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Formáli  

Þetta rannsóknarverkefni er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranáminu menntun 

framhaldsskólakennara við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 Í námi mínu í menntun framhaldsskólakennara kviknaði áhugi minn á námsmati. 

Þar sem ég er starfandi grunnskólakennari lá beinast við að rannsaka námsmat á skilum 

skólastiganna tveggja. Námsmat er mikilvægur og stór þáttur í kennslu og námi 

nemenda og virðist oft vefjast fyrir kennurum. Að mati höfundar hafa margir einnig 

reynst gagnrýnir á nýtt matsskipulag í grunnskólum; það virðist hafa átt bæði við grunn- 

og framhaldsskólakennara. Sem grunnskólakennari og verðandi framhaldsskólakennari 

fannst mér áhugavert að rannsaka tilgang og framkvæmd námsmats á skilum 

skólastiganna en með lokaverkefninu vildi ég einnig auka skilning minn á námsmati 

þannig að ég yrði í stakk búin að framkvæma það og gera að reglubundnum þætti í 

mínu starfi.  

 Lokaverkefnið er unnið undir handleiðslu Meyvants Þórólfssonar dósents við 

Háskóla Íslands. Honum færi ég bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Ég þakka 

einnig þátttakendum í rannsókn minni, sem voru kennarar og stjórnendur bæði af 

grunnskólastigi og framhaldsskólastigi. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni 

fyrir umburðarlyndi og góðan stuðning. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 2. febrúar 2018 

Dagný Rut Pétursdóttir 
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Ágrip 

Samkvæmt ákvæðum gildandi aðalnámskráa fyrir grunn- og framhaldsskóla er gert ráð 

fyrir markvissri samfellu milli skólastiganna tveggja hvað snertir nám, markmið, 

hæfniviðmið, kennsluhætti og námsmat. Mat á árangri og framförum nemenda í grunn- 

og framhaldsskóla skal vera reglubundinn þáttur í öllu skólastarfi. Námsmati er ætlað 

að vera hluti af náms- og kennsluferlinu og skipulagt sem mest í samræmi við námskrá, 

hæfniviðmið og viðfangsefni nemenda. Meginmarkmið með þessu verkefni var að 

rannsaka námsmat út frá sjónarhóli skólastjórnenda og kennara í grunn- og 

framhaldsskóla. Lögð var áhersla á að fá innsýn í reynslu, skilning og viðhorf 

skólastjórnenda og kennara til námsmats í þeim tilgangi að greina hvað reyndist vera 

líkt og hvað ólíkt með tilgangi, framkvæmd og fyrirkomulagi námsmats á skólastigunum 

tveimur. Einnig var tilgangurinn að kanna afstöðu viðmælenda til nýs matskerfis sem 

beita þarf við lok skyldunáms og hvort samræmis gætti í einkunnagjöf grunnskóla sem 

gefa framhaldsskólum upplýsingar um hæfni nemenda við inntöku. Rannsóknin er 

eigindleg þar sem hún samanstendur af tíu hálf-opnum einstaklingsviðtölum. Notast var 

við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) við val á þátttakendum af því valdir voru 

viðmælendur sem sérstaklega höfðu látið sig varða hið nýja matskerfi og vakið athygli í 

umræðu um það. Niðurstöður benda til þess að tilgangur og fyrirkomulag námsmats á 

milli skólastiganna sé með líku sniði. Hins vegar virðast skólastjórnendur og kennarar, 

sem tóku þátt í rannsókninni, misánægðir með hið nýja námsmatskerfi. Viðmælendur, 

hvort sem voru kennarar eða stjórnendur, og á hvoru skólastiginu sem var, töldu að 

ekki gætti samræmis á milli grunnskóla í einkunnagjöf sérstaklega eftir að 

hæfnieinkunnir voru teknar upp hér á landi. Það vakti óneitanlega upp spurningar um 

eðlismun hins nýja matskerfis annars vegar og hefðbundins lokamats, einkum 

samræmdra prófa, hins vegar. 
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English Abstract 

Assessment and the transition from compulsory education to secondary education: 

Purpose, nature and organisation of assessment between the two school levels 

 

This dissertation addresses assessment regarding the transition from compulsory 

education to secondary education. The purpose, nature and organisation of assessment 

between the two school levels were examined through interviews with teachers and 

administrators from two compulsory schools and one secondary school. 

Assessing the process and achievement of learning is a major component of all 

education. According to official curricula it should be a part of everyday learning and 

teaching and closely connected to aims and learning outcomes. It should also provide 

information about student learning and achievement at the end of an instructional 

period by comparing learning outcomes against particular common core benchmarks. 

The main research problem here was exploring the views of teachers and 

administrators in primary and secondary schools towards a new assessment system 

used at the end of compulsory education and their ideas about the purpose, practice 

and organisation of assessment at the two school levels. The research methodology 

comprised nine semi-structured interviews with teachers and administrators in three 

schools, one secondary school and to compulsory schools.  

The results indicate that the purpose and organisation of assessment at the two 

school levels prove similar. But many teachers and administrators seem uneasy and 

discontent with the new assessment system recently implemented by the authorities at 

the end of compulsory education. Furthermore, the participants belief that there was a 

discrepancy between compulsory school when it comes to implementing the new 

system, for example when deciding what to assess, and with what methods.  

This certainly evokes questions about the whole process of assessment and its use, 

and also about the difference between the new assessment system with its wide 

ranging learning outcomes and methods and the traditional assessment system that 

focused more on objective assessment methods and statistics. 
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Töflur og myndir 

Tafla 1, bls. 24. Hæfniviðmið við lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar í 

stærðfræði í flokknum tölur og reikningur.  

Tafla 2, bls. 25. Hæfniviðmið í flokknum tjáning og miðlun í lykilhæfni við lok 

fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar.  

Tafla 3, bls. 26. Hvernig grunnskólanemendur raðast á hæfniþrepin í framhaldsskóla.  

 

Mynd 1, bls. 29. Líkan James McMillan. 

file:///C:/Users/Rakel/Downloads/MEd_ritgerd_DagnyRutPetursdottir%20(4)5%2025.%20nóv%20(1).docx%23_Toc447272054
file:///C:/Users/Rakel/Downloads/MEd_ritgerd_DagnyRutPetursdottir%20(4)5%2025.%20nóv%20(1).docx%23_Toc447272054
file:///C:/Users/Rakel/Downloads/MEd_ritgerd_DagnyRutPetursdottir%20(4)5%2025.%20nóv%20(1).docx%23_Toc447272055
file:///C:/Users/Rakel/Downloads/MEd_ritgerd_DagnyRutPetursdottir%20(4)5%2025.%20nóv%20(1).docx%23_Toc447272055
file:///C:/Users/Rakel/Downloads/MEd_ritgerd_DagnyRutPetursdottir%20(4)5%2025.%20nóv%20(1).docx%23_Toc447272056


 

8 

1 Inngangur  

Námsmat gegnir mikilvægu hlutverki í árangursríku skólastarfi (Linn og Miller, 2005, bls. 

24). Líta má á námsmat sem tvíþætt ferli sem annars vegar felur í sér öflun upplýsinga 

um nám, árangur og frammistöðu nemanda og hins vegar túlkun þessara upplýsinga 

(Meyvant Þórólfsson, 2012). Samkvæmt núgildandi aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) og í samræmi við gildandi lög um grunnskóla (Lög nr. 

91/2008) er mikilvægt að skólar setji sér stefnu um fjölbreytt námsmat þannig að komið 

sé til móts við margbreytilega nemendahópa og víðtæk hæfniviðmið. Þannig ætti að 

beita fjölbreyttum námsmatsaðferðum svo allir nemendur fái notið sín og að sama 

skapi ættu öll helstu hæfniviðmið að vera tekin til greina (Sjá einnig Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 16). 

Umfjöllun um námsmat er að mestu samhljóða í aðalnámskrám grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a) og framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b). Þar segir að mat á árangri og framförum nemenda 

skuli vera reglubundinn þáttur í öllu skólastarfi og að námsmat eigi að vera samofið 

námi og kennslu. Námsmat á að vera hluti af náms- og kennsluferlinu og skipulagt að 

mestu í samræmi við námskrá, hæfniviðmið og viðfangsefni nemenda. Það skiptir máli 

að námsmat sé sanngjarnt og fjölbreytt og gefi nemandanum tækifæri til að sýna 

þekkingu, leikni og hæfni, ásamt því að vera upplýsandi og leiðbeinandi um framvindu 

náms og hvernig nemendur geti með árangursríkum hætti hagað námi sínu í 

framhaldinu. Gert er ráð fyrir að hver skóli marki sér stefnu um námsmat. 

Námsmat vefst eflaust fyrir mörgum kennurum enda koma þar fyrir ýmis tengd 

hugtök og álitamál sem tekist er á um í slíkri umræðu. Sem dæmi má nefna eigindlegt 

mat, megindlegt mat, hópmiðað mat, einstaklingsmiðað mat,markviðmiðað mat, 

lokamat, leiðsagnarmat, sjálfsmat, jafningjamat, alhliða námsmat, rauntengt námsmat, 

óhefðbundið námsmat, frammistöðumat og símat. Öll þessi hugtök má tengja við þá 

umræðu sem nú á sér stað um nýtt matskerfi. Kerfið byggir á hæfnieinkunnum sem 

gefnar eru út frá hæfniviðmiðum og matsviðmiðum sem tilgreind eru í gildandi 

aðalnámskrá. 

Vorið 2016 hófu grunnskólar landsins að gefa nemendum sem luku 

grunnskólagöngu einkunnir samkvæmt hinu nýja matskerfi sem byggir á 
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bókstafaeinkunnum og tilteknum viðmiðum um hæfni í stað mælanlegra 

námsmarkmiða. Með nýja matskerfinu eru stigin skref til að meta víðtæka hæfni 

nemenda fremur en þekkingu eingöngu. Inntaka í framhaldsskóla byggir nú fyrst og 

fremst á þessum hæfnieinkunnum nemenda við lok grunnskóla. Sameiginleg viðmið í 

námsmati við lok grunnskóla og samræmdur matskvarði eiga að stuðla að því að 

framhaldsskólar geti tekið inn nemendur og raðað hverjum og einum inn á rétt 

hæfniþrep miðað við þá hæfnieinkunn sem nemandi útskrifast með úr grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 56-57). Þessu samræmda matskerfi 

við lok grunnskóla er þannig ætlað að veita rétta lýsingu á hæfni nemanda við lok 

skyldunáms, óháð því hvaða skóla nemandinn kemur úr.  

Megintilgangur rannsóknarinnar var að grafast fyrir um sýn kennara og stjórnenda á 

grunnskólastigi og framhaldsskólastigi á námsmat, tilgang þess og fyrirkomulag og 

kanna hvort samræmis gætti í matinu frá einum grunnskóla til annars og milli 

skólastiganna tveggja. Samræmi í endurgjöf á milli grunnskóla skiptir máli, bæði fyrir 

nemendur sjálfa svo þeir njóti jafnræðis vegna umsókna í framhaldsskóla sem og fyrir 

framhaldsskóla svo þeir geti treyst því að niðurstöður matsins gefi rétta mynd af hæfni 

nemenda sem sækja um framhaldsskólanám svo hægt sé að raða þeim á rétt 

hæfniþrep.  

Ritgerðinni er skipt upp í sex meginkafla. Fyrsti kafli er inngangur þar sem verkefnið 

er kynnt. Í öðrum kafla er fjallað um námsmat í fræðilegu samhengi. Helstu hugtök eru 

skilgreind og fjallað er um tilgang og fyrirkomulag námsmats. Einnig er fjallað nánar um 

hið nýja matskerfi og inntöku í framhaldsskóla. Í öðrum kafla er jafnframt vísað í 

nokkrar rannsóknir á námsmati, bæði hérlendis og erlendis. Þriðji kafli greinir frá þeirri 

aðferðafræði sem stuðst var við, en þar kemur fram val á þátttakendum, hvernig 

gagnaöflun og gagnagreining fór fram og fjallað er um þau siðferðilegu atriði er 

viðkoma rannsóknarverkefninu. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala 

sem tekin voru við skólastjórnendur og kennara í tveimur grunnskólum og einum 

framhaldsskóla. Í fimmta kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og tengsl 

hennar við fyrri þekkingu á efninu settar í samhengi. Í lok fimmta kafla eru niðurstöður 

dregnar saman í stuttri umfjöllun og hugsanleg nýting niðurstaðna rædd.  
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2 Bakgrunnur rannsóknarinnar 

Hugtakið námsmat (e. assessment) vísar til þess hvernig kennarar afla upplýsinga og 

gagna um nám og kennslu á fjölbreyttan og markvissan hátt og túlka það sem þessar 

upplýsingar fela í sér (Airasian, 1994, bls. 5; Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 12; 

Harlen, 2000, bls. 32; Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 17). Auk þess að leggja mat á nám 

sem þegar hefur átt sér stað má nýta námsmat til að spá fyrir um væntanlegan 

námsárangur, hvetja nemendur áfram í náminu og gera kennurum kleift að greina og 

skoðað eigin kennsluhætti. Einnig gefur matið kennurum upplýsingar um hvaða aðferðir 

eru til þess fallnar að skila árangri í námi og kennslu (Marsh, 1997, bls. 49-51). 

Meyvant Þórólfsson (2012) útskýrir námsmat sem tvíþætt ferli, sem feli í sér í fyrsta 

lagi að afla upplýsinga um nám, árangur þess og framvindu og í öðru lagi að túlka 

upplýsingarnar út frá gefnum viðmiðum og fjalla um þær á merkingarbæran hátt. Til 

skýringa tiltekur hann dæmi: 

a) Skriflegt lokapróf lagt fyrir úr lesnu námsefni, tölfræðileg úrvinnsla þess og 

túlkun niðurstaðna út frá markmiðum og/eða viðmiðum sem gefin voru 

fyrirfram. 

b) Viðtal við nemanda þar sem hugmyndir eða viðhorf til námsins, inntaks þess eða 

álitamála eru metin og túlkuð. Við áframhaldandi nám og kennslu er svo tekið 

mið af þeim niðurstöðum. 

c) Fylgst með virkni og frammistöðu nemanda í samstarfi við aðra nemendur við 

að leysa ákveðin verkefni og ákveðnir hæfniþættir metnir og túlkaðir.  

 (Meyvant Þórólfsson, 2012, bls. 3) 

 

Hann gerir jafnframt greinarmun á því að meta ferli (e. process), það er að meta það 

sem gerist á meðan nám fer fram og að meta afurð eða útkomu (e. product), það er 

afrakstur námsins. Afrakstur náms er til dæmis úrlausn prófs, skilaverkefni, smíðagripur 

eða tilbúið listaverk (Meyvant Þórólfsson, 2012, bls. 3). Miðað við ákvæði í námskrám 

ætti námsmat að ná yfir hvort tveggja, þar sem skapandi hugsun nemandans, samvinna 

hans í hópum og lausnaleit skiptir miklu máli í ferlinu ásamt afurðinni. Þegar meta skal 

bæði ferlið og afurðina getur verið gagnlegt að notast við matskvarða (e. rating scale) 
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eða viðmiðatöflu (e. rubric) þar sem niðurstöður eru skráðar jafnt og þétt (Marsh, 1997, 

bls. 19; Miller, Linn og Gronlund, 2009, bls. 276).  

2.1 Rannsóknir og önnur skrif um námsmat 

Eins og geta má nærri þá hefur námsmat í skólastarfi verið rannsakað mikið, bæði 

hérlendis og erlendis. Það sem einkennir slíkar rannsóknir og skrif um þær eru eins 

konar dulin átök milli tveggja meginsjónarmiða eða nánar tiltekið tvenns konar tilgangs 

með námsmati (Waugh og Gronlund, 2013). Annað sjónarmiðið mætti kalla „námsmat í 

þágu náms og kennslu“ og hitt „námsmat sem vottun um árangur náms og kennslu“. 

Það fyrra er jafnan nefnt leiðsagnarmat (e. formative assessment) og hefur það þann 

tilgang að styðja við nám og kennslu og stuðla þannig að bættum árangri skólastarfs. 

Það síðara nefnist lokamat (e. summative assessment/assessment of learning) og hefur 

þann megintilgang að draga saman námsstöðu einstaklinga eða hópa og í raun að leggja 

dóm eða votta um árangur náms og kennslu.  

Nefna má nokkrar nýlegar rannsóknir hérlendis sem varpa nánara ljósi á þetta. 

Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar, Jóhönnu Karlsdóttur og Meyvants Þórólfssonar 

(2009a; 2009b; 2011) beindist að ákvæðum í skólanámskrám um námsmat. Niðurstöður 

þóttu meðal annars benda til svipaðrar stöðu og James H. McMillan og félagar (2001, 

2002) töldu sig greina í bandarískum skólum, það er að tilgangur matsins, matsatriði 

(hvað metið), matsaðferðir (hvernig metið) og vitnisburðir (hvernig niðurstöður voru 

settar fram) virtist eins og samsuða (e. hodgepodge) af ólíkum hugmyndum og 

sjónarhornum á námsmat, eðli þess og tilgang. Hugsanlegar skýringar töldu höfundar 

meðal annars þær að margir aðilar ættu aðild að matinu og ólík sjónarmið mættust við 

slíka vinnu, til dæmis um aðferðir, hvað ætti að meta, hvernig væri heppilegast að túlka 

niðurstöður o.fl. 

Verkefnið Námsmat – í þágu hvers? (Ingvar Sigurgeirsson, Ágúst Ólason og Guðlaug 

Erla Gunnarsdóttir, 2009) var hvort tveggja í senn starfendarannsókn og 

þróunarverkefni um einstaklingsmiðað námsmat í tveimur grunnskólum, Ingunnarskóla 

og Norðlingaskóla 2006–2009.Það snerist um nýbreytni við skipulag námsmats þar sem 

áhersla var lögð á leiðsagnarmat og þátttöku nemenda sjálfra í matinu. Árangurinn lýsti 

sér meðal annars í því að þróaðar voru ýmsar áhugaverðar og margbreytilegar 

matsaðferðir og leiðir svo sem nemendasamtöl, námsmöppur, óhefðbundin próf af 

ýmsum gerðum, frammistöðumat, nemendamat og nýbreytni í gerð umsagna- og 

vitnisburðarforma. 
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Rannsókn Ívars Rafns Jónssonar og Birgis Jónssonar (2015) á leiðsagnarmati í 

framhaldsskóla var sérlega athyglisverð og án efa verð nánari skoðunar. Þar lýstu tveir 

framhaldsskólakennarar niðurstöðum rannsóknar á eigin matskerfi, svonefndum 

„vörðuvikum“ við Framhaldsskólann í Mosfellsbæ, þar sem þeir nýttu samtöl við 

nemendur til að meta sameiginlega námsstöðu hvers og eins – samtal og samráð 

kennara og nemanda - og mótuðu þar með hugmyndir um næstu skref í námi. Þar var á 

ferðinni skýrt dæmi um endurgjöf (e. feedback) sem virtist virka vel. Til að meta 

árangurinn tóku höfundar rýnihópaviðtöl við nemendur sem lýstu reynslu sinni af 

verkefninu og komu með hugmyndir um hvernig mætti þróa það frekar. Í grein sinni um 

verkefnið (2015) veltu höfundar meðal annars upp spurningum um gildi einkunna í 

námsmati og ýmsum tengdum álitamálum, til dæmis hvort kennarar gæfu sér nægan 

tíma og svigrúm til að tala við nemendur sína um nám þeirra og námsárangur. 

Fleiri nýlegar rannsóknir á námsmati í framhaldsskólum benda til þess að þar hafi átt 

sér stað athyglisverð þróun undanfarin ár. Í rannsókn Elsu Eiríksdóttur og Ingólfs Ásgeirs 

Jóhannessonar (2016) kom fram að kennarar hugsa námsmat ýmis sem lið í að glæða 

námsáhuga og styðja þar með við námið og hins vegar sem eins konar aðhaldstæki. 

Þannig mátt greina ólík viðhorf meðal framhaldsskólakennara, allt frá því að nota 

námsmat til leiðsagnar og skapa tækifæri fyrir nemendur til að æfa sig og öðlast skilning 

á efninu til þess að nota það sem ytra aðhald og jafnvel sem agatæki með stöðugum 

skyndiprófum undir merkjum símats. Í flestum tilvikum virtust þó breytingar á skipulagi 

námsmats í framhaldsskólum miða að því að færa áhersluna frá lokamati og á símat eða 

jafnvel leiðsagnarmat þar sem kennarar beittu nýstárlegum og fjölbreyttum 

matsaðferðum.  

Auk þessara rannsókna og annarra má finna allmörg meistaraverkefni hérlendis um 

námsmat (sjá Skemman.is) og einnig handbækur (sbr. Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). Bók Ernu er byggð á meistaraverkefni hennar, þar sem hún 

rannsakaði stöðu námsmats í 23 grunnskólum hérlendis skólaárið 2003-2004. Í 

niðurstöðum Ernu kom meðal annars fram svipuð niðurstaða og í áður nefndri 

rannsókn Ingvars, Jóhönnu og Meyvants (2009a; 2009b; 2011), að kennarar hefðu 

fremur tilhneigingu til að beita hefðbundnum aðferðum eins og skriflegum prófum og 

lokamati, en ræddu á hinn bóginn og sýndu meiri áhuga á öðrum aðferðum og tilgangi. 

