggist námsmatið á viðtölum við nemendur þar sem rætt er um hvernig 

til hefur tekist og nemendur hvattir til að leggja mat á námið (rökræðumat). Ýmis konar 

eyðublöð, matslistar og gátlistar hafa verið notuð við slíkt sjálfsmat. Gildi þess að nemendur 

taki þátt í námsmati er margþætt. Í fyrsta lagi má nefna að þess er að vænta að nemendur 

skilji betur til hvers er ætlast af þeim í náminu, ef þeir hafa tekið virkan þátt í að ræða 

markmið þess, sem og hvort þeim hafi verið náð. Í annan stað má nefna að sjálfsmat eykur 

líkur á því að nemendur geri sér sem gleggsta grein fyrir veikum hliðum sínum og sterkum. 

Sjálfsmat og jafningjamat, krefst ábyrgrar afstöðu og fullrar alvöru og hefur þannig 

uppeldisgildi. Loks getur sjálfsmat nemenda veitt kennurum mikilvægar upplýsingar, sem 

þeir geta ekki aflað með öðrum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 91). 

 Jafningjamat 

Jafningjamat (e. peer-assessment) er þegar nemendur kenna hver öðrum og læra hver af 

öðrum og eru látnir meta hvor annan. Margar kannanir hafa sýnt að þegar nemandi 

hjálpar/kennir öðrum nemenda, þá er það sá sem veitir hjálpina, sem græðir mest á því í 

námslegu tilliti (og sennilega félagslega líka). Þessi kennsla eykur dýpt skilnings þeirra og 

hjálpar þeim að muna efnið betur. Þegar nemendur meta nám hvors annars, hefur sýnt sig að 
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þeir eru yfirleitt sanngjarnir í matinu, en hitta jafnframt oft naglann á höfuðið um hvar 

nemandinn geti bætt sig, því að þeir hafa ef til vill sjálfir þurft að glíma við svipuð vandamál 

í sínu námi. Kennarinn getur þó ákveðið hvernig slíkt jafningjamat er framkvæmt til dæmis 

beðið nemendur að segja eitthvað tvennt jákvætt og eitthvað eitt um hvar nemandinn geti bætt 

sig, lagt sem sagt línurnar (Jones og Wiliam, 2008, bls. 17-18). 

 Frammistöðumat 

Frammistöðumat (e. performance- assessment) er einhvers konar lokamat, mikið notað í 

verklegum greinum, s.s. í íþróttum, heimilisfræði, lífsleikni eða myndmennt. Þarna er verið 

að meta vissa frammistöðu, t.d í leikfimi hvað nemandi geti gert margar armbeygjur, hvað 

viðkomandi geti hlaupið 100 metrana hratt (tímamæling) eða hversu nákvæmlega nemandinn 

geti teiknað kyrralífsmynd með tilliti til fjarvíddar og skygginga í einum kennslutíma. 

„Nauðsynlegt er að skilgreina hvaða frammistöðumarkmið miðað er við að nemendur nái og 

hvað liggur að baki hverju markmiði fyrir sig. Lögð er áhersla á allir kennarar innan hvers 

skóla hafi sama skilning á frammistöðumarkmiðunum“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2007, bls. 9). 

 Símat 

Símat (e. continuous assessment) er mikið notað í málaranáminu og þá oftast sem hluti af 

leiðsagnarmatinu. Símat felur í sér stöðuga verkefnavinnu og tíð próf sem hafa há 

prósentugildi. „Símat fer fram allan veturinn, þar sem fammistaða nemenda í tímum er metin 

og horft er til þátta eins og hegðunar, vinnubragða, leikni og ástundunar“ (Seljaskóli, 2012). 

Frammistaða nemenda er metin allt skólaárið, en á móti kemur að yfirleitt eru engin lokapróf. 

Í símati sjá nemendur fljótlega árangur, sem birtist smám saman eftir því sem á námið og 

símatið líður og því er minni hætta á brottfalli áhugalítilla nemenda. Kvíði fyrir einu 

lokaprófi er ekki fyrir hendi og því geta nemendur betur einbeitt sér að náminu, án þess að 

vera með prófskrekk.  
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2   Iðnám í húsamálun 

Málaraiðnin er löggilt iðngrein og kennd í málaradeild Tækniskólans og einnig ef vissum 

nemendafjölda er náð í Verkmenntaskóla Akureyrar (hefur ekki náðst undanfarin ár). Nám í 

húsamálun er að meðaltali fjögurra ára nám og byggist upp á 96 vikna starfsnámi hjá 

málarameistara með iðnsamningi og fjögurra ára námi í Tækniskólanum. Í málaradeild 

Tækniskólans, lærir nemandinn um grunnþætti námsins, s.s.efnisfræði, litafræði, 

verklýsingar, stafa- og skiltagerð, sem og skrautmálun og eldri málningaraðferðir, en einnig 

margt fleirra. Í starfsnáminu á nemandinn síðan að fá alhliða þjálfun í verklegu hlutum 

starfsins, s.s. í undirvinnu, sandspörtlun, gipsspörtlun, útivinnu, meðal annars sprautuvinnu 

og einnig lakkeringum og lokafrágangi á veggjum og loftum. Að þessu námi loknu á 

nemandinn“ að hafa öðlast skilning á, þekkingu og færni á að takast á við alla algenga 

verkþætti iðngreinarinnar, allt frá ástandsmati þar til æskilegri lokaáferð er náð. Náminu 

lýkur síðan með sveinsprófi er veitir rétt til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs“  

 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Miðannarmat og kennslumat er notað í Tækniskólanum. Á hverri önn gefa kennarar 

nemendum vitnisburð um námsgengi þeirra og nemendum gefst kostur á að gefa kennurum 

umsagnir um kennsluna í svokölluðum kennslukönnunum. Vitnisburður kennara um 

nemendur byggist á námsmatinu sem hefur farið fram í hverjum áfanga fyrir sig .Eru þeir sem 

standa illa hvattir til að bæta nám sitt og bent á úrræði til þess og hinir eru hvattir til að slá 

ekki slöku við og helst að bæta árangur sinn enn frekar.   (Tækniskóli, skóli atvinnulífsins, 

2011). 

2.1    Námsmat í starfsmennt 

Ef maður slær inn í leitarvélarnar Leitir eða Skemmuna, „námsmat í starfsmenn eða námsmat 

í verkmennt“, fær maður enga niðurstöðu. Almennt gildir að lítið hefur verið skrifað um 

námsmat á íslensku í verklegum greinum og starfsmennt. Ég hygg að við verklega kennslu í 

Tækniskólanum sé leiðsagnarmat og símat algengt, en inn í það fléttast 

verkefnamat/frammistöðumat, meðal annars með mati á verkefnavinnu nemenda. Hið 

formlega námsmat (lokamat) í Tækniskólanum fer þannig fram að í annarlok fær nemandi 

einkunn fyrir árangur sinn í sérhverjum áfanga sem hann er skráður í. Í kennsluáætlun er vægi 

einstakra þátta og fyrirkomulag námsmats skýrt, en það getur verið verkefnavinna, 

skyndipróf, þrautalausnir, ástundun og fleirra, sem gefið er fyrir allt eftir hvaða nám 

viðkomandi nemandi stundar. Gefnar eru einkunnir í heilum tölum frá 1 til 10. Til að standast 
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námsmat í áfanga og fá leyfi til að hefja nám í þeim næsta þarf lágmarkseinkunn 5. Þó er 

nemanda heimilt að útskrifast með einkunnina 4 ef um er að ræða áfanga sem ekki er 

undanfari annars áfanga á brautinni (Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins, 2011) 

 

 

2.2     Námsmat í málaraiðn 

Sérstaða málaranámsins varðandi námsmat er nokkur, af því að matið í verklega hlutanum er 

að hluta til afstætt. Matið snýst ekki um að mínus eigi að fara í mínus og jörð í jörð eins og 

hjá rafvirkjum, eða að pípulögnin sé rétt framkvæmd og að samnskeyti og þéttingar séu vel 

skrúfuð/þrykkt saman, svo að kerfið leki ekki. Vissulega er viss fagurfræði hjá rafvirkjum og 

pípulagningarmönnum, en hjá málurum bætast við þættir eins og hvaða litir passa vel saman, 

miðað við birtu og notkun húsnæðisins og hvort veggurinn/glugginn eigi að vera með 

glansáferð eða mattri áferð. Litaval er alltaf afstætt, en yfirleitt er talið að fólki líði betur í 

rýmum, þar sem heitir litir eru notaðir (jarðlitir, gult og rautt), frekar en í bláum og gráum 

híbýlum(kaldir litir) og að vissir grænir tónar séu róandi. Stór hluti verklega málaranámsins 

snýst um hvernig við skilum af okkur yfirborði veggjarins/gluggans/hurðarinnar og hvort 

verkið í heild sinni sé áferðarfallegt og hnökralaust. Þegar slíkt verk er metið getur smekkur 

kennarans haft áhrif á matið. Leiðsagnarmatið virðist því henta vel til að meta verklega 

málaranámið, þar sem það byggir á samtali, leiðsögn og símati, en ekki einhverju lokamati, 

þar sem aðeins ein niðurstaða kemur til greina. 