Svo virtist sem eitthvað í aðstæðum í skólum stæði í veginum fyrir breyttum 

vinnubrögðum í þessum efnum. Þóra Björk Jónsdóttir (2008) byggði skrif sín meðal 

annars á reynslu hennar af þátttöku í rannsóknarverkefni sem fólst í samstarfi fjögurra 

Evrópulanda um þátttöku nemenda í skipulagi skólastarfs, markmiðssetningu, vitund 
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um inntak náms og námsaðferðir og síðast en ekki síst mat á eigin námi. Eins og titill 

bókarinnar ber vott um, þá er þar megináhersla á leiðsagnarmat í skóla fyrir alla og 

kosti þess. Þar getur hún meðal annars um rannsóknir á áhrifum prófa á námsáhuga 

(Assessment Reform Group, 2002) og einnig áhugaverð dæmi úr skólastarfi, þar sem 

kennarar reyna sig áfram með nýbreytni í námsmati. 

Erlendar rannsóknir og skrif sem mest hefur verið vitnað til á undaförnum áratugum 

eru án efa rannsóknir þeirra Dylan Wiliam og Paul Black (sbr. 1998a; 1998b). Þeir drógu 

saman niðurstöður fjölmargra rannsókna á námsmat og töldu þær gefa skýrar 

vísbendingar um að leiðsagnarmat samofið daglegu skólastarfi stuðlaði að bættum 

námsárangri og síðast en ekki síst auknum námsáhuga meðal nemenda. Þeir ásamt 

fjölmörgum öðrum rannsakendum bentu jafnframt á að leiðsagnarmati og lokamati sé 

jafnan beitt samhliða í skólastarfi og ýmis dæmi séu um að niðurstöður lokamats hafi 

nýst vel við leiðsagnarmat og öfugt. Þannig bendir Burke (2010) á það í bók sinni, 

Balanced assessment: From formative to summative, að námsmat snúist hreint ekki um 

„annaðhvort-eða“ (e. an either/or scenario), heldur þurfum við á hvoru tveggja að 

halda til að tryggja farsælt skólastarf og það sem meira sé, þetta tvennt bæti hvort 

annað upp. Í svipaðan streng tekur Wynne Harlen (2000) þótt hún hafi þó undirstrikað 

meginmun á þessu tvennu hvað tilgang og eðli snertir. Fjölmargir aðrir rannsakendur 

hafa einnig bent á þetta samhengi (sbr. Nagowah og Nagowah, 2009; Sadler, 1989; 

Weeden, Winter og Broadfoot, 2002; Wiliam, Lee, Harrison og Black, 2004), margir þó 

með leiðsagnarmat sem forgangsþátt er leiði til betri árangurs í lokamati. Í upphafi 

þessa undirkafla var talað um meint átök milli leiðsagnarmats og lokamats, eins konar 

dulin átök milli tveggja sjónarmiða eða nánar tiltekið tvenns konar tilgangs námsmats. 

Af rannsóknum má hins vegar ráða að þetta tvennt geti bætt hvort annað upp sé rétt á 

haldið og af kunnáttu. 

2.2 Eðli námsmats 

Framkvæmd og beiting námsmats er í raun háð ýmsum eiginleikum þess allt eftir því 

hver tilgangur matsins er. Áreiðanleiki (e. reliability) og réttmæti (e. validity) eru 

mikilvægir þættir sem koma gjarnan upp í umræðunni um eðli námsmats. Samkvæmt 

núgildandi aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) og 

gildandi aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b) 

þarf námsmat að uppfylla þau skilyrði að vera réttmætt og áreiðanlegt. 

Matsniðurstöður eru áreiðanlegar ef stöðugleika gætir í niðurstöðum. Ef sama próf er 

til dæmis endurtekið á mismunandi tíma og svipaðar niðurstöður fást úr báðum 
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fyrirlögnum er hægt að draga þá ályktun að þær séu áreiðanlegar. Á sama hátt má segja 

að ef tveir kennarar meta sama verkefnið hvor í sínu lagi, þá ættu niðurstöður beggja 

að vera svipaðar svo að þær verði áreiðanlegar (Miller, o.fl., 2009, bls. 70-71). Ýmis 

atriði geta haft neikvæð áhrif á áreiðanleika, til dæmis óljós fyrirmæli til nemenda, óljós 

svör nemenda sem leiða til mistúlkunar, ytri truflun við aðstæður þar sem mat fer fram 

og fleira.  

Með réttmæti er vísað til þess að matið þurfi að ná til allra þátta sem það í raun á að 

meta og gefa þannig til kynna niðurstöður sem eru traustar, viðeigandi og 

merkingarbærar (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 11; Harlen, 2000, bls. 33). Það er 

túlkun matsniðurstaðna sem þar skiptir máli, það er hversu rétt túlkun á niðurstöðum 

þess er (Gronlund, 2003, bls. 24). Sem dæmi má nefna að ef próf eru notuð til að lýsa 

árangri nemanda í stærðfræði þá viljum við að túlkun niðurstaðna sé byggð á gögnum 

sem endurspegla í raun stærðfræðikunnáttu nemandans og að óviðkomandi atriði eins 

og til dæmis lestrargeta í prófinu trufli ekki mælinguna. Þá er prófið að mæla það sem 

það á að mæla en ytri þættir hafa hverfandi áhrif á matið. Áreiðanleiki mælinga er 

nauðsynlegur til að fá réttmætar niðurstöður en við getum fengið áreiðanlegar 

niðurstöður án þess þó að þær séu réttmætar (Miller, o.fl., 2009, bls. 70-71). Til dæmis 

eru líkur á miklum áreiðanleika í fjölvalsprófum af því þau fela í sér beinan, hlutlægan 

aflestur fremur en huglægt mat. En það er ekki þar með sagt að fjölvalsverkefnin nái til 

allra þeirra hæfniviðmiða sem við vildum meta. Við getum þannig talað um að námsmat 

geti verið áreiðanlegt en réttmæti lágt. Hins vegar er réttmæti alltaf lágt ef áreiðanleiki 

er lítill. 

Námsmat getur byggst hvort sem er á megindlegum aðferðum (mælingum og 

tölum) eða eigindlegum aðferðum (lýsandi án talna). Megindlegt mat er því byggt á 

hlutlægum upplýsingum og stuðst er við töluleg gögn sem hægt er að meðhöndla með 

tölfræðilegum aðferðum. Matið er þá byggt á því að hægt er að telja matsatriði og 

mæla þannig árangur nemenda. Slík mælitæki eru oftast skrifleg próf þar sem sömu 

niðurstöður eiga að fást, óháð því hver leggur matið fyrir. Í eigindlegu mati beinist 

athyglin að ferli fremur en hlutlægum árangri og miðast við eiginleika hvers nemanda 

án samanburðar við aðra. Við slíkt mat er jafnan um að ræða fjölbreyttar matsaðferðir 

svo sem athuganir, samræður, nemendamöppur, opnar spurningar og ígrundun 

nemenda (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 10). 

Viðmið skipta meginmáli við allt mat. Þegar námsmat í skólum er annars vegar getur 

verið um þrennt að ræða í þeim efnum, hópmiðað mat, markviðmiðað mat og 

einstaklingsmiðað mat. Viðmiðið í hópmiðuðu mati er hópurinn sem metinn er, til 
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dæmis allir nemendur sem þreyta samræmt próf á tilteknum tíma. Árangur tiltekins 

einstaklings ræðst þá af heildarárangri alls hópsins. Viðmiðið í markviðmiðuðu mati er, 

eins og nafnið bendir til, markmiðin, hæfniviðmiðin og námsefnið sem lagt er upp með. 

Loks er viðmiðið í einstaklingsmiðuðu mati einstaklingurinn sjálfur, það er staða hans á 

tilteknum tíma borin saman við stöðu hans á öðrum tíma. 

Samkvæmt Miller og félögum (2009, bls. 27-39) byggist árangursríkt námsmat á 

fimm þáttum:  

1. Að skilgreina með skýrum hætti hvað á að meta 

2. Að velja rétta námsmatsaðferð sem passar fyrir þá eiginleika eða þann 

námsárangur sem á að meta hverju sinni 

3. Fjölbreyttum matsaðferðum 

4. Réttri notkun námsmatsaðferða sem krefst þekkingar á takmörkunum 

þeirra. 

5. Námsmat sem hjálpargagn.  

Hér eru þessir fimm þættir skoðaðir nánar: 

1. Að skilgreina með skýrum hætti hvað á að meta. Árangur námsmats byggir að 

miklu leyti á vönduðum lýsingum á því sem á að meta og tæknilegum 

eiginleikum þeirrar matsaðferðar sem notuð er. Tilgreina þarf með skýrum hætti 

þau hæfniviðmið (e. learning outcomes) sem stefnt er að áður en valin er 

matsaðferð (matsaðferðir) (Miller o.fl., 2009, bls. 27). Námsmarkmið eða 

hæfniviðmið eru yfirleitt talin aðalgrundvöllur kennslu- og námsmatsferils í 

grunn- og framhaldsskóla. Mikilvægt er að kennarar kynni sér aðalnámskrá 

grunn- eða framhaldsskóla og skólanámskrá áður en þeir setja fram markmið og 

ákveða hvað, hvernig og hvenær eigi að kenna tiltekið viðfangsefni (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls.70).  

Í byrjun annar þurfa kennarar að skilgreina markmið og inntak námsins, 

útskýra fyrir nemendum hvers sé ætlast til af þeim, með hvers konar sniði 

námsmatið verði og hvaða viðfangsefni séu framundan. Nemendum þarf að 

vera ljóst hverjar forsendur námsmatsins séu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 

bls. 70; Glazer, 2014). Þegar kemur að því að velja markmið fyrir námsmat þurfa 

kennarar að ákveða hvað er mikilvægast að meta og hvað ekki. Þegar sett eru 

markmið varðandi námsmat þá skiptir miklu máli að þau nái til þekkingar og 

skilnings, rökhugsunar, sköpunarhæfileika, innsæis og viðhorfa. Vandað 

námsmat byggir á því að kennarar noti markmið (hæfniviðmið) aðalnámskrár og 
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geri þau nemendavæn. Ef markmið eru vel skilgreind og skýr auðveldar það 

kennurum að skipuleggja námsmatið. Við lok námsáfanga þarf að skoða 

markmiðin og meta hvort þeim hafi verið náð (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 

bls. 74-75).  

Til að tryggja góða yfirsýn er gott að styðjast við flokkunarkerfi, til að mynda 

flokkunarkerfi Benjamins Bloom og félaga. Það er víða notað sem grunnur fyrir 

víðtækt námsmat, enda stuðlar beiting þess að meira réttmæti en ella. Í því felst 

flokkun markmiða sem endurspegla alla námsþætti, námsafrakstur eða 

hæfniviðmið (e. learning outcomes) sem áhersla er lögð á í því matskerfi sem 

um ræðir (Meyvant Þórólfsson, 2016). Samkvæmt flokkunarkerfi Bloom og 

félaga skiptast mannlegir hæfileikar í þrjú meginsvið, þekkingarsvið (e. cognitive 

domain), viðhorfa- og tilfinningasvið (e. affective domain) og leiknisvið (e. 

psychomotor domain). Á þekkingarsviði eru markmiðin þau að þjálfa andlega 

hæfileika, vitræna hugsun og rökleikni. Á viðhorfa- og tilfinningasviði eru 

markmiðin að þroska nemendur tilfinningalega og rækta með þeim áhuga og 

jákvæð viðhorf og á leiknisviðinu lúta markmiðin að hvers konar líkamlegri færni 

og verklagi. Á hverju sviði er markmiðum skipt niður í stig eða þrep, eftir því hve 

flókin þau eru talin. Til þess að ná markmiðum á tilteknu þrepi þurfa markmið á 

auðveldari þrepum að hafa náðst (Ingvar Sigurgeirsson, 1998, bls. 18-19). 

2. Að velja viðeigandi matsaðferð sem passar fyrir þá eiginleika eða þann 

námsárangur sem á að meta hverju sinni. Matsaðferðir eru til dæmis valdar 

vegna hlutlægni þeirra, nákvæmni eða vegna þess hversu hentugar þær eru. Þó 

skiptir mestu máli að hafa í huga að sú matsaðferð sem valin er sé sú 

árangursríkasta til að mæla það sem á að meta (Miller o.fl., 2009, bls. 28). 

3. Fjölbreytni matsaðferða. Ekki er hægt að nota aðeins eina matsaðferð eða eitt 

tæki til að meta það nám sem nemandi hefur unnið að í skólastarfinu. Til að fá 

sem bestu sýn á námsárangur nemanda þarf að notast við fjölbreyttar og ólíkar 

námsmatsaðferðir (Miller o.fl., 2009, bls. 28). 

4. Rétt notkun námsmatsaðferða krefst þekkingar á takmörkunum þeirra. Til eru 

margar og fjölbreyttar námsmatsaðferðir og ná þær frá háþróuðum 

mælitækjum, til dæmis forprófaðra kunnáttuprófa til frekar opinna og 

sveigjanlegra matsaðferða, til dæmis sjálfsmats og jafningjamats. Þrátt fyrir að 

notast sé við bestu kennslu- og sálfræðilegu mælitækin þá geta þau gefið 

mælingarvillur í matsniðurstöðum. Úrtaksvillur eru algeng vandamál í 
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kennslufræðilegum og sálfræðilegum mælingum. Einnig geta aðrar 

mælingarvillur orðið vegna ágiskana nemenda á prófi, það hvernig kennari 

leggur huglægt mat á próf eða verkefni og ósamkvæmri svörun nemenda á 

sjálfsmati (Miller o.fl., 2009, bls. 28-29). 

5. Námsmat sem hjálpargagn. Nota verður námsmat í gagnlegum tilgangi og þarf 

kennari að vera meðvitaður um tilgang þess (Miller o.fl., 2009, bls. 29).  

 

Af framansögðu má ráða að námsmat er meira en próf og mælingar, þótt próf séu að 

vísu áhrifamikil matstæki. Með námsmati eru vinna, nám og frammistaða nemenda 

metin með fjölbreyttum aðferðum; því fleiri aðferðir sem notaðar eru til að safna 

upplýsingum um nám þeim meiri líkur eru á háu réttmæti og í raun felur úrvinnslan og 

meðferð niðurstaðna mun meira í sér heldur en einungis að gefa nemanda einkunn. 

Með hugtakinu námsmat er reynt að svara spurningunni: hversu góður er námsárangur 

hvers nemanda? (Miller o.fl., 2009, bls. 28; Linn og Miller, 2005, bls. 25; Nagowah og 

Nagowah, 2009). Próf er ein gerð námsmats sem venjulega samanstendur af röð 

spurninga sem lagðar eru fyrir alla nemendur í tilteknum áfanga og nemendur eiga að 

leysa innan ákveðins tímaramma. Með prófum er leitast við að svara spurningunni: 

hversu góð er frammistaða nemandans, annað hvort í samanburði við samnemendur 

eða í samanburði við skilgreind og afmörkuð svið verkefna. Mælingar fela í sér tölur 

sem gefa til kynna niðurstöður prófa eða annars konar námsmats eftir sérstökum 

reglum (til dæmis talning réttra svara). Mælingar svara spurningunni: hve mikið? 

Mælingar eru takmarkaðar við megindlegar (mælanlegar) lýsingar á nemendum (Miller 

o.fl., 2009, bls. 28-29).  

Mikilvægt er að hafa í huga að námsmat er sjálf athöfnin að meta og afla þannig 

upplýsinga um námsstöðu og námsframvindu. Umsagnir og einkunnir eru aðferðir við 

að birta niðurstöður matsins. Þegar kennarar gefa nemendum einkunn þá skrá þeir 

tölustaf eða bókstaf sem ætlað er að tákna ágæti verka nemandans. Slík endurgjöf 

getur ekki átt sér stað hafi námsmat ekki farið fram, kennarar verða að meta vinnu 

nemenda áður en þeir gefa einkunn með viðeigandi tákni. Námsmat getur átt sér stað 

án þess að umsögn fylgi í kjölfarið. Einkunnir og umsagnir eru hugsanlegar niðurstöður 

námsmats en þó ekki einu niðurstöðurnar sem til greina koma (Rowntree, 1989, bls. 

13). Hugtakið námsmat er því mun yfirgripsmeira heldur en próf, mælingar, einkunn og 

umsögn.  

 



 

18 

2.3 Hæfni og hæfniviðmið 

Hugtökin hæfni (e. competences), hæfniviðmið og lykilhæfni (e. key competences) skipa 

stóran sess í umræðu okkar um námsmat nú á dögum. Sú hæfni sem námskrár nú á 

dögum leggja áherslu á er bæði víðtæk og á margan hátt illmælanleg með 

hefðbundnum matsaðferðum, til dæmis skriflegum prófum. Það er sama hvort horft er 

til OECD (2005), Evrópusambandsins (European Union, 2017) eða annarra aðila sem 

móta stefnu um hæfni, hæfniviðmið og skipulag námsmats, þá má sjá að sú hæfni sem 

talin er þörf í nútímasamfélagi og þar með nútímaskólakerfi er skilgreind sem víðtæk, 

margbreytileg og samofin. Til dæmis tilgreinir Evrópusambandið átta lykilhæfniviðmið, 

sem nauðsynlegt sé að horfa til nú á dögum: 

• Tjáning á eigin móðurmáli 

• Tjáning á öðrum tungumálum 

• Hæfni á sviði stærðfræði, vísinda og tækni 

• Hæfni til að nýta upplýsinga- og samskiptatækni 

• Félagsleg og borgaraleg hæfni 

• Að læra að læra 

• Frumkvæði, nýsköpun og frumkvöðlahæfni 

• Hæfni til að meta listir og önnur menningarverðmæti. 

European Union, 2017 

Hæfni og hæfniviðmið í nútímaskólastarfi virka vissulega nýstárleg, en þau minna þó 

óneitanlega á flokkunarkerfi og kenningar sem fengið hafa töluverða athygli í menntun 

á undanförnum áratugum. Þar má í fyrsta lagi nefna fjölgreindakenningu, sem kennd 

hefur verið við Howard Gardner. Hann kynnti hana fyrst árið 1983 í bók sinni Frames of 

mind: The theory of multiple intelligences. Kenningin byggði á því að greindarhugtakið 

væri flóknara og margþættara en fyrr hefði verið haldið fram, einstaklingar byggju í 

raun yfir nokkrum grundvallagreindum, það er málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og  hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (náttúrugreind). Lykilatriði kenningarinnar var 

að hver einstaklingur byggi yfir öllum greindunum og gæti þróað hverja og eina á 

viðhlítandi getustig. Síðast en ekki síst lagði Gardner áherslu á að greindirnar störfuðu 

saman og hægt væri að vera greindur á mismunandi hátt á hverju stigi. 

Í öðru lagi má nefna flokkunarkerfi Benjamins Bloom og félaga (Bloom, Englehart, 

Furst, Hill og Krathwohl, 1956). Þar er gert ráð fyrir þremur sviðum mannlegrar hæfni, 
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vitsmunasviði (þekking, kunnátta, skilningur o.fl.), viðhorfa- og tilfinningasviði (áhugi, 

tilfinningar, gildismat o.fl.) og leiknisviði (færni og hæfni til að framkvæma aðgerðir, 

sýna, flytja o.fl.). Síðan hafa slík kerfi markmiða og hæfniviðmiða verið þróuð á 

margvíslegan hátt.  

Það er sama hvort horft er á lykilhæfni í nútímanámskrám og stefnuplöggum eða 

hæfni sem endurspeglast í fyrri flokkunarkerfum, eins og þeim sem tilgreind voru hér á 

undan, þá er ljóst að það reynist kennurum vandasamt að meta allt sem telst mikilvægt. 

Samkvæmt könnun sem gerð var í grunnskólum á Akureyri (Ingólfur Ármannsson og 

Trausti Þorsteinsson, 2006), virtust kennarar ekki nýta sér nægilega fjölbreytt námsmat 

til að ná til allra hæfniviðmiða og náðu því ekki að nýta sér niðurstöður til umbóta í 

starfinu. Einnig benti könnunin til þess að kennarar gerðu sér almennt ekki grein fyrir 

nauðsynlegum tengslum milli námsmats og kennslu. Kennarastarfið felur í sér stöðugar 

kennslufræðilegar ákvarðanir, þar á meðal hvernig safna þurfi upplýsingum og meta 

stöðu nemenda, getu þeirra, hæfni og kunnáttu. Mikilvægt er að kennarar geri sé grein 

fyrir hlutverki námsmats og taki ekki einungis ákvarðanir um námsmat við lok 

kennslunnar heldur fremur að fjölbreytt námsmat fari fram jafnt og þétt yfir 

námstímann til að fá heildarmynd af námsárangri og framförum nemenda (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 12-13). 

2.4 Matsaðferðir og matstæki 

Eins og áður kemur fram í þessari ritgerð virðast átökin milli tveggja sjónarmiða 

undirliggjandi í allri umræðu um námsmat. Þótt þessi tvö sjónarmið, mat í þágu náms 

og kennslu annars vegar (leiðsagnarmat) og nám sem vottun eða dómur um 

námsárangur hins vegar (lokamat), hafi fyrst og fremst með tilgang að gera (Harlen og 

James, 1997; Hernández, 2012) þá tengjast þau öllu matsferlinu, ekki síst 

matsaðferðum. Leiðsagnarmat fer jafnan fram jafnt og þétt á meðan námsferlinu 

stendur, ólíkt lokamati sem á sér stað við lok námstímabils þar sem lokaárangur er 

metinn. Leiðsagnarmat felur því óhjákvæmilega í sér fjölbreyttar matsaðferðir þar sem 

það beinist meira að námsferlinu heldur en lokaútkomu þess (Glazer, 2014; Heritage, 

2007).  

Upplýsingarnar eru notaðar til að gera viðeigandi ráðstafanir varðandi nám 

nemandans svo hann nái betri árangri (Boston, 2002; Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, 

bls. 14; Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). Aðferðir sem einkenna leiðsagnarmat endurspegla 

þannig alla þætti námsins, svo sem rannsóknir, félagslega færni, lausnaleit, samvinnu, 

umræður, samskipti, listsköpun og vinnubrögð og láta nemendur njóta árangurs á 
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þessum sviðum (Rúnar Sigþórsson, 2008). Endurgjöf skiptir einnig miklu máli í 

leiðsagnarmati en hún krefst einnig vandaðra vinnubragða þar sem nemandi er 

þátttakandi þannig að árangur verði sem bestur með matinu (Glazer, 2014; Harlen og 

James, 1997; Nagowah og Nagowah, 2009). Nemandinn getur sjálfur metið hversu vel 

honum gengur með því að skoða viðmiðin og námsmarkmið. Hann fær jafn óðum 

tækifæri til að vinna úr endurgjöfinni og ef viðmið eru skýr og skiljanleg þá er 

auðveldara fyrir hann að taka þátt í matinu. Í leiðsagnarmati er talað um að nemendur 

eigi ekki alltaf að keppast við að fá ytri umbun, til dæmis stimpil á blaðsíðuna. Stefnt er 

að því að nemendur læri vegna áhuga þeirra og að þeir séu að ekki endilega í keppni við 

aðra samnemendur um ytri umbun (Clarke, 2005, bls. 75-77). 

Leiðsagnarmat er þannig markviðmiðað (e. criterion- referenced) en á sama tíma er 

það líka nemendamiðað (e. pupil- referenced; ipsative). Það tengist jafnframt 

hugmyndafræði félagslegrar hugsmíðihyggju (e. social constructivism), sem oftast er 

rakin til rússneska sálfræðingsins Levs Vygotskys. Hann sagði að samskipti milli þess 

ólærða og hins lærða væru forsenda vitsmunaþroska og þar með árangursríks náms 

(Meyvant Þórólfsson, 2003).   

Nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi og bera sjálfir ábyrgð á því í umhverfi 

sem einkennist af samvinnu meðal nemenda og nemenda og kennara. Kennari 

leiðbeinir nemendum fremur en að mata þá af ákveðnum þekkingaratriðum sem þeir 

eiga að læra og taka verður tillit til forhugmynd nemenda við skipulag náms og kennslu. 

Kennarinn samþykkir og hvetur nemendur til dáða að hafa frumkvæði og sjálfstæði í 

vinnubrögðum (Clark, 2005, bls. 11-12; Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Lokamat er jafnan hlutlægt og megindlegt og er sú hefðbundna lærdómsmenning 

sem flestir þekkja (Meyvant Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). Það er notað til að meta námsárangur við lok námsáfanga, það er hvar 

nemandinn stendur námslega séð á ákveðnum tímapunkti í náminu. Matsaðferðir við 

lokamat byggjast á settum markmiðum en matið krefst jafnan einhvers konar hlutlægra 

mælinga sem felast í hefðbundnu námsmati eins og skriflegum prófum eða 

lokaverkefnum af öðru tagi, skriflegum, munnlegum eða verklegum. Verkefni og próf 

sem tengjast lokamati fela oft í sér fjölvalsspurningar, rétt eða rangt spurningar og 

eyðufyllingar. Lokamat er stundum notað sem mat á kennslunni. Matið er oftast byggt á 

skriflegum prófum eða verkefnum sem lögð eru fyrir í lok hverrar skólaannar eða 

skólaárs (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Lokamat er fyrst og fremst notað til að gefa 

nemendum einkunnir og staðfesta hvort þeir hafi náð settum markmiðum sem námið 

beindist að (Glazer, 2014; Miller, o.fl., 2009, bls. 39).  
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Þrátt fyrir skilvirkni og ýmsa aðra kosti hefðbundinna prófa hefur oft skotið upp 

kollinum umræða um neikvæðar hliðar þeirra, ekki síst samræmdra prófa. Bent er á 

stýringaráhrif þeirra á nám og kennslu og einnig á þá staðreynd að þau nái ekki til allra 

þeirra hæfniviðmiða sem teljast mikilvæg samkvæmt núgildandi námskrám. Þeir sem 

halda þessu sjónarmiði á lofti mæla frekar með alhliða námsmati eða rauntengdu 

námsmati (e. authentic assessment). Ýmis önnur heiti hafa verið notuð um námsmat af 

þessu tagi, svo sem ensku heitin performance-based assessment, performance 

assessment, alternative assessment, portfolio assessment og holistic assessment. Á 

þessum hugtökum er blæbrigða- og áherslumunur; þau eiga þó mun meira sameiginlegt 

heldur en það sem greinir þau að (Ingvar Sigurgeirsson, 1999; Waugh og Gronlund, 

2013).  

Diane Hart (1994, bls. 9-10) skilgreinir alhliða námsmat í bók sinni Authentic 

assessment: A handbook for educators sem mat er snýr að virkri þátttöku nemenda í 

eigin námi þar sem þeir vinna ýmis krefjandi verkefni sem hafa raunverulega þýðingu og 

merkingu. Slíkt námsmat felur í sér raunveruleg viðfangsefni sem líkjast ekki 

hefðbundnum skriflegum prófum. Alhliða námsmat reynir á hugsun nemandans þar 

sem hann fær tækifæri til að beita víðtækri þekkingu sinni og hæfni við úrlausn 

verkefna. Lögð er áhersla á samskipti kennara og nemenda þar sem komið er á 

framfæri hvað það er sem lagt er til grundvallar með matinu þannig að nemendum sé 

ljóst að hverju er stefnt og hvað eigi að meta í tilteknu verkefni. Alhliða námsmat svipar 

til hugmyndafræði um sveigjanlega kennsluhætti, opinn skóla og þemanám þar sem 

meginatriðið er að nemendur sýni hvað þeir kunna við sem eðlilegastar aðstæður. Mikil 

áhersla er lögð á að námsmatsaðferðir styðji við fjölbreytta kennsluhætti og séu 

eðlilegur hluti þeirra (Hart, 1994, bls. 10 og Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 153).  

Sumir nota hugtakið óhefðbundið námsmat sem andstæðu við hefðbundið 

námsmat. Þá er því sjónarmiði fylgt að tryggja þurfi fjölbreytni við matið og aðferðir séu 

margbreytilegar og í samræmi við það samhengi og þær aðstæður sem um ræðir hverju 

sinni (Elísabet Valtýsdóttir, 2010). Sérfræðingar í kennslu erlendra mála (Elísabet 

Valtýsdóttir, 2010; Auður Torfadóttir, 2005) hafa bent á að hefðbundið námsmat á 

þeirra sviði hafi einkennst um of af stöðluðum prófum og verkefnum þar sem svar er 

annaðhvort rétt eða rangt og þar sem hægt sé að telja rétt svör og fá þannig út eina 

heildareinkunn. Slíkt mat gefi því takmarkaða mynd af hæfni og kunnáttu nemenda, 

svörin séu oft stöðluð og gefi ekki svigrúm fyrir nemendur til að sýna víðtæka hæfni 

(Elísabet Valtýsdóttir, 2010; Auður Torfadóttir, 2005).  
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Víðtækt frammistöðumat (e. performance assessment) er því mikilvægt í slíku 

samhengi. Það gerir kennurum kleift að meta hvernig nemendur beita þekkingu sinni og 

leikni, sýna hvað þeir hafa raunverulega lært og að þeir geti sett það fram hugmyndir 

sínar og kunnáttu á mismunandi hátt (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 90). Í 

frammistöðumati er lögð áhersla á að meta fjölbreytt viðfangsefni nemenda þar sem 

stuðst við tiltekin frammistöðuviðmið (e. performance criteria) sem segja til um hvort 

og hversu vel nemanda hefur tekist til við verkefnið miðað við sett viðmið eða 

námsmarkmið. Verkefnin geta bæði verið einstaklingsverkefni og hópverkefni, svo sem 

samræður, upplestur, kynningar, listaverk eða tilraunir þar sem oftast er um að ræða 

raunveruleg úrlausnarefni (e. authentic) líkt og nemandi gæti mætt utan skólans sem 

eiga sér fleiri en eina góða lausn (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008, bls. 61 og Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 157). Ljóst er að frammistöðumat reynist vera gagnleg leið til 

að stuðla að virkri þátttöku nemenda og getur aukið áhuga þeirra á tilteknum 

viðfangsefnum. Matið getur verið öflugt leiðsagnarmat sem gefur færi á sjálfsmati og 

jafningjamati auk þess sem kennari getur metið hvernig nemendum gengur að hlusta á 

aðra samnemendur, hversu virkir þeir eru í umræðum um tiltekið efni og viðleitni þeirra 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 91). 

Hér hefur ítrekað verið minnst á mikilvægi þess að meta hæfni nemenda jafnt og 

þétt á meðan á námsferli stendur. Ef frammistaða nemenda er metin jafnt og þétt allan 

námstímann er oft talað um „símat“. Nær væri jafnvel að tala um „sívirkt mat“ (e. 

continuous assessment), þar sem hugmyndir kennara og annarra sérfræðinga hafa 

reynst mismunandi hvað varðar eðli slíks mats. Í framhaldsskólum þekkjast til dæmis tíð 

skyndipróf eða kannanir undir heitinu „símat“. Hugmyndin að baki „sívirku mati“ er hins 

vegar sú að kennarar séu stöðugt vakandi yfir námi, námsframvindu og árangri 

nemenda sinna, þótt það geti jafnframt byggst á bókhaldi utan um skyndipróf, verkefni, 

heimavinnu og kannana af ýmsu tagi (Rúnar Sigþórsson, 2008). Stundum er sett 

jafnaðarmerki á milli hugtakanna símats og leiðsagnarmats, með því að telja að með 

reglulegu mati á námi og frammistöðu nemenda sé komið til móts við markmið 

leiðsagnarmats. Símat á við tíðni matsins en leiðsagnarmat um tilgang þess. Ekki skiptir 

máli hversu oft nám og frammistaða nemanda er metin, það verður ekki leiðsagnarmat 

nema því sé fléttað saman við námsferlið og niðurstöður þess notaðar sem leiðbeinandi 

endurgjöf (Rúnar Sigþórsson, 2008). 



 

23 

2.5 Nýtt matskerfi í grunnskólum 

Með tilkomu nýrrar aðalnámskrár árið 2011 og greinasviða árið 2013 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) boðuðu menntayfirvöld á Íslandi breytingar á 

námsmati í grunnskólum landsins. Öllum grunnskólum var ætlað að taka upp nýjan 

einkunnakvarða, svonefndar hæfnieinkunnir í bókstöfum, við brautskráningu nemenda 

úr tíunda bekk. Hæfnihugtakið var lagt til grundvallar og öll viðmið tengd við ýmiss 

konar hæfni með svonefndum hæfniviðmiðum.  

Hæfnihugtakið felur í sér þekkingu og leikni nemandans innan hverrar námsgreinar 

og tengist einnig siðferðilegum viðhorfum hans. Hæfni, þekking og leikni eru 

grundvallarhugtök sem byggt er á. Þekking er safn aðferða, kenninga, lögmála og 

staðreynda og hægt er að miðla henni á ýmsa vegu, til dæmis skriflega, munnlega eða 

verklega. Leikni getur verið vitsmunaleg og verkleg og felur í sér að nemandi geti beitt 

aðferðum, verklagi og rökréttri hugsun. Hæfni snýr að nemandanum sjálfum og felur í 

sér að hann hafi getu til að miðla og hagnýta þekkingu sína og leikni. Hæfni gerir kröfur 

um ábyrgðartilfinningu, virðingu, víðsýni, sköpunarmátt, siðferðisvitund, félagsfærni, 

frumkvæði, virkni og skilning nemandans á eigin getu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Þekking þarf að vera til staðar hjá nemanda en það 

er hæfnin sem er metin með hliðsjón af hæfniviðmiðum í bóklegu námi og verk- og 

listgreinum, það er hvernig nemandinn getur beitt þekkingu sinni og leikni. 

Hæfniviðmið tengjast grunnþáttunum sex sem fram koma í aðalnámskrám en þeir eiga 

að endurspeglast í öllu skólastarfi á öllum skólastigum. Þessir grunnþættir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Nýr matskvarði virkar þannig að nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum 

viðeigandi námsgreina í seinni hluta aðalnámskrá grunnskóla. Hæfniviðmið eru 

skilgreind og sett upp í töflur í þremur flokkum fyrir hvert námssvið við lok fjórða, 

sjöunda og tíunda bekkjar fyrir utan erlend tungumál en þar eru hæfniviðmið sett fram í 

stigum. Miðað við þau hæfniviðmið sem gefin eru upp fyrir hverja námsgrein veit 

kennari hvað hann á að leggja áherslu á í sinni kennslu og velur námsefni, 

kennsluaðferðir og matsaðferðir sem henta best gefnum hæfniviðmiðum. 

Innan hverrar námsgreinar eða námssviðs er tilgreint hvaða hæfni gera má ráð fyrir 

að nemandi búi yfir við lok hvers stigs. Hæfniviðmið eru sett fram í mismörgum flokkum 

eftir námsgreinum í aðalnámskrá grunnskóla. Til dæmis eru hæfniviðmið fyrir íslensku 

sett fram í fjórum flokkum: Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og 
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málfræði. Í stærðfræðinni eru hæfniviðmið sett fram í sjö flokkum: Að geta spurt og 

svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar, 

vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og reikningur, algebra, rúmfræði og 

mælingar og að lokum tölfræði og líkindi.  

 

Tafla 1. Dæmi um hæfniviðmið við lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar í stærðfræði í 

flokknum tölur og reikningur. (Heimild: Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 214) 

 

Í námskránni frá árinu 2011 kemur einnig fram að horfa eigi til lykilhæfni nemenda í öllu 

skólastarfi en upphaflega átti að gefa nemendum einkunn fyrir lykilhæfni sem svo var 

fellt út árið 2014. Það er þó mikilvægt að vinna með lykilhæfnina og flétta hana inn í allt 

nám (Menntamálastofnun, e.d.b). Lykilhæfni tengist öllum námssviðum og byggir á 

grunnþáttum menntunar og er nánari útfærsla á grunnþáttunum sex sem fram koma í 

aðalnámskrám grunnskóla og aðalnámskrá framhaldsskóla. Lykilhæfni er hæfni sem 

snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða þroska hans. Lykilhæfni 

tengist öllum námssviðum og snýr að hæfni nemandans í tjáningu og miðlun, skapandi 

og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgða 

og mat hans á eigin námi. Skilgreind eru hæfniviðmið við lok fjórða, sjöunda og tíunda 

bekkjar í lykilhæfninni í öllu námi en með því er verið að leggja grunn að alhliða þroska 

nemenda. Flokkarnir fimm í lykilhæfni eru; tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin 

hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin 

námi. Menntagildi lykilhæfni felst í því að búa nemendur undir virka þátttöku í 

lýðræðissamfélagi með því að þroska gagnrýna hugsun, samskiptafærni, ábyrgð og 

sjálfstæði, frumkvæði og skapandi hugsun hans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a).  
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Tafla 2. Dæmi um hæfniviðmið í flokknum tjáning og miðlun í lykilhæfni við lok fjórða, 

sjöunda og tíunda bekkjar. (Heimild: Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 87) 

 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 kveður á að öllum grunnskólum í landinu er 

skylt að nota nýjan matskvarða. Vorið 2016 hófu grunnskólar landsins að gefa 

nemendum sem luku grunnskólagöngu einkunnir samkvæmt nýja matskvarðanum sem 

byggir á bókstöfum í stað tölustafa. Með nýjum matskvarða og bókstafaeinkunnum eru 

stigin skref til að meta hæfni nemanda fremur en eingöngu þekkingu og kunnáttu hans. 

Þessi einkunn er nefnd hæfnieinkunn og byggir á settum hæfniviðmiðum fyrir hverja 

námsgrein í aðalnámskrá grunnskóla. Hæfnieinkunn er mat skólans/kennarans á hæfni 

nemanda við lok grunnskóla og því er ekki hægt að reikna út meðaltal úr verkefnum 

sem nemandi hefur unnið um veturinn, einungis er tekið mið af því hvar hann stendur 

við lok grunnskóla (Gylfi Jón Gylfason, e.d.; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2016). Í matskvarðanum eru skilgreind matsviðmið sem lýsa þeirri hæfni sem liggur að 

baki hverjum bókstaf og segja hversu vel nemandi hefur viðkomandi hæfni á valdi sínu. 

Við einkunnagjöf er kvarðinn A, B, C og D notaður.  

• A lýsir framúrskarandi hæfni 

• B lýsir góðri hæfni 

• C lýsir sæmilegri hæfni  

• D lýsir hæfni sem ekki nær viðmiðum sem lýst er í C  

Árið 2014 var einkunnunum B+ og C+ bætt við matskvarðann. Nemandi sem náð hefur 

meginþorra matsviðmiða B og hluta matsviðmiða A getur fengið einkunnina B+. Sama 

gildir um C+ að ef nemandi hefur náð meginþorra matsviðmiða C og hluta matsviðmiða 

B getur hann fengið einkunnina C+. Nemandi sem fær einkunnina B+ er nær nemanda í 

hæfni sem fær einkunnina A en þeim sem fær einkunnina B. Á sama hátt er nemandi 

sem fær einkunnina C+ nær nemanda í hæfni sem fær einkunnina B en nemanda sem 

fær einkunnina C (Menntamálastofnun, 2015). Ef nemandi stundar nám eftir 

einstaklingsnámskrá í samræmi við metnar sérþarfir og er því ekki metinn eftir 
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matsviðmiðum, fær hann stjörnumerkta bókstafaeinkunn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2016).  

2.5 Inntaka í framhaldsskóla 

Inntaka í framhaldsskóla byggir fyrst og fremst á hæfnieinkunum nemenda við lok 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Sameiginleg viðmið í 

námsmati við lok grunnskóla og samræmdur matskvarði stuðla að því að 

framhaldsskólar velja inn nemendur og raða þeim á tiltekið hæfniþrep. Þessum 

samræmda matskvarða við lok grunnskóla er ætlað að veita rétta lýsingu á hæfni 

nemanda við lok grunnskóla, óháð því hvaða skóla nemandinn kemur úr (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2016).  

 Námi í framhaldsskóla er skipað á fjögur hæfniþrep sem skarast annars vegar við 

grunnskóla og hins vegar við háskóla (Tafla 3).  

Tafla 3.  Viðmið um hvernig grunnskólanemendur raðast á hæfniþrep í framhaldsskóla. 

Hæfnieinkunn Þrep Lýsing 

A 2. þrep Framúrskarandi hæfni og frammistaða hliðsjón af 

hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

B+ 2. þrep Mjög góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

B 2. þrep Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

C+ 1. þrep Nokkuð góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

C 1. þrep Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

D 1. þrep Hæfni og frammistaða í námi ábótavant með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

Hvert hæfniþrep lýsir stigvaxandi kröfu um hæfni, þekkingu og leikni nemanda. Fyrsta 

hæfniþrep í framhaldsskóla skarast á við unglingastig í grunnskóla þar sem lýsing á 

hæfni, þekkingu og leikni nemanda á þessu hæfniþrepi er sú sama og lýsing á þeirri 

hæfni, þekkingu og leikni nemanda sem stefnt er að við lok grunnskóla. Ef nemandi fær 

B, B+ eða A í matsviðmiðum hefur hann náð settum hæfniviðmiðum við lok tíunda 

bekkjar og er þá gert ráð fyrir að hann geti hafi nám í stærðfræði, íslensku, ensku og 
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dönsku á öðru hæfniþrepi í framhaldsskóla. Ef nemandi fær hæfnieinkunina C+ eða 

lægri einkunn þarf sá hinn sami að hefja nám á fyrsta hæfniþrepi í framhaldsskóla þar 

sem hann hlýtur viðeigandi stuðning í námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b; Menntamálastofnun, 2015).  