 Í Aðalnámskrá framhaldsskóla, segir meðal annars um námsmat. 

Áhersla er lögð á hæfni nemenda á vegferð þeirra og mikilvægt að námsmatið styðji 

við þau markmið sem stefnt er að. Oft er tilgangur námsmats að kanna að hve miklu 

leyti nemendur hafa tileinkað sér markmið aðalnámskrár í viðkomandi grein, en 

einnig þarf að horfa til lykilhæfni nemenda. Æskilegt er að í námsmati felist jafnframt 

leiðsagnarmat, það er leiðbeining til nemenda , um hvernig þeir geti með sem 

árangursríkustum hætti hagað námi sínu í framhaldinu“.  

 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012) 

 

   

. 
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3  Skoðun á námsmati í málaraiðn  

Markmið mitt með spurningakönnunni til nemendanna og viðtalinu við kennara 

málaradeildarinnar var að kynna mér hvernig námsmati væri háttað við verklega kennslu 

málara. Sérstaklega fannst mér áhugavert að skoða hvort námsmatið væri notað sem 

kennsluaðferð (leiðsagnarmat) og ef svo væri, hvað það væri stór hluti af matinu. Einnig 

fannst mér áhugavert að athuga að hve miklu leyti kennarar notuðu vitnisburði (e.feed back) í 

verklegu kennslunni. Til þess að ná þessu markmiði og fá sem raunsannasta mynd, vildi ég fá 

bæði skoðanir kennarans og nemendanna á námsmatinu og vitnisburðum, en auk þess fylgdist 

ég með kennslu og ræddi við nemendur um námsmat og kennsluaðferðir. Ég lagði fram 

einfalda spurninga krossaprófskönnun í tveimur bekkjum málaradeildarinnar. Svörin voru 

gefin fyrirfram, ýmist fimm eða sex eftir spurningum og mátti einungis merkja við einn 

möguleika í hverri spurningu. Þýðið (e. population) var samtals ellefu nemendur, annars 

vegar nemendur í bekk raunfærninemenda sem eru langt komnir að klára námið og hins vegar 

nemendur í hefðbundnu námi á fyrsta ári. Þetta er níu spurninga könnun og fjölluðu þær um 

námsmat, lokamat, leiðsagnarmat, umsagnir, einkunnagjöf og námsmat í málaradeild 

Tækniskólans. Þýðið var einungis 11 nemendur, enda málaradeildin ekki mjög fjölmenn 

deild. Rannsókn þessi er að hluta til megindleg (e. quantitative) og að hluta til eigindleg (e. 

qualitative), það er viðtalið og viðræður við kennara og nemendur og að fylgjast með í tímum 

teljast eigindleg, en námsmatskönnunin megindleg. Síðan setti ég svörin upp í súlurit, þannig 

að hægt væri að skoða niðurstöðurnar myndrænt. Að lokum skoðaði ég miðsækni niðurstaðna 

svaranna, við hverri spurningu í námsmatskönnunni. 

 

3.1 Viðtal við kennara  

Í viðtalinu við kennarann (viðauki 1) kom meðal annars fram að hann beitir jafningjamati, 

þannig að hann hvetur nemendur að skoða hvað tilteknir nemendur eru að gera og bera síðan 

sína vinnu við þeirra og hvernig þeir framkvæma hlutina. Einnig lætur hann tvo og tvo 

nemendur vinna saman að vissum verkefnum og læra þannig hvor af öðrum, einhvers konar 

jafningjamat. Kennarinn segist alltaf byrja á sýnikennslu, þegar hann byrjar á nýjum 

verkþætti, en síðan fá nemendur að spreyta sig í einhvern tíma, en ef að nemandinn er að gera 

hlutinn rangt eða vitlaust, leiðréttir kennarinn hann og leiðsegir honum í rétta átt 

(leiðsagnarmat). Í verkþáttum sem ekki næst að vera með sýnikennslu (flókið ferli eða vantar 

tæki og tól) er stuðst við kynningarmyndbönd af netinu. Ekki sé þá ætlast til að nemendur 
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geti framkvæmt hlutinn, meira að hann viti út á hvað verkþátturinn gangi. Þegar ég spyr 

kennarann að hve miklu leyti hann beiti hverri námsmatsaðferð, segir hann að þær skarist 

mjög mikið. Meira og minna allt verklega málaranámið sé í formi verkefna (t.d. að 

undirvinna og lakka fullingahurð) og síðan beiti hann leiðsagnarmati, símati, jafningjamati og 

rökræðumati sem hluta af leiðsagnarmatinu, en einnig sé um lokamat að ræða. Kennarinn 

telur að bæði lokamat og leiðsagnarmat séu nauðsynleg í  málaranáminu. Nemendur geti 

síðan beitt sjálfsmati, með því að bera sína vinnu saman við greinargóða verkefnalýsingu 

kennarans og fyrir hvað er metið í henni. Þá geti nemendurnir speglað sína frammistöðu í 

henni og metið sjálfan sig út frá því. Þegar kennarinn beitir þrautalausnum í kennslunni, er 

það yfirleitt fólgið í því að nemendur eigi að finna eitthvað sem viðkemur málaranáminu og 

kynna það fyir samnemendum sínum og kennaranum. Síðan eru umræður/rökræður um það 

sem var kynnt og metur kennarinn nemendur út frá þessum rökræðum (rökræðumat). 

Kennrinn telur að nemendur hans fái skriflegar umsagnir í matskalanum þegar hann metur 

verkefni nemenda og einnig beitir hann oft munnlegum umsögnum í leiðsagnarmatinu, bæði 

varðandi það sem vel er gert og einnig til að leiðrétta kúrsinn hjá nemendum. Kennarinn telur 

að góð kynning á námsmati, það er að nemandinn viti til hvers er ætlast af þeim og hvernig 

námið/verkefnið er metið, getið aukið yfirfærslu nemenda um allt að 20% og það sé 

einfaldlega hluti af leiðsagnarmatinu að kynna námsmatið vel. Hann telur mikilvægt að 

nemendur viti hvenær þeir standa sig vel og líka hvenær þeir geta bætt sig. Einnig telur hann 

mikilvægt að láta nemendur vita hvenær þeir eru að standa sig framúrskarandi vel og hvetja 

þá til að gera betur en kennsluviðmiðin segja til um. Kennarinn segist meta snyrtimennsku og 

hvernig hver og einn nemandi gangi um vinnusvæðið, enda sé það mikilvægur þáttur, þegar 

komið er út á vinnumarkaðinn.   

Mér sýnist kennarinn í málaraskólanum beita fjölbreyttum námsmatsaðferðum, bæði til að 

styðja nám nemenda og einnig til að meta þekkingu þeirra á málarafaginu og hæfni. Þessi 

kennari hefur margoft sagt mér að hann sé mikið til hættur að vera með fyrirlestra og láta eins 

og hann sé alvitur um fagið, heldur reyni hann að kenna sínum nemendum að leita sér 

upplýsinga um hvæðeina sem tengist málarafaginu. Það hefur orðið mikil tæknibylting og 

vélvæðing í húsamálun og spörtlun og því nauðsynlegt fyrir alla iðnaðarmenn að fylgjast vel 

með. Ég er sammála kennaranum að það sé mjög mikilvægt að nemendur viti nákvæmlega til 

hvers er ætlast af þeim og hvernig hvert verkefni þeirra er metið lið fyrir lið. Mér finnst 

leiðsagnarmat vera svolítið rauði þráðurinn í kennaraviðtalinu, þar sem megináherslan er að 
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auka þekkingu, áhuga og verkhæfni nemandans, en minni áhersla lögð á einkunnir og 

lokamat, þó að þeir þættir séu vissulega líka til staðar. 