Grunnskólar eru ábyrgir fyrir réttmætu og áreiðanlegu námsmati við lok grunnskóla og 

veita nemendum, foreldrum og framhaldsskólum sem bestu leiðsögn varðandi næstu 

skref í námi fyrir nemandann. Það er svo mat framhaldsskólans á hvaða þrep hentar 

best hverjum og einum nemanda í samráði við nemendur og foreldra. Framhaldsskólar 

nýta hæfnieinkunnir grunnskólanemenda til að velja inn nemendur í skólann og til 

leiðsagnar um á hvaða hæfniþrep hentar þeim í hverjum og einum áfanga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b). Þegar framhaldsskólar hafa fengið umsóknir frá 

nemendum er reiknaður út stigafjöldi fyrir hvern og einn umsækjanda með því að gefa 

hverjum bókstaf ákveðið vægi sem Menntamálastofnun hefur gefið út. Markmið með 

tölustöfum á bak við hæfnieiknunnir er að einfalda rannsóknarvinnu, skýrslugerð og að 

framhaldsskólar geti dregið saman hæfni nemenda í eina tölu.  

Þannig fær hæfnieiknunnin A vægið 4, B+ fær vægið 3,75, B fær 3, C+ fær vægið 

2,75, C fær 2 og D fær vægið 1. Meðaltal stigafjölda er reiknað út fyrir hvern og einn 

nemanda sem notaður er við innritun í framhaldsskóla (Gylfi Jón Gylfason, e.d.). Ef 

margir nemendur hafa sama stigafjölda geta skólar ákveðið sjálfir á hvað annað þeir 

horfa við inntöku nemenda. Á heimasíðum framhaldsskóla má sjá að í aðstæðum þar 

sem nemendur hafa sama stigafjölda horfa sumir til einkunna í samræmdum prófum. 

Aðrir horfa á einkunnir í samfélagsfræði eða einkunn í öðrum greinum, þátttöku í 

félagslífi eða kynjahlutfalls sem ræður því þá hvaða nemendur eru teknir inn ef velja 

þarf á milli nemenda með sama stigafjölda.  
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3 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu, viðhorf og skilning kennara og 

skólastjórnenda grunn- og framhaldsskóla á námsmati og tilgangi þess. Jafnframt var 

reynt að grafast fyrir um það hvort munur væri á fyrirkomulagi námsmats á milli 

skólastiganna tveggja. Loks voru viðhorf kennara og skólastjórnenda á grunn- og 

framhaldsskólastigi til nýs matskerfis í skyldunámi könnuð og hvort samræmis gætti á 

milli grunnskólanna við útfærslu þess. Þannig var leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

• Hver er sýn kennara og stjórnenda í grunn- og framhaldsskólum á námsmat, 

tilgang þess og fyrirkomulag? 

• Er munur á skólastigum hvað þetta varðar? 

• Hver eru viðhorf þátttakenda til nýs hæfnieinkunnakerfis við lok skyldunáms 

• Er munur á grunnskólunum innbyrðis með tilliti til hins nýja kerfis? 

Ástæður þess að höfundur valdi þessar spurningar eru í fyrsta lagi þær að í almennum 

hlutum aðalnámskrár fyrir bæði skólastigin, grunn- og framhaldsskóla frá árinu 2011, er 

lögð áhersla á samfellu milli skólastiga, sér í lagi í þáttum sem lúta að námi, vellíðan og 

öryggi:  

 

Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að skapa samfellu í námi 

barna, koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu náms. 

Einnig er markmiðið að treysta gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennar og 

námi nemenda og stuðla að vellíðan og öryggi barna þegar þau flytjast milli 

skólastiga. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Áður var getið um tvær ríkjandi hugmyndir sem snerta tilgang og fyrirkomulag 

námsmats, þ.e. leiðsagnarmat og lokamat. Tilgangurinn var í öðru lagi að kanna 

stöðuna á skólastigunum tveimur hvað þetta varðaði, það er hver tilgangurinn er í raun 

með námsmati á skólastigunum tveimur; er tilgangurinn fyrst og fremst sá að nýta 

námsmat í þágu náms og kennslu með áherslu á leiðsagnarmat og fjölbreyttar 

námsmatsaðferðir eða er tilgangurinn með námsmati fyrst og fremst vottun um 

námsárangur með áherslu á lokamat þar sem lögð er áhersla á lokapróf? Höfundur 
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ákvað einnig að kanna viðhorf til hæfnieinkunna og hvort samræmis gætti við endurgjöf 

milli grunnskóla. 

Rannsóknin er byggð á aðferðafræði eigindlegra rannsókna en sú aðferðafræði hentar 

vel til að öðlast skilning á viðhorfi, reynslu og hegðun einstaklinga gagnvart ákveðnu 

viðfangsefni rannsóknar (Sóley S. Bender, 2003, bls. 85). Eigindleg aðferðafræði (e. 

qualitative research) er leið til að horfa á félagsveruleikann og reynir rannsakandi að 

skoða hvaða merkingu þátttakendur leggja í eigið líf og starf og hvernig þeir upplifa 

aðstæður sínar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á túlkunarfræði (e. 

hermeunautics) þar sem rannsakandi túlkar gögnin með orðum og fer fram og til baka 

við greiningu þeirra. Gagnaöflun felst meðal annars í því að fara á vettvang og skoða 

fyrirbæri við sem eðlilegastar aðstæður eða að taka opin viðtöl við þátttakendur 

rannsóknar (Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 1–3, 210; Lichtman, 2013, bls. 17–21). Til 

þess að ná fram góðum upplýsingum um viðhorf, skilning og reynslu þátttakenda á 

rannsóknarefninu var gerð viðtalsrannsókn. Að öðru leyti var tekið mið af líkani James 

McMillan (mynd 1) af rannsóknarferlinu þar sem höfundur gerir fyrst grein fyrir 

rannsóknarefninu (e. initial problem) og rekur sig svo áfram (McMillan, 2001).  

 

Mynd 1. Rannsóknarferlið. (Byggt á McMillan, 2001) 

 

Rannsóknin samanstóð af tíu hálf-opnum (e. semi-structured) einstaklingsviðtölum og 

var sú aðferð valin með það að markmiði að leitast við að reyna að skilja reynsluheim 

þátttakenda. Hálf-opið viðtal er viðtalsaðferð þar sem umræðuefnið er fyrirfram 

ákveðið en innihald samræðnanna að takmörkuðu leyti. Rannsakandi reynir að hafa 

viðtalið eins opið og mögulegt er en fylgir þó ákveðnum spurningaramma hjá öllum 

þátttakendum (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73–76; Lichtman, 2013, bls. 32–33). 
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3.1 Þátttakendur  

Markmiðsúrtak (e. purposeful sampling) var notað við val á þátttakendum sem taldir 

voru búa yfir mikilvægum upplýsingum um rannsóknarefnið (sbr. Þórólfur Þórlindsson 

og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124). Þau skilyrði sem þátttakendur þurftu að uppfylla 

voru að annast kennslu bóknámsgreinar í tíunda bekk í grunnskóla eða kenna 

bóknámsgrein á fyrsta ári við framhaldsskóla. Viðtöl voru tekin við átta konur og tvo 

karlmenn. Nöfnum þátttakenda og skóla var breytt til að gæta fyllsta trúnaðar.  

• Hafdís er kennari á unglingastigi í grunnskóla A og kennir íslensku í tíunda bekk 

og dönsku í áttunda bekk. Hún er með BA próf í íslensku og diplómagráðu í 

kennsluréttindum frá Háskóla Íslands. Hún hefur kennt á miðstigi og 

unglingastigi í grunnskóla og kenndi áður íslensku í framhaldsskóla í þrjú ár.  

• Rakel er kennari á unglingastigi í grunnskóla A og kennir samfélagsgreinar í 

níunda og tíunda bekk. Hún er með BA próf í sagnfræði, MA gráðu í kynjafræði 

og diplómagráðu í kennsluréttindum frá Háskóla Íslands. Frá árinu 2008 hefur 

hún kennt á unglingastigi.  

• Lovísa hefur verið aðstoðarskólastjóri í grunnskóla A í tvö ár. Áður en hún tók 

við stjórnunarstöðu kenndi hún stærðfræði og íslensku í tíu ár á unglingastigi 

ásamt því að vera sem verkefnastjóri í þrjú ár. Hún lauk grunnskólakennaranámi 

frá Háskóla Íslands.  

• Anna er kennari á unglingastigi í grunnskóla B og kennir ensku og 

samfélagsgreinar í tíunda bekk. Hún útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 

2003 og er auk þess ljósmyndari. Hún hefur kennt við grunnskóla B í eitt ár en 

kenndi áður við annan grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í 14 ár. 

• Hanna er kennari á unglingastigi í grunnskóla B og kennir íslensku í sjöunda, 

áttunda, níunda og tíunda bekk. Hún útskrifaðist árið 1990 sem 

grunnskólakennari. Hún hefur kennt í átta ár við grunnskóla B. 

• Helgi er skólastjóri í grunnskóla B. Áður kenndi hann aðallega stærðfræði á 

unglingastigi og var aðstoðarskólastjóri í þrjú ár áður en hann tók við stöðu 

skólastjóra. Hann útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 1984.  

• Sólveig er aðstoðarskólastjóri í grunnskóla B. Hún er grunnskólakennari að 

mennt. Hún kenndi íslensku á miðstigi og unglingastigi áður en hún varð 

aðstoðarskólastjóri.  

• Guðný hefur kennt stærðfræði við framhaldsskólann frá árinu 2003. Hún er 

með BS gráðu í stærðfræði og kennsluréttindi frá Háskóla Íslands. 
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• Arnar hefur kennt íslensku í þrettán ár við framhaldsskólann. Hann er með BA 

gráðu í íslensku, MA gráðu í málfræði og kennsluréttindi frá Háskóla Íslands.  

• Þóra er yfirkennari í framhaldsskólanum en hefur áður starfað sem deildastjóri 

við skólann. Hún hefur kennt í tólf ár við skólann. Hún er með BS gráðu í 

hagfræði, MBA gráðu í opinberri stjórnsýslu og kennsluréttindanám frá Háskóla 

Íslands.  

3.2 Gagnaöflun 

Vinna við rannsóknina hófst í nóvember 2016 þar sem unnið var að rannsóknaráætlun. Í 

janúar 2017 var haft samband við skólastjórnendur eins framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og leitað var eftir samstarfi við skólann og var vel tekið í það. 

Skólastjórnendur framhaldsskólans voru beðnir um að nefna tvo grunnskóla sem senda 

marga nemendur í skólann til þeirra. Leitað var til þeirra tveggja grunnskóla sem 

stjórnendur framhaldsskólans bentu á og samþykktu þeir að vera þátttakendur í 

rannsókninni. Stjórnendur allra skólanna bentu höfundi á kennara sem gætu mögulega 

tekið þátt í rannsókninni. Haft var samband við mögulega þátttakendur í gegnum 

tölvupóst þar sem þeir fengu upplýsingar um fyrirkomulag og tilgang rannsóknarinnar. 

Allir kennararnir samþykktu að taka þátt og veita viðtal.  

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum við þátttakendur í mars til apríl 2017. 

Viðtölin tóku flest 40-50 mínútur. Áður en hvert viðtal hófst var þátttakanda greint frá 

því að hann eða hún gæti hætt hvenær sem væri. Fyrir öll viðtölin fékk höfundur leyfi 

frá þátttakendum til að hljóðrita þau með síma og tekið var fram að fyllsta trúnaðar yrði 

gætt. Tekin voru fjögur viðtöl við kennara sem kenna í tíunda bekk í grunnskóla, tvö 

viðtöl við kennara sem kenna á fyrsta ári í framhaldsskóla, tvö viðtöl við stjórnendur í 

grunnskóla og eitt viðtal við stjórnanda í framhaldsskóla. Öll viðtölin fóru fram í 

fundarherbergjum eða skrifstofum viðkomandi skóla þar sem samræðurnar fóru fram í 

hljóðlátu umhverfi. Fyrir hvert viðtal var stuðst við sama viðtalsrammann en reynt var 

að hafa viðtalið opið þannig að þátttakendur gætu tjáð sig óhindrað. Hvert viðtal 

byrjaði með opinni spurningu um störf og menntun þátttakenda áður en þeir voru 

leiddir út í samræður um rannsóknarefnið.   
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3.3 Greining gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð á síma og afrituð orðrétt fljótlega eftir hvert viðtal. Við afritun 

hvers viðtals bætti rannsakandi við hugleiðingum, athugasemdum og vangaveltum um 

það sem fram kom í viðtalinu. Við greiningu gagna var stuðst við nálgun grundaðrar 

kenningar (e. grounded theory approach) en það er aðferð til að uppgötva kenningar, 

hugtök og tilgátur útfrá eigindlegum gögnum og gagnagreining á sér stað frá fyrsta 

viðtali (Lichtman, 2013, bls. 28). Gögn voru marglesin, flokkuð og merkt var við það sem 

mestu máli skipti með tilliti til rannsóknaspurninga. Þetta kallast lyklun eða kóðun (e. 

open coding).  

Út frá lyklun voru niðurstöður flokkaðar í meginþemu (e. themes) sem byggð voru á 

rannsóknarspurningum og þeim síðan skipt niður í undirþemu. Höfundur valdi þrjú 

meginþemu með það að markmiði að svara rannsóknarspurningum en þau voru:   

 

1. Tilgangur námsmats 

2. Framkvæmd námsmats 

3. Hæfnieinkunnir í grunnskólum 

 

3.4 Siðferðileg atriði 

Við greiningu gagna lagði rannsakandi sig fram um að gæta alls trúnaðar þar sem unnið 

var með viðkvæm gögn. Þátttakendum og skólum sem þátt tóku í rannsókninni voru 

gefin dulnefni svo ekki væri hægt að rekja svör til einstaklinga né skólanna.  
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4 Niðurstöður 

Hér er gerð grein fyrir niðurstöðum úr öllum viðtölunum sem tekin voru við 

skólastjórnendur og kennara í tveimur grunnskólum og einum framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Lögð var áhersla á að fá innsýn í reynslu, viðhorf og skilning 

þátttakenda á námsmati í þeim tilgangi að greina hvað væri líkt og hvað ólíkt með 

tilgangi og fyrirkomulagi námsmats á milli skólastiganna tveggja og hvort samræmis 

gætti í einkunnagjöf grunnskólanna sem gáfu síðan framhaldsskólum upplýsingar um 

hæfni nemenda við inntöku. Einnig var tilgangurinn að kanna hvort ánægja ríki meðal 

kennara og skólastjórnenda með nýtt matskerfi, það er hæfnieinkunnir sem sýna stöðu 

nemenda gagnvart matsviðmiðum aðalnámskrár. Tilvitnanir í kennara og 

skólastjórnendur eru notaðar í þessum kafla til að gera lesanda kleift að skilja enn betur 

þær niðurstöður sem birtust í gögnunum. Við greiningu gagna voru niðurstöður 

flokkaðar í meginþemu sem byggð voru á rannsóknarspurningum og var þeim skipt 

niður í undirþemu.  

Eins og áður var nefnt þá komu fram þrjú meginþemu í gagnagreiningarferlinu og 

niðurstöðum var skipt upp í kafla með hliðsjón af þeim: Tilgangur námsmats, 

framkvæmd námsmats og hæfnieinkunnir í grunnskólum. Rannsakandi taldi mikilvægt 

að átta sig fyrst á stefnu skólanna um námsmat. Fyrsti undirkaflinn hér á eftir er þess 

vegna um stefnu skólanna um námsmat áður en farið er í þau meginþemu sem fram 

komu við greiningu gagna. Í hverjum kafla er byrjað að fjalla um hvort skólastig fyrir sig 

þar sem fyrst er farið yfir niðurstöður frá kennurum og síðan stjórnendum. Þó eiga 

sumir kaflarnir eingöngu við um kennara og það er með sama sniði, fyrst fjallað um 

niðurstöður grunnskólanna og síðan niðurstöður framhaldsskólans. 

5.1 Stefna skólanna um námsmat 

Í þessum kafla er fyrst fjallað um viðhorf kennara til stefnu skólanna, það er hvort þeim 

finnist sú stefna skýr og aðgengileg og hvernig þeim finnist staðið að námsmati við 

skólann sem þeir kenna við. Síðan er fjallað um námsmatsstefnu skólanna út frá 

sjónarhorni skólastjórnenda.  
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Grunnskólarnir eiga það sameiginlegt að stefna þeirra er fyrst og fremst sú að fara 

eftir nýju matskerfi, það er hæfnieinkunnum, þar sem unnið er með hæfniviðmiðin sem 

fram koma í aðalnámskrá grunnskóla og að nemendur séu metnir út frá matsviðmiðum. 

Stefna skólanna er því sú að gefa alltaf lokaeinkunn í bókstöfum svo nemendur 

útskrifist samkvæmt nýjum matskvarða. 

Kennarar við báða grunnskólana sögðu að stefna skólans um námsmat væri nokkuð 

skýr. Kennarar við grunnskóla A sögðu að staðið væri vel að námsmati við skólann þar 

sem þeir fengju aðstoð frá skólastjórnendum væri þess óskað. Hafdísi finnst mikilvægt 

að skólastjórnendur séu sýnilegir og að þeir geti aðstoðað kennara þegar á þarf að 

halda: ,, ... ég held að það sé mjög vel staðið að námsmati hér og við erum með frábæra 

skólastjórnendur sem eru til í að taka umræðuna og vinna hana með okkur sem er bara 

gott“. Hanna grunnskólakennari í grunnskóla B sagði að ágætlega væri staðið að 

námsmati við skólann en Anna við sama skóla var ekki á sama máli. Hún nefndi 

sérstaklega að skólastjórnendur væru ekki að aðstoða nógu mikið og að kennarar væru 

ekki að fá nógu skýr tilmæli um það hvernig þessum hæfnieinkunnum væri háttað. Hún 

myndi vilja að stjórnendurnir væru sýnilegri í þessu ferli og að hægt væri að leita til 

þeirra þegar á reyndi, til dæmis til að fá ráðgjöf um hvernig best væri að hanna verkefni 

og próf: 

Ég myndi bara vilja hafa fólk á gólfinu, hafa stjórnendur eða ráðgjafa á 

gólfinu sem gætu … þegar maður er í vandræðum, þegar maður er að búa 

til verkefni ... uuu komið og tékkað á þessu, bara ókey ég er með þetta og 

ég hugsa bara líka upp á samræmið að það væri einhver, já þetta á ekki að 

vera svona, þetta á að vera svona. Það myndi gera rosalega marga 

kennara brjálaða af því að þeir þyrftu þá að horfast í augu við það að það 

er eitthvað sem er ekki að virka hjá þeim.  

Skólastjórnendur grunnskólanna töldu allir að stefna skólans um námsmat væri mjög 

skýr og aðgengileg öllum. Einnig sögðust þeir telja að vel væri staðið að námsmati við 

þeirra skóla. Lovísa skólastjórnandi í grunnskóla A sagði að stefna þeirra væri sú að 

leggja mikla áherslu á leiðseigjandi mat (leiðsagnarmat) sem miðaðist við að meta 

nemendur á fjölbreyttan hátt. Hún sagði að mikil vinna hefði farið af stað strax árið 

2013 þegar „nýtt greinasafn“ (viðbót við aðalnámskrána með námsgreinum) kom út til 

að undirbúa kennara fyrir nýja námsmatið.  

Hérna fór bara strax af stað vinna þar sem allir voru svona með það bak 

við eyrað að þurfa að meta út frá þessum matsviðmiðum, þannig að í allan 
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þann tíma höfum við markvisst verið að vinna eftir aðalnámskránni og 

skoðað hvernig þurfum við þá að breyta kennsluháttum og námsmati til 

þess að geta sko... farið eftir aðalnámskránni.  

Guðný framhaldsskólakennari sagði að vel væri staðið að námsmati við skólann og að 

stærðfræðikennarar hefðu fengið fyrirlestur um námsmat á vegum skólans þar sem þeir 

fengu upplýsingar og ráðgjöf varðandi símat í stærðfræðiáföngum á 

framhaldsskólastigi. Arnar var ekki á sama máli og Guðný og sagði að stefna skólans 

varðandi námsmat væri ekki nógu skýr. Hann væri þó ánægður með það þar sem hann 

vildi ekki að skólastjórnendur væru að skipa honum fyrir um það hvernig hann ætti að 

hátta sínu námsmati. Hann myndi þó vilja að skólastjórnendur skipulegðu fyrirlestra 

eða vinnustofur fyrir kennara varðandi námsmat: 

Kannski að skólastjórnendur komi með hérna… fyrirlestra eða svona 

einhverjar hugvekjur og einhverjar... Kannski vinnustofur eða eitthvað svo 

fólk velti þessu fyrir sér en ekki endilega að það séu boð að ofan hvernig 

hlutirnir eigi að vera.  

Sólveig skólastjórnandi í framhaldsskólanum talaði um að stefna skólans um námsmat 

væri skýr. Stefna skólans í dag er meðal annars að kennarar prófi sig áfram með símat 

ásamt því að vera með leiðbeinandi endurgjöf til nemenda. 

5.2 Tilgangur námsmats 

Viðmælendur voru spurðir að því hvern þeir teldu megintilgang námsmats vera við lok 

grunnskóla. Flestir kennarar og skólastjórnendur áttu auðvelt með að svara þessari 

spurningu og nokkur samhljómur var meðal kennara um það hver megintilgangur 

námsmats ætti að vera. 

 

Megintilgangur námsmats 

Allir grunnskólakennararnir nefndu að megintilgangur námsmats væri fyrst og fremst 

upplýsingjagjöf um námsárangur til nemenda og að námsmatið ætti að veita 

upplýsingar um hæfni þeirra. Grunnskólakennararnir nefndu einnig að námsmat væri 

fyrir kennarana sjálfa til að sjá hvort nám hafi átt sér stað og fyrir framhaldsskólana. 