3.2 Námsmatskönnun málaranema. 

Hér að helstu niðurstöður og súlurit um niðurstöður námsmatskönnunarinnar. 

Við spurningunni, „finnst þér námsmat í Tækniskólanum vel skýrt og vel skilgreint“, svöruðu 

tveir mjög vel, sex svöruðu vel og þrír, hvorki vel né illa, sjá mynd 1. Miðsækni (e. central-

tendency) spurningarinnar, þ.e.tíðasta gildið er því, að námsmatið sé „vel“ skýrt og „vel“ 

skilgreint eða 54,5 % þátttakenda (Amalía Björnsdóttir Helga Jónsdóttir og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Af ,þáttakendum svöruðu 27,3 % að námsmat í Tækniskólanum sé„hvorki 

vel né illa“ skilgreint, sem er nokkuð hátt hlutfall hlutlausra. Engu að síður svara 72,7 % 

þáttakenda að þeim finnist námsmat í Tækniskólanum vel eða mjög vel skýrt og skilgreint, 

sem verður að teljast góð niðurstaða fyrir skólann.  

Við spurningunni, „Hvernig telur þú að lokamat meti þekkingu og færni nemenda“ (mynd 1), 

svöruðu 72,7 % svarenda að það meti þekkingu nemenda mjög vel eða vel, en 18,2 %, að það 

meti þekkingu  og færni nemenda illa, sem er neikvæðasta svörun í allri könnunni. Einn 

nemandi var hlutlaus, þ.e. honum fannst námsmatið hvorki vel né illa skýrt og skilgreint eða 

0,9 %, 
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Mynd 1. Hvernig telur þú að lokamat meti þekkingu og færni nemenda? 
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Við spurningu 3, „Hver er þín reynsla af leiðsagnarmatinu í málaraskólanum“, voru svörin 

mjög einhlít, þ.e. 63,6% svarenda fannst reynsla sín mjög góð og 36,4% góð, sem sagt mjög 

jákvæð reynsla nemenda, sjá mynd 2. Miðsækni þ.e. tíðasta gildi, er svarið „mjög góð“, við 

þessari spurningu. Allir þáttakendur segja að reynsla sín sé góð eða mjög góð af 

leiðsagnarmatinu, sem bendir til að það henti vel í verklegu málaranámi. 

 

 

 

 

 

  

 

„Árangurríkt námsmat krefst svörunar kennara til nemenda, sem leggur áherslu á að meta 

styrkleika nemenda og leiðréttir lélega/ranga frammistöðu“ (Gronlund, 2003, bls. 22).  Í 

spurningum 4 og 5, var spurt hver reynsla nemenda væri af munnlegum og skriflegum 

umsögnum kennara, sjá myndir 3 og 4. Þar kemur í ljós að reynsla nemenda af þessum 

umsögnum er mjög jákvæð, sérstaklega af munnlegum umsögnum en þessar umsagnir fela í 

sér ákveðna svörun (e.feedback). Reynsla sjö nemenda af ellefu (63,6%), af  munnlegum 

umsögnum er mjög góð og reynsla fjögurra nemenda af ellefu (36,4%) er að hún er góð, sjá 

mynd 3. Nemendur kunna því greinilega vel að meta munnlegar umsagnir um 

námsframvindu sína.  

 

 

Mjög góð Góð Hvorki góð né 
slæm

Slæm Mjög slæm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fj
ö

ld
i þ

át
tt

ak
en

d
a

Mynd 2. Hver er þín reynsla af leiðsagnarmatinu í málaraskólanum? 
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Niðurstöður námsmatskönnunarinnar um hver reynsla nemenda sé af skriflegum umsögnum 

kennara sýna heldur lakari útkomu, en 72,7 % þáttakenda töldu hana mjög góða eða góða, 

18,2%  hvorki góða né slæma og einn nemandi eða 0,9% taldi reynslu sína slæma, sjá mynd 

4.  Miðsækni þessarar spurningar er mjög góð þannig að nemendur hafa góða reynslu af 

skriflegum og munnlegum umsögnum.   
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Mynd 3. Hver er þín reynsla í málaranáminu af munnlegum umsögnum 
kennara? 

Mynd 4. Hver er þín reynsla í málaranáminu af skriflegum umsögnum 
kennara? 
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Nemendur voru á pari og svöruðu alveg eins þegar spurt var “Hvernig metur þú 

einkunnargjöf (námsmat), annars vegar í verklega hluta námsmatsins og hins vegar í bóklega 

hluta málaranámsins?“, sjá mynd 5.  Svörin voru að 4 nemendum af ellefu manna úrtaki, 

fannst námsmatið mjög fullnægjandi eða 36,4%. Sex nemendum fannst það fullnægjandi eða 

54,5%. Einum nemanda fannst einkunnagjöfin, hvorki fullnægjandi, né ófullnægjandi, var 

sem sagt hlutlaus en engum fannst námsmatið ófullnægjandi, eða mjög ófullnægjandi sem 

verður að teljast merkileg niðurstaða. Við þessum spurningum er miðsæknin fullnægjandi. 

Athyglisvert er að nemendunum gera engan greinarmun á námsmati í verklega hlutanum eða 

í bóklega hluta námsins, þó að námsmat í verklega hlutanum sé aðallega verkefnamat og 

leiðsagnarmat, en aðallega lokamat (skyndipróf) í bóklega hlutanum.  
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Mynd 5. Hvernig metur þú einkunnagjöf (námsmat) í verklega hluta 
málaranámsins? 
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Þegar spurt var „Finnst þér Tækniskólinn almennt standa vel að hvernig námsmati er háttað, 

fyrir hvað er metið og hvers vegna“, svöruðu 27,3% mjög vel og 72,7% vel, sjá mynd 6. 

Miðsæknin við spurningu 8 er vel og ef alhæft er út frá þessari niðurstöðu, getum við sagt að 

nemendur Tækniskólans séu yfirleitt ánægðir með hvernig námsmati er háttað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síðasta spurningin hljóðaði þannig, „ Annað, sem þér finnst nauðsynlegt að komi fram?“. Þar 

kom fram að nemendur vildu að kennarar þyrftu að kenna betur á málaratækin (kynna tækin 

betur og notkun þeirra) og einnig að það mætti moka betur stæðin fyrir utan Tækniskólann og 

einn nemandi skrifaði að „sér liði afskaplega vel hérna í málaradeildinni (Tækniskólanum), 

sem mér finnst segja ansi mikið um kennsluna og andann í deildinni. Athyglisvert er að sjá 

hvað nemendur eru jákvæðir fyrir leiðsagnarmatinu, sem og munnlegum umsögnum 

kennaranna, sem segir okkur að nemendur vilja fá svörun og leiðsögn í nnáminu. 
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Mynd 6.  Finnst þér Tækniskólinn almennt standa vel að hvernig 
námsmati er háttað, fyrir hvað er metið og hvers vegna? 
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3.3 Samantekt niðurstaða 

Almennt fannst mér nemendur mjög jákvæðir gagnvart námsmati og kennslu í málaranáminu. 

Þó að könnun sem þessi sé vart marktæk, vegna lítils úrtaks, gefur hún ákveðnar vísbendingar 

og heilt yfir eru þær vísbendingar mjög jákvæðar. Greinilegt var þó samkvæmt könnuninni að 

nemendur voru mun ánægðari með leiðsagnarmatið, heldur en lokamat, en tæplega 20% 

svarenda sögðu að lokamatið mæti þekkingu og færni nemenda mjög illa. Allflestir nemendur 

voru engu að síður ánægðir með hvernig námsmati í málaradeild Tækniskólans er háttað. 

Helstu niðurstöður viðtalsins við kennarann er að hann beitir framsæknum matsaðferðum og 

kennsluaðferðum og hefur til dæmis alveg horfið frá fyrirlestraforminu í kennslu, en á móti 

lætur hann nemendur flytja fyrirlestra/ kynningar fyrir bekkinn. Hann beitir einnig 

munnlegum umsögnum mikið, sem hluta af leiðsagnarmatinu og styrkir þannig nám nemenda 

um leið og hann metur nemendurna. Nemendurnir voru einnig mjög jákvæðir varðandi 

umsagnir, sérstaklega munnlegar umsagnir.  
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4 Umræður 

Það sem kom mest á óvart í námsmatskönnunni, var hvað flestir nemendurnir voru jákvæðir 

gagnvart námsmatinu í Tækniskólanum. Í námsmatskönnunni töldu allir nemendurnir að 

Tækniskólinn stæði sig annað hvort vel eða mjög vel, en enginn að hann stæði sig hvorki vel 

né illa, illa eða mjög illa. Eins og sést í viðtalinu við kennara málaraskólans (viðauki 1) kom 

skýrt fram að hann taldi það mjög mikilvægt að nemendur vissu nákvæmlega til hvers væri 

ætlast af þeim og hvernig nám þeirra væri metið.  

Eins og minnst er á í niðurstöðukaflanum krefst, „ árangurríkt námsmat svörunar kennara 

til nemenda, sem leggur áherslu á að meta styrkleika nemenda og leiðréttir lélega 

frammistöðu. Svörun á matsniðurstöðum til nemenda, er mjög mikilvægur þáttur í hverju 

námsmatsprógrammi. Til að svörunin sé sem árangursríkust, verður hún að mæta 

eftirfarandi viðmiðum: 

A. Svörunin verður að koma á meðan eða strax á eftir að matið á sér stað. 

B. Svörunin þarf að vera nákvæm og skiljanleg fyrir nemendur. 

C. Svörunin þarf að fókusera á árangursríka þætti og leiðrétta rangfærslur. 

D. Svörunin þarf að veita tillögur til úrbóta, til að leiðrétta rangfærslur 

E. Svörunin þarf að vera jákvæð og skaffa leiðarvísir til að auka bæði 

frammistöðu og sjálfsmat nemenda 

 (Gronlund, 2003, bls. 22) 

.Af viðtölum mínum við kennara málaradeildarinnar (viðauki 1) er ljóst að hann beitir hvoru 

tveggja leiðsagnarmati og lokamati. Einnig er verkefnamat mjög fyrirferðarmikið enda 

byggist verkleg kennsla málara nær eingöngu á verkefnum, yfirleitt fimm í hverju námskeiði. 

Í námsmatskönnuninni kom í ljós að nemendur eru almennt jákvæðir um að lokamat meti 

þekkingu og færni nemenda vel. Fimm nemendur töldu lokamat mæla þekkingu og færni 

nemenda vel og þrír nemendur töldu lokamatið meta þekkingu og færni mjög vel. Hjá 

tveimur nemendum fékk lokamatið falleinkunn, það er að það meti þekkingu og færni 

nemenda mjög illa og er það neikvæðasta útkoman í allri könnunni. Þegar nemendur voru 

spurðir að því hver reynsla þeirra væri af leiðsagnarmatinu, töldu þeir hana góða eða mjög 

góða, enginn nemandi taldi reynslu sína slæma eða mjög slæma af leiðsagnarmatinu. Það fær 

því betri dóma en lokamat, sem fær reyndar þokkalega dóma líka.  Rannsóknir Blacks og 

Wiliams hafa sýnt að hægt er bæta námsárangur umtalsvert, með því að nota leiðsagnarmat 
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(Black og Wiliam, 1998). Ein aðalástæða betri námsárangurs er að leiðsagnarmat eykur 

áhugahvöt nemenda og gerir þá ábyrgari fyrir eigin námi (Stiggins, Arter, Chappuis og 

Chappuis, 2006, bls. 3, 38). 

   Það er ljóst að í leiðsagnarmati, er aðalhlutverkið í höndum kennarans. Það er meira 

álitamál hvort að kennarinn skipi aðalhlutverk í að meta nemendur í lokaprófum og til að bera 

ábyrgð á að þeir útskrifist (Black, 1998, bls. 104). Í mjög mörgum prófum felast þær 

takmarkanir að þau séu notuð til að velja frá þá getuminni og stimpla þá minni námsmenn , 

en hina sem gengur betur við hið hefðbundna nám. Þetta leiðir til þess, að hinum getumeiri sé 

hampað á kostnað þeirra sem eiga í erfiðleikum með nám (Sternberg, 1997, bls. 20) . 

„ Leiðsagnarmat krefst fjölbreyttra upplýsinga, með ákveðinn tilgang í huga. Tilgangurinn er 

breyting á námsferlinu, til aðlögunar á þörfum, sem koma í ljós með sönnunum(matinu). 

Aðeins þegar matsgögnin eru notuð svona, verður matið leiðsagnarmat“ (Black, 1998, bls. 

105).  

Black segir einnig , ef við gefum okkur að nemendur hafi á hreinu, tilganginn með 

námi sínu og geti tengt það við viðmiðin sem eru sett fyrir námsmatinu, þá fylgir að 

þeir geti ekki spilað árangursríkt hlutverk í sínu eigin mati, nema með langtíma 

prógrammi, sem er hannað til að ná og viðhalda yfirsýn á námsmarkmiðum sínum og 

skaffa viðmiðin sem ná yfir þeirra eigin framfarir. Mikilvægur þáttur í svona 

prógrammi, væri þýðing á námskrármarkmiðum yfir á tungumál, sem allir nemendur 

gætu skilið og niður í smáatriði, sem hjálpa þeim að tengja markmiðin við 

námsviðleitni þeirra (Black, 1998, bls. 130). Mat á viðbrögðum nema, við hvers kyns 

áreyti/kennslu, inniheldur vissa túlkun á þessum viðbrögðum. Til dæmis myndi 

kennari sem beitir leiðsagnarmati, horfa til hindrana í skilningi sem nemendur þyrftu 

þá hjálp við. Aftur á móti kennarinn sem beitir lokamati, hefur það verkefni, að 

ákveða hversu mikið, nám nemandans, hefur mætt kennsluviðmiðum námsins (Black, 

1998, bls. 105).  

Miðað við viðtalið og umræður við kennarann og námsmatskönnunina meðal nemenda, 

virðist mér leiðsagnarmatið mjög vel notað og útfært í verklega málaranáminu. Nemendum er 

sýnt hvernig á að fara að, síðan fá þeir að spreyta sig og um leið lagar kennarinn kúrsinn til að 

halda þeim á réttri braut, það er þeir fá svörun jafnóðum, sem er mikilvægt. Áður en 

nemendur hefja sína vinnu við verkefnin, á nemandanum að vera ljóst, hvernig allir þættir 

verkefnisins eru metnir t. d. er verkefnið „Tillögugerð og málun fyrir effect málaða 
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vegghluta“ metið svona: Skurðu(mála beint meðfram einhverju s.s. huðakarmi): 20%, 

undirvinna og áferð 30%, litasamsetning 10%, framkvæmd 15%, heildarútlit 15% og þátttaka 

í umræðum og samstarf 10%, síðan á að setja inn mynd af hlutnum og verklýsingu. 

Nemendur vita því nokkuð nákvæmlega, til hvers er ætlast af þeim.  

Námsmarkmiðin þurfa að vera þannig að þeim sé unnt að ná á ekki mjög löngum tíma 

og nægilega nútímaleg til að mæta viðhorfum nemenda á hvað sé góður árangur. 

Þessar kröfur eru sérstaklega mikilvægar, fyrir nemendur með námsörðuleika, en eru í 

raun mikilvægar fyrir alla nemendur. Hægt er að líta á sérhver námsörðuleika, eins og 

maður sé að loka gati á milli núverandi árangurs og þeim sem nemandinn vill ná í 

samræmi við viðkomandi hæfniviðmið (Black, 1998, bls. 130)  

Dylan Wiliam segir meðal annars í bók sinni „Embedded formative assessment“, að 

allt mat sem eykur námsárangur, sé leiðsagnarmat. En við verðum kannski að grafa 

aðeins dýpra, ef við ætlum að skoða hvernig meðvitað leiðsagnarmat virkar. Öll 

kennsla, byggist reyndar á þremur lykilferlum, sem eru að finna út hvar nemandinn er 

staddur í náminu, vita hvert nemandinn er að fara og finna út hvernig hann kemst 

þangað. Hlutverkin í þessu ferli eru kennari, nemandi og jafningi, sjá töflu 1.  