Hafdís lýsti tilgangi námsmats:  
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… ég lít á námsmat þar sem ég er að meta stöðu nemandans, bara svona 

klikk, sjá hvernig hann er að standa sig í því sem hann er að gera í 

skólanum. Það sem hann er búinn að læra og það sem hann er að þjálfa 

sig í að gera. Uuu að hann fái einhvers konar niðurstöðu um stöðu hans í 

svona kerfi sem segir þér hvort að þú sért að ná einhverri hæfni eða ekki 

... í rauninni. 

Rakel talaði um að megintilgangur námsmats væri að nemendur fengju að vita hvar þeir 

stæðu í náminu og það væri fyrir skólana sjálfa:  

… Já það er meðal annars tilgangur þess… sko að kannski að skólarnir geti 

kannski borið sig saman við hvar þeir standa miðað við aðra skóla. 

Hanna var örlítið hugsi yfir því hver megintilgangur námsmats ætti að vera við lok 

grunnskóla:  

Uu já sko… uu það er bara að meta stöðu barnanna, hver hún er og hvar 

þau eru stödd og fyrir þau sjálf. Bara til að sjá hvar þau þurfa að bæta sig 

og annað, það er svona tilgangurinn með því.  

Einnig nefndu allir grunnskólakennararnir, að Hönnu undanskilinni, að tilgangurinn með 

námsmati væri að kennararnir sjálfir fengju upplýsingar um nám nemenda sinna og 

hvort kennslan væri að skila sér til nemendanna, eins og Anna sagði:  

… bara til að sjá hvort kennslan og námið sé að skila því sem ég vil að það 

skili og svo augljóslega fyrir framhaldsskólanna til að sjá þú veist… hvar 

krakkarnir eru stödd þegar þau koma inn í framhaldsskólanna.  

Skólastjórnendur grunnskólanna höfðu svipaða skoðun á tilgangi námsmats og 

grunnskólakennararnir en nefndu einnig að tilgangurinn í dag væri að þjálfa þá 

lykilhæfni sem sett er fram í aðalnámskrá grunnskóla. Lovísa sagði:  

Sko mér finnst tilgangur námsmats vera að nemandi fái einhverjar 

upplýsingar um getu sína og færni en líka að við séum alltaf að þjálfa 

þessa lykilhæfni svo að við getum bara þannig … uuu að þau geti verið 

þátttakendur á 21. öldinni 

Helgi talaði um að megintilgangurinn væri að veita upplýsingar um það hvar nemandinn 

væri staddur í náminu: 



 

37 

… megintilgangurinn er sá að á hverjum tíma hafi nemandinn, foreldri og 

kennari eða allir aðilar, getum við orðað það, sem hafa með nám og færni 

nemandans að gera, upplýsingar um það hver er hæfni viðkomandi á 

hverjum tíma bara á meðan hann rúllar í gegnum allan grunnskólann 

samkvæmt þeim viðmiðum sem gert er ráð fyrir að nemandinn tileinki sér 

í hæfni í öllum faggreinum alla leið, það er tilgangurinn í dag.  

Kennarar og skólastjórnandi í framhaldsskólanum höfðu svipaða sögu að segja um 

tilgang námsmats en komu þó meira inn á að tilgangur þess væri einnig að veita 

leiðbeinandi upplýsingar um námið. Báðir kennararnir og skólastjórnandi nefndu að 

tilgangurinn væri að nemandi fengi að vita hvar hann stæði í náminu og með matinu 

ætti að fylgja leiðbeinandi upplýsingar fyrir hvern nemanda. Guðný nefndi að tilgangur 

námsmats væri tvenns konar:  

Þetta á annars vegar að vera leiðbeinandi fyrir nemandann, þú veist, þú 

veist er ég búin að læra nóg … þú veist hvað þarf ég að skoða betur sko. 

[...] Þannig að þetta er svona annars vegar fyrir nemandann og þú veist 

hvernig hann getur þróað sig áfram og hins vegar fyrir kerfið. Það sem við 

erum að gera, er það að virka og er okkur óhætt að hleypa nemandanum 

á næsta stig.  

5.3. Framkvæmd og fyrirkomulag námsmats 

Í þessum kafla er greint frá sýn viðmælenda á fyrirkomulag og framkvæmd námsmats í 

grunnskólunum og í framhaldsskólanum. Fyrst er kafli um leiðsagnarmat þar sem 

þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir legðu áherslu á leiðsagnarmat og hvernig 

þeir framkvæmdu matið. Næst er kafli um símat og lokapróf þar sem kennarar og 

skólastjórnendur töluðu um það hvort þeir væru að meta námsframmistöðu nemenda 

jafnt og þétt eða hvort þeir legðu fyrir stór lokapróf í lok annar. Því næst er kafli um 

sjálfsmat og jafningjamat sem hluta af námsmati. Síðan er kafli um próf og verkefni en 

svo virðist vera að próf sé algengasta matsaðferðin á báðum skólastigum. Að lokum er 

kafli um það hvað kennarar leggja áherslu á að meta í námi nemenda. 
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5.3.1 Leiðsagnarmat 

Í báðum grunnskólunum virðast kennarar leggja töluverða áherslu á leiðsagnarmat. 

Áherslan reyndist þó vera meiri í grunnskóla A heldur en í grunnskóla B. Í grunnskóla A 

töluðu kennarar um að leiðsagnarmat væri nokkuð stór hluti af námsmatinu og þeir 

reyndu að veita nemendum reglulega leiðbeinandi upplýsingar um námsframvindu 

þeirra. Þeir sögðust reyna að hafa leiðsagnarmat einstaklingsmiðað en vegna 

tímaskorts, fjölbreytilegs nemendahóps og fjölmennra bekkja væri það oft erfitt. Þeir 

næðu ekki að ræða eins oft einslega við hvern nemanda og þeir myndu vilja og hefðu í 

staðinn verið að gefa leiðbeinandi umsagnir fyrir verkefni og próf. Rakel nefnir 

sérstaklega tímaskortinn sem kennarar glíma oft við í sínu starfi: ,,Við erum náttúrulega 

alltaf að glíma við svolítinn tímaskort en ég reyni að leiðbeina. Hérna þú veist, hvað 

vantar upp á og hvað er hægt að gera“. Hafdís talaði einnig um tímaskort ,, ... já sko það 

náttúrulega á að vera þannig, leiðbeinandi mat en svo er það þessi endalausi 

tímaskortur hjá okkur kennurum“. Lovísa segir að leiðsagnarmat eigi að vera hluti af 

kennslunni og að mikil áhersla sé lögð á leiðsagnarmat við skólann. Hún benti einnig á 

tímaskort sem kennarar glíma oft við í starfinu: 

Áherslan núna er, hver er svo leiðsögnin. Og kennararnir hafa þú veist 

viljað, auðvitað vilja þeir bara hitta nemandann og tala við hann en svo er 

það tímaskortur ... og þá er sko næsta skref sem ég er alltaf að hugsa ... 

Uu sko þeir þurfa að skrá þetta einhver staðar og geta svo sett sér 

markmið svona hvað þarf ég að bæta og allt þetta.  

Í grunnskóla B virðast kennarar og skólastjórnendur ekki leggja eins mikla áherslu á 

leiðsagnarmat og gert er í grunnskóla A. Anna segir að eftir hvert verkefni eða próf 

reyni hún að leiðbeina nemendum um það hvað vantar upp á og skoða hvað þau geri 

rangt svo að þau læri af því. Hún nær þó ekki að veita leiðbeinandi endurgjöf reglulega 

yfir önnina þar sem nemendahópurinn er stór. Hún nefndi að það væri mjög erfitt að 

ætlast til þess að vera með einstaklingsbundna endurgjöf þegar nemendur væru komnir 

yfir tuttugu í hverjum bekk, að það sé tímafrekt og að hún hafi ekki lausan tíma fyrir 

það ,,það er ástæðan, þetta myndi ganga miklu betur ef ég væri alltaf með 15-20 í hóp“. 

Hanna segist ekki nota leiðsagnarmat mikið til að leiðbeina nemendum: 
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Jújú við skoðum alltaf niðurstöðurnar en þetta er ekkert svona markvisst 

eins og í sumum skólum alveg, það er ekkert þannig. En auðvitað er það 

hluti að fylgja því eftir. En svona eins og leiðsagnarmat er sett upp akkúrat 

núna að það er ekkert ákveðið skref eins og er.  

Helgi virðist ekki leggja markvisst áherslu á leiðsagnarmat við skólann en telur þó að 

kennarar nái að veita nemendum leiðsegjandi mat oftar nú en áður fyrr. Hann sagðist 

ekki vilja ýta kennurum út í það að nota leiðsagnarmat heldur væri það kennarans að 

breyta sínum kennsluháttum sjálfur:  

Bara að segja þér svona að mínu mati er rosalega vitlaust í dag sem verið 

er að gera í mörgum skólum. Við förum ekki hérna að kalla alla kennarana 

á fund og segjum við kennarana, næsta haust verður tekið upp 

leiðsagnarmat í skólanum, það er bara til að gera þetta vitlaust, við erum 

að segja, tökum upp mat eins og við erum búin að lýsa hérna, þar sem við 

metum börnin reglulega með mismunandi matstækjum og á mismunandi 

hátt og í raun og veru alltaf að vera að meta börnin. 

Í framhaldsskólanum virðist áhersla á leiðsagnarmat vera þó nokkur þó kennararnir 

tveir sem rætt var við séu ekki beint að gefa nemendum leiðbeinandi endurgjöf né að 

meta framfarir þeirra til að vinna að breytingum á námi þeirra og kennslu. Svo virðist 

vera að framhaldsskólakennararnir leggi mögulega annan skilning í hugtakið 

leiðsagnarmat heldur en grunnskólakennararnir. Þegar Guðný talar um leiðsagnarmat 

segist hún ekki ná að tala einslega við hvern og einn nemenda til að veita leiðbeinandi 

endurgjöf heldur hefur hún látið nemendurna leiðrétta sjálfa þau dæmi sem eru vitlaus 

og fá hjálp frá öðrum við það sé þess óskað. Nemendur skila síðan prófinu eða 

verkefninu aftur til hennar þegar þau eru búin að leiðrétta og hún lætur þá umsögn 

fylgja með:  

Eeem sko þau eiga að fara með prófið heim, þau eiga að leiðrétta það ... 

leiðrétta það sjálf og þau mega spyrja hvern sem er […] þú veist ég er að 

reyna að, þú veist ég er að reyna að fá þau til að kafa sjálf ofaní, þú veist 

hvað gerði ég vitlaust. Ég mæli með því að þau reikni þetta aftur og skoði 

það en ég fylgi því ekki eftir sko.  
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Arnar talaði um að það væri mismunandi eftir því hvernig námsmatið væri hvernig hann 

notaði matið til að leiðbeina nemendum. Stundum er hann að gefa leiðbeinandi 

upplýsingar í formi umsagna en hann telji að nemendur taki of lítið mark á því og horfi 

fyrst og fremst á tölulegu einkunnina: 

Ef þetta eru til dæmis þekkingarpróf að þá náttúrulega er þetta mjög lítið 

leiðbeinandi en sum próf eru þannig en nú var ég að skila til baka ritgerð 

áðan og þar sundurliðaði ég einkunnina hvað þeir fá mikið fyrir byggingu, 

hvað mikið fyrir málfar og hérna efni og eitthvað svona. Og einhverja 

umsögn sem á þá að vera leiðbeinandi fyrir næsta skipti. 

Samkvæmt Sólveigu er lögð áhersla á leiðbeinandi mat við skólann og kennarar fái að 

heyra það reglulega, enda í stefnu skólans. Hún sagði að skólinn væri alltaf í þróun og 

eftir að þriggja ára námið hafi verið tekið upp hafi áherslan á leiðsagnarmat orðið meiri 

við skólann.  

... við leggjum áherslu ... uuu að vera með svona hvað á ég að segja, svona 

reglubundna endurgjöf og leiðbeinandi endurgjöf til nemendanna, þú 

veist hvað þarftu að gera betur, hvað þarftu að leggja betur í og svona.  

 

5.3.2 Símat og lokapróf 

Kennarar við grunnskóla A segja að eftir að nýja matskerfið var tekið upp sé lögð meiri 

áhersla á símat heldur en áður fyrr. Allir kennararnir við grunnskóla A og Anna við 

grunnskóla B leggja meiri áherslu á að hafa stutt próf og verkefni jafnt og þétt yfir 

önnina fremur en að hafa stór lokapróf úr námsefninu í lok annar. Hanna er eini 

kennarinn sem er enn með stórt lokapróf í lok annar þar sem nemendur eru prófaðir í 

málfræði. Rakel kennir einungis símatsáfanga og segir að lokapróf henti ekki nýja 

matsfyrirkomulaginu og jafnframt að nemendur séu ánægðari með símat þar sem 

frammistaða þeirra sé metin jafnt og þétt alla önnina. Skólastjórnendur grunnskólanna 

tóku í sama streng og kennararnir og sögðu að eftir að nýja kerfið hefði verið tekið upp 

hafi meiri áhersla verið lögð á símat. Þóra segir að nú sé verið að meta nemendur á 

fjölbreyttari hátt heldur en áður og þá gangi ekki upp að hafa lokapróf: 
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Já sko við til dæmis höfum tekið út eins og var í gamla daga, í gamla daga 

var alltaf öllu lokið með einhverjum lokaprófum, það er hætt. Nú er til 

dæmis lögð meiri áhersla á símat og símat er ekki fólgið í því að vera alltaf 

að prófa nemandann og mæla það hvað þú manst nú akkúrat þennan 

daginn og hvaða smáatriði undir myndunum heldur er verið að meta í 

rauninni sí og æ. 

Í framhaldsskólanum hefur orðið mikil breyting síðustu árin og margir kennarar kjósa að 

sleppa lokaprófum og hafa eingöngu símatsáfanga að sögn Guðnýjar. Hún kennir þó 

ekki símatsáfanga og í stærðfræðinni á fyrsta ári er stórt lokapróf úr öllu efni 

annarinnar. Hún hljómaði eins og einhvern tímann á næstunni yrðu lokaprófin tekin út í 

stærðfræðiáföngunum en stærðfræðikennarar sóttu fyrirlestur hjá öðrum 

framhaldsskóla þar sem allir stærðfræðiáfangar eru símatsáfangar. Í íslenskuáfanga sem 

Arnar kennir á öðru ári er eingöngu símat. Hann ásamt samkennurum sínum eru að 

prófa að sleppa lokaprófum og meta eingöngu frammistöðu nemenda jafnt og þétt yfir 

önnina í formi minni prófa og verkefna. Hann sagði að nemendur væru ekki nógu 

ánægðir með það fyrirkomulag svo þeir þyrftu að hugsa málið hvernig þeir vilji þróa 

þessa áfanga: 

Já ... þau segjast vilja símatsáfanga en svo reyndar þegar þau átta sig á því 

að það þýðir að það eru meiri verkefnaskil og meiri vinna alla önnina að 

þá eru þau ekkert alltaf voða hrifin af því [...] Það hefur komið okkur 

kannski á soldið á óvart að.. og nemendum.. að það verður rosa mikið álag 

svona seinni hluta annarinnar þegar allir eru að setja fyrir verkefni sem 

eiga að koma inn í lokaeinkunn. Þú veist ef það eru tveir eða þrír 

símatsáfangar í sama bekk. 

Sólveig sagði: ,,Nú er meiri áhersla á símat, eftir að framhaldsskólinn var styttur í þrjú 

ár“. Það virðist vera svo að skólastjórnendur framhaldsskólans leggi meiri áherslu á 

símat og ef áfangar eru með lokapróf að þá eigi að minnka vægi þeirra. 

Já svona, það er náttúrlega alltaf einhverjir áfangar svona eins og 

tungumál og annað verið þannig en nú erum við svona farin að færa okkur 

áfram að prófa okkur áfram með fleiri og fleiri áfanga. 
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5.3.3 Sjálfsmat og jafningjamat 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir væru með sjálfsmat og jafningjamat sem 

hluta af námsmati. Allir kennararnir á báðum skólastigum sögðust hafa prófað það en 

væru miður hrifnir af þessum matsaðferðum af ólíkum ástæðum. Rakel sagðist ekki 

hafa verið með sjálfsmat en hefði prófað jafningjamat sem hluta af námsmati. Hún 

gerði samt lítið af því en léti nemendur meta vinnu hópfélaga og vinnu annarra hópa í 

einu stóru verkefni í sögu. Henni finnst jafningjamat ekki gagnlegt en vill þó prófa það 

áfram sem hluta af námsmati. Henni finnst nemendur fara í slakan gír þegar þau vinna í 

hópavinnu og eru að meta hvort annað: ,,Maður þarf að vera að minna þau á að þetta 

er metið, þau meta hvort annað, við erum að meta”. Hafdís sagðist ekki hafa verið með 

sjálfsmat og lítið með jafningjamat í sinni kennslu en notaði það þegar hún kenndi í 

framhaldsskóla og fyndist það vera mjög gagnlegt þar en hún teldi hins vegar að 

jafningjamat væri ekki góð matsaðferð á unglingastigi í grunnskóla:  

Sko hugmyndafræðin er ofsalega falleg en í praksís ... Sko við erum að tala 

um unglinga, þetta er ekki gagnlegt sko. Mér finnst það ekki sýna sko… 

stundum jú geta þau alveg verið hérna ... Þau geta verið mjög hörð við  

hvort annað, þau geta líka verið mjög óraunsæ á hvert annað, þú veist 

það er allur skalinn á því. Sko líka ef þú ert vinsæli unglingurinn, bara ohh 

ég er svo töff, eða bara ert lúðinn í bekknum og þá bara ohhhh.  

Anna hefur lítið notað sjálfsmat og jafningjamat. Hún talar um að nemendur hennar séu 

ekki þjálfaðir í því og þá virki þetta ekki vel þar sem þau átta sig ekki á því hvað þau eru 

að meta og hvað felst í því að meta vinnu annarra. Ef hún hefði meiri tíma með hverjum 

nemanda myndi hún vilja hafa sjálfsmat sem hluta af námsmati og setjast niður með 

hverjum nemanda og komast að því í sameiningu útfrá sjálfmati nemandans hvar hann 

stæði í náminu. Hún telur að það sé frábært að nota sjálfsmat og jafningjamat sem 

hluta af leiðsagnarnámi ef tími gefst til þess:  

Mér finnst frábært að hafa þetta sem hluta af leiðsagnarmati en ekki þar 

sem þetta er sett inn sem lokamat af því að þú veist þá eru þau komin í 

þessa klemmu hvað get ég komist upp með að gefa mér háa einkunn 

þegar þetta er hluti af lokaeinkunninni minni, af því að þú veist svo vilja 

allir fá rosa háa einkunn í lokin. Við erum náttúrlega búin að ala þau upp í 
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því að allir verði að fá A eða 10 eða þú veist hvaða bókstaf eða tölustaf 

sem þú vilt nota.  

Hanna hefur aldrei verið með sjálfsmat og lítið með jafningjamat í kennslu þar sem 

henni finnst þessar matsaðferðir alls ekki gagnlegar: 

Mér finnst það bara mjög ógagnlegt. Þau hafa bara ekki uu það eru mjög 

fá af þeim, það er náttúrulega líka bara þjálfunarleysi það er líka það. Það 

eru fá af þeim sem geta bara gert þetta svona vel bara.  

Arnar hefur ekki verið með sjálfsmat í sinni kennslu en hefur prófað jafningjamat, þá 

sérstaklega í efri áföngum. Þá eru nemendur að lesa yfir ritgerðir hver hjá öðrum og 

gefa munnlega umsögn. Arnar sagði: ,,Þetta leysir að vissu leyti þann vanda að 

kennarinn getur ekki lesið ítarlega hundrað ritgerðir á viku”. Guðný hefur aðeins verið 

með sjálfsmat og jafningjamat í skilaverkefnum en telur að jafningjamat geti verið mjög 

viðkvæmt og að nemendur hafi jafnvel ekki þroska í það á fyrsta ári:  

 [...]  af því að villa er ekki sama og villa, þú veist þegar ég var að láta þau 

fara yfir hjá hvort öðru þá sko... æji ég veit það ekki, þá gátu þau ekki 

gefið feedback á það ef það var ekki fullkomlega vel gert sko, eða þú veist 

hversu flott þetta var eða hversu alvarleg villan var. Þau gátu bara merkt 

við rétt eða rangt. 

5.3.4 Próf og verkefni 

Hér er farið yfir það hvernig próf og verkefni grunn- og framhaldsskólakennarar leggja 

fyrir nemendur sína. Viðmælendur í grunnskólunum tveimur telja að fjölbreyttar 

matsaðferðir við mat á námi nemenda skipti miklu máli þó margir þeirra myndu vilja 

hafa matsaðferðir sínar enn fjölbreyttari en raun ber vitni. Rakel hefur reynt að minnka 

vægi prófa mikið og leggur frekar fyrir verkefni. Hún segir að eftir að hæfnieinkunnir 

voru teknar upp sé erfiðara að meta nemendur með því að leggja fyrir þá próf og betra 

sé að gera fjölbreytt verkefni til að meta hæfni þeirra. Í þau fáu skipti sem hún leggur 

fyrir próf þá eru það oftast gagnapróf en hún er alveg horfin frá krossaprófum. 