 

Tafla 1 (Wiliam, 2011, bls. 46) 

 Hvert er 

nemandinn að fara 

Hvar er nemandinn 

núna 

Hvernig fer hann 

þangað 

Kennari 

 

 

Skýra og deila 

námsmarkmiðum og 

viðmiðum fyrir árangur 

 

Skilja og deila 

námsmarkmiðum og 

árangursviðmiðum 

 

 

Skilja 

námsmarkmið og 

árangursviðmið 

Knýja fram árangursríka 

bekkjarumræður, 

framkvæmdir og verkefni, 

sem endurspeglar sönnun 

náms 

Skaffa svörun, sem knýr 

námið fram á við 

Jafningi Virkja nemendur, sem kennslufræðilegar uppsprettur, hvers 

annars 

 

Nemandi 

 

Fá nemendur til að líta svo á að þeir séu eigendur síns eigins 

náms 

Með því að skipta öllum hlutverkunum í ferlinu, fáum við út töflu með þrisvar sinnum 

þremur boxum, sem er síðan hægt að skipta í fimm lykilaðferðir leiðsagnarmats, byggða á 

einni stórri hugmynd, sjá töflu 1.. Lykilaðferðirnar fimm eru : 1. Skýra, deila og skilja 
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námsviðmið og fyrirætlanir. 2. Vekja upp árangursríkar bekkjaumræður, ýta af stað 

framkvæmdum og skipuleggja námsverkefni, sem ná fram sönnunum um námsframvindu. 3. 

Veita svörun sem þróar námið áfram. 4. Virkja nemendur sem kennslufræðilegar uppsprettur 

fyrir hvern annan. 5. Virkja nemendur, sem gerendur/eigendur síns eigins náms. Stóra 

hugmyndin á bak við þetta, er að sönnunargögn um nám, er notað til að aðlaga kennslu, til 

koma betur til móts við nemendur– með öðrum orðum er námið aðlagað að þörfum nemenda 

(Wiliam, 2011, bls. 45-46).  

   

Kennararnir leggja áherslu á að vekja upp umræður innan bekkjanna í málaradeildinni, meðal 

annars með því að láta nemendur leyta uppi fagtengt efni, svo sem hvernig á að vinna 

ákveðin verk, eða eiginleika ákveðinna málningarefna. Síðan eru þessir nemendur látnir gera 

kynningarefni til dæmis glæru-kynningu, fyrir bekkinn og kennarann, sem fá síðan að spyrja 

fyrirlesarann spjörunum úr. Jafnframt svarar kennarinn spurningum um álitamál sem upp geta 

komið, og leiðréttir beinar rangfærslur. Kennarinn virkjar nemendur sem kennslufræðilegar 

uppsprettur fyrir hvor annan, en augljós kostur þessara kynninga og umræðan í kjölfarið er að 

allir læra. Einnig eykur þetta meðvitund nemenda um eigið nám. 

 Paul Black segir meðal annars í bók sinni „Testing: Friend or Foe“, að kosturinn við 

opnar ritgerðar og leitarmiðaðar spurningar, er að þær krefjast flókinnar þekkingar og 

rökhugsunar að uppgötva, og þær draga fram hæfileika nemandans til að velja og 

samþætta mismunandi hliðar á þekkingu og skilningi og til að skýra og meta, en vera 

jafnframt frumlegur í meðferð efnisins. Í leiðsagnarmati er hægt að auka þessa 

kennslufræðilegu kosti, ef að svörun (e.feedback) til hvers nemenda inniheldur 

leiðbeiningu um hvernig megi bæta þessa hæfileika enn meira. Hinn störfum hlaðni 

kennari fer hugsanlega á mis við mikið námsgildi (gildi matsins fyrir betra nám), ef 

hann gefur nemanda, segjum einkunnina 7 af 10 mögulegum, án þess að láta skýrandi 

umsögn (skriflega eða munnlega) fylgja með (Black, 1998, bls. 86)  

Athyglisverð er sú skoðun kennara málaradeildarinnar að telja sjálfsmat og jafningjamat 

nauðsynlegt og beitir eins konar jafningjamat meðvitað. Þetta gerir kennarinn með því að láta 

tvo og tvo nemendur vinna saman, sem leiðir ósjálfrátt til samanburðar. Þetta jafningjamat 

reynir kennarinn síðan að virkja með því að brydda upp á umræðum í þessum tveggja manna 

hópum. Svona tveggja manna vinnulið (e. team) er vel þekkt úti á markaðinum 

(vinnustöðunum) meðal málara. Þegar menn vinna saman í litlum hópum, verður til einhvers 
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konar jafningjamat og menn læra hver af öðrum. Samkvæmt norskri könnun um 

vinnustaðanám, snúast markmið í vinnustaðanámi um að tileinka sér vissa færni, sem er 

nauðsynleg til að leysa ákveðin verkefni, sem og að eiga samskipti við kollegana og taka þátt 

í félagslegum upplifunum á vinnustaðnum. Hæfileikinn til að taka þátt í öllum athöfnum, sem 

fara fram á vinnustaðnum og hafa aðgang að stuðningi og leiðsögn (m.a. jafningjamati), eru 

lykilatriði þegar unnið er á vinnustað (Sandal, Ann. Smith Kari og Wangensteen, Ragne, 

2014).  Kennari málaradeildarinnar telur að hægt væri að bæta yfirfærslu og námsárangur 

nemenda um allt að 20 prósentum, með því að kynna námsmatið vel fyrir nemendum og beita 

leiðsagnarmati og kemur það vel saman við kenningar Paul Black. Samkvæmt rannsóknum 

sem gerðar voru frá 5 ára nemendum og upp í nýnema í háskólum, í nokkrum skólum í 

mismunandi löndum. Sem hluti þeirrar rannsóknar var námsárangur mældur, með því að bera 

saman meðaltalsbætingu í könnunninni, við þýði annarra nemenda sem nutu ekki  

leiðsagnarmats. Hlutfall þeirra fyrru, deilt með hinum síðari er þekkt sem áhrifastærð (e. 

effect-size). Dæmigerð áhrifastærð í þessari rannsókn á leiðsagnarmati var á milli 0,4 og 0,7. 

Þessar áhrifastærðir eru hærri, en venja er í menntunarrannsóknum. Eftirfarandi dæmi, sýna 

raunhæfar afleiðingar, svona mikils ávinnings. Áhrifastærð upp á 0,4, myndi þýða að 

meðalnemandi sem hlyti leiðsagnarmats í könnunninni, myndi mælast með sama árangur, 

eins og 35% þeirra sem mælast hæst af þeim, sem ekki nutu leiðsagnarmats (Black og 

Wiliam, 1998, bls. 3).  Samkvæmt viðtölum minum við kennara málaradeildar Tækniskólans 

og samkvæmt námsmatskönnunni virðast samþætting margra matsaðferða  með 

leiðsagnarmat að leiðarljósi vera besta matsaðferðin, til að meta hæfni og þekkingu nemenda, 

auk þess að stuðla að bættum námsárangri. 

 

4.1 Um vitnisburð 

 

Vitnisburður er skrifleg eða munnleg umsögn, um hvernig nemandinn hafi staðið sig, hvað 

var vel gert og hvað var síðra. Oftast er reynt að leggja áherslu á framfarir nemandans, en 

síður það sem er ekki gott í náminu. Black og Wiliam segja meðal annars í grein sinni Inside 

the black box „Umsögn til nemenda skal snúast um sérstaka eiginleika vinnu nemandans, 

með leiðbeiningu um hvað hann geti bætt sig í náminu, en varast ber allan samanburð við 

aðra nemendur“ (Black og Wiliam, 1998).  Í hefti menntamálaráðuneytisins, Um námsmat, 

segir orðrétt. 
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Það er vandaverk að veita nemendum vitnisburð og skal alltaf hafa í huga megintilgang 

námsmats, að örva nemendur og hjálpa þeim í námi. Vitnisburð skal því aldrei nota í 

hegningarskyni, heldur til að leiðbeina og aðstoða nemendur. Skal hann vera jákvæður 

og uppbyggjandi, en jafnframt sannur þannig að nemandinn fái upplýsingar og 

ábendingar um hvar hann má taka sig á. Vitnisburð ætti helst aldrei að láta af hendi , án 

þess að ræða hann við nemandann og geta þannig skýrt ýmis atriði frekar. (Guðný 

Helgadóttir, 1979, bls. 26). 

Af viðtölum mínum við kennara málaraskólans, gáfu þeir stundum skriflegar umsagnir, en 

gáfu hins vegar oftar munnlegar umsagnir. Af óformlegum viðtölum við nokkra nemendur, 

töldu þeir að skriflegar umsagnir myndu hjálpa sér meira að bæta sitt nám en munnlegar. 

Þetta skýrðu þau með því að þau myndu frekar muna skriflega umsögn, sérstaklega ef að 

munnlegar skýringar kennarans væru líka með. Þau gætu þá lesið hana, næst þegar þau væru í 

viðkomandi námsgrein eða þegar þeir vildu bæta nám sitt. 

 Í rannsókn sem var gerð í Venezuela, kom berlega í ljós jákvæð áhrif uppbyggjandi 

vitnisburðar  um nám nemenda. Hópur af sex átján ára kennurum í þremur skólum í 

Venesúela, fengu sjö tíma þjálfun í að gefa uppbyggjandi skriflega vitnisburði á 

heimanámi nemenda í stærðfræði. Vitnisburðirnir innihéldu sérstök komment á villur 

og tillögur til nemenda, hvernig þeir gætu bætt sig og alla vegana eina jákvæða 

athugasemd. Annar hópur kennara fékk samskonar þjálfun, en gaf einungis hálfum 

bekknum, uppbyggilegan vitnisburð, en einungis tölulegar einkunnir til hins 

helmingsins. Þriðji hópur kennara fékk enga þjálfun og gaf bara venjulegar tölulegar 

einkunnir. Nemendurnir sem fengu uppbyggjandi umsagnir, lærðu helmingi hraðar en 

samanburðarhópurinn, sem sagt lærðu þau námsefnið á viku, sem tók hinn hópinn tvær 

vikur að læra. Það sem meira er, í bekkjunum sem fengu uppbyggjandi vitnisburði, 

varð aukið nám ekki síður hjá slökum nemendum en góðum. Einnig varð viðhorf til 

námsins mun jákvæðara og árangursbilið á milli karl- og kvennemenda minnkaði 

(Elawar og Corno, 1985). 

Í nemendakönnunni minni um námsmat kom einnig fram að reynsla nemenda af munnlegum 

umsögnum (vitnisburðum) kennara var oftast  mjög góð, en einnig góð. Enginn svaraði að 

hún væri hvorki góð né slæm, slæm, eða mjög slæm. Athygli mína vakti hins vegar að reynsla 

nemenda af skriflegum umsögnum kennara var jákvæð, en ekki eins jákvæð og af 

munnlegum umsögnum. Þar svaraði einn nemandi að sín reynsla væri slæm og tveir 

nemendur að sín reynsla væri hvorki góð né slæm, af skriflegum umsögnum. Aðrir nemendur 
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töldu reynsluna góða eða mjög góða, alls 72,7% þeirra sem voru spurðir.  Verið getur að 

nemandinn sem fékk slæman vitnisburð hafi átt hann skilið, eða jafnvel að kennarinn hafi átt 

slæman dag, en þetta sýnir líka að uppbyggilegar umsagnir eru heppilegri, ef  að markmiðið 

er að fá nemendur til að bæta sig. McDovell segir meðal annars í bók sinni „ Balancing 

Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education“, um vitnisburð. Það er 

mjög mikilvægt að svörun/ umsögn gefin af kennara, taki mið af námsefninu, vinnu 

nemendanna og styðjist við almenna eiginleika uppbyggingar, kynningar, notkunar 

sönnunargagna og fleirri þátta. Þegar við förum að skoða akademíska vinnu, sem samskipti 

og umræður/rökræður, sem eru studdar með einhvers konar svörun, gæti það verið lykillinn 

að árangurríku og fullnægjandi námi (McDovell, 2008, bls. 247-248).  

Ljóst er að samkvæmt könnunni, sem sagt er frá hér að framan og af viðtölum mínum við 

nemendur og kennara, að uppbyggilegar skriflegar og munnlegar umsagnir, geta stórbætt 

námsárangur nemenda og eiga að vera sjálfsagður þáttur kennslunnar, þegar beitt er 

leiðsagnarmati. 
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5 Lokaorð 

Ég tel námsmat virka best, þegar það metur þekkingu og þroska nemendans og hverju hann  

hefur áorkað í náminu auk þess að styðja við áframhaldandi námslöngun. Ég tel mat í þágu 

náms, sé rétta leiðin í kennslu í húsamálun, en síður  nám í þágu mats. Námsmat í húsamálun 

er blanda af verkefnamati, leiðsagnarmati, lokamati, rökræðumati og jafningjamati. Hárfína 

blöndu af öllu þessu, ásamt einhvers konar sjálfsmati, tel ég vera vænlegast til árangurs og er 

kennari málaradeildarinnar sammála mér.  

Það skal heldur ekki vanmeta skriflegar og munnlegar umsagnir, en munnlegar umsagnir 

virðast vera mikið notaðar í leiðsagnarmati, af kennurum málaradeildarinnar og er það vel. 

Sanngirni og hlutleysi, eiga að vera hornsteinar góðs námsmats og sýnist mér að þess sé gætt  

miðað við niðurstöður námsmatskönnunarinnar og kennaraviðtalinu. Að einu leyti tel ég að 

hægt sé að bæta námsmatið, en það er að gefa skriflega umsagnir, við verkefna- og 

námskeiðslok, þar sem nemanda er hælt, fyrir góða þekkingu og hæfni og góða bætingu, en  

líka sagt hvar hann getur bætt sig og hvar hann getur fengið leiðsögn við að bæta sig. Það 

sem kom mér mest á óvart, var hvað margir nemendur voru ánægðir með námsmat og 

kennsluhætti málaradeildarinnar (Tækniskólans) og hvað kennararnir eru að gera góða hluti 

varðandi námsmat og kennsluhætti. Mjög lítið hefur verið rannsakað og skrifað um 

kennsluhætti og námsmat í kennslu iðnmennta á Íslandi, þó svo að yfirvöld menntamála séu 

alltaf að benda á mikilvægi starfsnáms, uss uss og gera svo ekkert í því. Með þessari 

athugun/rannsókn, vildi ég bæta einhverju við þá umræðu.   
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Viðauki 1 

Viðtal við kennara  

Spurningalisti til kennara varðandi námsmat. 

 

1. Hefur þú beitt sjálfsmati eða jafningjamati við kennslu málara? 

Hann segist hafa beitt slíku mati óbeint, með því að láta nemendur bera sig saman sín á milli. 

Það er ekki þannig að nemendur gefi hvor öðrum einkunn, heldur bendir kennarinn 

nemendum að kíkja á verkefnið hjá tilteknum nemenda sem honum finnst vera góður og meta 

sjálfan sig út frá honum og til að læra af honum. Einnig að menn geti lært af mistökum hvors 

annars og fengið vissa vitneskju/aðferð með því að tala hvor við annan. Einnig lagði 

kennarinn áherslu á að menn lærðu að vinna saman, sem lið. 

 

2. Ertu með sýnikennslu eða vídeósýningu, þegar þú byrjar að kenna 

eitthvað nýtt, eða lætur þú nægja að segja hvernig á að framkvæma 

verkið?   

Þegar ég byrja á einhverjum nýjum verkþætti, þá segi ég hvernig á að gera hlutinn, svo sýni 

ég það og svo læt ég nemandann gera hlutinn og fylgist með og síðan leiðrétti ég hann af og 

til. Ég spyr hvort um sé að ræða nokkurs konar leiðsagnarmat? Já, síðan fer ég til næsta og 

sýni honum hvernig á að gera vissan hlut, en fer síðan aftur til hins fyrri og athuga hvort hann 

sé að beita réttu handtökunum og svo koll af kolli. Ég spyr hvort að hann noti ekkert 

myndbandsupptökur, til að sýna ákveðna sérhæfða verkþætti? Hann segir að þeir geri það, 

sérstaklega um eitthvað sem erfitt er að framkvæma í skólanum, s.s. að slípa parkettgólf eða 

sprautuvinnu og mest eitthvað þess háttar. Þetta gera kennararnir til að kynna ákveðið 

verklag, en ekki beint sem sýnikennsla, þ.e. nemendur eru ekki að fara að framkvæma þessi 

verk eftir svona lauslega kynningu. Kennarinn segir að þetta sé meira hugsað til að geta tengt 

við slík verkefni, ef hann fer að vinna við slík sérhæfð verk undir handleiðslu sérfræðinga á 

því sviði. 