En þú veist eins og með landafræðina þú veist, við vorum með til dæmis 

próf eins og í síðustu viku þá var það samt, við vorum með kortabók í 
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prófinu og þau áttu að lesa úr kortinu. Þú veist við vorum ekki með 

krossapróf þar sem þau áttu að svara hvaða á er ... eitthvað bla. 

Prófin sem Hafdís leggur fyrir eru oftast skrifleg próf en hún segir jafnframt: ,,Það er 

náttúrulega þetta að reyna að fara frá þessu hefðbundna þekkingarprófi yfir í það sem 

þú þarft að velta vöngum yfir“. Hún tók dæmi um það að ef nemendur hafi verið að 

læra ákveðið hugtak að þá eigi prófið að þjóna þeim tilgangi að nemandinn geti beitt 

þessu ákveðna hugtaki en ekki að hann læri það utan að og skrifi niður fyrir hvað 

hugtakið stendur. Hafdís notar sjaldan krossapróf þar sem henni finnst þau mjög 

takmörkuð og sýni ekki hvort nemandinn skilji eða geti beitt því sem hann var að læra. 

Þrátt fyrir að skrifleg próf séu stór hluti af námsmati Hafdísar þá telur hún að skrifleg 

próf setji mikla pressu á nemendur og að skólakerfið sé búið að venja nemendur of 

mikið á skriflegu prófin. Hún áréttaði sérstaklega mikilvægi þess að hafa fjölbreyttar 

matsaðferðir en sagði jafnframt að hennar matsaðferðir væru ekki nógu fjölbreyttar og 

því vildi hún reyna að breyta.  

Hmmm sko ég myndi náttúrulega vilja segja þetta, allir kennarar myndu 

vilja segja þetta, ég myndi vilja hafa þetta miklu fjölbreyttari aðferðir við 

að meta en auðvitað náttúrulega líka sko ... ahh prófið vegur soldið þungt, 

sérstaklega þegar þú ert með málfræðina, það helgast líka af því að við 

erum að hjakkast í hjólförum í málfræðinni  […]  ummm við erum soldið 

að prófa okkur áfram hér, þú veist við erum... við höfðum munnleg próf 

núna um jólin sem var frábært. 

Lovísa telur að próf séu enn algengasta matsaðferðin við skólann en segir að þau séu 

orðin fjölbreyttari í sniðum og að algengustu prófin í dag séu gagnapróf: 

Mér finnst verið að aukast að það megi svona hafa öll gögnin með sér af 

því að það er svona það sem við búum síðan við. Þú veist ég er ekki alltaf 

að muna alltaf allt … ég heyri alveg að það er aukast hjá þeim að hafa 

gögnin með. Kennararnir finna það líka, bara með þessum breytingum að 

þetta hentar.  

Hanna í grunnskóla B segir að námsefnið sé allt öðru vísi sett upp núna og að 

algengustu matsaðferðirnar sem hún noti séu ýmis verkefni og framsögn. Vægi prófa 



 

45 

hefur minnkað mikið en er þó enn hluti af matinu sem hún telur vera bæði kost og 

galla: 

Sko þegar þú ert alltaf með þessa hópavinnu og þau eru að vinna saman 

að gera einhver verkefni og sameiginleg skil og eitthvað svona að þá 

færðu kannski ekki raunhæfa mynd af stöðu nemandans […] en með því 

að leggja fyrir próf þá fáum við oft rétta mynd af stöðu barnanna. Og við 

viljum að þau útskrifist með rétta mynd. 

Hanna segir að þau fáu próf sem íslenskukennararnir leggi fyrir nemendur séu þung og 

þau hafi verið gagnrýnd fyrir það: ,,Þetta eru bara gamaldags próf sko og ef ég má nota 

orðið alvöru, en þarna reynir virkilega á“. Anna segir að þegar komi að því að velja 

hvaða matsaðferða skuli grípa til: ,,Bara svona bland í poka ... það fer soldið eftir því 

hvað verið sé að meta“. Hún notar mikið verkefni sem unnin eru í tímum en er alltaf 

með hefðbundnar kannanir og gömlu góðu prófin inn á milli eins og hún orðaði það. 

Þegar hún leggur fyrir próf reynir hún að hafa þau fjölbreytt: 

Já ég er rosalega hrifin af gagnaprófum þar sem þau geta haft upplýsingar 

með sér [...] uuuu svindlpróf eru frábær. Þá fá þau að taka með sér 

glósublað, þú veist við erum að fara að prófa þetta og hitt og nú mega þau 

taka með sér glósublað, það fer náttúrulega eftir prófinu. 

Helgi talar um að auðveldast sé fyrir kennara að grípa í prófin þegar meta á nám 

nemenda og telur að það sé algengasta matsaðferðin við skólann. Hann virðist þó ekki 

vera hrifinn af því sjálfur: 

Ég meina hverju ætlar þú að ná fram ... til hvers þarftu í raun og veru að 

leggja próf fyrir nemendur og þá meina ég próf, ég hef sagt það áður og á 

stærðfræðifundi um daginn, til þess að athuga að þú kannt ákveðinn þátt í 

algebru þá þarftu ekkert próf, þú getur lagt fyrir nemandann eitt einfalt 

dæmi og svo þyngir þú dæmið, þetta eina dæmi. Þú þarft ekki að leggja 

fyrir 10 dæmi til að sjá hvað nemandinn kann.  

Í framhaldsskólanum telja báðir kennararnir að algengasta matsaðferðin við skólann 

séu þekkingarpróf. Arnar leggur bæði fyrir próf og verkefni í símatsáfanganum en á 

fyrsta ári er lokapróf úr öllu efni annarinnar fyrir fyrsta árs nemendur. Vægi lokaprófsins 
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er 40% en auk þess er hann með fjölbreytt verkefni og eitt 15% próf yfir önnina. Prófin 

eru skrifleg þekkingarpróf en Gylfi myndi vilja leggja fyrir fjölbreyttari próf:  

Ég væri til í að gera meira af fjölbreyttari prófum... það eru 

spennandi tilraunir sko.. ef að hérna... aðrir væru opnir fyrir 

því og svona og að þetta rúmaðist innan kerfisins. Það er 

svona varla að það sé hægt sko.  

Guðný talar um að þekkingarpróf sé algengasta matsaðferðin sem hún og samkennarar 

hennar nota í stærðfræðinni:  

próf er lang lang algengast. Í svona því ... í svona námsmati sem að er 

beint sýnilegt fyrir þeim og gildir til einkunna. Þú veist ég er náttúrulega 

að meta allan daginn þegar ég labba á milli og er að hjálpa þeim með 

dæmi að þá er ég alltaf að meta skilur þú... 

Hún segir að ástæða þess að próf séu svona algeng í stærðfæðinni sé vegna þess að ef 

þau leggja fyrir skilaverkefni virðist nemendur ekki leggja eins mikla vinnu í þau og þau 

hafa fengið sömu lausnina í mörgum verkefnum sem þýðir einfaldlega að nokkrir 

nemendur vinna verkefnið á meðan aðrir fá að sjá lausnir hjá samnemendum. 

ég er með skilaverkefni sem að ég reyni að gera það þannig að enginn fái 

sama verkefnið, þetta er bara rosaleg vinna og alls konar trikk í gangi til 

þess að reyna að láta þetta vera þannig að varan sé þeirra. Eða þú veist að 

afurðin sé þeirra,  ekki einhvers annars þannig að það er bara...  

Sólveig tók í sama streng og kennararnir og sagði að prófin væru enn algengasta 

námsmatsaðferðin við skólann. Hún talaði um ,,gömlu prófin” en með því átti hún við 

hefðbundin, skrifleg þekkingarpróf.  

Já ... já það eru enn prófin, þau eru algengust þó... eins og ég segi við 

erum að fikra okkur áfram með símat og þá eru oft fleiri verkefni heldur 

en próf.... en jú það eru prófin, gömlu prófin. 
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5.3.5 Hvað er metið?  

Þátttakendur á báðum skólastigum voru spurðir hvað þeir legðu mesta áherslu á að 

meta í námi nemenda sinna. Mat á námi nemenda í grunnskólunum tveimur er með 

svipuðu sniði. Kennarar segjast vera að meta hæfni nemenda og taka allir fram að 

áherslan á að meta þekkingu sé ef til vill ekki mikil en nemendur þurfi þó að hafa 

ákveðna þekkingu til að geta sýnt fram á hæfni. Rakel sagði:  

Það er ekkert verið að segja að þau eigi að læra um Evrópu eða Asíu eða 

þessa á í Rússlandi. Heldur er meira almennt að þau geti lesið í landakort, í 

gróðurlag, í loftslag og hérna … Þannig að matið er meira þú veist, við 

reynum að vinna í tíma með þekkinguna en svo er matið meira svona þau 

eru að beita þekkingunni sem þau eru þá vonandi búin að tileinka sér.  

Hafdís talaði á svipuðum nótum og Rakel. Hún vill til dæmis ekki meta þekkingu eins og 

það hvort nemendur kunni beygingu veikra sagna heldur finnst henni mikilvægara að 

nemendi geti skilið dagblaðstexta, þungan bókmenntatexta og ljóð ,,sem reynir meira á 

bara almennan skilning skilur þú, hvað vegur þyngra á heildina litið”. Hún segist ekki 

meta virkni og ástundun nemenda beinlínis heldur fyrst og fremst hæfni þeirra: 

Afþví að það (virkni og ástundund) sýnir ekkert sko uuuuu, þú getur alveg 

verið með nemanda sem mætir illa en þú veist að er bara klár og kann 

ýmislegt á bókina, það er það sem ég.... Það eru skilaboðin sem ég er að 

gefa áfram, það hvort að nemandinn sé sko hvernig hann er í náminu 

sjálfu.. hæfni til þess að lesa, skrifa, greina þú veist alls konar. 

Anna segist meta nemendur samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og reynir að meta 

hvar nemandinn er staddur í náminu út frá hæfniviðmiðum. Hanna segir að námsmatið 

sé mun fjölbreyttara nú en áður og að mat á þekkingu eingöngu vegi orðið minna við 

mat en áður gerðist: 

Þú veist áður fyrr var þetta bara miklu meira það sem var metið var bara 

þetta skriflega, þessi þekkingapróf en nú er það algjörlega bara orðið 

minni hlutinn sko.. 

Guðný segir að þau ,,reyni að meta allt í bland” Hún telur þó að sköpunarþátturinn í 

stærðfræðinni gildi minnst og þekkingarþátturinn mest:  
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Já einmitt já... en það er auðvitað þekking mikið.. já mikið... en við reynum 

eins og ég segi að hafa þetta blandað.  

Arnar segir að það sé misjafnt eftir áföngum hvað verið sé að meta í námi nemenda. 

Hann er til dæmis með stórt verkefni í goðafræði þar sem nemendur eiga að semja sögu 

og búa til persónur. Hann segir ,,það er svona sköpunarverkefni”. Arnar segist einnig 

meta þekkingu nemenda með því að leggja fyrir skrifleg próf en metur einnig aðra 

þætti:  

Til dæmis er liður sem heitir ástundun og er um það bil 10% og um daginn 

voru þau að gera stuttmyndaverkefni þar sem þau voru að útfæra sögur í 

goðafræði. Og þá lét ég gilda eiginlega mest það sem ég sá að þau voru 

búin að leggja í þetta en ekki endielga… uuu.. hversu listrænt afrek mynin 

væri.  

5.4 Hæfnieinkunnir í grunnskóla 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður viðtalanna varðandi hæfnieinkunnir í 

grunnskóla. Fyrst er kafli um endurgjöf í grunnskólum en þar eru einungis niðurstöður 

úr viðtölum við grunnskólakennarana. Næst er kafli um samræmi á milli grunnskóla og 

að lokum kafli um viðhorf kennara og skólastjórnenda til hæfnieinkunna. 

5.4.1 Endurgjöf 

Í grunnskóla A er notast við litakerfi við endurgjöf þar sem grænn merkir að hæfni sé 

náð, gult merkir að hæfniviðmið þarfnist þjálfunar, rautt að hæfni sé ekki náð og blátt 

táknar framúrskarandi. Eftir hvert verkefni eða próf fær nemandi lit eftir því hvaða 

hæfni hann hefur náð miðað við það hæfniviðmið sem tengist tilteknu verkefni eða 

prófi. Matsviðmið eru metin útfrá litum á hæfniviðmiðum og nemanda gefinn bókstafur 

í lok skólaárs í lokaeinkunn. Í grunnskóla B er nemendum gefinn bókstafur jafnt og þétt 

yfir önn og í lok skólaárs er honum gefinn einn bókstafur í lokaeinkunn.  

Rakel finnst ekki erfitt að gefa einkunn á formi lita eða bókstafa en henni finnst þó 

erfitt að meta hvaða árangur er framúrskarandi. Hún segist þó ekki vera með marga 

framúrskarandi nemendur en flestir nemendur hennar fái B eða B+.  ,,Það er nokkuð 

auðvelt að sjá hverjir geta, hafa náð B, bara náð hæfninni. En svona framúrskarandi þar 
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er svona oft erfitt að kannski fá tækifæri til að meta það”.  Hún segist hafa leyst þann 

vanda þannig að verkefni og próf eru opin og  nemendur fá þannig tækifæri til að ,, 

koma með eitthvað extra”. Einnig lætur hún nemendur sína halda dagbók og ef þau 

vilja sýna henni aukna þekkingu á ákveðnu viðfangsefni eða sýna frumkvæði að skrifa 

eitthvað að þá tekur hún mark á því sem stendur í dagbókinni og segir að það gefi henni 

einnig tækifæri til að sjá framúrskarandi nemendur.  

Og þar get ég sagt í dagbókinni, ef þið viljið sýna mér auka þekkingu að þá 

getið þið... Að þá þarf að sýna svolítið frumkvæði að þau eru að skrifa á 

eigin vegum. Þá þegar þau skila dagbókunum að þá get ég séð að það eru 

nemendur sem nýta sér að skrifa um alls konar og það gefur mér tækifæri 

til að sjá framúrskarandi nemendur.  

Hafdís segir að enginn kennari við grunnskóla A varpi tölum yfir í bókstafi því þau fari öll 

mikið eftir bókinni. Hún virðist ánægð með litafyrirkomulagið og finnst ekki erfitt að 

finna út hvaða bókstaf nemandi fær í lok skólaárs útfrá litunum sem hann hefur fengið. 

Hún er ekki ánægð með Mentor og segir að kerfið sé ekki tilbúið fyrir bókstafakerfið. En 

vegna þess hafa margir kennarar þurft að vera með tvöfalt bókhald utan um einkunnir 

nemenda sinna: 

ég meina þeir voru ekki tilbúnir með þetta kerfi núna í haust og hérna og 

eru langt í frá að vera tilbúnir með þetta eins og við viljum hafa þetta, eftir 

okkar þörfum, sem að mér finnst skipta mjög miklu máli, að þá hafa 

margir kennarar uuuu verið með tvöfalt bókhald og ég, og ég er soldið 

svona með tvöfalt bókahald og er að merkja hjá mér í möppu eða excel 

skjal eða annað. 

Lovísa talar um að mikil vinna hafi farið fram áður en þeir útskrifuðu fyrsta árganginn 

með bókstaf í lokaeinkunn. Hún sagði að kennararnir við skólann hafi lagt fram mikla  

vinnu þannig að námsmatið yrði sem réttmætast og áreiðanlegast og stjórnendur hafi 

gefið kennurum þau skilaboð að það ætti alls ekki að varpa tölustöfum yfir í bókstafi. 

Lovísa talar um að mikil breyting hafu átt sér stað á  endurgjöf og nefnir að nú geti 

kennarar ekki talið saman stig eins og áður var gert og það sé stundum erfitt bæði fyrir 

kennara og nemendur. Grunnskólakennararnir í grunnskóla B eru ekki ánægðir með að 

gefa einkunn í formi bókstafa og báðum finnst erfitt að meta hvaða bókstaf nemendur 
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eigi að fá og segja að erfitt sé að meta hvaða nemendur séu framúrskarandi. Hanna 

segir að sá nemandi sem fær A verði að vera búinn að skora í öll A viðmið en jafnframt 

segir hún að það séu afar fáir nemendur sem nái því. Hún segir að það sé til dæmis 

mjög erfitt að vera framúrskarandi nemandi í ritun. Hún segir að það sé ekki auðvelt að 

hæfnigreina eitt próf eða verkefni. Fyrir hvert verkefni eða próf fá nemendur bókstaf og 

fá einnig merkt inn á matsviðmiðin sem á við hverju sinni og að auki fái þau oft skriflega 

umsögn með. Hanna segir að þau séu ekki að telja saman stig og breyta yfir í bókstafi 

fyrir ritunarverkefni en í prófum að þá telji þau saman stig: 

Eins og í prófum að þá erum við að telja saman, höfum verið að telja 

saman og það er svolítið mismunandi eftir því hvernig prófin eru. En 

auðvitað gerir maður það, þú svissar ekkert kennara bara einn, tveir og 

þrír úr tölustöfum í bókstafi.  

Hún segir að þau geti samt ekki alltaf haft það þannig að einhver ákveðinn tölustafur 

merki ákveðinn bókstaf heldur þarf að skoða vel hvaða spurningar voru rangar og hvaða 

hæfniviðmið standi þar að baki. Hún segir að mikil vinna hafi farið fram hjá 

íslenskukennurum í fyrra sem voru að útskrifa nemendur með bókstaf í lokaeinkunn. 

Anna segir að hún sé með mörg kerfi í gangi varðandi einkunnagjöf og hvernig hún 

heldur utan um einkunnir. Hún er með Excel skjal þar sem hún er með matsviðmiðin og 

hvaða verkefni tengjast hverju þeirra. Þar skráir hún líka einkunnir í bókstöfum og í lok 

skólaárs gefur hún einn bókstaf útfrá bókstöfum sem nemendur hafa fengið allt 

skólaárið:  

Í lokinn er maður kannski með þrjú verkefni þar sem matsviðmiðin eru tvö 

eða eitt eða whatever… af þessum sjö og krakkinn er með A, B, B+ og 

duddududu og þá þarf maður bara að búa til einhvern huggulega bókstaf 

útúr þessu. Ég meina ég get verið með A, B+, D og C og svo þarf ég að 

finna bókstaf sem er svona miðjan.  

Einnig segir Anna um endurgjöf við skólann:  

Og bara til að vera alveg hreinskilin að þá eru rosalega margir ennþá með 

próf og x mörg stig fyrir prófið og svo er bara A-ið, það fer bara eftir því í 

hvaða grein þú ert, að þá þarf það bara að vera 9,5 og yfir, sum staðar er 
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það 9,7 og yfir og sum staðar er það 9,3 og yfir og B-ið er svo önnur tala. 

[…] þú veist þetta er látið lúkka voða vel útávið og enginn vill viðurkenna 

þetta, það er bara sagt að þetta má ekki sjást… þetta má ekki sjást.   

Skólastjórnendur í grunnskóla B segja að skilboð þeirra til kennara í skólanum séu þau 

að það eigi eingöngu að gefa í bókstöfum. Þóra segir að kennarar við skólann séu ekki 

að varpa tölum yfir í bókstafi:  

það er ekkert sem heitir tölur, vegna þess... Það er það sem fólk greip 

svolítið í, í fyrra haust. En málið er að þegar fólk fór svo inn í þetta af 

alvöru þá sá það að það gat ekki sett tölu og bókstaf saman, það bara er 

ekki séns.  

Helgi sagði að hann gæti þó ekki fullyrt að enginn kennari væri að gefa í tölum og varpa 

yfir í bókstafi:  

Það gæti hins vegar, nú ætla ég... Ég ætla ekki að fullyrða það en það gæti 

alveg verið að það væru einhverjir kennarar í þessum skóla sem eru enn 

að svindla á sjálfum sér og eru kannski að nota tölur í einhverju mati en 

þeir eru að svindla á sjálfum sér, þú veist þeir komast strax að því sem er 

staðreyndin að það er ekkert samband á milli talna og hæfniviðmiða.  

Þóra og Helgi eru sammála um að flestir nemendur sem útskrifast frá þeim eru með B 

eða B+ í lokaeinkunn. Helgi segir að mjög fáir nemendur útskrifist með A í stærðfræði 

og íslensku en þeir séu á bilinu 6-7%. Hann segir:  

Til þess að vera algjörlega framúrskarandi nemandi í þessum skóla að þá 

færðu B. Bara nemandi sem klárar öll matsviðmiðin í ákveðinni námsgrein 

fær 10, þessa fullkomnu tíu hann fær B. […] En við höfum alveg sagt það 

við foreldra að bara gamli tíu fullkomni nemandi, bara þessi frábæri hann 

fær B, hann fær bara ekki meira en B.  