 

 

 

3. Í Hversu stórum hluta verklegu kennslunnar beytir þú leiðsagnarmati, 

verkefnamati, lokamati og öðrum matsaðferðum? (svarið ca í 

prósentum). 
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 Verklega kennslan er bara verkefni, ca 5 verkefni á hverju námskeiði, en síðan tekur 

nemandi 1-3 námskeið í hverri grein. Lokamatið segir kennarinn að vegi mest, en inn í 

lokamatinu er hann með þætti eins og stundvísi, hvernig nemandinn ber sig að við vinnu 

og aðrir huglægir þættir. Námsmötin skarast og þar sem þetta er verkefnavinna, er 

verkefnamatið 100%, hann beitir leiðsagnarmati 15-20% ( hér held ég að gæti smá 

miskilnings okkar á milli, ég held að kennarinn hafi haldið að ég væri að spyrja um hvað 

leiðsagnarmatið hefði mikið vægi í námseinkunni, en ekki hvað hann beitti leiðsagnarmati 

mikið, en þessi kennari beitir því mjög mikið í allri sinni kennslu). Endanlega lokamatið 

er síðan í sveinsprófinu, en flest verklegu námskeiðin, eru undirbúningur undir það 

 

 

4. Telur þú að einhvers konar próf/lokamat, sé nauðsynlegt í verklegri 

kennslu? Ef svarið er játandi, hvers vegna?  

Já, sveinsprófið er hinn endanlegi dómur og öll verklega kennslan miðar við það. Kennarinn 

er mest með verkefnamat, sem er eins konar lokamat/próf, svo að hann telur það nauðsynlegt. 

Í sveinsprófinu eru nokkrir verkþættir og verður nemandinn að standast þá alla.  

 

 

5. Telur þú að einhvers konar leiðsagnarmat sé nauðsynlegt í verklegri 

kennslu? Ef svarað er játandi, hvers vegna?   

Já þú ert alltaf með leiðsagnarmat í verkefnavinnunni, þú segir hvernig á að gera hlutinn og 

leiðbeinir nemanum síðan, þangað til að kennarinn er orðinn sáttur með handtök og 

vinnubrögð. Menn hafa mismunandi verklag og vinnubrögð og nota mismunandi efni, sem 

þeir vinna með, en kennarinn er alltaf að leiðsegja þeim og reynir að gefa endurgjöf og svara 

spurningum og rökræða við nemendur jafnóðum. Kennarinn telur sem sagt leiðsagnarmat 

nauðsynlegt.  

 

 

6. Telur þú að sjálfsmat og/eða jafningjamat, sé nauðsynlegt í verklegri 

kennslu? Ef svarið er játandi, hvers vegna?  

Já nemendur geta borið sig saman við jafningja og sjá oft sjálfan sig í öðrum. Kennarinn telur 

alla vegana einhvers konar óformlegt jafningjamat nauðsynlegt. Hann gefur sérstaklega fyrir, 

hvort að nemandi geti rekið sig í félagi við aðra. Í sambandi við sjálfsmat, telur kennarinn það 

hjálpa sjálfsmati nemenda, ef að verkefnalýsingin og fyrir hvað er metið, sé góð. Þá geti 

nemendur borið sig saman við matskvarðann, hvað mikið er gefið fyrir undirvinnu, hlutföll, 
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áferð í lökkun og ástundun og vinnubrögð, svo að dæmi séu tekin. Kennarinn telur að viss 

hluti af sjálfsmatinu fari fram þarna, þ.e. þegar nemandinn ber sig saman við matskvarðann. 

 

7. Beitir þú þrautalausnum í verklegri kennslu? Ef svarið er játandi, 

finnst þér nemendur læra mikið á því? 

Ég læt nemendur gera fyrirlestra. Þeir þurfa að ná í upplýsingar einhvers staðar og vita hvað 

er aðalatriðið og geta þá gúgglað þær upplýsingar. Nemendurnir þurfa að hafa fyrir að hamra 

þessum upplýsingum saman, leyta á vefsíðum eða spyrja kennarann eða leita í bókum. Þeir 

búa síðan til fyrirlestur, til dæmis í power point og flytja síðan fyrirlesturinn fyrir bekkinn og 

kennarann, sem kommentera á það. Kennarinn telur að og hefur reynslu af því að nemendur 

læri mikið af þessu, en segir jafnframt að nýjustu upplýsingar séu stöðugt að breytast, 

verklagið breytist og efnin þróast, en það sem sé sígilt er að kenna nemendum að leyta og afla 

sér upplýsinga. Það sé alla vegana helmingur af þrautalausninni, auk þess sem yfirfærsla 

upplýsinganna festist betur í minni nemendanna, ef þau þurfa að hafa fyrir að leyta að þeim 

sjálf og kynna niðurstöður sínar. 

 

8. Lætur þú nemendur kynna þrautalausnina fyrir bekknum, eða er nóg 

að þeir leysi þrautina? 

    Já ég læt þá kynna hana, til dæmis með glærukynningu og um leið læra þeir tungumál 

sinnar iðngreinar, sérhæfðan orðaforða málarastéttarinnar þ.e. hugtökin í sinni iðngrein. Eftir 

kynninguna fá þeir síðan spurningar frá kennaranum og bekknum og þurfa að svara þeim eftir 

bestu getu. Þannig lærir viðkomandi nemandi og bekkurinn í heild sinni. Þessar þrautalausnir, 

tengjast námsefninu alltaf beint eða óbeint. 

 

9. Lætur þú fylgja skriflega umsögn með námsmati? 

Inni á innu, sem er skólavefurinn, er matsskali sem í hverju verkefni er skift niður í þrjá eða 

fjóra hluta, með mismikið vægi í prósentum og þegar nemendur fá einkunnina, sést skriflega 

hvað nemarnir fengu fyrir hvern þátt. Þetta segir kennarinn að sé einhvers konar skrifleg 

umsögn. Í hverjum námsáfanga, eru kannski fimm eða sex verkefni og síðan er hverju 

verkefni skipt í matinu í fjóra hluta t.d. : Áferð 30%, undirvinna 30%, vandvirkni 20%, 

ástundun 10% og loks frumkvæði 10%.   

 

10.  Talar þú við hvern og einn nemenda, þegar þú hefur metið 

frammistöðu nemenda? 

Nei hann segist ekki gera það, þegar hann gefur einkunnir, en hann gerir það hins vegar oft á 

meðan á verkefnavinnu stendur(leiðsagnarmat), þá gefur hann nemendum vísbendingar, um 
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hvort þeir séu á góðri leið og beinir þeim líka af rangri braut ef þeir stefna þangað. Þetta gerir 

hann með aðferðinni  maður á mann, því að nemendur í verklega hlutanum eru iðulega á 

mismunandi stað í verkefnavinnunni, þannig að það sem gagnast einum skilur næsti nemandi 

lítið í, því að hann er ekki kominn jafn langt í verkefnavinnunni. Munnlegar umsagnir, 

spurningar og rökræður notar kennarinn, einnig iðulega þegar hann lætur nemendur finna 

eitthvað fagtengt og halda fyrirlestur um það, þá spyr hann þá út úr og veitir einnig svörun 

um(umsögn) um álitamál og ef nemandinn kemur með góða punkta um efnið.  

 

11.  Finnst þér blanda matsaðferða vera rétta námsmatið í verklegri 

kennslu eða ein matsaðferð svo sem leiðsagnarmat eða lokamat 

kannski heppilegri? 

Hann segist beita leiðsagnarmati með símati mikið, þ.e. hann gefur einkunnir jafnóðum eftir 

hvert verkefni (verkefnamat), þannig að nemandinn sjái hvort hann sé á réttri eða rangri leið, 

þannig leiðbeinir matið nemandanum áfram og leiðin að markmiðinu styttist, þegar eitt skref 

er tekið í einu. Einnig telur kennarinn að einhvers konar jafningjamat eigi sér stað, því að 

nemendur bera sín verk saman við hina í bekknum og sjá þá hvar þeir standa, miðað við þann 

besta og slakasta. Ekkert sérstakir námsmenn á bókina, sjá að þeir eiga góðan séns, þegar þeir 

fá fínar einkunnir fyrir mörg verkefni, sem hvetur þá jafnvel til að gera enn betur, jafnvel 

nemendur sem hafa varla lokið grunnskólaprófi. Rökræðumat fer fram þegar nemandi og 

kennarinn rökræða efni fyrirlesturs, sem nemandinn hefur hamrað saman og hann þarf að 

verja efni hans í rökræðum við kennarann og aðra nemendur. Nemandi sem skilar öllum 

verkefnum skammlaust, nær í flestum tilfellum áfanganum. Lokamat í verklegu kennslunni í 

málaradeildinni er einungis sveinsprófið sjálft, en þar áttu að framkvæma ákveðin verkefni, 

sem sína fram á færni þína í flestum þáttum faglegrar málningarvinnu. Þannig að ljóst er að 

kennarinn telur blöndu margra matsaðferða, heppilegasta námsmatið í málaraiðn, með 

leiðsagnarmat að leiðarljósi. 

 

12.   Telur þú að nemendur geri sér grein fyrir hvernig nám þeirra er 

metið?  

Hann telur svo vera. Kennarinn segir að það liggi fyrir skrifleg matsáætlun um hvernig 

hann meti hvert og eitt verkefni, svo að nemendur eigi að geta séð á hvað hann leggur 

áherslu á.  

 

13.  Hversu mikið telur þú að góð kynning á námsmati (hvernig nám 

nemenda er metið), auki yfirfærslu og bæti nám nemenda? 

Ef nemendur vita hvernig verkefnið er metið og til hvers er ætlast til af þeim, þá telur 

kennarinn að það auki yfirfærslu nemenda um 20%. Hann telur nemendur verða hnitmiðaðri í 
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náminu og að flestar rannsóknir bendi til þess, meðal annars rannsóknir Black og Wiliams 

bendi á að þetta bæti nám nemenda verulega. Þetta sé hluti af leiðsagnarmatinu að kynna vel 

námsmatið. 

 

14.  Eitthvað annað sem þú vilt bæta við um námsmat sem kennsluaðferð 

eða námsmat almennt? 

Í hverjum áfanga eru yfirleitt fimm verkefni og sjötta verkefnið er tiltekt. Það felst í því að 

ganga frá efnum og áhöldum, sópa og þrífa vinnusvæðið eftir sig og skima svo yfir svæðið til 

að vita hvort nokkuð sé eftir. Ég tek svo tillit til þess í námsmatinu hvenig þessu er háttað hjá 

hverjum og einum nemenda. Þegar nemendur vita nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim, þá 

eykur það afköst nemenda, svipað og á vinnustað þegar verklýsingin er skýr og hvaða kröfur 

eru gerðar um verkið, þannig að allir hafi sitt á hreinu. Mikilvægt að nemendurnir viti hvenær 

þeir standa sig vel og hvenær þeir geti bætt sig. Líka hvenær þeir eru að slugsa og hvenær 

þeir eru að gera aðeins betur, en ætlast er til af þeim. Sumir vilja vera þar og það eru bestu 

nemendurnir, sem sína aðeins meiri metnað. Kennarinn hvetur nemendurna til að reyna að 

gera örlítið betur en kennsluviðmiðin segja til um, en svo er það hvers og eins hvað hann 

treystir sér í. Stundvísi og ástundun er innbyggt í mati kennarans, en allir nemendur verða að 

standast 75% mætingu, samkvæmt reglum skólans. 
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Viðauki 2 

Skoðanakönnun meðal nemenda málarasdeildar Tækniskólans um námsmat.  

Hér að neðan er námsmatskönnunin, eins og ég lagði hana fyrir. 

Námsmatskönnun. 

Ástæðan fyrir þessari rannsókn, er að framþróunin hefur verið afar hröð og því mjög 

mikilvægt að kenna nýja tækni og vinnubrögð. Það að fylgjast vel með nýjum kennsluháttum 

og námsmati, eykur áhuga á faginu og metnað til að skila af sér góðu handverki. Gæði 

iðnmenntunnar í framtíðinni hvíla á því. 

 

 

1. Finnst þér námsmat í Tækniskólanum, vel skýrt og vel skilgreint ? 

(  ) Mjög vel 

(  ) Vel 

(  ) Hvorki vel né illa 

(  ) Illa 

(  ) Mjög illa 

 

   2    Lokamat er þegar einstaklingar eru látnir taka próf( munnleg, skrifleg eða krossapróf), 

til að meta þekkingu og/eða færni nemenda. Telur þú að slík próf meti þekkingu og færni 

nemenda. 

(  ) Mjög vel 

(  ) Vel 

(  ) Hvorki vel né illa 

(  ) Illa 

(  ) Mjög illa 

 

3  Leiðsagnarmat er námsmat sem lagt er fyrir nemendur jafnt og þétt allt námsárið, með það 

helsta markmið að bæta námsárangur og kennslu. Leiðsagnarmat getur verið skriflegt eða 

munnlegt og gefur kennarinn leiðandi umsögn. Hver er þín reynsla af slíku mati í 

málaraskólanum? 

(  ) Mjög góð 

(  ) Góð 

(  ) Hvorki góð né slæm 

(  ) Slæm  

(  ) Mjög slæm 
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4  Hver er þín reynsla í málaranáminu (miðað við þína námsframvindu), 

af munnlegum umsögnum kennara ? 

(  ) Mjög góð 

(  ) Góð 

(  ) Hvorki góð né slæm 

(  ) Slæm 

(  ) Mjög slæm 

(  ) Ekki fyrir hendi 

 

5. Hver er þín reynsla í málaranáminu (miðað við þína námsframvindu) af skriflegum 

umsögnum kennara? 

(  ) Mjög góð 

(  ) Góð 

(  ) Hvorki góð né slæm 

(  ) Slæm 

(  ) Mjög slæm 

(  ) Ekki fyrir hendi 

 

 

6. Hvernig metur þú einkunnagjöf (námsmat) í verklega hluta málaranámsins? 

(  ) Mjög fullnægjandi 

      (  ) Fullnægjandi 

      (  ) Hvorki fullnægjandi né ófullnægjandi 

      (  ) Ófullnægjandi 

       (  ) Mjög ófullnægjandi 

 

7.  Hvernig metur þú einkunnagjöf (námsmat) í bóklega hluta málaranámsins? 

 (  ) Mjög fullnægjandi 

       (  ) Fullnægjandi 

       (  ) Hvorki fullnægjandi né ófullnægjandi 

       (  ) Ófullnægjandi 

       (  ) Mjög ófullnægjandi 
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8. Finnst þér Tækniskólinn almennt standa vel að því hvernig námsmati er háttað, þ.e. 

hvað er metið og hvers vegna? 

(  ) Mjög vel 

(  ) Vel 

(  ) Hvorki vel né illa 

(  ) Illa  

(  ) Mjög illa 

 

8. Annað sem þér finnst nauðsynlegt að komi fram? 
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Viðauki 3  

Dæmi um verkefni og mat þeirra í málaradeild Tækniskólans 

Skreytimálun og skiltagerð  SKS103D 

Verkefni nr. 1      Verkefni með strikpenslum og skirfpenslum 20% vægi námskeiðsins 

 

Draga skal línur á þrískiptan flöt  ( masonítplata í stærðinni 60sm.x60sm) Þessir þrír fletir 

skulu vera í mismunandi litum og línur svo í dekkri litum em sama litatón. Forma skal hluta 

flatana í lokin með lasúr-malningu. Æfingar með skrifpensli, beinar og bogalínur og horn. 

Unnið á málaraörk A2. Málsetning hjá kennara 

  

Mynd 7 Verkefni í skreytimálun 

                   

Tilgangur verkefnisins er að þjálfa notkun strikpensla, strikun með stiku og litablöndu.  

Hugtök; hálfgegnsæt, lasúr, strikun, blæbrigðamálning, effectmálning, þynning, stígandi, 

áferð, mótlitir, nábúalitir, form og línur. 

 

Verkefnið er metið í símati með þessum verkþáttum; 

Verkvöndun og skil 80%  sem skiptist  

10 fyrir fullkomin tök á efninu og framúrskarandi úrlausnir. 

9–9,5 fyrir framúrskarandi verk. Línur vel strikaðar og góð stígandi í litbrigðum. 

8–8,5 fyrir gott verk með 2 – 3 hnökrum 

7–7,5 fyrir verk með 4 – 6 hnökrum 
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5,5–6,5 fyrir sæmilegt verk  

5 fyrir lágmarks þekkingu   

0–4,5 fyrir óviðunandi úrlausn. 

Þátttaka í  umræðum og samstarf 20% 

 

 

 

 

Hér er annað verkefni og hvernig það er metið. 

 

 Mynd 8 Relief verkefni 