5.4.2 Samræmi milli grunnskóla 

Allir viðmælendur, kennarar og skólastjórnendur, voru á sama máli um að ekki gæti 

samræmis á milli grunnskóla í endurgjöf. Rakel telur að ekki sé samræmi á milli 

grunnskóla og nefnir að hún fór á fund í grunnskóla barnsins síns og fannst kennarar og 
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skólastjórnendur ekki vera með hæfnieinkunnir á hreinu og skilningur væri ekki sá sami 

og þau leggja í hann í grunnskóla A: 

Sko maður hefur heyrt alls konar, en að fólk sé svolítið að yfirfæra tölur 

yfir í bókstafi og að það sé bara verið að nota gömul próf og gefa tölu og 

færa svo yfir í bókstaf, ég hef heyrt um það í allavegana þremur skólum. 

Þannig að ég held að það sé ekki samræmi og það eru margir nemendur 

sem að fá B og hvernig ætla þeir að greina á milli þessara nemenda.  

Hafdís segir að það sé mikill titringur meðal nemenda og þá sérstaklega þeirra sem hafa 

verið með háar einkunnir í tölustöfum þar sem þau eru ekki endilega að fá A eftir að 

hæfnieinkunnir voru teknar upp. Hún segir að það sé aðallega stress vegna 

framhaldsskólainntöku meðal barna og foreldra. Hún nefnir að sumir skólar séu þekktir 

fyrir einkunnaverðbólgu á meðan aðrir eru það ekki. Hún telur að einhver þurfi að koma 

í grunnskólana til að fylgjast með starfinu sem þar fer fram til að reyna að minnka 

ósamræmi í einkunnagjöf milli grunnskóla:  

… ég segi það alltaf að ef við ætlum að hafa einhverja samræmingu þá 

þarf að vera einhver stýring á því, við kennararnir finnum ekki upp á því að 

ég ætla að fara að tala kennarann sem er í skóla X og svona hérna í skóla 

Y, við förum ekkert að taka upp tólið… ég meina vinnan er nógu mikil fyrir 

skilur þú.  

Lovísa telur að þrátt fyrir að nýtt námsmat hafi verið tekið upp séu grunnskólarnir í 

sama vanda og áður, það er að ekki gæti samræmis á milli skóla varðandi endurgjöf. 

Hún segir ,,við stöndum alltaf frammi fyrir þeim vanda að kröfurnar eru kannski ekki 

alltaf þær sömu sko”. Anna og Hanna taka báðar í sama streng og aðrir viðmælendur og 

telja samræmi á milli grunnskóla lítið sem ekkert. Anna segir ,,nei algjörlega ekki, það er 

það ekki”. Hanna telur að það sé ekkert samræmi á milli grunnskólanna og að hún viti 

að sumir skólar eru eingöngu að gefa tölustafi sem þeir svo varpa yfir í bókstafi:  

..... það er ekkert samræmi og það er mjög mismunandi hvaða hugsun fólk 

er með bakvið tölustafina, uuu nei bakvið bókstafina. Og þetta er alveg út 

og suður og þetta er held ég sko hreint og beint í tómu tjóni. .. æji þú veist 

sumir skólar eru ekki einu sinni með próf, af því að próf eru algjörlega af 

því illa, ég veit nú ekki hvernig á að meta börn öðruvísi að einhverju leyti 
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en ég meina fólk hefur bara mismunandi skoðanir á því. En þetta er 

algjörlega út og suður, ég meina ég þekki bara kennara í öðrum skólum 

sko og bara mjög mismunandi hvað er verið að meta og hvernig það er 

metið þú veist... þú veist, bara mjög mismunandi, og ég öfunda ekki 

framhaldsskólana að þurfa að taka krakkana inn og velja.  

Þóra vill  meina að það sé alls ekki samræmi á milli grunnskólanna og að það sé álit 

margra stjórnenda:   

Ég segi það bara sem móðir framhaldsskólanemanda sem byrjaði í haust í 

mjög eftirsóttum skóla þar sem 95-99% nemenda voru með B+ eða A í 

stærðfræði. Dóttir mín er í bekk þar sem er himin og haf á milli getu 

nemenda í stærðfræði en þetta voru samt allt afburðarnemendur með A 

og B+. Þannig að það eitt segir mér að það er ekki samræmi.  

Sólveig skólastjórnandi framhaldsskólans telur að ekki gæti samræmis í einkunnagjöf 

milli grunnskóla. Hún nefnir að það hafi ekki verið samræmi heldur áður fyrr en að nú 

sé munurinn meiri milli skóla.  

Auðvitað var nía ekki það sama og nía áður fyrr en ég held að munurinn sé 

enn meiri og kannski getum við, já ég get rökstutt þetta því við höfum 

náttúrulega haldið utan um þá sem koma inn til okkar, með hvaða 

einkunn þeir koma og úr hvaða skólum og hvernig þeim vegnar hérna  hjá 

okkur. Þetta eru gögn sem við höfum fylgst með síðustu árin. Og það 

komu kannski óvenju margir inn til okkar núna úr sumum skólum... eins 

og við sýndum ykkur á fundinum. 

5.4.3 Viðhorf kennara til hæfnieinkunna í grunnskóla 

Grunnskólakennararnir í grunnskóla A eru að vissu leyti ánægðir með nýja námsmatið 

en benda jafnframt á að allar breytingar kosti mikla vinnu. Með breytingum á 

námsmatinu hafa þeir þurft að breyta og aðlaga gömlu próf og verkefni að nýja 

námsmatinu þar sem þeir skoða hæfniviðmið og aðlaga eða búa til ný verkefni og próf 

útfrá þeim. Rakel er jákvæð gagnvart nýja námsmatinu og er nokkuð ánægð með það. 

Hún segir að það sé þó mikil vinna fólgin í því að breyta námsmati og að það kosti mikla 

vinnu fyrir kennara, vinnu sem ekki allir kennarar eru ánægðir með. Hún segir að með 

nýja námsmatinu viti hún betur til hvers er ætlast af henni sem kennara og til hvers er 

ætlast af nemendum hennar. Rakel þvertekur fyrir það að þetta námsmat sé huglægt 
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og segir ,,þú veist sumir segja að þetta sé bara huglægt og þeir vilja bara telja stig og 

krossa en um leið og þú hættir að hugsa um þetta sem tölur og ferð að skoða að það er 

texti á bakvið þessi viðmið”.  Hún talar um að kaflinn í hennar námsgrein í 

aðalnámskránni sé þó ekki gallalaus þar sem hún telur að matsviðmiðin endurspegli 

misvel þau hæfniviðmið sem hún er búin að vinna að:  

Ég er kannski búin að vinna við hæfniviðmið en þau falla ekkert endilega 

svo auðveldlega að einhverjum matsviðmiðum. Og á sama tíma er sko... 

erum við með hæfniviðmið sem eru nákvæmlega eins og hæfniviðmið, nei 

matsviðmið. Þá er bara 1 hæfniviðmið, og í 10. bekk að geta aflað sér og 

greint ólík sjónarmið, það er hæfniviðmið en það er líka matsviðmið. 

Þannig þú veist það er svo erfitt að hópa þú veist hæfniviðmið.... undir 

matsviðmiðin.  

Hafdís er ánægð með nýja námsmatið en segir jafnframt að það vefjist fyrir mörgum 

kennurum. Hún hefur skilning á því og segir að margir eigi erfitt með þessa nýju nálgun 

á námsmati ,,enda sé aðalnámskráin misvel unnin líka, eftir því hvaða fag þú ert að 

kenna”.  Hafdísi finnst þessar breytingar á skólakerfinu gerast of hratt, bæði fyrir 

kennara og nemendur en hún telur að það taki næstu 10 árin að koma þessu  

almennilega í gang, að þetta sé bæði erfitt fyrir kennara og nemendur og að það þurfi 

allir tækifæri til að venjast nýrri hugsun.  

Þetta er náttúrulega … sko, sko þetta… fyrir marga er þetta bara ákveðinn 

umsnúningur á því sem þú ert vanur eða vön að gera í vinnunni þú getur 

rétt ímyndað þér ef allt í einu núna fengir þú bara plagg í hendurnar og 

það ætti að gera hlutina á ákveðin hátt sem þú ert ekki vön að gera.  

Lovísa skólastjórnandi í grunnskóla A er ánægð með nýja námsmatið. Hún segir að þetta 

sé allt mjög skýrt og telur að allir kennararnir við skólann geti með góðu móti lýst þessu 

nýja námsmati. Hún segir að það sé lykilatriði við innleiðingu á nýja kerfinu að 

skólastjórnendurnir séu leiðbeinandi aðilinn og að þeir leiði þetta áfram og séu skrefinu 

á undan kennurum. Hún segir að þetta eigi ekki að vera flókið í framkvæmd en það sem 

er flókið og erfitt fyrir kennara er að búa til verkefni og próf og að breyta jafnvel 

kennsluháttum sínum og að það vefjist sundum fyrir kennurunum.Sko það sem við höfum 

kallað eftir var þarna frá ráðuneytinu og þá Reykjavíkurborg er meiri leiðsögn fyrir kennara í að 

útbúa hæfnimiðuð verkefni. Af því að maður finnur að þar eru kennararnir að vandræðast með 

sem sagt, þeir til dæmis lesa einhverja sögu og það var til eitthvað verkefni svona til dæmis fullt 

af krossaspurningum og þá þarf einhvern veginn að útfæra það öðruvísi, sem reynir meira á 

hæfni. 
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Kennararnir við grunnskóla B leyna ekki óánægju sinni með nýja námsmatið. Hanna 

virðist sérstaklega óánægð með matið og sagði ,, Nei… langt í frá ánægð. Mér finnst 

þetta bara algjört rugl og mér er alveg sama hvað allir stjórnendur hérna segja”.  Hanna 

telur að nýja námsmatið vefjist fyrir mörgum kennurum þar sem sum matsviðmiðin í 

aðalnámskránni séu óraunhæf og sum ill skiljanleg. Hún segir þó að það sé ekkert sem 

er óskiljanlegt við matið, vandamálið sé fyrst og fremst að þetta sé of huglægt mat. 

Hanna segir að hún og aðrir íslenskukennarar í 10. bekk hafi þurft að breyta prófum og 

verkefnum mikið og jafnt og þétt yfir önnina en áður fyrr setti hún upp verkefnabók 

fyrir allt árið og þá sáu kennarar og nemendur hvað hvert verkefni eða próf gilti mikið af 

lokaeinkunn. Hún  sagði að nemendur væru mikið að spyrja hvað hvert verkefni og próf 

gildir mikið:  

þú veist þetta gilda engar ákveðnar prósentur lengur en þau (nemendur) 

vilja alltaf vita er þetta 20%  eða 10% eða... og svo segja þau, bíddu Hanna 

ég var telja hérna og ég er með 13 nei 30 atriði af 35 atriðum hvernig 

reiknar þú aftur gömlu einkunnina. Ég meina þau reikna þetta bara sjálf. 

Þau, þeim er skítsama þó ég segi, nei þetta tikkar inn á mismunandi 

hæfniviðmið krakkar, þið verðið að skoða þú veist hvað gastu og hvað var 

það sem var vitlaust, þeim er svo slétt sama um það sko.  

Önnu finnst nýja námsmatið vera vanhugsað kerfi, sérstaklega þar sem hún telur að það 

hafi ekki verið kynnt nógu vel fyrir kennurum. Hún segir að nýja námsmatið vefjist 

verulega fyrir kennurum við skólann og sagði: ,,fólk veit ekkert hvað það á að 

gefa”.  Hún segir að sumir kennarar skilji þetta kerfi ekki og aðrir vilji einfaldlega ekki 

skilja það. Hún myndi vilja fá meiri aðstoð og skýrari leiðbeiningar frá stjórnendum 

skólans.  

 […] það er kannski bara meira vísað í ákveðna reglu eða ákveðna.... þetta 

er svona og svona og ekki mikill tími til að stúdera og ekki mikill tími til 

að.... æj hvað á maður að segja. .... ekki ... þau þau eru ekki mjög 

meðvituð um hvað er að gerast í vinnuherbergjunum, þau eru ekki mjög 

meðvituð um hvað er að gerast í námsmatinu, það er aðallega ef það 

kemur eitthvað uppá, þá kemur svona, bíddu þetta á ekki að vera svona, 

við erum búin að ræða það á fundinum. Það er bara ekki nóg að ræða allt 

á fundi.  

Skólastjórnendur í grunnskóla B eru mjög ánægðir með nýja námsmatið og segja að 

kennararnir séu alltaf að verða ánægðari með þetta kerfi eftir því sem á líður. Þóra segir 

að þetta kerfi sé langt frá því að vera eins og gamla námsmatið þar sem kennarar voru 
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fyrst og fremst að meta skrifleg próf. Hún sagði ,,nú krefur nýja aðalnámskráin okkur 

um að meta svona 360 gráður nemandann“. Þóra telur að nýja námsmatið muni veita 

kennurum mun betri yfirsýn yfir námsárangur nemenda sinna og að með þessu nýja 

mati þurfi kennarar að beita fjölbreyttari aðferðum við mat á námi nemenda:  

 […]  ef að fólk ætlar í rauninni að uppfylla námsmatið eins og það er fram 

sett í aðalnámskrá með hæfniviðmiðum og matsviðmiðum og þessu að þá 

er, þá er það svo viðamikið að það ósjálfrátt hendir þér útí að meta á 

annan hátt en með prófum. 

Helgi tekur í sama streng og finnst nýja námsmatið mjög gott bæði fyrir kennara og 

nemendur og  telur að vinnuálag kennara minnki til muna með námsmatinu:  

Ég skal bara fullyrða hvar sem er að nýtt námsmat mun minnka vinnu 

kennara verulega og ekki bara er ég að meina að kennarar séu að fara yfir 

miklu minna af prófum, nei ég er að meina að það, það er einn þáttur en 

annar þáttur er sá að í staðinn fyrir að þú undirbúir að halda fyrirlestur í 

40 mínútur þá kemur þú inn í tímann, það er framtíðin, þá kemur þú inní 

tímann, þú ásamt nemendum þínum ferð að leita af vitneskjunni með 

þeim.  

Arnar er nokkuð jákvæður fyrir nýja námsmatinu í grunnskólum og segir að nemendur 

sem koma til hans hafi verið sterkir. Hann segist ekki sjá mikinn mun á milli árganga 

eftir að nýja kerfið var tekið upp í grunnskólum. Guðný segir að hún sjái mikinn mun á 

árgöngum síðustu tvö árin frá því sem var. Hún segist þó ekki vita hvað valdi því, hvort 

það sé að nemendur séu núna valdir inn eftir hæfnieinkunnum eða hvort að annað spili 

inn í. Hún segir að munurinn síðustu tvö árin sé sérstaklega sá að nú séu einn og einn 

nemandi sem byrjar á fyrsta ári í stærðfræði ekki með þann grunn sem til þarf til að 

vera tekinn inn í skólann:  

En sko það sem ég er að reka mig á er að það er einn og einn nemandi 

líka, frekar núna síðustu tvö árin sem slæðist með án þess að hafa neinar 

forsendur til þess að geta fylgt hinum. […]  Þau myndu kannski fúnkera vel 

í öðrum hópi en þarna, í þessum samanburði að þá bara eru þau soldi 

langt eftir á. Og mér finnst þetta vera meira áberandi að það sé einn og 

einn einstaklingur sem allt í einu er kominn með án þess að hafa 

forsendur til að fylgja með. 

Sólveig segir að nýja námsmatið sé nokkuð gott og að nemendur og foreldrar barna í 

grunnskólum sjái nú vel þá námsþætti sem verið er að meta barnið þeirra í. Hún telur 

þó að það þurfi að undirbúa þetta nýja námsmatskerfi betur og telur matið vera of 
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huglægt ,, Ég held að þetta geti líka sett suma í vandræði að þetta mat er miklu 

huglægara mat, auðvitað er ýmislegt að bakvið matið, en ertu að fara að gefa B+ eða A, 

þú veist hvar liggur línan“ 
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5 Umræða 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og tengsl hennar við fyrri 

þekkingu á efninu og ályktanir dregnar. Niðurstöður eru skoðaðar með hliðsjón af 

reynslu, viðhorfi og skilning þátttakenda rannsóknarinnar á námsmati með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman í stuttri umfjöllun 

og möguleg hagnýting niðurstaðna rædd.  

Áður en niðurstöður verða ræddar með hliðsjón af rannsóknarspurningunum er 

stutt umfjöllun um stefnu þátttökuskólanna varðandi námsmat. Það telur höfundur að 

skipti máli því ef stefna skólanna er ólík varðandi námsmat má draga þá ályktun að 

fyrirkomulag og framkvæmd þess sé ekki með líku sniði. Næstu tveir undirkaflar í 

umræðukaflanum tengjast rannsóknarspurningunum þar sem annar kafli fjallar um 

framkvæmd og fyrirkomulag námsmats á báðum skólastigum og þriðju kafli fjallar um 

nýjan einkunnakvarða í grunnskólum og inntöku nemenda í framhaldsskóla. 

Vert er að taka fram, áður en niðurstöður eru ræddar og ályktanir dregnar, að úrtak 

í rannsókninni var lítið þar sem þáttakendur voru samtals sjö úr tveimur grunnskólum 

og þrír úr einum framhaldsskóla á afmörkuðu svæði landsins, það er 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru sýn og reynsla þessara 

þátttakenda og því er ekki gert ráð fyrir að alhæfa megi um niðurstöður hennar. Einnig 

er reynsla grunnskólakennara af nýja matskerfinu takmörkuð þar sem einungis var búið 

að útskrifa nemendur í tíunda bekk einu sinni með bókstafaeinkunn þegar viðtöl voru 

tekin. 

 

Þáttökuskólar 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar ríkir ekki jafn mikil ánægja meðal 

þátttakenda úr grunnskólunum tveimur varðandi stefnu skólanna um námsmat eða 

hvort sú stefna sé skýr og aðgengileg. Í grunnskóla A eru kennarar mjög ánægðir með 

stefnu skólans varðandi námsmat, þeir telja hana vera skýra og aðgengilega og virðast 

fá þá aðstoð sem þeir óska eftir frá skólastjórnendum skólans. Af frásögnum 

þátttakenda við grunnskóla A að dæma gengur framkvæmd námsmats vel við skólann 

og kennarar eru afar jákvæðir gagnvart námsmati, ólíkt þátttakendum við grunnskóla B. 

Þar eru kennarar fremur neikvæðir gagnvart námsmati og finnst stefnan sem skólinn 
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hefur sett sér um námsmat óskýr. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að 

kennurum við grunnskóla B finnast þeir ekki fá nægilega aðstoð og ráðgjöf frá 

skólastjórnendum og finnst því erfitt að vinna með námsmat og koma hæfnieinkunnum 

í framkvæmd. Af niðurstöðum að dæma eru kennarar við grunnskóla B mun neikvæðari 

gagnvart námsmati heldur en kennarar við grunnskóla A. Af þessu má álykta sem svon 

það skipti miklu máli að skólastjórnendur séu faglegir leiðtogar í augum kennara. 

Skólastjórnendur við grunnskóla A virðast allir að vilja gerðir til að aðstoða kennara við 

námsmat og kennarar finna að þeir eru velkomnir til að ræða málin og fá ráðgjöf 

hvenær sem er. Af frásögn kennara við grunnskóla B að dæma, finnst honum aðstoð 

skólastjórnenda varðandi námsmat ábótavant þar sem kennarar fá ekki þá aðstoð sem 

þeir óska eftir né skýr fyrirmæli um hvernig best er að framkvæma námsmat við 

skólann. Sigurlína Davíðsdóttir og Lisi (2009) benda á mikilvægi þess að 

skólastjórnendur leiði kennara áfram, að samvinna milli skólastjórnenda og kennara sé 

mikilvæg og að sú vinna eigi að einkennast af trausti. Það er einmitt þessi góða 

samvinna milli kennara og stjórnenda sem höfundur tók eftir við gagnaöflun í 

grunnskóla A sem gerir það að verkum að kennarar þar virtust mjög jákvæðir gagnvart 

námsmati. 

Í framhaldsskólanum töldu kennarar að stefna skólans varðandi námsmat væri ekki 

nógu skýr en aftur á móti fá þeir þá aðstoð sem þeir óska eftir frá skólastjórnendum 

varðandi námsmat og voru því nokkuð jákvæðir gagnvart námsmati við skólann.  

 

Tilgangur og framkvæmd námsmats 

Markmið með rannsókninni var meðal annars að kanna fyrirkomulag og framkvæmd 

námsmats í tveimur grunnskólum og einum framhaldsskóla. Einnig þótti höfundi 

áhugavert að kanna hver megintilgangur námsmats í skólastarfi ætti að vera samkvæmt 

mati viðmælenda. 

Á grunnskólastigi voru þátttakendur sammála um megintilgang námsmats. Þeir 

nefndu allir að tilgangurinn væri fyrst og fremst að meta stöðu nemanda til að fá 

vitneskju um hvar hann stæði í náminu og að þær upplýsingar sem fengjust með matinu 

ættu að vera sýnilegar nemandanum sjálfum, foreldrum/forráðamönnum hans og 

kennurum. Það kom höfundi samt nokkuð á óvart að hvorki kennarar né 

skólastjórnendur á grunnskólastigi tækju svo til orða að tilgangur námsmats væri að 

veita nemendum leiðbeinandi endurgjöf varðandi nám þeirra. Aftur á móti nefndu allir 

þátttakendur í framhaldsskólanum að megintilgangur námsmats væri meðal annars að 
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veita nemendum leiðbeinandi endurgjöf. Samkvæmt almennum hluta í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) og Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur fram að 

megintilgangur námsmats sé að veita leiðbeinandi endurgjöf um nám nemenda og að 

matið sé ætlað til að örva þá til framfara og meta hvaða aðstoð þeir þurfa að fá. Það var 

ekki fyrr en spurningum varðandi leiðsagnarmat var beint að þátttakendum að þeir fóru 

að fjalla um leiðsagnarmat í sinni kennslu.   

 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) og Aðalnámskrá framhaldsskóla 

(2011) á leiðsagnarmat að vera hluti af námi nemenda þar sem þeir fá tækifæri til að 

velta reglulega fyrir sér námi sínu og hvert skuli stefna. Kennarar ættu því að fylgjast 

jafnt og þétt með stöðu nemenda og á grundvelli þess að taka ákvörðun varðandi 

næstu skref í námi þeirra.  Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að í grunnskóla A sé 

lögð meiri áhersla á leiðsagnarmat heldur en í grunnskóla B. Kennarar við grunnskóla A 

voru jákvæðir gagnvart leiðsagnarmati og nota það nokkuð í sinni kennslu á meðan 

kennarar við grunnskóla B voru fremur neikvæðir gagnvart leiðsagnarmati og nota það 

mun minna í kennslu. Á grunnskólastiginu felst leiðsagnarmat fyrst og fremst í því að 

kennarar gefa nemendum skriflega leiðbeinandi umsögn þegar þeir fara yfir verkefni 

eða próf. Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar ályktar höfundur að svo virðist vera að 

ekki sé um að ræða reglulega leiðbeinandi endurgjöf heldur reyna kennararnir af og til 

að gefa nemendum skriflega endurgjöf sem felur í sér leiðbeinandi upplýsingar til að 

bæta nám þeirra, jafnvel ásamt einkunn. Það kom skýrt fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að allir grunnskólakennararnir telja tímaskort og stóra og fjölbreytta 

nemendahópa hafa áhrif á að þeir noti leiðsagnarmat sjaldnar en þeir myndu vilja gera. 

Samkvæmt stjórnanda framhaldsskólans kemur skýrt fram í stefnu skólans að leggja 

eigi áherslu á leiðsagnarmat og kennararnir sem þátt tóku í rannsókninni töldu að 

megintilgangur námsmats væri að veita leiðsegjandi endurgjöf. Þrátt fyrir það virðast 

kennararnir nota leiðsagnarmat lítið í sinni kennslu. Framhaldsskólakennararnir gefa 

fyrst og fremst tölulega einkunn fyrir verkefni eða próf og af og til fylgir stutt skrifleg 

umsögn sem á að vera leiðbeinandi fyrir nemendur. Íslenskukennarinn við 

framhaldsskólann benti á að þegar hann gefur einkunn og umsögn, þá horfi nemendur 

einungis á einkunnina en líti framhjá umögninni sem á að vera leiðbeinandi fyrir þá. Í 

leiðsagnarmati eiga nemendur ekki að horfa á einkunn og keppast við samnemendur 

um ytri umbun, heldur eigi þeir að læra vegna áhuga og nota umsögn til að bæta nám 

sitt (Clarke, 2011, bls. 76). Þar sem kennararnir gefa einnig einkunn fyrir verkefnin 

ásamt leiðseigjandi umsögn, má álykta að þeir noti verkefnin inn í lokamat nemenda. 

James og Harlen (1997) telja hæpið að nota niðurstöður leiðsagnarmats inn í lokamat 
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hjá nemendum, því ætti einkunn ekki að fylgja leiðsagnarmati. Skilningur 

stærðfræðikennarans á leiðsagnarmati virðist vera annar heldur en skilningur annarra  

þátttakenda á hugtakinu. Leiðsagnarmat, eins og hann lýsti fyrir höfundi, felst fyrst og 

fremst í því að nemendurnir leiðrétti sjálfir röng stærðfræðidæmi með aðstoð til dæmis 

samnemenda sinna en leiðbeinandi upplýsingar varðandi nám fylgi afar sjaldan með.  

Aðeins einn þátttakandi, kennari við grunnskóla A, tengir sjálfsmat og jafningjamat 

við leiðsagnarmat, hinir telja þessar matsaðferðir ekki nógu góðar og nota þær mjög 

sjaldan eða aldrei í kennslu. Samkvæmt Nicol og Macfarlane-Dick (2006) og Þóru Björk 

Jónsdóttur (2008) er sjálfsmat og jafningjamat mikilvægar námsmatsaðferðir í 

leiðsagnarmati þar sem lögð er áhersla á virka þáttöku nemenda í námi þar sem hann 

fær tækifæri til að meta eigin verk með hliðsjón af settum viðmiðum og 

námsmarkmiðum um árangur.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er minna um stór lokapróf á 

grunnskólastigi heldur en verið hefur undanfarin ár samkvæmt þátttakendum. Kennarar 

á grunnskólastigi leggja nú meiri áherslu á símat sem felur í sér verkefni og stutt próf 

þar sem frammistaða nemenda er metin jafnt og þétt allt skólaárið og engin lokapróf 

eru lögð fyrir þá. Þátttakendur telja að þessi aukna áhersla á símat sé tilkomin vegna 

hæfnieinkunna en þeir telja að erfitt sé að meta hæfni nemenda með einu stóru 

lokaprófi í lok annar eða skólaárs. Rowntree (1989) bendir á að símat geti stuðlað að 

markvissara námi og matið er talið gefa réttari mynd af hæfni og getu nemenda heldur 

en eitt stórt lokapróf. Aðeins einn grunnskólakennari af fjórum er með stórt lokapróf í 

lok annar hinir kenna eingöngu símatsáfanga.  

Í framhaldsskólanum er mikil áhersla lögð á símat og margir áfangar þar eru 

eingöngu símatsáfangar samkvæmt þátttakendum. Áherslan á stór lokapróf er mun 

minni heldur en áður fyrr. Báðir kennararnir við framhaldsskólann kenna nokkra áfanga 

á öðru og þriðja ári í skólanum sem eru eingöngu símatsáfangar. Aftur á móti eru 

áfangar sem þeir kenna á fyrsta ári allir lokaprófsáfangar, þar sem báðir kennararnir eru 

með stór lokapróf sem gilda 40-50% af lokaeinkunn við lok annar.  Höfundur veltir fyrir 

sér hver ástæðan geti verið fyrir því að kennararnir séu ekki með símatsáfanga á fyrsta 

ári heldur eingöngu á öðru og þriðja ári. Ætla má, samkvæmt öðrum 

framhaldsskólakennaranum, að ástæðan sé sú að þeir eru að reyna að minnka álag á 

nýja nemendur með því að hafa stórt lokapróf í lok annar. Þeir telja að álag á nemendur 

sé of mikið þegar þeir eru í tveimur til fjórum símatsáföngum á önn, en nemendurnir 

sjálfir kjósa frekar lokaprófsáfanga heldur en símatsáfanga samkvæmt kennurunum. 

Útfrá niðurstöðum má álykta að kennararnir telji að þegar nemendur eru komnir á 
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framhaldsskólastig sé álag á nemendur mun meira ef þeir eru í mörgum 

símatsáföngum. Þar af leiðandi telja þeir að betra sé að hafa lokaprófsáfanga á fyrsta ári 

á meðan nemendur eru að venjast nýju skólastigi. Rowntree (1989) bendir á að símati 

geti einnig fylgt streita þar sem nemendur eru alltaf undir smásjá kennara og álag getur 

orðið mikið.   

Símati ætti að fylgja fjölbreytt námsmat og allir þátttakendur rannsóknarinnar á 

báðum skólastigum telja að fjölbreyttar námsmatsaðferðir skipti máli fyrir fjölbreytta 

nemendahópa. Þátttakendur á grunnskólastigi nefndu allir að þeir myndu vilja notast 

við fjölbreyttari námsmatsaðferðir heldur en þeir gera. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar virðist vægi prófa hafa minnkað á grunnskólastigi í báðum 

grunnskólunum og lögð er meiri áhersla á skrifleg verkefni heldur en áður. Þrátt fyrir 

það telja allir þátttakendur að skrifleg próf séu algengast námsmatsaðferðin á 

grunnskólastigi en flestir kennaranna hafa horfið frá krossaprófum. Kennararnir tveir 

við grunnskóla A hafa reynt að minnka vægi skriflegra prófa og leggja frekar fyrir 

nemendur skrifleg verkefni og prófin sem þeir leggja fyrir eru ýmist gagnapróf eða próf 

sem reyna á hæfni nemenda. Kennararnir nefndu að nemendur eigi ekki að læra til 

dæmis ákveðið hugtak utan af fyrir próf heldur snýst prófið um það hvernig nemendur 

geti beitt hugtakinu. Það telja þeir vera breyting frá þekkingarprófum þar sem 

nemendur áttu að læra námsefni utan af. Þátttakendur við grunnskóla B voru á sama 

máli og kennarar við grunnskóla A, þeir nota mikið gagnapróf og reyna að hafa prófin 

þannig gerð að þau reyni á hæfni nemenda. Framhaldsskólakennararnir töldu að 

skrifleg þekkingarpróf væru lang algengasta námsmatsaðferðin við skólann og sjálfir 

leggja þeir fyrir próf sem reynir eingöngu á  þekkingu nemenda. Þeir eru sammála um 

að þeir myndu vilja leggja fyrir fjölbreyttari próf.  

Útfrá þessum niðurstöðum má álykta að kennarar á báðum skólastigum vilji hafa 

fjölbreyttara námsmat en einhverra hluta vegna finnst þeim erfitt að sleppa skriflegum 

prófum til að meta hæfni, leikni og þekkingu nemenda. Aðeins einn þátttakandi, 

kennari við grunnskóla A, nefnir aðrar matsaðferðir heldur en skrifleg verkefni og próf. 

Hann notar af og til dagbækur þar sem nemendur fá tækifæri til að skrifa niður hugsanir 

sínar en hann tekur mark af því sem stendur í dagbókinni við einkunnagjöf.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru kennarar á grunnskólastigi fyrst og 

fremst að sækjast eftir að meta hæfni nemenda með prófum og verkefnum. Þeir segja 

að með því að leggja próf eða verkefni fyrir nemendur séu þeir að fá nemendur til að 

beita þeirri hæfni og leikni sem þeir hafa tileinkað sér. Á framhaldsskólastigi eru 
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kennarar fyrst og fremst að meta þekkingu nemenda með skriflegum kunnáttuprófum 

og verkefnum.  

Útfrá niðurstöðum má álykta sem svo að framkvæmd og fyrirkomulag námsmats sé 

með nokkuð líku sniði á milli skólastiganna tveggja ef teknir eru til greina þeir  

námsmatsþættir sem fram komu í þessari rannsókn. Grunnskóli A er sá skóli sem virðist 

mest nota leiðsagnarmat í skólastarfi en grunnskóli B og framhaldsskólinn nota það í 

minna mæli. Leiðsagnarmat virðist vefjast nokkuð fyrir öllum þátttakendum á báðum 

skólastigum. Höfundur veltir fyrir sér hvort þátttakendur séu meira að lýsa símati 

fremur en leiðsagnarmati. Rúnar Sigþórsson bendir á í grein sinni frá árinu 2008 að oft 

er sett jafnaðarmerki á milli leiðsagnarmats og símats en ekki er um leiðsagnarmat að 

ræða nema því sé fléttað saman við allt námsferlið og niðurstöður þess notaðar jafnt og 

þétt til að veita leiðbeinandi endurgjöf (Rúnar Sigþórsson, 2008). Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar nota leiðsagnarmat af og til og endurgjöfin virðist eingöngu fara fram 

þegar kennari metur afurð nemandans en leiðsagnamat snýst fyrst og fremst um að 

meta námsferlið (Glazer, 2014; Heritagem 2007). Einnig skiptir máli að endurgjöfin fari 

fram jafnt og þétt á meðan nemendur vinna verkefni en ekki eftir að nemendur skila inn 

tiltekinni afurð (Clarke, 2011, bls. 77). Þátttakendur á báðum skólastigum leggja 

almennt meiri áherslu á símatsáfanga fremur en lokapróf. Ef skoðaðar eru niðurstöður 

rannsóknarinnar með lok grunnskóla og byrjun framhaldsskóla í huga, þá má sjá þann 

mun að lokapróf eru algengari námsmatsaðferð á framhaldsskólastigi á fyrsta ári heldur 

en á lokaári í grunnskóla. Höfundur ályktar sem svo að allir þátttökuskólarnir vilji fremur 

leggja áherslu á símat heldur en lokapróf. Á báðum skólastigum eru skrifleg próf 

algengasta námsmatsaðferðin þrátt fyrir að allir þátttakendur vilji hafa fjölbreyttara 

námsmat. Útfrá niðurstöðum má álykta sem svo að munurinn á prófum á milli 

skólastiga sé sá að á grunnskólastigi sé verið að vinna meira með hæfni þegar próf eru 

lögð fyrir nemendur en á framhaldsskólastigi er lagt upp úr þekkingu þar sem 

nemendur eiga að læra utan að tiltekið efni.  

 

Nýr matskvarði í grunnskólum og inntaka í framhaldsskóla 

Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að kanna viðhorf skólastjórnenda í grunn- 

og framhaldsskóla, grunnskólakennara og framhaldsskólakennara á nýjum matskvarða í 

grunnskólum og hvort samræmis gæti við einkunnagjöf meðal grunnskólanna tveggja 

sem framhaldsskólinn horfir til við val á nemendum inn í skólann. Það skiptir máli að 

það sé samræmi í einkunnagjöf milli grunnskóla. Bæði fyrir grunnskólanemendurna 
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sjálfa sem sækja um pláss í framhaldsskólum og fyrir framhaldsskólana svo þeir geti 

gert sér grein fyrir réttri stöðu umsækenda gagnvart matsviðmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla. 

 Viðhorf til hæfnieinkunna meðal þátttakenda rannsóknarinnar er ólíkt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að allir þátttakendur við grunnskóla A eru 

ánægðir og jákvæðir með nýja matskvarðann og þá vinnu sem fram hefur farið í 

skólanum ólíkt kennurum við grunnskóla B sem eru mjög neikvæðir og óánægðir með 

hæfnieinkunnir. Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að skólastjórnendur hafi 

unnið vel með grunnskólakennurum við grunnskóla A við undirbúning og innleiðingu 

hæfnieinkunna, kennarar segjast hafa setið marga fundi ásamt stjórnendum varðandi 

nýja matskvarðann og virðast fá alla þá aðstoð sem þeir óska eftir. Kennarar við 

grunnskóla B segja að þeir hefðu viljað fá meiri aðstoð frá skólastjórnendum varðandi 

innleiðingu hæfnieinkunna. Skólastjórnendur við grunnskóla B eru aftur á móti ánægðir 

og mjög jákvæðir með hæfnieinkunnir og telja að flestir kennarar skólans séu ánægðir 

með matskerfið og að vinnuálag kennara muni minnka til muna með tilkomu 

hæfnieinkunna. Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar má því álykta að skólastjórnendur 

við grunnskóla B verði ekki varir við óánægju kennara í skólanum varðandi 

hæfnieinkunnir. Flestir þátttakendur í báðum grunnskólunum voru sammála um að 

námsmatið eins og það er í dag vefjist fyrir mörgum kennurum og þá sérstaklega 

varðand próf og verkefni, það er að útbúa próf og verkefni sem reyna á tiltekin 

hæfniviðmið og matsviðmið.  

Þátttakendur á framhaldsskólastigi eru nokkuð jákvæðir fyrir nýja námsmatinu í 

grunnskólum og einn þátttakandinn úr kennarahópnum segist ekki taka eftir mun á milli 

árganga á fyrsta ári frá því að skólinn tók inn nemendur valda eftir hæfnieinkunnum. 

Aftur á móti tekur annar þátttakandi úr kennarahópnum eftir meiri mun á milli árganga, 

það er frá því að framhaldsskólinn tók inn nemendur eftir hæfnieinkunnum og áður en 

það hófst. Hvort sá munur sé vegna þess að nemendur eru valdir inn eftir 

hæfnieinkunnum eða hvort annar þáttur spili inn í finnst honum erfitt að segja til um. 

Það sem hann tók fram er að núna eru fleiri nemendur en áður sem virðast alls ekki 

hafa þann grunn í stærðfræði sem þarf til að vera tekinn inn í framhaldsskólann. 

Stjórnandi við framhaldsskólann telur að nýja námsmatið sé nokkuð gott en finnst 

matið fremur huglægt og nefnir að ósamræmi milli grunnskóla við endurgjöf sé mikill 

galli á annars góðu matskerfi.  

Árið 2011 kom út almennur hluti aðalnámskrá grunnskóla og árið 2013 kom út 

hæfniviðmið greinarsviða þar sem birtur er einkunnakvarði og matsviðmið. Öllum 
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grunnskólum á landinu er skylt að nota nýja einkunnakvarðann við brautskráningu 

nemenda úr tíunda bekk (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2016).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að grunnskólarnir tveir virðast 

vera komnir mis langt á veg við að beita breyttum vinnubrögðum til að koma til móts 

við nýja matskvarðann. Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar má einnig álykta að ekki 

gæti samræmis á milli grunnskólanna tveggja við endurgjöf.  

 Kennarar við grunnskóla A hafa lagt mikla vinnu í að endurgera próf og verkefni svo 

þau henti betur við mat á hæfni nemenda útfrá hæfniviðmiðum aðalnámskrá 

grunnskóla. Þeir eru hættir að telja stig og gefa nemendum eingöngu liti eftir hversu vel 

nemendur hafa tiltekna hæfni á valdi sínu. Við lok skólaárs í tíunda bekk er þeim gefinn 

einn bókstafur útfrá litum á hæfniviðmiðum. Höfundur ályktar að í þessum skóla séu 

viðhöfð vinnubrögð í samræmi við reglur nýja námsmatsins. Við grunnskóla B hefur 

undirbúningsvinna farið fram eftir að hæfnieinkunnir voru innleiddar en þrátt fyrir það 

segjast þátttakendur af og til vera að telja stig og varpa þeim yfir í bókstafi. Þar virðast 

kennarar einnig vera að nota mikið af gömlum verkefnum og prófum og því liggur 

beinast við að telja stig sem er ekki í samræmi við reglur nýja námsmatsins.  

Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að ekki gætir samræmis milli 

grunnskólanna tveggja við einkunnagjöf. Það hlýtur að vera réttur sérhvers nemanda 

sem hyggur á framhaldsskólanám að réttlætis sé gætt við val inn í framhaldsskólanna. 

Til að gæta þess réttlætis er mikilvægt að samræmi sé tryggt í námsmati innan allra 

grunnskólanna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að svo er ekki og því ljóst að 

mat er ekki á jafnræðisgrunni og því ekki réttlátt.  
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6 Lokaorð 

Námsmat er mikilvægur þáttur í starfi kennara og gott, áreiðanlegt og réttmætt 

námsmat er mikilvægt fyrir nemendur á grunn og framhaldsskólastigi.  Allar breytingar í 

skólastarfinu eru erfiðar bæði fyrir starfsfólk og nemendur. Þar spila svo margir ólíkir 

þættir inn í til að breytingar geti gengið vel svo sem starfsaldur kennara og 

endurmenntun, líðan á vinnustað, starfsumhverfi og stuðningur stjórnenda í 

breytingaferlinu bæði við undirbúning og innleiðingu.  

Breytingar á námsmati á grunnskólastigi og framhaldsskólastigi eru mjög 

viðkvæmar breytingar því þær hafa mikil áhrif á nemendur og framtíðarplön þeirra. Það 

er ekki nemendum í hag að fá inn í framhaldsskóla sem hann hefur ekki grunn í og 

óréttlátt ef hann kemst ekki inn í tiltekinn framhaldsskóla vegna misræmis í 

einkunnargjöf grunnskóla. Þetta getur að mati höfundar haft áhrif á brottfall úr 

framhaldsskóla.  

Höfundur leggur til að ráðgjafateymi á vegum menntamálaráðuneytis verði sett á 

laggirnar sem fari á milli grunnskóla og styðji skólastjórnendur og kennara við að 

innleiða nýja námsmatið þannig að allir hafi sama skilning að nýja námsmatinu. Þannig 

má tryggja að framkvæmd matsins sé með sama sniði í öllum grunnskólum landsins í 

samræmi við nýjar reglur um námsmat í grunnskóla. Það yrði ekki aðeins nemendum til 

góðs heldur einnig framhaldsskólum sem gætu þannig borið traust til námsmatsins 

óháð hvaða grunnskóli á í hlut.  

Höfundur telur að niðurstöður þessarar rannsóknar geti verið rökstuðningur fyrir 

því að frekari rannsókna er þörf á námsmati, bæði framkvæmd þess og notkun á nýjum 

matskvarða á báðum skólastigum. Þannig má kortleggja þekkingu kennara og 

stjórnenda og út frá þeim upplýsingum meta hvort þörf sé á ráðgjafateymi til að tryggja 

að framkvæmd námsmats á báðum skólastigum sé áreiðanleg og réttmæt. Þannig er 

hagur nemanda tryggður eins vel og mögulegt er.  
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